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PresentacióPresentacióPresentacióPresentació    

 

El consell d’administració de Turisme de Lleida en data 16 de desembre 

de 2011 va a provar el pla de màrqueting de la institució pel període 

2012 - 2015. 

 

Aquest document ha estat implantat en la seva primera fase durant 

aquest exercici 2012 amb la realització d’una bona part de les accions 

programades. 

 

Com és habitual, de la implementació d’una planificació en sorgeix un 

feedback que permet avaluar-lo i presenta nous punts de vista i 

oportunitats de millora, accessibles, sempre que la gestió permeti una 

estratègia emergent. 

 

Aquest ha estat el cas de la planificació de Turisme de Lleida durant 

2012, que si bé es creu encertada, ens ha permès observar i prendre 

decisions de millora per aplicar-les ja, a partir del proper exercici en la 

continuació de l’aplicació del Pla de Màrqueting 2012 – 2015 en una 

constant adaptació a l’entorn i a la situació actual. 

 

Per tant, el pla operatiu que es presenta, té una vessant continuista, 

respecte a 2012, ja que els eixos bàsics, la filosofia i la major part de les 

actuacions previstes es mantenen però també contempla noves 

aportacions i enfocaments que ens han de permetre millorar l’eficàcia 

de la gestió i assolir els objectius fixats. 

 

Els objectius bàsics es mantenen i recordem-ho eren, 

 

Primer.  Generar un sistema d’aliances amb el sector privat, basat en la 

cooperació i la col•laboració, el que suposa actuar conjuntament, en 

totes les fases de desenvolupament dels projectes, aplicant en un entorn 
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de mutu compromís la codecisió i el cofinançament entre els sectors 

públic i privat. 

 

Segon. Incidir sobre l’oferta turística de Lleida tant d’atracció com de 

retenció per tal de fer-la competitiva i de qualitat, suficient en dimensió 

i amb capacitat de generar la seva pròpia demanda. 

 

També hi ha una continuïtat en els eixos bàsics i transversals de la 

política turística de Lleida que eren 

 

Eixos bàsicsEixos bàsicsEixos bàsicsEixos bàsics    

 

Eix 1 - Lleida Experiencial - la gastronomia Lleidatana 

Eix 2 – Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions 

Eix 3 – Lleida Experiencial - El Patrimoni 

 

 

Eixos transversalsEixos transversalsEixos transversalsEixos transversals    

 

Eix 4 – Nova Economia Turística 

Eix 5 – Orientació al Client 

 

 

Tanmateix per 2013 es dona una nova centralitatnova centralitatnova centralitatnova centralitat al programa 

“Experience“Experience“Experience“Experience Lleida Lleida Lleida Lleida”””” que suma al seu important paper en la 

comercialització un caràcter vertebrador de l’estratègia de millora de 

l’oferta i de promoció de l’activitat turística de la ciutat. 
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1 L1 L1 L1 Lleida experiencial leida experiencial leida experiencial leida experiencial –––– La Gastronomia Lleidatana La Gastronomia Lleidatana La Gastronomia Lleidatana La Gastronomia Lleidatana    

    

L’aposta Lleidatana per la incorporació de Lleida en el grup de  

destinacions gastronòmiques, es justifica per la tendència de creixement 

del turisme gastronòmic, juntament amb el potencial de la gastronomia 

de Lleida.  

 

L’Estat Espanyol va rebre el passat any més de 5 milions de turistes estrangers , d’un 

total de 56 milions, que van declarar el gaudi de la gastronomia i els vins com el 

principal motiu d’elecció d’Espanya com a destinació turística en el seu viatge. 

 

Aquests visitants van generar més de 56 bilions d’impacte econòmic i van valorar amb 

un 8,3 sobre 10 el seu grau de satisfacció. 

 

Per la seva part l’estudi de l’OMT sobre turisme i Gastronomia (2012) indica que el 

88,2% dels estats membre consideren la gastronomia com un element estratègic en la element estratègic en la element estratègic en la element estratègic en la 

definició de la marca i la imatge d’una destinació turísticadefinició de la marca i la imatge d’una destinació turísticadefinició de la marca i la imatge d’una destinació turísticadefinició de la marca i la imatge d’una destinació turística    

    

Els turistes gastronòmics realitzen un seguit d’activitats a la destinació com 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Font UNTWO 2012    

 

Seguint les directrius fixades en el Pla de Màrqueting de Turisme de Pla de Màrqueting de Turisme de Pla de Màrqueting de Turisme de Pla de Màrqueting de Turisme de 

Lleida 2012Lleida 2012Lleida 2012Lleida 2012----2015201520152015, i un cop fixades les bases de treball en base a les 

diferents actuacions fetes durant el 2012, especialment les sorgides 

arran de la celebració del 1r Simposi de Gastronomia i Turisme a Lleida1r Simposi de Gastronomia i Turisme a Lleida1r Simposi de Gastronomia i Turisme a Lleida1r Simposi de Gastronomia i Turisme a Lleida, 

per al 2013 s’ha marcat un full de ruta que fomenta la cooperació entre 

els agents que hi intervenen, situa el client i els lleidatans com a el client i els lleidatans com a el client i els lleidatans com a el client i els lleidatans com a 



Pla Operatiu 2013 

1 1 1 1 ----    La Gastronomia LleidatanaLa Gastronomia LleidatanaLa Gastronomia LleidatanaLa Gastronomia Lleidatana. . . . Annex 1 Annex 1 Annex 1 Annex 1 ---- Codi de Bones Pràctiques Codi de Bones Pràctiques Codi de Bones Pràctiques Codi de Bones Pràctiques    

2 2 2 2 ---- Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions.    

3 3 3 3 ----    El PatrimoniEl PatrimoniEl PatrimoniEl Patrimoni i el producte cultural. i el producte cultural. i el producte cultural. i el producte cultural.    

4 4 4 4 ---- Orientació al client Orientació al client Orientació al client Orientació al client    . . . . Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2–––– Pla  Pla  Pla  Pla d’Internacionalitzaciód’Internacionalitzaciód’Internacionalitzaciód’Internacionalització    

5 5 5 5 –––– Nova Economia Turística Nova Economia Turística Nova Economia Turística Nova Economia Turística. . . . Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3–––– Unitat d’atracció d’inversions Unitat d’atracció d’inversions Unitat d’atracció d’inversions Unitat d’atracció d’inversions    

Annex 4Annex 4Annex 4Annex 4---- Quadre de comandament Quadre de comandament Quadre de comandament Quadre de comandament    

    

7

prescriptors de l’enogastronomia localprescriptors de l’enogastronomia localprescriptors de l’enogastronomia localprescriptors de l’enogastronomia local i incideix en la comercialització, 

amb l’objectiu que esdevingui un dels punts de llança en la promoció 

turística a nivell internacional, i que esdevingui un sector econòmic 

capaç de generar progrés i ocupació.  

 

Cal remarcar que el simposi ha esdevingut un fòrum de debat del paper 

de la gastronomia com a motor del turisme de les Terres de Lleida amb 

l’objectiu de convertir Lleida en una destinació enogastronòmica de 

referència i ha permès establir un espai de reflexió que "afecta a tots els 

elements de la cadena de valor de la gastronomia lleidatana, que no 

acaba i comença amb els restaurants, sinó que comença a la producció 

agroalimentària, segueix amb les empreses de distribució i acaba en una 

taula en un restaurant o a les cases”.  

 

Aquesta millora de la qualitat en l’oferta gastronòmica incidint en la 

innovació, incorporant productes locals... ens ha de permetre la creació 

d’experiències gastronòmiquesd’experiències gastronòmiquesd’experiències gastronòmiquesd’experiències gastronòmiques que permetin als agents comercials i als 

consumidors gaudir de la gastronomia lleidatana, les quals s’aniran 

incloent en el projecte Experiències a Lleida.Experiències a Lleida.Experiències a Lleida.Experiències a Lleida.  

 

1.1. Incidència sobre l’oferta 1.1. Incidència sobre l’oferta 1.1. Incidència sobre l’oferta 1.1. Incidència sobre l’oferta gastronòmica. gastronòmica. gastronòmica. gastronòmica.     

