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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, ha organitzat avui una jornada de 
formació sobre com posicionar l’oferta de tu-

risme actiu i de natura al mercat britànic. La sessió, 
que s’ha celebrat a l’Oficina comarcal de Turisme 
del Pallars Sobirà amb seu a Sort, ha aplegat una 
seixantena de participants entre empresaris i tècnics 
de turisme dels diferents consells comarcals. La jor-
nada és fruit de l’acord que va tancar el president 
de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, amb el Cen-
tre de Promoció Turística de Catalunya a Londres i 
l’Associació de Touroperadors Independents Brità-
nics (AITO) en el marc de la fira Adventure Travel 

Show de Londres l’any 2017.

La jornada de formació té com a objectiu conèixer 
tot allò que s’està fent bé com a destinació turística 
i saber quines són aquelles coses que cal millorar 
de cara a la promoció al Regne Unit. També ha ser-
vit per conèixer les necessitats dels touroperadors i 
el perfil del turista britànic, a més de determinar els 
punts forts de la destinació turística de les comar-
ques lleidatanes, els competidors i com millorar el 
posicionament turístic de Lleida de cara al mercat 
britànic.

Una seixantena de participants en la jornada 
de formació que ha organitzat avui la 
Diputació de Lleida per mil lorar el 
posicionament de l’oferta de turisme actiu 

al mercat britànic

La sessió de treball, que s’ha celebrat avui a l’Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà amb 
seu a Sort, ha comptat amb la participació del president de l’Associació de Touroperadors Indepen-
dents del Regne Unit, Derek Moore

Jornada d’aquest matí a l’Oficina Comarcal de Turisme del Pallars Sobirà amb seu a Sort.
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La sessió ha comptat amb la participació del vicepre-
sident tercer de la Diputació de Lleida i vicepresident 
del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich; del presi-
dent de l’Associació de Touroperadors Independents 
del Regne Unit, Derek Moore; del director del Centre 
de Promoció Turística del Regne Unit i Irlanda, Ai-
card Guinovart, i del director del Patronat de Turis-
me, Juli Alegre.

El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, ha manifestat la seva satisfacció per la 
bona resposta de participants que ha tingut aquesta 
jornada de treball i ha expressat la seva confiança 
que de cara a un futur pròxim el nombre de turistes 
procedents del Regne Unit es podrà incrementar. En 
aquest mateix sentit, el director del Patronat de Tu-
risme, Juli Alegre, ha explicat que actualment la xifra 
de turistes estrangers que visiten les comarques de 
Lleida representen el 15’50 % del nombre total de 
visitants, si bé aquest percentatge es redueix fins 
al 10 % quan al nombre d’estrangers que vénen a 
practicar el turisme actiu. El mercat britànic ocupa 
actualment el tercer lloc del rànquing dels turistes es-
trangers que visiten les comarques de Lleida, darrere 
del mercat francès i l’alemany.

Per la seva banda, el director del Centre de Promo-
ció Turística del Regne Unit i Irlanda, Aicard Guino-
vart, ha desgranat la situació actual i les tendències 
de futur del mercat britànic.

Finalment ha intervingut Derek Moore, president de 
l’Associació de Touroperadors Independents Brità-
nics (AITO), entitat que aglutina més de 140 tourope-
radors associats. Moore ha explicat que actualment 
el mercat britànic està experimentant una certa recu-
peració econòmica després de la declaració del Bre-
xit, “si bé des d’aleshores s’estan escurçant els dies 
de vacances”. També ha dit que fins ara els brità-
nics triaven, en la seva gran majoria, la platja com a 
principal destinació i en menor mesura els que volien 
sortides de natura. Aquesta tendència també està 
canviant i actualment els grans touroperadors, es-
tan introduint dins l’oferta de platja algunes activitats 
de natura i de turisme actiu, la qual cosa representa 
una oportunitat per al sector. La gran varietat dels 
productes turístics de què el visitant pot gaudir a les 
comarques de Lleida ha estat qualificada de punt fort 
per Derek Moore, i per això ha recomanat de poder 
treballar una oferta conjunta de tots els productes i 
tots els atractius turístics que els visitants hi poden 
trobar per tal de tenir encara més força de cara al 
mercat britànic. En aquest sentit, també ha subrat-
llat que el consumidor britànic vol tenir contacte di-
recte amb les comunitats locals, viure experiències, 
gaudir i participar de les festes i les tradicions locals. 
Així mateix, ha recomanat d’incloure dins dels packs 
amb l’oferta turística les festes populars del territori i 
ha posat com a exemple la baixades de falles, entre 
d’altres.
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