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El nou sistema d’intel·ligència on-line implemen-
tat pel Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida ha permès constatar una valoració molt 

alta dels principals recursos culturals del conjunt 
de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, 
acompanyada d’un increment notable en el volum de 
noves opinions emeses pels turistes a Internet, se-
gons l’Estudi de Reputació On-line del Turisme Cul-
tural de la demarcació de Lleida elaborat aquest any 
2018 i que ha donat a conèixer avui el director del 
Patronat de Turisme, Juli Alegre, coincidint amb l’acte 
d’inauguració de la fira B-Travel de Barcelona. Ale-
gre ha destacat que “es tracta d’un estudi innovador 
en el qual s’han analitzat milers d’opinions de turistes 
estatals i estrangers relatives a més de 200 recursos 

culturals del conjunt de les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida, entre els quals s’inclouen les 
diferents declaracions de Patrimoni de la Humanitat, 
com les esglésies romàniques de la Vall de Boí i les 
falles del Pirineu, el Turó de la Seu Vella de Lleida o 
el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges, 
entre d’altres”.

El director del Patronat també ha explicat que aquest 
projecte d’intel·ligència turística s’engloba dins de les 
accions de reforç competitiu liderades pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida en el context de 
l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i que s’ha dut a 
terme en col·laboració amb l’empresa especialitzada 
Vivential Value.

Els principals recursos de turisme cultural 
de la demarcació de Lleida obtenen un 

excel·lent en reputació on-line

La Diputació de Lleida promociona amb un estand de 64 m2, on hi ha representades totes les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida, l’oferta turística lleidatana al saló B-Travel de Barcelona, que 
se celebra del 20 al 22 d’abril al recinte de Montjuïc. La declaració de la Conca de Tremp-Montsec 
com a Geoparc Mundial de la UNESCO figura entre les principals novetats.

La Seu Vella de Lleida, el romànic de la Vall de Boí, el Centre d’Observació de l’Univers del Montsec, 
les botigues de Salàs de Pallars i el santuari del Miracle reben un excel·lent per part dels turistes

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, durant la visita a l’espai del Patronat de Turisme de la comitiva oficial de l’acte 
d’inauguració del saló aquest migdia.
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Entre els principals indicadors obtinguts en l’estudi, 
destaca l’elevat Índex de Reputació On-line (iRON) 
dels recursos culturals de la demarcació de Lleida, 
que arriben en el seu conjunt al 8,76 sobre 10. Aques-
ta puntuació atorgada pels mateixos usuaris en les 
principals plataformes on-line de turisme és encara 
més elevada en el cas de recursos icònics com el 
conjunt romànic de la Vall de Boí, amb un índex de 
reputació on-line de 9,18; el conjunt monumental 
del Turó de la Seu Vella de Lleida, amb un 9,14; el 
Parc Astronòmic Montsec-Centre d’Observació de 
l’Univers, amb un 9,18, i les Botigues-Museu de Sa-
làs de Pallars, amb un 9,20 sobre 10.

A més, aquest nivell de satisfacció i reputació s’ha 
vist acompanyat per un increment molt notable en 
el volum de noves opinions emeses pels turistes, 
que en alguns casos han crescut en més d’un 175% 
en l’últim any, cosa que confirma l’elevada visibilitat 
d’alguns d’aquests recursos a les plataformes que 
serveixen d’inspiració i decisió a altres turistes.

Entre els recursos culturals destacats, tant en volum 
d’opinions com en valoració dels seus visitants, es 
troben també el castell de Montsonís, les catedrals 
de la Seu d’Urgell i Solsona,  el monestir de Santa 
Maria de Vallbona de les Monges, l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, l’església de Sant Llorenç, el Palau de la 
Paeria, el teatre municipal de l’Escorxador i el Mu-

seu de Lleida, el santuari del Miracle, el castell de 
Guimerà, com també la Universitat de Cervera i el 
Museu/Fanclub Germans Márquez de Cervera i el 
Museu de la Moto de Bassella, entre d’altres.

En aquesta línia de presència on-line, el Patronat de 
Turisme està dissenyant accions encaminades a mi-
llorar la visibilitat per al cas d’altres recursos i desti-
nacions que s’han identificat com a menys presents 
en les principals pàgines de turisme, de manera que 
es pugui reforçar encara més el posicionament del 
patrimoni cultural, tant del Pirineu com de les Terres 
de Lleida, en aquelles plataformes d’Internet a les 
quals el turista es recolza de manera majoritària en 
els seus processos de decisió.