    

Per rellançar la gastronomia lleidatanarellançar la gastronomia lleidatanarellançar la gastronomia lleidatanarellançar la gastronomia lleidatana, per la qual cosa, s’ha establert 

un full de ruta que està basat en quatre punts principals: 

 

1) Major incorporació del producte de la terra a la restauració lleidatanaajor incorporació del producte de la terra a la restauració lleidatanaajor incorporació del producte de la terra a la restauració lleidatanaajor incorporació del producte de la terra a la restauració lleidatana 

i a una major cooperació entre els agents que intervenen en la cadena 

de valor de la gastronomia lleidatana. 

 

2) Destacar la importància del client, des del punt de vista turístic i 

també local, els mateixos lleidatanslleidatanslleidatanslleidatans han d’actuar “com a veritables 

prescriptors de la cuina i del producprescriptors de la cuina i del producprescriptors de la cuina i del producprescriptors de la cuina i del producte lleidatàte lleidatàte lleidatàte lleidatà”.  
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3) L’enogastronomia L’enogastronomia L’enogastronomia L’enogastronomia és el punt de llança en la promoció turística a 

nivell internacional. 

 

4) Insistir en la comercialitzaciócomercialitzaciócomercialitzaciócomercialització, avançant més decididament, per crear 

una estructura per vendre el producte en els diferents mercats.  

 

1.2. El C1.2. El C1.2. El C1.2. El Codi de Bones Pràctiquesodi de Bones Pràctiquesodi de Bones Pràctiquesodi de Bones Pràctiques----CBPCBPCBPCBP    

 

L’eina inicial de treball serà l’adhesió de les empreses i entitats a un 

sistema de Labelingsistema de Labelingsistema de Labelingsistema de Labeling basat en el CoCoCoCodi de Bones Pràctiques de la di de Bones Pràctiques de la di de Bones Pràctiques de la di de Bones Pràctiques de la 

Gastronomia de Lleida Gastronomia de Lleida Gastronomia de Lleida Gastronomia de Lleida –––– veure annex veure annex veure annex veure annex----, , , , el qual    pretén treballar en una 

única direcció per incrementar les capacitats individuals i assolir l’èxit 

col•lectiu.  

 

Per tal d’implementar el projecte es proposa: 

 

- Presentar del projecte als diferents sectors implicats, es començarà a 

treballar amb els restaurants, productors i distribuïdors que apostin pel 

projecte i s’adhereixin al Codi de Bones Pràctiques.  

 

- Es determinarà la relació de productes localsrelació de productes localsrelació de productes localsrelació de productes locals amb els que treballar. 

 

- s’establirà el codi d’identificaciócodi d’identificaciócodi d’identificaciócodi d’identificació o labeling amb totes les empreses 

adherides al CBP, que permetrà identificar la comunicació de la 

campanya global del projecte, l’empresa participant, el producte local o 

bé el plat ofert al restaurant.  

 

- el promourà la posada en marxa de l’Acadèmia Lleidatana de l’Acadèmia Lleidatana de l’Acadèmia Lleidatana de l’Acadèmia Lleidatana de 

GastronomiaGastronomiaGastronomiaGastronomia, com a vetlladora del projecte i que sorgeix de l’evolució 

natural del membres del Comitè  organitzador del Simposi. 

 

1.3. Lleida Experience1.3. Lleida Experience1.3. Lleida Experience1.3. Lleida Experience    
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Seguint el Pla de Marketing es proposa aprofundir en l’estratègia basada 

en la col�laboració i les aliances amb els agents operadors privats per 

tal d’incentivar-los a operar en la creació i venda de productes turístics 

locals. 

 

Es avançar en el sistema de distintius en el que les agències i agents 

receptius que lliurement vulguin puguin adherir-s’hi sempre que 

acompleixin uns estàndards de qualitat, que un cops comprovats 

comportaran una certificació, un “labeling” que garantirà la capacitat de 

gestió i la qualitat dels productes comercialitzats així com la serietat 

empresarial. -Veure Eix Orientació al Client.- 

    

Fruit de tot aquest procés, el projecte Lleida ExperienceLleida ExperienceLleida ExperienceLleida Experience es nodrirà de 

una ampla gama de productes i experiències gastronòmiques 

susceptibles d’ésser comercialitzades a través del programa 

d’agregadors. 

 

La celebració del WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop (desembre 2012) -i dels que es 

desenvoluparan durant l’any vinent- per posar en valor productes i 

serveis novedosos ens permetran llançar producte turístic autèntic, 

diferenciat i exclusiu, elements essencials per a posicionar de forma 

adequada el producte. 

    

1.4. La promoció de gastronomia lleidatana i 1.4. La promoció de gastronomia lleidatana i 1.4. La promoció de gastronomia lleidatana i 1.4. La promoció de gastronomia lleidatana i els club de producteels club de producteels club de producteels club de producte....    

 

Les xarxes de destinacions es conceben com una eina més de promoció 

i comercialització del producte turístic eno-gastronòmic de les que 

destaquem: 

 

a)a)a)a)    La Ruta del Vi de Lleida. La Ruta del Vi de Lleida. La Ruta del Vi de Lleida. La Ruta del Vi de Lleida.     

    

En referencia al turisme enològic, Lleida disposa d’un projecte assentat com és la ruta 

del vi de Lleida – Costers de Segre, que va ocupar el 9e lloc en nombre de visitants, 

d’un total de 21 rutes certificades, segons el Observatorio de Rutas del Vino de España 

2011 i cal destacar el creixement de 22.128 a 25.800 visitants en el segon any de 
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funcionament de la ruta certificada un 16,59 % quan la mitjana a les rutes certificades 

ha estat del 6% 

    

    
Font – Observatorio de Rutas del vino de España 

 

D’acord a aquest estudi, el 23% dels visitants nacionals a les rutes del vi procedeixen 

de Catalunya, fet que dona caràcter de mercat proper a l’enoturisme, sense oblidar la 

capacitat d’aquest segment d’atraure turisme estranger, el que dona un potencial de 

creixement de l’enoturisme a les terres lleidatanes 

    

Turisme de Lleida continuarà assumint la gestió de la mateixa, 

executant el pla d’actuació per al 2013 que aprovi l’Assemblea General 

de l’Associació , el qual incidirà especialment en la comercialització de 

la mateixa seguint la línia estratègica del projecte Experience LleidaExperience LleidaExperience LleidaExperience Lleida, a 

banda de la captació de nous membres públics i privats, així com la 

millora de la comunicació de la mateixa.  

 

A fi de reforçar la capitalitat enogastronòmica, s’està estudiant la 

posada en marxa de productes per afavorir la divulgació de la nostra 

oferta com el Bus del Vi o similars. 

 

Mentre, es proposa l’externalització de la gestió comercial, 

assessorament i disseny i seguiment de les accions de comunicació de la 

Ruta.  
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En paral�lel, durant el mes de desembre tindrà lloc l’auditoria 

oficial de renovació de la certificació del Club de Producte Rutas del Vino Rutas del Vino Rutas del Vino Rutas del Vino 

de España.de España.de España.de España.    

 

b)b)b)b) Asociación Española de Destinos Gastronómicos.Asociación Española de Destinos Gastronómicos.Asociación Española de Destinos Gastronómicos.Asociación Española de Destinos Gastronómicos.  

 

 Turisme de Lleida,  en tant que membre de la xarxa té previst 

desenvolupar accions promocionals en quatre mercats que són, el 

domèstic, el francès, el britànic i l’alemany. 

 

Així, pensant en el mercat domèstic es preveu un event dirigit a públic 

final a Madrid i un road show i diferents blog trips, mentre, que pels 

mercats internacionals, es preveuen diferents accions a Londres, 

Alemanya, París, com també la participació en fires internacionals i 

l’organització de Press trips. 

 

En clau comercialització es treballa per incorporar durant el 2013 dos 

nous operadors a l’actual Muchoviaje. 

