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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, ha organitzat aquest matí una 
sessió tècnica sobre cicloturisme adreçada als 

responsables dels establiments adherits al programa 
“Benvinguts, senderistes i cicloturistes” que impulsa 
el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

La jornada, que ha tingut lloc a la sala d’actes de la 
Diputació de Lleida, ha anat a cura de Matías Tomàs, 
consultor de turisme outdoor i freelance especialis-
ta en màrqueting de destinacions que ha col·laborat 
amb l’Agència Catalana de Turisme en el desenvo-
lupament del projecte cicloturisme de carretera. A la 
sessió de treball hi ha assistit una trentena de per-
sones vinculades amb el projecte “Benvinguts”. La 
jornada forma part del programa de formació per als 
membres adherits a aquest projecte que porta a ter-
me el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha 
explicat que l’objectiu de la jornada era transmetre 
als responsables dels allotjaments turístiques les 
possibilitats que ofereix el cicloturisme per organitzar 
propostes d’activitats i paquets turístics relacionades 
amb l’ampli ventall d’opcions que brinda el món del 
ciclisme per mitjà  de les seves modalitats, com ara el 
ciclisme de carretera,  BTT i muntanya, entre d’altres. 
També ha manifestat que l’objectiu del Patronat amb 
aquesta jornada era transmetre informació amb re-
lació  als mercats internacionals per tal que puguin 
entendre millor aquest segment de mercat, com tam-
bé les seves prioritats i necessitats a l’hora de poder 
preparar una oferta amb propostes d’activitats. Per 
aquest motiu la sessió ha tractat sobre el perfil i les 
prioritats dels aficionats al món del cicloturisme dels 
mercats emissors principals i de proximitat, com ara 
França, Bèlgica, Holanda i Alemanya, entre d’altres.

En aquesta presentació, Juli Alegre també ha volgut 
subratllar les diferents actuacions que s’estan duent 

a terme per posicionar aquest producte turístic. Entre 
les diferents actuacions ha destacat la recent reunió 
que va mantenir el Patronat de Turisme amb  els 
responsables de les agències de viatges receptives 
de les comarques lleidatanes, les quals va acollir de 
manera molt satisfactòria el projecte “Benvinguts, 
senderistes i cicloturistes”, atès que disposa d’un se-
gell de qualitat i d’una àmplia adhesió d’establiments 
en el conjunt de les comarques de Lleida. També ha 
subratllat que els establiments adherits al programa 
“Benvinguts” tindran un 60 % de bonificació per ad-
herir-se al programa de Marques i Segells de produc-
tes de l’Agència Catalana de Turisme.

El programa “Benvinguts, senderistes i cicloturistes” 
té actualment 40 establiments certificats en el con-
junt de les comarques de Lleida i altres 30 que es 
troben en fase de formació per a l’obtenció d’aquest 
distintiu. Aquest projecte  ha estat impulsat des de la 
seva creació l’any 2014 per la Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turisme, i compta amb la 
col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme i de 
l’Associació Catalana d’Empreses de Senderisme.

La Diputació de Lleida organitza una jornada 
sobre cicloturisme, adreçada als establiments 
adherits al programa “Benvinguts, senderistes 

i cicloturistes”

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha destacat que l’objectiu de la jornada era transme-
tre les possibilitats que el cicloturisme ofereix als allotjaments turístics per organitzar activitats i crear 
paquets turístics
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