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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
està impulsant via on-line des de la declaració 
de l’estat d’alarma la descoberta del territori en 

imatges i el suport al sector turístic amb informació 
que li pot ser d’utilitat, com ara les diferents línies de 
subvencions i cursos de formació. També recolza les 
diferents iniciatives soargides entre els productors de 
la demarcació per poder fer arribar els seus productes 
directament als consumidors. Al mateix temps el 
Patronat de Turisme, a través dels perfils de les 
seves xarxes socials a Facebook, Twitter,  Instagram 
i Youtube, ha secundat la crida #QuedatACasa i va 
difondre un vídeo d’agraïment al personal sanitari i 
als serveis essencials per la seva actuació davant la 
Covid-19 (youtube.com/ARALLEIDATV).

El Patronat de Turisme ha reorientat des del primer 
moment de l’estat d’alarma i el confinament de la 
població el 14 de març, el seu web Aralleida.cat i els 
seus perfils a les xarxes socials en espais adreçats 
a impulsar, d’una banda, el coneixement del territori, 
i de l’altra, remetre les propostes que tant en l’àmbit 
turístic com gastronòmic han impulsat els consells 
comarcals i els productors del territori per poder fer 
arribar els seus productes a les respectives llars 
dels consumidors. El Patronat de Turisme, davant 
la situació del moment present, ha anat enviant 
diferents comunicacions a tot el sector turístic amb 
la informació sobre les línies de subvencions i ajuts 
que les diferents administracions ofereixen al sector 
i ha creat al web Aralleida.cat un accés permanent 
amb informació actualitzada sobre les novetats i les 
informacions de suport en relació amb la Covid-19.

D’altra banda, durant tot el període de confinament el 
Patronat de Turisme ha convidat tota la gent que ens 
segueix pels nostres perfils @aralleida a les xarxes 
socials a quedar-se a casa, #joemquedoacasa. 
Aquest missatge l’hem acompanyat amb diferents 
imatges de destinacions del territori facilitades 
pels mateixos usuaris #CompartirADNLleida i amb 
experiències virtuals perquè els usuaris puguin 

planificar la seva visita una vegada finalitzat aquest 
període de confinament.

Així mateix, s’ha donat visualització als  perfils @
aralleida a les diferents iniciatives de productors 
locals per fer arribar directament a les cases de les 
persones confinades els productes agroalimentaris 
que elaboren, com també receptes de la gastronomia 
lleidatana #DegustaADNLleida i jocs d’endivinalles 
sobre curiositats de la demarcació de Lleida 
#QuizADNLleida. Finalment, també s’ha impulsat un 
pla de formació on-line gratuït en format de càpsules 
audiovisuals adreçades als professionals de 
l’activitat turística de la demarcació per poder ampliar 
i perfeccionar els seus coneixements en matèria de 
comunicació, comercialització, màrqueting i noves 
tecnologies. A més, s’han planificat cursos en matèria 
de sostenibilitat i vinculats amb els reptes dels 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de l’ONU (aralleida.cat/formacio).

El Patronat de Turisme impulsa on-line 
la difusió del territori i el suport als 
agents del sector turístic i als productors 
d’aliments
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