 

c)c)c)c) Club de Gastronomia de l’Agència Catalana de Turisme.Club de Gastronomia de l’Agència Catalana de Turisme.Club de Gastronomia de l’Agència Catalana de Turisme.Club de Gastronomia de l’Agència Catalana de Turisme. Turisme de 

Lleida participa en les diferents accions de promoció i divulgació del 

club (worksops, famtrips, publicacions...) establertes en el pla d’actuació 

de l’ACT, que siguin coincidents amb la línia estratègica de Turisme de 

Lleida.  

 

1.5. La recerca de complicitats socials.1.5. La recerca de complicitats socials.1.5. La recerca de complicitats socials.1.5. La recerca de complicitats socials.    

 

A fi de construir un projecte gastronòmic inclusiu, Turisme de Lleida 

signarà un conveni amb l’Associació Catalana de Cel�líl’Associació Catalana de Cel�líl’Associació Catalana de Cel�líl’Associació Catalana de Cel�líacsacsacsacs per a 

promoure una gastronomia sense barreres. 
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Mitjançant aquest conveni s’impulsarà la promoció d’establiments i de 

menús i plats propis de la gastronomia lleidatana amb aliments no 

intolerants. 

 

1.6. L’agenda gastronòmica 1.6. L’agenda gastronòmica 1.6. L’agenda gastronòmica 1.6. L’agenda gastronòmica     

    

Es publicarà una agenda gastronòmica d’esdeveniments al llarg de l’any 

que permetin, bé amb accions ja consolidades, bé amb iniciatives noves 

posicionar la ciutat en el mercat turístic. Es contemplen accions com les 

festes relacionades amb la gastronomia (jornades, tastos, etc.), la 

promoció dels productes agroalimentaris autòctons de qualitat amb la 

col�laboració dels diferents consells reguladors de les denominacions 

d’origen, o la promoció de la restauració i de la cuina autòctona.  

 

    

    

    

    

    

AGENDA D’ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS DE LLEIDA (*)AGENDA D’ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS DE LLEIDA (*)AGENDA D’ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS DE LLEIDA (*)AGENDA D’ESDEVENIMENTS GASTRONÒMICS DE LLEIDA (*)    

    

MESMESMESMES    ESDEVENIMENTESDEVENIMENTESDEVENIMENTESDEVENIMENT    PRODUCTEPRODUCTEPRODUCTEPRODUCTE    

GENERGENERGENERGENER    Promoció de Promoció de Promoció de Promoció de 

l’Oli de Lleidal’Oli de Lleidal’Oli de Lleidal’Oli de Lleida    

Nadal / Torrons, Tortell de Reis, Tortell de Nadal / Torrons, Tortell de Reis, Tortell de Nadal / Torrons, Tortell de Reis, Tortell de Nadal / Torrons, Tortell de Reis, Tortell de 

Sant Antoni, OSant Antoni, OSant Antoni, OSant Antoni, Olililili    

FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER    Promoció de Promoció de Promoció de Promoció de 

l’Oli de Lleidal’Oli de Lleidal’Oli de Lleidal’Oli de Lleida    

Jornades del Jornades del Jornades del Jornades del 

PorcPorcPorcPorc    

Sant Blai / Cristines, OliSant Blai / Cristines, OliSant Blai / Cristines, OliSant Blai / Cristines, Oli    

    

ABRILABRILABRILABRIL        Pa de Sant Jordi, Mona de Pasqua Pa de Sant Jordi, Mona de Pasqua Pa de Sant Jordi, Mona de Pasqua Pa de Sant Jordi, Mona de Pasqua 

( Març/Abril)( Març/Abril)( Març/Abril)( Març/Abril)    

MAIGMAIGMAIGMAIG    Promoció de la Promoció de la Promoció de la Promoció de la 

cuina del cuina del cuina del cuina del 

CaragolCaragolCaragolCaragol    
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caragol caragol caragol caragol     

    

Aplec del Aplec del Aplec del Aplec del 

CaragolCaragolCaragolCaragol    

        

VermutsVermutsVermutsVermuts i Menú  i Menú  i Menú  i Menú 

de de de de  Festa major Festa major Festa major Festa major    

    

JUNYJUNYJUNYJUNY        Sant Joan/ Coques de Sant Joan, nectarinaSant Joan/ Coques de Sant Joan, nectarinaSant Joan/ Coques de Sant Joan, nectarinaSant Joan/ Coques de Sant Joan, nectarina    

JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL        Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera 

DOP Lleida, poma de LleidaDOP Lleida, poma de LleidaDOP Lleida, poma de LleidaDOP Lleida, poma de Lleida    

AGOSTAGOSTAGOSTAGOST        la figa d’Alguaire (Figa de coll de dama), la figa d’Alguaire (Figa de coll de dama), la figa d’Alguaire (Figa de coll de dama), la figa d’Alguaire (Figa de coll de dama), 

Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera Meló d’Artesa de Segre, nectarina, pera 

DOPDOPDOPDOP Lleida, poma de Lleida Lleida, poma de Lleida Lleida, poma de Lleida Lleida, poma de Lleida    

Jornades Jornades Jornades Jornades 

Gastronòmiques Gastronòmiques Gastronòmiques Gastronòmiques 

de la cuina de la de la cuina de la de la cuina de la de la cuina de la 

fruita i de fruita i de fruita i de fruita i de 

l’hortal’hortal’hortal’horta    

Fira de Sant Fira de Sant Fira de Sant Fira de Sant 

Miquel Miquel Miquel Miquel     

la figa d’Alguaire(Figa de coll de dama), la figa d’Alguaire(Figa de coll de dama), la figa d’Alguaire(Figa de coll de dama), la figa d’Alguaire(Figa de coll de dama), 

nectarina, pera DOP Lleida, poma de Lleidanectarina, pera DOP Lleida, poma de Lleidanectarina, pera DOP Lleida, poma de Lleidanectarina, pera DOP Lleida, poma de Lleida    

SETEMBRESETEMBRESETEMBRESETEMBRE    

VermutsVermutsVermutsVermuts i menú i menú i menú i menú    

Festa majorFesta majorFesta majorFesta major    

    

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    FestFestFestFesta del Vi de a del Vi de a del Vi de a del Vi de 

Lleida (4rt Lleida (4rt Lleida (4rt Lleida (4rt 

diumenge diumenge diumenge diumenge 

d’octubre)d’octubre)d’octubre)d’octubre)    

poma de Lleidapoma de Lleidapoma de Lleidapoma de Lleida    

Vi novellVi novellVi novellVi novell    
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    Panellets/Tots Sants, porcPanellets/Tots Sants, porcPanellets/Tots Sants, porcPanellets/Tots Sants, porc    

Concurs Joves Concurs Joves Concurs Joves Concurs Joves 

cuinerscuinerscuinerscuiners    

    

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

Dia europeu de Dia europeu de Dia europeu de Dia europeu de 

l’enoturisme (2n l’enoturisme (2n l’enoturisme (2n l’enoturisme (2n 

cap de setmana)cap de setmana)cap de setmana)cap de setmana)    

    

DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE        Nadal / TorronsNadal / TorronsNadal / TorronsNadal / Torrons    

(*)(*)(*)(*) fal fal fal falta afegir les verdures i altresta afegir les verdures i altresta afegir les verdures i altresta afegir les verdures i altres esdeveniments que tinguin la  esdeveniments que tinguin la  esdeveniments que tinguin la  esdeveniments que tinguin la 

consideració de recomanats pe Turisme de Lleida.consideració de recomanats pe Turisme de Lleida.consideració de recomanats pe Turisme de Lleida.consideració de recomanats pe Turisme de Lleida.    

    

Tots els 1ers caps de setmana de mes se celebra el mercat de productes Tots els 1ers caps de setmana de mes se celebra el mercat de productes Tots els 1ers caps de setmana de mes se celebra el mercat de productes Tots els 1ers caps de setmana de mes se celebra el mercat de productes 

artesanals alimentaris “De l’hort a taula”. artesanals alimentaris “De l’hort a taula”. artesanals alimentaris “De l’hort a taula”. artesanals alimentaris “De l’hort a taula”.     

