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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
ha compartit aquest matí amb els tècnics de 
turisme dels diferents consells comarcals del 

Pirineu i les Terres de Lleida el seu Pla d’Accions per 
a aquest any 2020, que inclou més de dues-centes 
accions rellevants entre les pròpies i les que es duen 
a terme conjuntament amb l’Agència Catalana de 
Turisme-ACT, la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, i la marca Pirineus.

El cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de 
Turisme, Juli Alegre, ha explicat que el Pla d’Accions 

té com a missió liderar la promoció de tot el patrimoni 
turístic del Pirineu i les Terres de Lleida, tant a escala 
estatal com internacional, atenent les necessitats de 
l’oferta i la demanda “amb l’objectiu de posicionar 
Lleida com una destinació turística de qualitat, 
responsable, ecològica i innovadora per satisfer les 
necessitats dels visitants i vetllant pels valors de 
la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental 
des del punt de vista de l’oferta i de la demanda”, 
tal com ja recull el Pla Estratègic 2019-2022 de la 
Demarcació de Lleida, impulsat pel mateix Patronat 
de Turisme. Alegre ha afegit també que el Patronat 

El Patronat de Turisme comparteix amb 
els tècnics dels Consells Comarcals el 
seu pla d’accions per a aquest any 2020, 
que inclou més de 200 accions rellevants

Catalunya continuarà com a mercat prioritari seguit de Madrid, el País Basc, la Comunitat Valenciana i 
les Illes Balears i a escala internacional les accions estaran centrades a França, el Benelux, el Regne Unit, 
Alemanya i Israel, entre d’altres
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seguirà apostant per la innovació en les formes i 
els continguts de seves accions promocionals, tant 
off-line com on-line, per poder arribar als diferents 
segments de mercat.

Les més de dues-centes accions que durà a terme 
enguany el Patronat de Turisme van destinades a 
promocionar tota l’oferta de turisme que proposa la 
demarcació amb productes de natura, turisme actiu i 
esportiu, cultura, gastronomia, enoturisme, familiar i 
MICE, a més dels diferents reconeixements mundials 
que té en l’àmbit patrimonial. 

També inclou actuacions per reforçar la 
internacionalització amb campanyes de relacions 
públiques en mercats internacionals i la millora de 
la comunicació a través dels mitjans socials per 
transmetre els atributs de la destinació turística 
de Lleida. Així mateix es faran accions destinades 
a promocionar el turisme esportiu amb motiu de la 
declaració per part de l’Agència Catalana de Turisme 
del 2020 com l’Any del Turisme Esportiu. També 
aquest 2020 es treballarà pel desplegament del Pla 
Estratègic de Turisme de la demarcació de Lleida, 
elaborat amb la col·laboració del sector turístic 
públic i privat del territori. Totes les actuacions 
previstes estan alineades amb el Pla Estratègic 
2019-2020, el qual basa el nou model de gestió de 
desenvolupament turístic de la demarcació lleidatana 
en 4 eixos vertebradors, que són l’excel·lència, la 
responsabilitat social, l’ecologia i la innovació.

L’ampli ventall d’accions van destinades, d’una 
banda, al públic final i, de l’altra, a operadors 
turístics i als mitjans de comunicació de Catalunya, 
de la resta de l’Estat i d’àmbit internacional. El Pla 
d’Accions preveu la participació del Patronat de 
Turisme en fires i salons de turisme, tant a escala 
estatal com internacional, en workshops, com 
també en l’organització de famtrips i presstrips i 
el desenvolupament de campanyes publicitàries 
institucionals previstes en els mercats interior, estatal 
i internacional (aquestes darreres per mitjà dels CPT 
que depenen de l’Agència Catalana de Turisme).

Catalunya continuarà aquest any 2020 com a mercat 
prioritari seguit de Madrid, el País Basc, la Comunitat 
Valenciana i les Illes Balears, que seran els principals 
mercats on es duran a terme bona part de les 
accions previstes. En l’àmbit internacional, França 
centrarà les accions de promoció i de suport a la 
comercialització com a mercat considerat prioritari 
pel Patronat de Turisme. En un segon nivell s’han 
planificat accions destinades a captar el públic del 
Benelux i el Regne Unit. En un tercer esglaó se situa 
el mercat d’Alemanya, i finalment també es faran 
accions puntuals a Israel i altres mercats com ara els 
Països Nòrdics, Itàlia, Portugal, els Països de l’Est, 
la Xina i la zona d’Àsia-Pacífic.
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