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El president de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, ha afirmat que l’estudi remarca la im-
portància que el mercat català té per al turisme 

de Lleida, especialment de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Aquest flux de visitants que inclou turistes 
i excursionistes,  genera un  impacte econòmic d’ uns 
600 milions d’euros l’any. 

Reñé ha indicat que la Diputació de Lleida no podia 
faltar a la fira turística més important de Catalunya 
amb una “oferta potent i amb presència de totes les 
comarques sota el paraigües de l’estand del Patro-
nat de Turisme”, una oferta que posa especial èmfasi 
—aprofitant l’Any Internacional del Turisme Sosteni-
ble— en els espais naturals excepcionals del Pirineu 

Les comarques de Lleida van rebre l’any passat 
1,66 milions de visitants, entre turistes i excur-
sionistes, procedentes de Catalunya, segons 
un estudi de la Càtedra de Turismed’interior 
i de muntanya que s’ha presentat avui en el 

marc de la Fira B-Travel

La Diputació de Lleida promociona amb un estand de 64 m2, on hi són representades totes les co-
marques del Pirineu i les Terres de Lleida, l’oferta turística lleidatana al saló B-Travel de Barcelona, 
que se celebra del 21 al 23 d’abril al recinte de Montjuïc, destinat a les experiències viatgeres

El President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha presentat en el marc del salò B-Travel, que 
commemora enguany els 25 anys de la mostra, les dades de l’enquesta sobre el turisme català 

que visita la demarcació de Lleida. L’estudi ha estat finançat amb les aportacions de la Diputació 
de Lleida  a la Càtedra de Turisme i Interior de Muntanya (Càtedra TIM) que dirigeix el professor 
de la UdL, Francisco Garcia. El vicepresident de la Diputació i del Patronat Gerard Sabarich i el 
director del Patronat, Juli Alegre han participat també de la presentació dels resultats d’aquest 

estudi.

El President de la Diputació, Joan Reñé, amb el director general de Turisme, Octavi Bono, el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre  
i els tècnics de turisme de la demarcació de Lleida a B-Travel.
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i de la plana; en el turisme cultural, amb elements de 
referència com el romànic de la Vall de Boí i les falles 
del Pirineu, declarades recentment Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Humanitat; o en el turisme actiu i 
d’esports d’aventura, gestionat per 230 empreses al 
territori. Reñé també ha incidit en la consolidació de 
la demarcació de Lleida com a destinació de turisme 
familiar i gastronòmic de primer ordre.

Pel que fa a l’enquesta elaborada per l’empresa  
GESOP per a la Càtedra de Turisme d’Interior i de 
Muntanya (Càtedra TIM) que impulsa el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida conjuntament 
amb la Universitat de Lleida corrobora la importància 
quantitativa i qualitativa que representa el turisme 
català per als diferents pobles, ciutats i territoris de 
les comarques de Lleida. És una enquesta amb una 
mostra significativa i important, atès que s’ha fet mi-
tjançant 1.600 persones entrevistades.

El resultat d’aquesta enquesta, que es va dur a terme 
al final del mes d’octubre del 2016, pren com a perío-
de de referència l’any transcorregut entre setembre 
del 2015 i setembre del 2016 s’ha presentat aquest 
matí en el marc del saló B-Travel, adreçat al públic 
de proximitat, principalment de Barcelona i la seva 
àrea metropolitana, d’on prové més del 60 % del tu-
risme que visita anualment les comarques de Llei-
da. L’objectiu d’aquesta enquesta ha estat disposar 
per primer cop d’una radiografia sòlida del volum, les 
característiques i les motivacions, les destinacions i 
els impactes econòmics del principal flux de visitants 
que reben les contrades de Lleida any rere any, que 
és el que protagonitzen els turistes i els visitants que 
procedeixen de la resta de Catalunya, principalment 
de la zona de Barcelona i de la seva àrea d’influència.

L’estudi xifra en 1.661.000 el nombre de catalans, 
majors de 16 anys i residents a la resta de Catalun-
ya, que van visitar com a mínim una vegada en el 
període d’un any algun indret de la demarcació de 
Lleida, ja sigui per motius de negocis, familiars, es-
tudis, comerç, oci i turístics, entre d’altres. Aquesta 
xifra representa que el 28,2 % dels residents a la 
resta de Catalunya van visitar alguna vegada les co-
marques lleidatanes. El perfil d’aquests visitants són 
majoritàriament persones de mitjana edat, catalano-
parlants, ocupats i amb estudis superiors.

Aquest nombre de catalans van viatjar a les comar-
ques de Lleida unes 4,2 vegades de mitjana, amb la 
qual cosa la xifra de desplaçaments generats al llarg 
d’un any va ser de 6.976.000. D’aquest nombre de 
desplaçaments, un 69 % van ser fruit de viatges de 
caire divers, mentre que els turístics van representar 
el 31 % del total, és a dir, 2,16 milions de desplaça-

ments per turisme.

L’enquesta també posa de manifest que dels 
1.661.000 visitants, només un 58 % van pernoctar 
com a mínim una vegada i dels que ho van fer, un 37 
% es van allotjar en establiments de turisme reglat 
com ara hotels, turisme rural, apartaments turístics, 
etc. L’altre 63 % dels que hi van pernoctar ho van fer 
en habitatges de familiars i amics o bé en segones 
residencies o habitatges en propietat.