    

1.7. Per 1.7. Per 1.7. Per 1.7. Per una comercialitzaciuna comercialitzaciuna comercialitzaciuna comercialització ó ó ó excel�lentexcel�lentexcel�lentexcel�lent: El programa d’agregadors.: El programa d’agregadors.: El programa d’agregadors.: El programa d’agregadors.    

    

Durant l’any 2012 s’ha signat contracte amb 4 agències de viatge, amb 

les que s’ha estat treballant la creació i comercialització de productes 

turístics que sota el paraigua Lleida ExperienceLleida ExperienceLleida ExperienceLleida Experience, i ja s’estan 

comercialitzant. 

    

Durant el 2013 es preveu fer una segona convocatòriasegona convocatòriasegona convocatòriasegona convocatòria per ampliar la 

participació a noves empreses comercialitzadores, que adaptades a la 

nova normativa legalnova normativa legalnova normativa legalnova normativa legal, puguin comercialitzar els productes turístics 

locals, introduint les millores que permetin millorar bé els productes, els 

quan és necessari que incloguin i destaquin el component experiencial, 

així com les eines de comunicació i comercialització que tant des de 

Turisme de Lleida, com de les pròpies empreses s’acordi. 

 

Aquestes empreses seran les representants de Turisme de Lleida en 

totes les accions de comercialització i promoció que es fixin en el pla 
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d’actuació de Turisme de Lleida, com workshops, presentacions, i altres 

accions en que la destinació hi participi. 

 

Els agents comercialitzadors actuaran en tots els segments de turisme 

que Turisme de Lleida considera prioritaris (gastronomia, 

esdeveniments, cultural...) 

 

En aquesta direcció Turisme de Lleida treballa per a la recerca d’un soci soci soci soci 

tecnològictecnològictecnològictecnològic que faciliti la integració dels productes en el canal online. 
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Annex 1 Annex 1 Annex 1 Annex 1 –––– Codi de Bones pràctiques de la Gastronomia de Lleida Codi de Bones pràctiques de la Gastronomia de Lleida Codi de Bones pràctiques de la Gastronomia de Lleida Codi de Bones pràctiques de la Gastronomia de Lleida    
 

Introducció 

 
Turisme de Lleida te per objectiu, situar Lleida com a destinació de turisme 
gastronòmic, per tal  que l’activitat turística sigui capaç de crear més ocupació i generi 
un impacte positiu sobre l’economia de lleidatana.  
 
Per assolir aquest repte és necessari, que tant empreses privades, institucions i sector 
públic local,  treballin en una única direcció, amb suficient complicitat i cooperació que 
permeti incrementar les capacitats individuals de cada participant, per tal d’assolir 
l’èxit col·lectiu.  
 
Un dels elements claus és la generació i la transmissió de coneixement sobre la situació 
actual  i el futur de la nostra gastronomia amb tots els reptes que planteja per tal de 
poder-la convertir en el motor bàsic de la nostra activitat turística. Per assolir aquests 
objectius es proposa l’aprovació i adhesió, dins el marc del 1r Simposi de Gastronomia 
i Turisme de Lleida, celebrat al Palau de congressos de la Llotja el dia 12 de novembre 
de 2012, del següent Codi de Bones Pràctiques de la Gastronomia de Lleida, per part 
de les diferent empreses i col·lectius implicats en tota la cadena de valor 
agroalimentària i turística del nostre territori. 
 
Codi de Bones Pràctiques de la Gastronomia de Lleida  

 

Clàusules 

 
1. La missió del Codi de Bones Pràctiques de la Gastronomia de Lleida és aconseguir 

situar la gastronomia de Lleida en un alt nivell, mitjançant la qualitat, la innovació i la 

singularització que passa pel respecte per la diversitat de tradicions i productes de 

les terres de Lleida. 

 
2. En la gastronomia lleidatana es prioritzarà l’ús de productes frescos de temporada,  
amb la finalitat de respectar els cicles naturals, i es valorarà la transformació dels 
mateixos, per part dels cuiner@s, mitjançant tupines, melmelades i altres 
manipulacions que permetin gaudir-ne al llarg de l’any. 
 
 
3. És necessari també que altres productes, que requereixen transformació, siguin duts 
a terme per part d’elaboradors lleidatans arrelats al territori, garantint el màxim de 
qualitat en tot el procés.  
 
4. El procés d’elaboració i control dels productes i mitjans és cabdal. 
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5. Totes les persones i empreses implicades (cuiners, productors, empreses 
transformadores, distribuïdors...) defensen el consum dels productes de la terra i les 

receptes tradicionals, compaginant tradició i modernitat als fogons, garantia del 
manteniment de la diversitat del patrimoni culinari lleidatà. 
 
6. Els cuiners, mitjançant la gastronomia,  defensen una alimentació basada en els 

valors de la cuina saludable, la diversitat de sabors, la varietat d’ingredients i 
presenten al consumidor una alimentació sana així com una aportació nutricional 
equilibrada. 
 
7. Tots els agents es comprometen a donar un servei de qualitat en tot el procés, des 
de la matèria primera fins que el nostre client final marxa per la porta de l’establiment  
 
8. Els agents mantenen bones relacions entre si i transmeten una imatge unitària al 
consumidor final garantint uns principis comuns compartits per tots els sectors 
adherits a aquests codi, divulgant les bones pràctiques en el si dels seus col·lectius. 
 
9. Els consumidors han de rebre, per part de tots els implicats,  la informació i 

formació necessària per aprendre i difondre la defensa dels valors de la gastronomia 
lleidatana inclosos en aquest codi. 
 
10. La veracitat i respecte al compliment dels punts d’aquest decàleg es fonamental 
per conservar la confiança i credibilitat de tots per assolir que Lleida sigui un referent 
turístic i gastronòmic. 
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Constitueix un eix important en la política turística de la ciutat, degut a 

les característiques que fan d’aquest segment una activitat interessant, 

com el seu important impacte econòmic i el potencial de la ciutat 

 

Tot i una disminució conjuntural deguda a la situació econòmica, segon l’estudi 

Medición del Turismo de reuniones en ciudades adscritas a Spain convention Bureau, 

año 2011, publicat al setembre de 2012 el nivell de despesa diària d’un congressista 

arriba a 169 € diaris incloent allotjament, alimentació i altres despeses, als que caldria 

sumar si s’escau la despesa en el viatge i en inscripció a l’esdeveniment. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font - Estudio sobre Medición del Turismo de Reuniones Spain Convention Bureau 2011 

 

 

L’impacte econòmic  del sector MICE a Lleida el 2011 va arribar a un total de 

19.011.592.84 € mentre que l’impacte del Palau de Congressos va suposar un import 

de 7.357.323,40 € 

 

 

El potencial de la ciutat de Lleida. 

 

L’activitat de turisme de reunions es una realitat a Lleida i s’ha vist incrementat a partir 

de 2010 amb l’entrada en funcionament del palau de congressos de la Llotja 

 

Així a Lleida es van celebrar el 2011 un total de 494 reunions professionals 
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Font Turisme de Lleida 

 

    

    

Lleida Event & Convention BureauLleida Event & Convention BureauLleida Event & Convention BureauLleida Event & Convention Bureau és el programa de Turisme de Lleida 

creat amb l’objectiu de posicionar Lleida com una destinació 

capdavantera en el sector del turisme de reunions, congressos, 

convencions i viatges d’incentius.  

 

També actua com a una oficina centralitzada  amb capacitat per a captar  

tot tipus d’esdeveniments, tant del secor MICEMICEMICEMICE, com grans 

esdeveniments esportius o culturals. 

 

El LE&B és l’interlocutor entre les empreses que ofereixen equipaments, 

productes, escenaris i serveis per a la celebració de qualsevol activitat 

relacionada amb el turisme de reunions i /o esdeveniments i amb els 

organitzadors d’aquestes trobades, ajudant a generar negoci a la 

cinquantena d’empreses que estan integrades dins del programa. 