El sistema d’indicadors que inclou aquest monitor del 
turisme cultural ha permès segmentar els resultats 
per variables com l’àmbit geogràfic (incloent 2 mar-
ques turístiques, 13 comarques i més de 90 locali-
tats) o per variables com les nacionalitats, tipologia 
de clients o fins i tot els moments de l’any en què van 
visitar els recursos culturals.

Tot això permetrà establir una planificació estratègica 
d’accions a partir de l’explotació de la informació ob-
tinguda, que podrà complementar-se amb altres ca-
pes de coneixement turístic ja disponible en la desti-
nació, la qual cosa facilitarà la presa de decisions per 

Mostrador de la Marca Pirineus amb el plafó informatiu de la declaracó de GEOPARC MUNDIAL de la Conca de Tremp-Montsec.
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assegurar la millor experiència del turista que visita 
les comarques de Lleida i el seu patrimoni cultural.

L’estudi s’ha fet a partir d’una mostra en la qual s’han 
analitzat més de 22.700 opinions de turistes on-line 
compartides en plataformes de turisme, de les quals 
més d’un 40 % corresponien a 215 recursos culturals 
de 99 localitats del conjunt de les comarques del Pi-
rineu i les Terres de Lleida. La mostra s’ha fet amb 
les opinions generades en els darrers 15 mesos a 
les principals plataformes de turisme. L’empresa es-
pecialitzada en innovació en intel·ligència turística 
Vivential Value, que ha dut a terme aquest estudi, ha 
implementat en aquest projecte metodologies i indi-
cadors propis, especialment dissenyats per al sector 
turístic, com l’iRON Índex de Reputació On-line® o 
els Monitors de Reputació On-line 360™.

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

La declaració aquesta setmana de la Conca de 
Tremp-Montsec com a Geoparc Mundial de la 
UNESCO constitueix una de les principals novetats 
que el visitant trobarà a l’estand del Patronat de Tu-
risme a la fira B-Travel que romandrà oberta al públic 
fins diumenge al recinte firal de Montjuic de Barce-
lona.

Aquest important reconeixement es destaca en 
aquest saló amb uns plafons informatius situats a ca-
dascun dels taulells de Pirineus i Terres de Lleida. El 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida hi par-
ticipa amb un espai propi de 64 m2 dins l’estand de 
l’Agència Catalana de Turisme, que comparteix amb 
els diferents consells comarcals de la demarcació i la 
Val d’Aran i amb les marques turístiques de Pirineus 
i Terres de Lleida. 

El visitant trobarà a l’espai del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida les noves propostes turís-
tiques de la demarcació, com també l’oferta turística 
més completa que brinden les contrades lleidatanes 
en turisme sostenible, turisme familiar, cultural, rural, 

enogastronòmic, de natura i d’aventura, a més dels 
productes impulsats pel Patronat de Turisme com ara 
“Moturisme Ara Lleida” i la nova Guia d’Escapades 
de les Terres de Lleida amb 39 paquets turístics es-
tructurats a la plana de Lleida, entre d’altres. L’oferta 
vinculada amb la cultura i el patrimoni té enguany un 
protagonisme especial amb motiu de l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural.

El saló té un espai gastronòmic anomenat B-Deli-
cious, on el visitant pot degustar productes mitjançant 
la compra de tiquets. La gastronomia del Pirineu de 
Lleida hi és representada per mitjà del Consell Co-
marcal de l’Alt Urgell, l’associació Menja’t l’Alt Urgell 
i el Conselh Generau d’Aran, que oferiran durant els 
tres dies de fira una àmplia varietat de productes 
gastronòmics pirinencs. 

El Patronat també mantindrà un espai propi dedicat 
al Club d’Amics de Lleida, que disposa de 35.000 so-
cis, els quals podran gaudir d’una entrada gratuïta al 
saló en virtut de l’acord del Patronat de Turisme amb 
Fira de Barcelona.

El saló s’ha inaugurat avui al migdia i romandrà obert 
al públic fins diumenge, dia 22.

Dossier B/Travel 2018Sr. Juli Alegre

S’adjunta un tall del director del Patronat de turisme de la Diputació, Juli Alegre i un dossier de premsa de 
novetats B-Travel 2018.

Mostrador de Pirineus dins l’espai del Patronat de Turisme
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