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La Més de setanta empresaris i representants 
d’entitats turístiques de les comarques de la 
Plana de Lleida han participat aquest matí en 

la jornada d’empresaris “Producte turístic de les Te-
rres de Lleida”, organitzada per la Diputació de Llei-
da, mitjançant el Patronat de Turisme, per fomentar 
la creació i la comercialització de paquets turístics i 
productes experiencials.

La jornada anava adreçada només als empresaris tu-
rístics de la plana de Lleida, atès que van ser ells els 
qui prèviament van col·laborar en el projecte “creació 
i comercialització de productes turístics de la Plana 
de Lleida”, impulsat pel Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida en col·laboració amb els consells 
comarcals respectius i finançat per l’Agència Catala-
na de Turisme.

Com a resultat de les diferents reunions que han man-
tingut en els darrers mesos els representants dels di-
ferents consells comarcals de la Plana de Lleida amb 
més  de 150 empresaris turístics de la zona s’ha creat 
un nombre total de 79 paquets turístics estructurats, 

segons ha explicat avui el director del Patronat de 
Turisme, Jordi Blanch, a l’acte de presentació de la 
jornada d’empresaris. Per comarques, la Noguera és 
la que ha aconseguit materialitzar un major nombre 
de paquets turístics estructurats, amb 26, seguida de 
les Garrigues amb 17, l’Urgell amb 13, el Pla d’Urgell 
amb 12, el Segrià amb 6 i finalment la Segarra amb 5.

Un cop feta l’estructuració dels paquets turístics 
s’inicia la segona part del projecte, que inclou la seva 
comercialització. Per aquest motiu a la jornada d’avui 
un representant del turoperador Hotelbeds Accom-
modation & Destination ha explicat els requisits i les 
pautes que han de tenir els esmentats paquets turís-
tics per tal que es puguin comercialitzar amb èxit per 
mitjà de la seva plataforma de distribució.

La cloenda de la jornada ha anat a cura de Jimmy 
Pons, expert en màrqueting on line i social, que ha 
tractat sobre la necessitat i els avantatges de l’esperit 
col·lectiu respecte a la creació de productes turístics i 
la seva comercialització.

Jornada d’empresaris “Producte turistic de 
les Terres de Lleida”
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