 

Entre els serveis que ofereix el LECB estan entre d’altres:  

Assessorament en l’elecció de la seu, l’allotjament i altres serveis 

adreçats a l’organització de congressos, reunions i viatges d’incentiu; 

coordinació de visites d’inspecció per a organitzadors d’esdeveniments; 
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actua d’interlocutor amb les empreses associades i les institucions 

locals; coordina el lliurament del material turístic entre els assistents,  

plànols, Guies de ciutat, Targeta Emocity, Bosses i diferent material 

divulgatiu, tramita bonificacions en transports; elabora la documentació 

per a la presentació de candidatures per a congressos 

 

2.2.2.2.1 Accions específiques de promoció i comercialització de Lleida com a 1 Accions específiques de promoció i comercialització de Lleida com a 1 Accions específiques de promoció i comercialització de Lleida com a 1 Accions específiques de promoció i comercialització de Lleida com a 

destinació d’esdevenimentsdestinació d’esdevenimentsdestinació d’esdevenimentsdestinació d’esdeveniments. 

 

Amb l’objectiu de  captar el major nombre d’esdeveniments a la ciutat, i 

que aquesta sigui un referent en el mercat del turisme d’esdeveniments, 

es pretén crear una plataforma potent de promoció i comercialització, 

que permeti arribar al major nombre de clients potencials possibles. 

 

Les accions a realitzar són: 

                                                                                                                               

a) Defensa de candidatures. A fi i efecte de poder competir amb altres 

ciutats a l’hora de guanyar congressos es preveu la creació d’una eina 

que permeti donar a conèixer el potencial de la ciutat. 

 

Es treballa en el disseny i maquetació d’un document  que reculli les 

possibles seus i serveis que ofereix la ciutat a l’hora de realitzar un 

esdeveniment. Aquest dossier presentarà la destinació, els accessos i 

vies de comunicació, la capacitat  hotelera, els espais singulars i també 

els atractius singulars de la ciutat i la província. També es preveu 

facilitar-ne la disposició al web del LECB. 

 

A més a més hi haurà la possibilitat de personalitzar aquest document 

adaptant-lo a les necessitats de l’esdeveniment en concret així com 

l’acompanyament en la defensa final si s’escau. 

 

b) Edició del Manual de congressos. Aquest és un document que recull 

l’oferta que ofereix la ciutat a l’hora de realitzar un esdeveniment,  

incloent les empreses associades que formen part del programa LECB i 

els serveis que ofereixen, amb la finalitat de facilitar-los als 
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Oferta hotelera de la ciutat per categoria
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5 4 3 2 1

organitzadors.És per tant una eina de promoció, un facilitador de la 

comercialització dels col�laboradors del programa i un element de 

treball bàsic pels organitzadors d’esdevenimenets. Es preveu l’edició 

virtual i la impressió d’exemplars en paper i d’algun tipus de suport en 

USB. 

 

La ciutat de Lleida, te una capacitat en sales per acollir a més de 7.000 delegats, amb 

una capacitat màxima de les 1.000 places del auditori de la Llotja  i una oferta hotelera 

de més de 2.200 habitacions, oferta de qualitat on destaca la  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Turisme de Lleida 

 

 

 

 

c) Programes d’activitats paral�leles. Es preveu la creació d’una eina que 

reculli projectes i programes per a reforçar, complementar o dinamitzar 

activitats professionals i dinàmiques d’incentius, programes per als 

acompanyants o activitats post i pre-congrés, amb producte a mida. 

 

Disseny i maquetació d’un document que ofereixi propostes concretes, 

diferents i innovadores, per tal que els organitzadors puguin programar 

activitats paral.leles o dissenyar activitats socials o complementàries a 

una reunió o un esdeveniment de negocis. 
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d) Visites comercials a organitzadors d’esdeveniments. Planificació 

d’una agenda de visites comercials personalitzades per a intermediaris 

—organitzadors de congressos i esdeveniments i també per a gestors de 

viatges i incentius de grans empreses. Aquesta acció va adreçada tant 

als mercats nacionals com internacionals ( Regne Unit  i Alemanya ). 

 

 

També es preveu l’anàlisi dels diferents prescriptors locals separats per 

segments econòmics i la seva posterior visita. 

 

e) Assistència i participació a fires i/o esdeveniments sectorials. 

 

El LECB assisteix al llarg de l’any a diferents fires de turisme de negocis 

que se celebren, atenent els tres grans mercats que visiten Catalunya: 

l’intern, el de proximitat  i l’internacional, ja sigui integrats dins de 

l’stand de  Turespaña, l’ens oficial espanyol de promoció turística, o del 

del CCB (ACT) 

 

Programa:  

 

- EIBTM ( 19-21 novembre) És la fira  de turisme de negocis, congressos 

i incentius més importants del sector. Assistència, integrats dins de 

l’stand del CCB ( ACT ) 

- Mercat alemany. IMEX ( 21-23 maig ) Es contempla una acció amb el 

mercat alemany, ja sigui l’assistència de nou a aquesta Fira internacional, 

per la importància del mercat Alemany dins d’aquest sector o una 

presentació de la ciutat. 

- VI Congrés KORAZZA. Es valora l’assistència a aquest congrés, que 

reuneix a uns 200 professionals, responsables d’associacions 

empresarials i professionals d’Espanya. Assistència, integrats dins de 

l’stand del CCB   ( ACT ) 
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-  Acció comercial Regne Unit. Es preveu algun tipus d’acció comercial, 

ja sigui en format de workshop de la mà del CCB o una presentació a 

nivell individual. 

 

En referència a l’assistència a esdeveniments sectorials, una de les 

accions que posa en valor el LECB, és un cop s’ha guanyat una 

candidatura,  realitzar una acció de promoció de destinació al congrés 

anterior a la realització del mateix a la nostra ciutat.  

 

Així doncs, en el cas del  World Research Congress of the European 

Association for Palliative Care que tindrà lloc a Lleida al 2014, es preveu 

fer  accions de promoció durant el 2013 per tal de donar a conèixer la 

propera seu en el congres a realitzar a Praga. 

 

f) Viatges de familiarització am OPCs, Press Trips i accions amb 

agents. Es considera la importància de fer una aposta per a 

l’organització  de Famtrips ja sigui amb organitzadors de congressos, 

com a agents i premsa especialitzada del sector,  per tal de donar a 

conèixer les seus, l’oferta hotelera,  gastronòmica i cultural així com els 

espais singulars “in situ “. En definitiva una visió general de la ciutat i 

totes les possibilitats que ofereix a l’hora de realitzar un esdeveniment 

davant d’aquests professionals del sector. 

 

Amb l’objectiu d’agrupar esforços i tal com s’ha fet a l’exercici 2012, es 

continuarà treballant de forma conjunta amb la Llotja. 

 

Programa: 

 

- Fam Trip amb els membres d’ OPC Catalunya (congrés d’OPC’s 2016 a 

Lleida) 

- Fam Trips que sorgeixin dels plans d’actuació de l’SCB i del CCB 

- Press Trips amb periodistes de sectors prescriptors (interiorisme, 

cultura, arquitectura). Es preveu convidar cada trimestre a un periodista 

especialitzat d’aquests àmbits. 
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g) Captació i generació de nous esdevenimentsnous esdevenimentsnous esdevenimentsnous esdeveniments. El LECB es planteja com 

una oficina d’atracció d’esdeveniments, per tal de promoure tot tipus 

d’esdeveniments professionals, tant els propis del sector MICE com els 

de nova nova nova nova creaciócreaciócreaciócreació com congressos i fires,  els pròpiament esportius o els 

culturals, amb la finalitat d’atraure el major nombre de visitants a Lleida 

amb la finalitat d‘incrementar l’activitat tant en l’aspecte quantitatiu 

com qualitatiu. 

 

h) Les xarxes de ciutats de negocis. En l’actualitat Lleida forma part 

de les dues xarxes de ciutat més importants a nivell de Turisme de 

negocis: l’Spain Convention Bureau i el Catalunya Convention Bureau. 

