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La competitivitat del sector turístic va lligada 
cada vegada més amb l’ús i la difusió de les 
noves tecnologies, que faciliten tant la promo-

ció com la creació de noves i diferents experiències 
turístiques arreu del territori. La Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turisme i amb la finalitat de 
continuar treballant per millorar la competitivitat del 
sector turístic lleidatà, ha organitzat dues jornades 
de formació vinculades precisament amb les noves 
tecnologies. Les dues sessions estan centrades a 
desenvolupar estratègies que ajudin a impulsar els 
webs turístics, una de les eines comunicatives més 
rellevants i amb major potencialitat per als establi-
ments turístics.

El Telecentre-CETAP de la Seu d’Urgell i l’Epicentre 
de Tremp seran els llocs que acolliran les dues ses-
sions de treball. La jornada de la Seu d’Urgell es 

desenvolupa durant tot el dia d’avui i la de Tremp se 
celebrarà demà dijous, 8 de febrer.
Aquestes dues jornades de formació d’estratègies 
per impulsar els webs turístics van adreçades de 
manera específica als empresaris i les entitats del 
territori vinculats amb els segells de Senderisme i Ci-
cloturisme de l’Agència Catalana de Turisme i amb 
el programa “Moturisme Ara Lleida” que impulsa el 
mateix Patronat de Turisme.
Actualment 36 establiments d’allotjament de la de-
marcació de Lleida participen del segell de Sende-
risme i Cicloturisme de l’ACT, mentre que altres 75 
establiments (49 d’allotjament i 26 de serveis com-
plementaris) formen part del projecte “Moturisme Ara 
Lleida”. Una vintena d’empresaris de les comarques 
de Lleida participaran en aquestes dues jornades de 
formació.

La Diputació de Lleida organitza dues 
jornades de formació per millorar la 

competitivitat del sector turístic

Les jornades destinades a la formació d’estratègies per impulsar els webs turístics tenen lloc avui a la 
Seu d’Urgell i demà a Tremp

Fotografia de la jornada a la Seu d’Urgell.


