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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, participa en les Jornades Inter-
Pirineus, que tenen lloc avui a l’Epicentre de 

Tremp. Aquestes jornades compten amb la participa-
ció de més de 60 empreses i entitats turístiques de 
la zona dels Pirineus catalans de les quals unes 45 
son de les comarques del Pirineu de Lleida. Dijous, 
26 d’abril, tindrà lloc una segona sessió a la Vall d’en 
Bas, a la comarca de la Garrotxa.

Les Jornades Inter-Pirineus, organitzades pel pro-
grama Pirineus, del qual forma part el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, s’han convertit en 
un espai de trobada entre les empreses que desen-
volupen les seves activitats en aquest territori, creant 
un espai comú de treball i de debat i facilitant, així, 
el contacte entre elles. Hi han participat empreses 
d’activitats, allotjaments i recursos que tenen seu a 
qualsevol de les comarques incloses dins del progra-
ma Pirineus (Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagor-
ça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran), com 
també agències de viatges i agències de viatges re-
ceptives amb seu a Catalunya.

La presentació de la Jornada ha anat a cura del pre-
sident del director del Patronat de Turisme, Juli Ale-
gre, el director de l’Institut per al Desenvolupament 
i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere 
Porta, el director executiu de l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT), Patrick Torrent i el president del Con-
sell Comarcal del Pallars Jussà, Constantí Aranda, 

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha 
destacat la importància de la creació de la marca 
Pirineus “perquè ens ha permès aconseguir un alt 
nivell de reconeixement tant a escala nacional com 
també internacional” i en segon lloc ha subratllat 
l’oportunitat que representen aquestes trobades en-
tre sector privat i agències receptives per cercar no-
ves propostes turístiques i millorar les existents per 
tal de donar a conèixer més i millor tots els recursos 
turístics del Pirineu de Lleida, a més de la gran varie-
tat d’atractius que ofereixen al visitant les comarques 
de muntanya de Lleida durant les quatre estacions 
de l’any. D’altra banda, Juli Alegre ha informat que 
actualment la Diputació de Lleida, mitjançant el Pa-
tronat de Turisme, ha obert un procés de reflexió i 

de generació de coneixement compartit destinat a 
l’elaboració del Pla Estratègic de la demarcació de 
Lleida 2018-2022 per tal de definir el model de des-
envolupament turístic de les comarques del Pirineu 
i les Terres de Lleida i marcar unes línies estratègi-
ques i uns objectius a mitjà i llarg termini, com tam-
bé l’estructuració d’un pla d’accions realista. Un pla 
estratègic que lidera el Patronat de Turisme de la 
Diputació amb la participació de tots els agents turís-
tics, públics i privats del Pirineu i les Terres de Lleida 
mitjançant entrevistes individuals, reunions de treball 
i enquestes puntuals sobre diferents aspectes de la 
realitat turística de la nostra demarcació, com també 
en comparació amb altres destinacions competitives 
del nostre entorn.

Després de l’acte d’inauguració de la Jornada Inter-
Pirineus, s’ha fet un repàs de les principals accions 
que ha dut a terme durant l’any 2017 la marca Piri-
neus i s’han impartit dues conferències, una sobre 
“Tendències de mercat vers el turisme d’interior i de 
muntanya” i la segona sobre “Tendències de màr-
queting turístic basades en la cooperació i la soste-
nibilitat”, i s’ha presentat l’estudi sobre el Perfil del 
visitant internacional als Pirineus a cura de la mar-
ca Pirineus. A la tarda tindrà lloc un workshop entre 
les empreses locals que integren l’oferta dels Piri-
neus i les agències de viatges receptives. L’objectiu 
d’aquesta trobada és fomentar la interrelació entre 
empreses i la creació de productes nous, que siguin 
atractius i comercialitzables per les agències.

Les jornades Inter-Pirineus que se celebren 
avui a Tremp apleguen unes 45 empreses 

turístiques del Pirineu de Lleida

Les Jornades són organitzades pel programa Pirineus, del qual forma part el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida

Acte de presentació de les Jornades Inter-Pirineus aquest matí a 
l’Epicentre de Tremp.
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