 

El pertànyer a aquestes xarxes suposa formar part d’ una plataforma de 

promoció, permetent participar de les accions que presenten i plantegen 

dins dels seus respectius plans d’acció com l’assistència a Fires, 

workshops, fam i press trips, presentacions,  cooperació en campanyes 

publicitàries específiques entre altres. 

 

Pendents de la presentació del pla d’acció del CCB, per la seva part el 

SCB té previst entre altres realitzar, una presentació al mercat britànic, i 

continuarà participant a les fires internacionals. 

 

i) Conveni de col�laboració amb Andorra la Vella. Amb la 

celebració de la primera Cimera Andorra la Vella – Lleida, s’ha obert  una 

línia de col�laboració per generar oportunitats de desenvolupament en 

ambdós territoris. 

 

Es pretén establir aliances en el marc de les Fires i els congressos, 

aprofitant tant la Llotja com el Palau de congressos andorrà  

 

Entre els acords establerts hi ha l’Intercanvi de fitxes de congressos 

realitzats, facilitar la col�laboració entre Opcs Lleidatans i Andorrans per 
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aconseguir aliances empresarials, presentació de candidatures conjuntes, 

organització de nous esdeveniments conjunts amb temàtiques 

especialitzades d’acord a la realitat territorials d’ambdues ciutats. 

 

Entre les primeres accions previstes, hi ha posada en marxa del Lleida Lleida Lleida Lleida 

Urban Festival/Andorra Urban FestivalUrban Festival/Andorra Urban FestivalUrban Festival/Andorra Urban FestivalUrban Festival/Andorra Urban Festival, una mostra de les tendències i 

cultures urbanes. 

 

j) Serveis per als clients. Durant aquest any 2013 es concertaran nous nous nous nous 

cccconvenis de col�laboració amb companyies de transportonvenis de col�laboració amb companyies de transportonvenis de col�laboració amb companyies de transportonvenis de col�laboració amb companyies de transport per aconseguir 

avantatges pels assistents a esdeveniments a Lleida.  

 

A part del conveni amb RENFE que permet el descompte d’un 30% en 

bitllets, el 2013 es vol ampliar el servei incorporant a les principals 

companyies aèries que operen amb aeroports de l’àrea d’influència de 

Lleida. 
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3. 3. 3. 3. El PatrimoniEl PatrimoniEl PatrimoniEl Patrimoni i el producte cultural i el producte cultural i el producte cultural i el producte cultural    

    

Lleida segueix essent una destinació cultural amb potencial degut al seu 

llegat històric, activitats i programació, que funciona especialment per a 

estades curtes, ponts i com a complement d’altres línies de treball. 

 

Durant l’any 2012, 150 grups han contractat visites guiades a Turisme de Lleida, amb 

un total de 5.300 participants, si bé l’any s’ha comportat com l’any 2011, els mesos 

d’octubre i novembre han experimentat una baixada, especialment en el nombre de 

grups escolars. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

font Turisme de Lleida 

 

 

Les diferents actuacions especialment al Turó de la Seu Vella, i a 

Gardeny han permès evolucionar en aquesta direcció. Alhora, durant 

l’any 2012, el producte cultural s’ha atansat al mercat turístic, bé per 

vocació bé per necessitat la qual cosa representa una gran oportunitat 

per a la ciutat i la seva estratègia de promoció. 

 

El Pla de Marketing 2012Pla de Marketing 2012Pla de Marketing 2012Pla de Marketing 2012----2015201520152015 incorpora un seguit de reptes, que van 

des de la pròpia gestió dels equipaments dels que Turisme de Lleida 

n’és titular, la creació i comercialització de productes turístics en format 

de visites guiades per a grups i col�lectius fins a la millora de l’Oferta 
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amb la dotació d’equipaments i infraestructures complementaries 

singulars que suposin un pas endavant tant qualitativament com 

quantitativament de restauració, nova planta hotelera singular, i posada 

en valor per a usos turístics d’equipaments i edificis històrics. 

 

Més que mai la col�laboració publico privada esdevé essencial en un 

entorn de total confiança en el que no es descarta cap tipus de 

cooperació, tant per estimular la creació d’empreses privades o 

promoure’n de mixtes en entorns monumentals. 

 

A fi d’aconseguir aquests objectius, el pla operatiu 2013 preveu,  

 

3.1. Avanç3.1. Avanç3.1. Avanç3.1. Avançar en la configuració del producte cultural.ar en la configuració del producte cultural.ar en la configuració del producte cultural.ar en la configuració del producte cultural.    

 

En aquesta direcció, es proposa esmerçant esforços en la incorporació 

de serveis i productes de l’àmbit de la cultura en el projecte Experience Experience Experience Experience 

Lleida.Lleida.Lleida.Lleida.    

    

En l’àmbit de l’orientació al client:En l’àmbit de l’orientació al client:En l’àmbit de l’orientació al client:En l’àmbit de l’orientació al client:    

    

- Contribuir a la divulgació dels events culturals a través d’accions de 

marketing amb client final en els mercats turístics. 

- Dissenyar accions de comunicació on-line per a prescriptors culturals, 

i,  

- Col�laborar amb agents culturals en el coneixement del mercat turístic.     

    

3.2. El Pla de dinamització del Conjunt monumental de Gardeny.  3.2. El Pla de dinamització del Conjunt monumental de Gardeny.  3.2. El Pla de dinamització del Conjunt monumental de Gardeny.  3.2. El Pla de dinamització del Conjunt monumental de Gardeny.      

    

En aquesta direcció es planteja un model que pivoti sota 3 àmbits: 

 

a) Pel que fa aPel que fa aPel que fa aPel que fa a la gestió de l’espai i dels serveis. la gestió de l’espai i dels serveis. la gestió de l’espai i dels serveis. la gestió de l’espai i dels serveis. 

 

La direcció en la gestió diària del conjunt monumental es mantindrà des 

del Centre d’Informació i Reserves de Turisme de Lleida,Centre d’Informació i Reserves de Turisme de Lleida,Centre d’Informació i Reserves de Turisme de Lleida,Centre d’Informació i Reserves de Turisme de Lleida, consolidant-lo 

com a equip de gestió de l’equipament, si bé anirà coordinat amb les 
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diferents àrees de gestió de turisme, pel que respecta la 

comercialització, promoció i administració, alhora que es preveu la 

cooperació privada en l’àmbit de la gestió dels espais d’oci que es 

puguin habilitar i fruit del programa de Concessió. 

 

Aquest plantejament en la gestió es justifica, entre altres coses, per la 

creixent  demanda d’ús d’aquest equipament com a espai per realitzar 

activitats diverses de caràcter sociocultural. Tot i que el seus 

equipaments actuals no s’adapten a les necessitats de segons quin tipus 

d’activitats, l’equipament és obert a la realització d’activitats, com 

celebracions, conferencies i altres esdeveniments. 

 

Un dels objectius principals d’aquest Centre d’Interpretació és la seva 

projecció com a equipament turístic, però també com a element de 

dinamització cultural. En aquesta mateixa línia, aquest projecte aposta 

per una diversificació del tipus d’activitats, convertint Gardeny en un 

equipament viu i dinàmic capaç de generar la massa crítica necessària 

d’activitat per tal impulsar aquest Centre. Per tant, no podem limitar 

aquestes capacitats restringint l’activitat només a la gestió de les visites 

sinó que, com a equipament cultural que és, ha d’oferir la possibilitat al 

ciutadà de conèixer el monument a partir d’un ampli ventall d’activitats. 

 

b) Des del punt de vistaDes del punt de vistaDes del punt de vistaDes del punt de vista acadèmic i de la recerca científica. acadèmic i de la recerca científica. acadèmic i de la recerca científica. acadèmic i de la recerca científica. 

