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La Diputació de Lleida aposta aquest any 
2017 per la creació de les rutes Gaspar de 
Portolà per la difusió dels recursos turístics 

vinculats a l’àmbit de la sostenibilitat

Reunió del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb els tècnics de turisme dels consells 
comarcals per tractar del Pla d’Accions “Ara Lleida” 2017

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, aposta aquest any 2017 per la creació 
de rutes turístiques noves com la destinada a la figura de Gaspar de Portolà, en la promoció i la 
difusió dels diferents recursos turístics de les comarques lleidatanes vinculats a l’àmbit de la sos-
tenibilitat en el marc de la declaració del 2017 per Nacions Unides (ONU) com a Any Internacio-

nal de Turisme Sostenible per al desenvolupament, com també per millorar el coneixement sobre 
el perfil dels turistes que ens visiten mitjançant diferents aplicatius informàtics que estaran situats 
a les oficines de turisme de la demarcació de Lleida. Aquestes són algunes de les novetats que 

preveu el Pla d’Accions “Ara Lleida” 2017 i que inclou més d’un centenar d’actuacions destinades 
a promocionar el conjunt de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida a turoperadors turís-
tics i mitjans de comunicació de Catalunya, de la resta de l’Estat i a escala internacional, així com 

també per millorar el coneixement sobre el perfil i l’opinió del turista. 
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La Diputació de Lleida va reunir ahir divendres 
els tècnics de turisme dels consells comarcals 
del Pirineu i les Terres de Lleida per tractar del 

Pla d’Accions 2017 del Patronat de Turisme, en un 
acte que ha comptat amb la participació del director, 
Juli Alegre, i dels diferents tècnics del Patronat.

Entre les novetats que va donar a conèixer el director 
del Patronat de Turisme, Juli Alegre, destaca la crea-
ció per a aquest any 2017 de les rutes turístiques 
a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida 
vinculades amb la figura històrica del lleidatà Gas-
par de Portolà, que va ser el primer governador de 
Califòrnia (del 1767 al 1770), explorador i fundador 
de les ciutats de San Diego i Monterrey, en el marc 
del tercer centenari del seu naixement a la localitat 
d’Os de Balaguer. Les rutes es troben actualment en 
procés d’estructuració en un treball conjunt a càrrec 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Patronat de Tu-
risme de la Diputació i transcorreran per les comar-
ques de la Noguera, el Pallars Jussà, el Solsonès,  
la Val d’Aran i la ciutat de Lleida, vinculades direc-
tament amb la figura de Gaspar de Portolà. També 
la comarca de la Segarra hi serà present amb motiu 
del llegat de Pere Fages, fill de Guissona que va ser 
també governador lleidatà de l’Amèrica hispànica i 
va substituir Gaspar de Portolà com a governador a 
la Baixa Califòrnia.

En la seva exposició el director del Patronat de Tu-
risme, Juli Alegre, va anunciar també que el Patronat 
posarà enguany especial èmfasi en la promoció i la 
difusió dels diferents recursos turístics de les comar-
ques lleidatanes vinculats a l’àmbit de la sostenibili-
tat en el marc de la declaració del 2017 com a Any 

Internacional de Turisme Sostenible per al desen-
volupament per les Nacions Unides. La demarcació 
lleidatana afronta aquesta commemoració des d’una 
situació privilegiada pel que fa a l’àmbit de la sosteni-
bilitat. Alegre ha destacat que “als reconeguts actius 
naturals i paisatgístics de la zona s’afegeix la tasca 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i 
de molts agents del territori vinculats amb el turisme 
que treballem per potenciar una gestió sostenible del 
turisme que beneficiï no només el visitant i el turista 
sinó també la població i l’economia local”.

 

Millorar el coneixement sobre el turista  

Un altre aspecte nou per a aquest any 2017 és 
l’aplicació de dos nous sistemes informàtics des-
tinats a millorar el coneixement del perfil del client, 
com també a conèixer la seva opinió respecte als 
llocs que visita. La seva aplicació es farà mitjançant  
les diferents  oficines de turisme de la demarcació 
de Lleida. Ambdós programes formen part del Pla de 
Millora que impulsa el Patronat de Turisme per a les 
oficines de turisme vinculat a les noves tecnologies.

Una d’aquestes aplicacions es farà mitjançant un sis-
tema pioner que recull l’opinió dels visitants i recopila 
les dades de valoració dels turistes a través d’un se-
guit de preguntes, com ara la seva impressió sobre 
el lloc que visita, les vegades que hi ha estat, com 
hi ha arribat, com ha conegut la destinació, a més 
d’altres consideracions sobre l’oficina de turisme que 
l’ha atès i la seva situació. El Patronat de Turisme 
ha adquirit tres terminals que es distribuiran tempo-
ralment i de forma rotatòria a les diferents oficines 

de les comarques del Pirineu 
i les Terres de Lleida, i ca-
dascun inclourà les pregun-
tes específiques a l’oficina de 
turisme on estarà instal·lat. 
Els turistes podran contestar 
l’enquesta en diferents llen-
gües. 

