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El director del Patronat de Turisme, Juli Ale-
gre, ha destacat el bon posicionament que té 
l’oferta de turisme rural de la demarcació de 

Lleida, que representa un 24 % a escala de tot Ca-
talunya, i ha explicat la recuperació quant al nombre 
de viatgers i de pernoctacions que va experimentar 
aquest sector l’any 2018 amb relació a l’any ante-
rior, en el decurs de l’acte de cloenda de la Trobada 
de les Cases de Turisme Rural de la Demarcació de 
Lleida que s’ha celebrat aquest matí a l’Hotel Terra-
dets de Cellers (el Pallars Jussà).

En la seva intervenció, Juli Alegre ha exposat que 
el sector turístic de les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida va tancar l’any 2018 amb el millor 
resultat de la història quant al nombre de viatgers i 
de pernoctacions, segons les dades de l’INE en els 
establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i 
apartaments turístics. Pel que fa als establiments de 
turisme rural, ha explicat que l’any 2018 van tancar 
amb un 7,86 % més en el nombre de viatgers i un 0,7 
% més de pernoctacions que l’any 2017. Les xifres 
finals van ser de 86.566 visitants i de 207.406 per-
noctacions l’any 2018.

El director del Patronat de Turisme ha dit que les da-
des de l’any 2018 també representen una recupera-
ció d’un 57 % respecte a l’any 2013, enmig de la crisi, 
quan es van comptabilitzar 149.713 pernoctacions, 
però ha matisat que tot i aquests bons resultats “no 
hem pogut superar els millors resultats del sector els 
anys 2007 i 2008”. 

Alegre ha explicat les actuacions que està duent a 
terme el Patronat de Turisme en les diferents accions 
de promoció i l’aposta per la Internacionalització de 
l’oferta turística de les comarques lleidatanes.

La demarcació de Lleida disposa actualment d’una 
oferta d’allotjament de turisme rural de 653 establi-
ments amb 4.698 places, la qual cosa representa 

pràcticament el 24 % del nombre de places i el 26,5 
% en el nombre d’establiments del conjunt de Cata-
lunya, que a hores d’ara és de 2.457 establiments i 
19.580 places.

L’oferta de turisme rural a les comarques de Lleida 
continua creixent any rere any, tot i que de forma 
més moderada en els darrers temps. En els últims 5 
anys el nombre de places i d’establiments al conjunt 
del territori han crescut un 6,7 %, en passar dels 619 
establiments i les 4.404 places de l’any 2015 als 653 
allotjaments i les 4.698 places actuals.

La Trobada de les Cases Rurals de les Terres de 
Lleida, organitzada per la Federació de Turisme Ru-
ral, ha tingut lloc durant tot el dia a l’Hotel Terradets 
de Cellers. L’acte ha comptat amb la participació del 
director del Patronat de Turisme, Juli Alegre i el pre-
sident de l’Associació de Cases de Turisme Rural, 
Jaume Ramon. Durant la celebració de la jornada els 
assistents han pogut seguir dues ponències que han 
tractat sobre “Com aprofitar i aportar continguts dels 
establiments a les xarxes socials”, a càrrec d’Olga 
Cuevas, i “Com fidelitzar clients”, a cura de David 
Jorba. 

Alegre posa en valor l’oferta del turisme 
rural de la demarcació de Lleida, que 
representa un 24% del conjunt de Catalunya, 
i aposta per una major internacionalització 

per atreure més turistes

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha participat en la Trobada de les Cases Rurals de 
les Terres de Lleida que ha tingut lloc avui a l’Hotel Terradets de Cellers 
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