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La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat 
de Turisme, continua posant a l’abast de les 
empreses i les entitats públiques vinculades 

al turisme del Pirineu i les Terres de Lleida diferents 
eines de formació amb la finalitat de millorar la com-
petitivitat del sector turístic lleidatà i col·labora en 
aquelles iniciatives dels diferents agents turístics 
i subsectors d’allotjament turístic reglat de la de-
marcació de Lleida destinades a millorar els seus 
sistemes de comercialització. Així ho ha posat de 
manifest el director del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, Juli Alegre, en la presentació 
del nou servei de dinamització comercial online que 
ha creat la Federació d’Hostaleria de Lleida i que 
s’ha presentat aquest migdia a empresaris turístics 
de la Val d’Aran. L’acte ha comptat també amb la 
participació de la Consellera de Turisme del Conselh 
Generau d’Aran, Anna Díaz, el president del gremi 
d’Hostaleria de la Val d’Aran, Ambròs Barbera i el 
gerent de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ra-
mon Solsona i ha aplegat una vintena d’empresaris 
al Centre Associatiu de Vielha. La presentació 
d’aquest nou servei de la Federació d’Hostaleria de 
Lleida s’havia fet amb anterioritat  a Sort i a la Seu 
d’Urgell.

Aquest nou departament que ha creat la Federació 
d’Hostaleria de Lleida neix amb la voluntat d’oferir 
solucions i facilitar eines que siguin d’utilitat als 
empresaris i que els puguin ajudar a reaccionar de 
manera positiva davant les noves tecnologies de la 
informació i el màrqueting amb l’objectiu d’esdevenir 
més competitius i estar més ben preparats per al fu-
tur. La Federació d’Hostaleria de Lleida que ja va ser 
pionera en tenir una web de reserves i compta amb 
una experiència en gestionar-la, motiu pel qual ha 
decidit crear aquest nou servei per millorar la com-
petitivitat dels establiments d’allotjament turístic dels 
seus associats.

Una vegada ha finalitzat aquesta presentació, 
l’expert en màrqueting i noves tecnologies Tirso 

Maldonado, que imparteix els cursos de formació 
del Patronat de Turisme via online, ha explicat la si-
tuació actual del mercat d’allotjament i tendències. 
També ha fet una explicació de la plataforma online 
de formació que ofereix el Patronat de Turisme de 
manera gratuïta per a totes les persones del sector 
turístic lleidatà inscrites als cursos que tracten sobre 
Google my Business; YouTube i videomàrqueting; 
Wordpress; Creació de producte; MailChimp; Face-
book; Zoho CRM; Videotutorial; Tendències 2016; 
Gestió de queixes, i Sistemes de Missatgeria.

La Diputació col·labora amb el nou servei 
de dinamització comercial online de la 

Federació d’Hostaleria de Lleida

El nou departament de la Federació d’Hostaleria de Lleida s’ha presentat aquest matí a empresaris 
turístics de la Val d’Aran
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