En el segon cas es farà mi-
tjançant el sistema wi-fi de 
les oficines de turisme de la 
demarcació de Lleida, per 
mitjà de la qual el visitant va-
lidarà el seu accés fent servir 
les xarxes socials i obtindrà 
l’accés de manera gratuïta a 
Internet. 
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Aquestes dues iniciatives seran complementàries 
amb altres actuacions que duu a terme el Patronat 
de Turisme per tal de millorar el coneixement i la 
informació sobre el turista que visita la demarcació 
de Lleida, el seu perfil, les preferències, els llocs de 
procedència i les motivacions que l’han dut a esco-
llir la nostra destinació. Tota aquesta informació, una 
vegada processada, servirà al Patronat per planificar 
noves accions promocionals adreçades a públics es-
pecífics. També mantindrà per a aquest any 2017 el 
conveni de col·laboració amb la Càtedra de Turisme 
d’Interior i de Muntanya de la Universitat de Lleida 
(UdL) per a l’anàlisi i l’elaboració d’enquestes i estu-
dis diversos per conèixer la realitat del sector turístic 
a la demarcació lleidatana.

 

Més dotació econòmica i cursos de formació per 
a les oficines comarcals de turisme

El director del Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, Juli Alegre, també va anunciar que la Di-
putació de Lleida incrementa enguany l’aportació 
econòmica a les oficines comarcals de turisme de 
la demarcació de Lleida en el marc del compromís 
per part del Patronat amb el territori, la qual passarà 
de 8.000 a 16.000 euros per al desenvolupament 
d’accions promocionals per a cada oficina comarcal 
de turisme de la demarcació. Amb aquesta mateix 
voluntat de col·laboració també ha anunciat el des-
plegament d’una línia de formació adreçada als tèc-
nics dels consells comarcals per millorar la compe-
titivitat turística i el compromís amb la sostenibilitat.

Promoció dels diversos productes turístics  

D’altra banda, el Pla recull més d’un centenar 
d’actuacions destinades a impulsar el coneixement 
de les marques turístiques Pirineus i Terres de Llei-
da tant a escala estatal com internacional, tot poten-
ciant els nous productes turístics que s’han creat en 
els darrers temps com ara “Moturisme Ara Lleida”, 
“Benvinguts, senderistes i cicloturistes”, “Perseguits 
i salvats” i els 35 paquets turístiques estructurats de 
la Plana de Lleida. També per a aquest any 2017 el 
Patronat impulsarà l’oferta de natura i cultura, el tu-
risme familiar, la gastronomia, l’ecoturisme i la pesca 
i treballarà per consolidar altres productes turístics 
com ara el turisme rural, el turisme de neu, el turisme 
actiu, el senderisme, el cicloturisme i l’enoturisme, en 
un ampli ventall d’accions destinades tant al públic 

final com altres vinculades a turoperadors turístics i 
mitjans de comunicació de Catalunya, de la resta de 
l’Estat i a escala internacional. 

 

Mercats prioritaris 

Catalunya, el mercat espanyol i en l’àmbit internacio-
nal França i el Benelux són els mercats considerats 
prioritaris pel Patronat de Turisme sobre els quals 
es duran a terme bona part de les accions de pro-
moció i de suport a la comercialització previstes. En 
un segon nivell s’han planificat accions destinades a 
captar el públic d’Alemanya, el Regne Unit, Irlanda i 
Israel i en darrer lloc també es faran accions puntuals 
als Països Nòrdics, Itàlia i Portugal, els Països de 
l’Est, la Xina, Àsia-Pacífic, Amèrica del Nord i Amè-
rica del Sud.

El Pla d’Accions preveu també la participació del Pa-
tronat de Turisme en una desena de fires i salons 
de turisme, tant d’àmbit estatal com internacional, en 
workshops i en l’organització de famtrips i presstrips 
i de les campanyes publicitàries institucionals pre-
vistes en els mercats interior, estatal i internacional, 
aquestes darreres per mitjà dels CPT que depenen 
de l’Agència Catalana de Turisme. 

El Patronat de Turisme també ha previst accions 
de col·laboració amb les agències de viatges re-
ceptives de les comarques de Lleida amb la finalitat 
d’estructurar nous paquets turístics i fer més difusió 
dels existents. 

Finalment, la reunió també va servir per analitzar el 
comportament turístic de l’any 2016 a la demarcació 
de Lleida. El director del Patronat de Turisme, Juli 
Alegre, ha explicat el resultat de les dades d’ocupació 
i de visitants en establiments d’hoteleria, turisme ru-
ral i apartaments turístics sobre la base de la infor-
mació de l’INE que es va conèixer el 31 de gener de 
2017. El director del Patronat ha qualificat el resultat 
de molt satisfactori per al conjunt de la demarcació, 
després de tancar el 2016 amb les millors xifres dels 
darrers 8 anys. Amb relació al 2015 el nombre de 
pernoctacions va créixer un 7,87 %, amb 2.714.185, 
i el nombre de visitants es va incrementar en un 7,00 
% fins arribar a 1.103.963. 

Juli Alegre

S’adjunta un tall de veu del president del director 
del Patronat de Turisme Juli Alegre.

http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2017/Declaracions Juli Alegre.mp3