 

El segon àmbit de treball cerca la complicitat acadèmica i afavorir 

el rigor científic que doni veracitat i rigor als treballs i a les accions que 

s’hi duguin a terme. Fins l’actualitat tots els treballs realitzats, tant de 

restauració com d’activitats de difusió i entreteniment, han disposat 

d’una base històrica basada en fets contrastats per experts en la història 

del mon templer. Per això l’equipament ha disposat sempre d’un 

assessor científic. Continuant aquesta línia es proposa que el món 

universitari, en l’àrea de coneixement de la història així com en el 

turisme, continuï lligat a l’equipament i aquest sigui objecte de recerca 

científica. 
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Les propostes a treballar són: 

 

- la publicació de caràcter divulgatiu sobre la història del monument  

- la promoció de la publicació d’una novel�la històrica basada en la 

història de Gardeny. 

- la renovació dels diferents elements de difusió. 

 

Hi ha molt poca bibliografia exclusivament de la comanda de Gardeny i 

una alta demanda de publicacions, que serien molt vendibles tant al 

propi Punt d’Informació del Castell com a la resta de llibreries. 

 

En l’àmbit acadèmic és important la participació en diversos “fòrums” 

(universitats, escoles...), d’àmbit social (congressos, ponències...) o 

econòmic (fires...) per tal de promocionar Gardeny tant a nivell local com 

internacional. També és important la cooperació en diversos projectes 

de treball en xarxa que poden ser decisius a l’hora d’impulsar aquest 

centre i integrar-lo en circuits més amplis, d’abast nacional i 

internacional.  

 

c) Les aliances Les aliances Les aliances Les aliances amb la societat civil lleidatanaamb la societat civil lleidatanaamb la societat civil lleidatanaamb la societat civil lleidatana 

 

Aquest darrer àmbit pretén retrobar la complicitat de la societat civil 

lleidatana amb la casa dels templers, com ja va existir en la edat mitjana 

i en contrapunt a tot el període d’ocupació militar en que el turó va ser 

un lloc vetat als ciutadans. Cal involucrar els lleidatans, amb el 

monument, tant per a que el sentin com una part del legat patrimonial 

dels seus antecessors, com per a que hi aportin energia i complicitat de 

la ciutat.  

 

L’actuació en aquest sentit passa per la creació d’un col�lectiu de 

persones que voluntàriament es vinculin al Castell de Gardeny, amb el 

compromís d’aportar-hi temps, idees  i energia per ajudar a aconseguir 

els diferents objectius. Aquest col�lectiu permetrà donar notorietat i 
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difusió a l’equipament amb els seus esdeveniments (guardons, 

celebracions etc. etc.) i indirectament ajudar a aconseguir finançament. 

 

La forma jurídica, podria ser una associació o qualsevol altre tipus de 

figura organitzativa. En el fons cal que els membres siguin lleidatans i 

lleidatanes, que portin amb orgull el fet de pertànyer a grup d’amics del 

Castell de Gardeny, i n’obtinguin un retorn en satisfacció personal. 

 

Així, el conjunt monumental de Gardeny s’hauria de convertir en l’espai 

noble d’aquest turó oposat a la majestuositat de Seu Vella, que 

aconseguís formar part de la societat lleidatana, social i 

empresarialment parlant. 

 

Un exemple serà el que proposarem a la Cooperativa del Taxi de LleidaCooperativa del Taxi de LleidaCooperativa del Taxi de LleidaCooperativa del Taxi de Lleida 

a fi i efecte de promocionar conjuntament la visita al Castell. 

 

3.3. El turisme cultural i les xarxes.3.3. El turisme cultural i les xarxes.3.3. El turisme cultural i les xarxes.3.3. El turisme cultural i les xarxes.    

    

- En aquest sentit, participarem activament del Club de Cultura de Club de Cultura de Club de Cultura de Club de Cultura de 

l’Agència Catalana de Turismel’Agència Catalana de Turismel’Agència Catalana de Turismel’Agència Catalana de Turisme. Turisme de Lleida participa en les 

diferents accions de promoció i divulgació del club (worksops, famtrips, 

publicacions...) establertes en el pla d’actuació de l’ACT, que siguin 

coincidents amb la línia estratègica de Turisme de Lleida.  

    

3.4. El Centre BTT3.4. El Centre BTT3.4. El Centre BTT3.4. El Centre BTT    

    

La decisió de l’empresa gestora del Centre BTT de renunciar a la seva 

explotació ens l’hem de plantejar com una oportunitat. L’equipament 

manté la seva vocació com a plataforma per a la realització d’activitats 

d’oci relacionades amb l’entorn, l’horta i la natura com elements 

essencials del nostre patrimoni natural. 

 

En aquesta direcció, es preveu la convocatòria d’una nova concessió. En 

aquest sentit, Turisme de Lleida ha rebut sol�licituds per part de 

diferents col�lectius i organitzacions per fer-se’n càrrec de la gestió, 
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per la qual cosa, es procedirà a adaptar a les circumstàncies actuals el 

model de gestió. 

 

En paral�lel, es preveu que els productes i serveis turístics que se’n 

derivin, entrin a formar part del projecte Lleida ExperienceLleida ExperienceLleida ExperienceLleida Experience  afavorint la 

diversificació del producte i faciliti la incorporació de valors 

mediambientals en tot el projecte. 

 

A més, Turisme de Lleida incentivarà la seva dinamització amb el 

patrocini d’esdeveniments relacionats com caminades, ecodescobertes, 

sortides en bicicleta, .... 
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4 Orientació al client4 Orientació al client4 Orientació al client4 Orientació al client    

 

L’orientació al client ha de tenir un paper essencial en la definició de 

l‘estratègia de promoció i comercialització de Turisme de Lleida. Es 

tracta d’una àrea transversal que dóna suport als principals eixos. Cada 

cop hi ha més destins i productes turístics atractius al mercat turístic . El 

Turisme és un sector dinamitzador de l’economia, generador de treball, 

riquesa i imatge per les destinacions. 

 

Els clients – per una altra part- són cada cop més difícils d’aconseguir, i 

sobretot de mantenir. Es precís centrar l’atenció en les necessitats de les 

persones, en conèixer i anticipar-se als seus desitjos i aspiracions. El 

producte deixa de ser l’eix central per  a que el client passi a ser el 

veritable protagonista.  

 

Es busca fidelitzar els clients, atendre millor les seves necessitats, 

aconseguir augmentar els ingressos obtinguts amb els clients existents i 

captar nous segments de la demanda, dirigir l’atenció a cada segment 

de la demanda i amb més potencial i centrar l’atenció amb les eines de 

màrqueting més efectives en cada cas.        

 

Detectar i aprofitar oportunitats i adaptar-se a l’entorn per obtenir la 

màxima rendibilitat. 

 

4.1 4.1 4.1 4.1 La pLa pLa pLa promoció i romoció i romoció i romoció i les les les les accions comercialsaccions comercialsaccions comercialsaccions comercials....    

    

L’àrea de Promoció base les seves accions en el Pla de Marquèting  de 

Turisme de Lleida 2012/2015. 

 

El principal objectiu és la promoció de l’eix enogastronomia i el 

patrimoni i el producte cultural a través de la campanya Lleida Lleida Lleida Lleida 

experienceexperienceexperienceexperience, i de l’eix de Turisme de Negocis.  
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a) Les principals accionsaccionsaccionsaccions de promoció de promoció de promoció de promoció que es realitzaran seran les 

Presentacions, workshops, famtrips i presstrips. En aquest sentit, s’han 

planificat viatges de premsa i de familiarització  perquè els operadors 

puguin tenir un major coneixement del projecte. Les accions les 

organitza, bé directament l’organisme Turisme de Lleida o, bé a través 

d’altres administracions de promoció com l’Agència Catalana de 

Turisme, Catalunya Convention Bureau,  Spain Convention Bureau, 

Turespaña  o mitjançant les xarxes de ciutat o producte a les quals 

pertany Turisme de Lleida: Ciudades Ave, Saborea España, Rutas del 

Vino, ..... 

 

Està previst realitzar un presstrip amb diferents periodistes que 

col�laboren amb revistes i publicacions o altres mitjans relacionats amb 

el món de l’arquitectura,  la cultura, l’ interiorisme i el turisme. 

 

 b) b) b) b) Dinamització del Dinamització del Dinamització del Dinamització del Programa AmbaixadorsPrograma AmbaixadorsPrograma AmbaixadorsPrograma Ambaixadors....    
 