L’altre 42 % dels visitant són excursionistes, que ge-
neren al cap de l’any uns 4,7 milions d’excursions 
al territori, però no arriben a fer-hi cap pernoctació. 
Aquest volum important de viatgers es dissemina pel 
conjunt del territori durant tot l’any, i reflecteix motiva-
cions molt plurals i una temporalitat menys concen-
trada que la que s’aconsegueix entre la gent que ens 
visita i pernocta (turistes).

Les comarques més visitades van ser el Segrià, el 
Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Noguera i la Val 
d’Aran i els municipis que van concentrar el major 
nombre de visitants van ser la mateixa ciutat de Llei-
da, Balaguer, Sort, la Seu d’Urgell, Tàrrega, Vielha 
e Mijaran, Cervera, Tremp, Esterri d’Àneu, Llavorsí i 
Mollerussa, com també els municipis en els quals es 
troben situades les estacions d’esquí del Pirineu de 
Lleida, principalment les que ofereixen la modalitat 
d’alpí.

L’estiu és l’època de l’any en què arriba un ma-
jor nombre d’excursionistes i de turistes, seguit de 
l’hivern i en menor grau per Setmana Santa, i es de-
tecta un moviment principalment dels anomenats ex-
cursionistes, és a dir, els que no hi pernocten, durant 
tot l’any.

Uns 600 milions d’impacte econòmic

La mitjana de despesa per dia és de 89 euros. En 
canvi, la mitjana de despesa per als excursionistes 
és de 72 euros, mentre que els turistes que hi per-
nocten gasten uns 105 euros/dia. Per tant, podem dir 
que la despesa generada pels residents de la res-
ta de Catalunya a la demarcació de Lleida és d’uns 
600 milions d’euros l’any. Quan parlem de despesa 
directa, cal tenir present també que té efectes indi-
rectes importants en altres sectors econòmics situats 
al nostre territori i que dupliquen en molts casos la 
generació directa de recursos produïda pel turisme 
i l’oci.

Tota aquesta informació generada per la Càtedra de 
Turisme es posa al servei de tots els agents institu-
cionals i empresarials turístics, per tal de continuar 
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desenvolupant accions per promoure i consolidar el 
turisme pel conjunt de les comarques de Lleida. Tots 
els estudis que ha elaborat la Càtedra de Turisme es 
poden consultar al web de l’Observatori Turístic del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (obser-
vatorituristic.aralleida.com).

La Diputació promociona l’oferta turística 
lleidatana a B-Travel, el saló del turisme de 
Catalunya destinat a les experiències dels 
viatgers

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, 
ha visitat aquest divendres el saló que acull Fira de 
Barcelona i ha saludat als diferents representants de 
les entitats e institucions lleidatanes que participen 
al saló B-Travel i que ha inaugurat aquesta tarda el 
conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Baiget. 

Les noves propostes turístiques de la demarcació de 
Lleida tenen un lloc destacat en l’oferta turística de 
Catalunya present a la fira B-Travel, per mitjà del Pa-
tronat de Turisme, que hi participa amb un estand de 
64 m2 on hi són representades totes les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida per tal de promocio-
nar l’oferta turística més completa que brinden les 
contrades lleidatanes en turisme sostenible, turisme 
familiar, cultural,  rural, enogastronòmic, de natura i 
d’aventura, entre d’altres.

B-Travel, que commemora enguany els 25 anys de 
la mostra, vol promocionar la seva oferta des de les 
experiències vinculades amb cinc grans tendències 
del sector, que el saló ha denominat B-Happy (viat-
ges en família, amics i wellness), B-Culture (art, his-
tòria i cultura), B-Special, (compres, nou luxe, etc.), 
B-Adventure (esports i aventura), B-Delicious (rutes 
enogastronòmiques) i enguany com a novetat s’ha 

creat una zona sobre turisme industrial. També hi 
haurà un espai dedicat i ambientat en el Glamping, 
format turístic que combina l’experiència d’acampar 
a l’aire lliure amb el glamour i l’alta qualitat en els 
serveis.

Dins l’espai gastronòmic B-Delicious, on el visitant 
pot degustar productes mitjançant la compra de ti-
quets, la gastronomia i els productes hi son repre-
sentats per mitjà de dos restaurants de la Val d’Aran 
(Era Mola de Vielha i Es Arraïtzes de Garós) i per 
l’Associació Menja`t l’Alt Urgell. Aquesta Associació 
de l’Alt Urgell està formada per 22 elaboradors arte-
sans que s’han agrupat per potenciar el consum de 
productes frescos, de qualitat i de proximitat sota el 
títol “Menja´t l’Alt Urgell.

El Patronat també mantindrà un espai propi dedicat 
al Club d’Amics de Lleida, que impulsa el mateix Pa-
tronat i que disposa de 35.000 socis, els quals po-
dran gaudir d’una entrada gratuïta al saló en virtut 
de l’acord del Patronat de Turisme amb Fira de Bar-
celona.

Sr. Joan Reñé - Tall 2

Propostes B-Travel 2017

Sr. Joan Reñé - Tall 1

S’adjunta:  
- Un document annex amb les diferents propos-

tes que es presenten a  B-Travel 2017. 
- Dos talls de veu  del President de la Diputació, 

Joan Reñé.

http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2017/Declaracions Joan Reñé-2.mp3
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2017/Novetats B-Travel 2017[2].docx
http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2017/Declaracions Joan Reñé-1.wav
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