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Les dades d’aquest estudi s’han donat a conèi-
xer aquest matí en el decurs de la jornada de 
treball organitzada per la Diputació de Lleida, 

mitjançant el Patronat de Turisme, amb els tècnics 
de les oficines de turisme i dels consells comarcals 
del Pirineu i les Terres de Lleida i que ha tingut lloc 
a la Sala de la Volta de la Seu Vella. La jornada ha 
comptat amb una participació de més de 30 tècnics 
de turisme de les comarques de Lleida.

El director del Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, Juli Alegre, ha manifestat que internet i les 
xarxes socials han promogut una relació nova entre 
oferta i demanda turística i que “el coneixement que 
ens aporta aquest estudi encarregat pel Patronat de 
Turisme, inèdit fins ara al nostre territori, ens perme-
trà treballar de manera més coordinada amb la resta 
de gestors turístics, per tal d’alinear les estratègies 
d’informació i promoció turística a internet del conjunt 
de l’oferta turística de la demarcació de Lleida”.

Les destinacions turístiques de Lleida 
aposten per les xarxes socials

L’Estudi d’Identitat Online de les destinacions turístiques de les comarques de Lleida, encarregat pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, s’ha presentat avui en el decurs de la sessió de treball 
que ha reunit els tècnics de les oficines de turisme del Pirineu i les Terres de Lleida a la Seu Vella

El conjunt de les destinacions turístiques de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida dis-
posen de més d’un centenar de perfils oficials turístics a xarxes socials d’internet, que acumulen 
prop de 260.000 seguidors i més de 70.000 interaccions al mes amb els usuaris. Aquestes dades 

confirmen l’aposta clara per internet entre els gestors de les diferents destinacions i territoris 
turístics del Pirineu i les Terres de Lleida i són algunes de les conclusions de l’Estudi d’Identitat 
Online de les destinacions turístiques de les comarques de Lleida, encarregat pel Patronat de 

Turisme de la Diputació de Lleida, dins de la seva actual estratègia d’innovació en intel·ligència 
turística. 
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L’Estudi d’Identitat Online de les destinacions turísti-
ques de les comarques de Lleida ha identificat 107 
perfils oficials a les principals xarxes socials, que són 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i Pinterest, 
corresponents a un total de 43 destinacions de les 
diferents contrades del Pirineu i les Terres de Llei-
da. Entre les xarxes més utilitzades pels gestors dels 
municipis, les comarques i les marques turístiques 
que s’han analitzat, Facebook lidera de manera des-
tacada amb una taxa de penetració del 88 %, molt 
lluny de Twitter, que només la fan servir un 63 % dels 
gestors turístics de Lleida, o Instagram, amb només 
un 53 % de les destinacions que tenen perfils en 
aquestes plataformes. 

Aquests perfils oficials presenten un total de 259.947 
seguidors a data de 15 de juliol de 2016, quan es 
va elaborar aquest estudi, amb els quals el conjunt 
de destinacions analitzades comuniquen 2.300 nous 
continguts mensuals, que generen un total de 70.376 
interaccions a les diferents plataformes.

Més enllà d’aquestes xifres globals destacables, 
d’aquest projecte executat en col·laboració amb 
l’empresa especialitzada Vivential Value es deriva 
un conjunt de recomanacions per a la millora en la 
gestió de les principals xarxes socials amb finalitat 
turística, que han pogut conèixer de manera directa 
els tècnics de les oficines de turisme i dels consells 
comarcals que han participat en la jornada.

Catalunya Experience

En el decurs de la jornada de treball el director del 
Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha donat a conèixer 
el nou programa de formació que posarà en marxa 

el Patronat de Turisme i ha explicat també el nou 
programa d’implantació de les noves tecnologies 
adreçades a les oficines de turisme que té com a fi-
nalitat millorar les dades sobre els turistes que ens 
visiten. La jornada ha comptat també amb la presèn-
cia de Lídia Corredera, responsable de “Catalunya 
Experience”, el concepte sota el qual l’Agència Ca-
talana de Turisme es presenta a les xarxes socials. 
L’objectiu de Catalunya Experience és que es con-
verteixi en un punt de trobada entre els catalans, per 
compartir-hi els coneixements i esdevenir prescrip-
tors de la destinació, i els visitants, que hi poden ex-
plicar les seves experiències viscudes durant el seu 
viatge a Catalunya. L’ACT va començar a apostar 
per aquesta iniciativa l’any 2009 i des d’aleshores ha 
sumat i fidelitzat nombrosos seguidors amb els quals 
interactua permanentment mitjançant tots els canals 
al seu abast.

Finalment, i com a cas pràctic de gestió, s’ha expli-
cat el funcionament de l’Oficina de Turisme de Mont-
blanc. Un cop acabada la jornada tots els assistents 
han fet una visita guiada al Turó de la Seu Vella.
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