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Conveni per al desenvolupament del 
sistema d’informació i intel·ligència 

turística de Catalunya

Amb la participació de la Diputació de Lleida, l’acord s’adreça a millorar la competitivitat i la soste-
nibilitat de Catalunya com a destinació turística

El vicepresident de la Diputació de Lleida i diputat de 
Turisme, Gerard Sabarich, ha assistit a la signatura 
del Conveni marc per al desenvolupament del siste-

ma d’informació i intel·ligència turística de Catalunya 2017, 
que ha tingut lloc a la Sala Cotxeres del Palau Robert de 
Barcelona. 

El conveni marc té com a objectiu la creació del Sistema 
d’Intel·ligència i innovació Turística de Catalunya i comporta 
la definició i la creació de xarxes multisectorials d’agents i la 
institucionalització dels processos i instruments de genera-
ció i transferència de coneixement.  

Aquest objectiu es concreta en la generació d’un sistema 
d’informació complet i complex que incorpori les dades 
existents, independentment del responsable de la seva 
producció, que generi nous indicadors a partir de la infor-
mació disponible (amb especial atenció a la big i little data) 
i que desenvolupi sistemes ad hoc per a qüestions especí-

fiques. També en pretén la creació d’eines de transferència 
que canalitzin els fluxos entre agents i grups d’interès en el 
sector i amb sectors afins, i la configuració de “xarxes ins-
trumentals de coneixement i intel·ligència” que, de manera 
coordinada, integrin institucions, empreses, universitats i 
centres de recerca. 

Per tal d’articular el treball i el funcionament d’aquesta xarxa 
d’informació, coneixement i intel·ligència es crea un “par-
tenariat” de col·laboració, constituït, com a mínim, per un 
representant de totes les parts que han signat el conveni, 
entre les quals, el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida. 

 Amb aquest conveni, es vol millorar la competitivitat i la 
sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística i om-
plir els buits d’informació sobre la dinàmica i el funciona-
ment del sistema turístic català (dels mercats, les empreses 
i les destinacions).
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