L’Ajuntament de Lleida mitjançant Turisme de Lleida, va endegar ara fa 

11 anys un  programa de divulgació viral adreçat a lleidatans residents 

fora de la ciutat que volguessin contribuir a la projecció de la ciutat. 

El programa Ambaixadors de Lleida té el propòsit de formar una xarxa 

de persones interessades a canalitzar la promoció turística de la ciutat 

de Lleida en el seu lloc actual de residència, ja sigui a l'Estat espanyol, 

Europa o el món....    

La ciutat de Lleida vol mantenir llaços d'unió i contacte permanent amb 

tots els lleidatans. I en particular, vol reforçar els vincles de comunicació 

i relació amb els lleidatans que viuen fora de la ciutat. A la vegada, 

anima aquestes persones a col�laborar en la difusió i promoció dels 

valors de Lleida. 
 

 c) Programa de formc) Programa de formc) Programa de formc) Programa de formació d’ació d’ació d’ació d’AgeAgeAgeAgents Comercials.nts Comercials.nts Comercials.nts Comercials.    
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Turisme de Lleida proposarà un conveni amb Generalitat de Catalunya 

perquè estudiants  lleidatans del grau de turisme pugin realitzar 

pràctiques en les oficines de turisme de l’ACT a l’estranger per tal de 

formar una xarxa d’agents comercials. 

 

 d)d)d)d) XarxaXarxaXarxaXarxa de  de  de  de Ciudades AVECiudades AVECiudades AVECiudades AVE    

La Xarxa de Ciutats AVEXarxa de Ciutats AVEXarxa de Ciutats AVEXarxa de Ciutats AVE, desenvolupa un producte turístic comúproducte turístic comúproducte turístic comúproducte turístic comú, en 

col�laboració amb RENFE- Alta Velocitat, amb l’objectiu de posicionar-la 

als mercats  i donar impuls a la imatge internacional del turisme urbà. 

La Xarxa treballa  per obtenir impactes en promoció i comercialització , i 

assegurar la complicitat de les administracions en el finançament de les 

accions programades en els seus plans d’accions. 

L’objectiu per aquest any és incorporar tots els productes LLLLleida leida leida leida 

Experience Experience Experience Experience susceptibles de comercialitzar-se en el mercats 

internacionals en el programa Avexperience Avexperience Avexperience Avexperience comercialitza Muchoviaje i 

que es veurà ampliat a altres operadors l’any entrant.  

En paral�lel també es comercialitza el Renfe Spain pass enfe Spain pass enfe Spain pass enfe Spain pass – abonament per 

a no residents a l’Estat Espanyol, que permet la realització d’una sèrie 

de trajectes en AVE amb tarifa plana en condicions avantatjoses. 

e) Ce) Ce) Ce) Campanyes cooperativesampanyes cooperativesampanyes cooperativesampanyes cooperatives i de producte. i de producte. i de producte. i de producte.    

    

Aquest any es pretén reforçar les campanyes entre Turisme de Lleida i 

altres empreses i/o institucions i en les quals la cooperació de Turisme 

de Lleida permet generar sinergies positives i vendre producte turística 

aprofitant l’acció. 

 

S’emmarcaran dins d’aquesta acció, tant la col�laboració en 

esdeveniments com en la promoció de la destinació com Air Nostrum o 
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Renfe com  les campanyes de producte amb touroperadors turístics – 

s’han iniciat converses amb diferents operadors-. 

 

4.2 4.2 4.2 4.2 La campanya onlineLa campanya onlineLa campanya onlineLa campanya online    

 

L’objectiu de l’any 2013 és  llançar una campanya de L’objectiu de l’any 2013 és  llançar una campanya de L’objectiu de l’any 2013 és  llançar una campanya de L’objectiu de l’any 2013 és  llançar una campanya de promoció “on promoció “on promoció “on promoció “on 

linelinelineline““““ d d d del projecte  el projecte  el projecte  el projecte  Lleida experienceLleida experienceLleida experienceLleida experience    que combinarà la comunicació de 

novetats, productes, ... i el posicionament en buscadors, aliances i 

estratègiques amb portals com: Atrapalo, Spain info, Trivago, Last 

Minute, Letsbonus, amb insercions en mitjans online i email màrqueting.    

        

La campanya “on line“ “on line“ “on line“ “on line“ té l’objectiu de potenciar el producte “Lleida Lleida Lleida Lleida 

experienceexperienceexperienceexperience” en els principals canals on line i incentivar la 

comercialització dels productes experiencials creats pels agregadors-

socis comercials de Turisme de Lleida i que es centrarà en: 

 

a) a) a) a) Nova orientació del Centre web de Turisme de Lleida Nova orientació del Centre web de Turisme de Lleida Nova orientació del Centre web de Turisme de Lleida Nova orientació del Centre web de Turisme de Lleida     

    

El web de Turisme de Lleida ha rebut en el que portem d’any 344.190 visites que han 

generat 4.826.482 clics. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font Turisme de Lleida 
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El nou web comercial  anirà enfocat al client i té com a funcions 

acompanyar, descobrir, recomanar i facilitar la informació i els serveis 

als visitants. 

 

b) b) b) b) “News Lleida” onlineNews Lleida” onlineNews Lleida” onlineNews Lleida” online    

 

Com ja s’ha iniciat aquest any, durant el 2013 produirem Butlletins i 

notícies d’actualitat, periòdics, de caire generalista i amb clau 

segmentació. Fins a la data se’n han publicat 12, adreçat a 3.000 

adreces email. 

 

Mereix una atenció especial en aquest punt el projecte del Codi QR.  projecte del Codi QR.  projecte del Codi QR.  projecte del Codi QR. En 

col�laboració amb la Regidoria de Cultura i la Federació d’Hostaleria de 

Lleida, e e e es tracta de posar en marxa un servei d’informació i promoció  

entre els  clients dels establiments i els socis col�laboradors de Turisme 

de Lleida per tal de difondre l’activitat cultural i d’oci de la ciutat, a 

través del qual es podran descarregar la informació via QR. El codi QRcodi QRcodi QRcodi QR 

(Quick Response Code, codi de resposta ràpida) és un sistema per 

emmagatzemar informacióemmagatzemar informacióemmagatzemar informacióemmagatzemar informació en una matriu de punts o un codi de barres 

bidimensional creat per la companyia japonesa Denso Wave, subsidiària 

de Toyota (1994). Els seus creadors, Euge Damm y Joaco Retes, aspiren 

que el codi permeti que el seu contingut es llegeixi a alta velocitat. 

 

c) Promoure la presència en les c) Promoure la presència en les c) Promoure la presència en les c) Promoure la presència en les Xarxes SocialsXarxes SocialsXarxes SocialsXarxes Socials    

    

2012 ha estat un any d’alta activitat a les xarxes socials, fins a la data s’han assolit 

5.792 fans al Facebook, 1.705 al twitter i 6.850 reproduccions al Youtube. 

    



Pla Operatiu 2013 

1 1 1 1 ----    La Gastronomia LleidatanaLa Gastronomia LleidatanaLa Gastronomia LleidatanaLa Gastronomia Lleidatana. . . . Annex 1 Annex 1 Annex 1 Annex 1 ---- Codi de Bones Pràctiques Codi de Bones Pràctiques Codi de Bones Pràctiques Codi de Bones Pràctiques    

2 2 2 2 ---- Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions.    

3 3 3 3 ----    El PatrimoniEl PatrimoniEl PatrimoniEl Patrimoni i el producte cultural. i el producte cultural. i el producte cultural. i el producte cultural.    

4 4 4 4 ---- Orientació al client Orientació al client Orientació al client Orientació al client    . . . . Annex 2Annex 2Annex 2Annex 2–––– Pla  Pla  Pla  Pla d’Internacionalitzaciód’Internacionalitzaciód’Internacionalitzaciód’Internacionalització    

5 5 5 5 –––– Nova Economia Turística Nova Economia Turística Nova Economia Turística Nova Economia Turística. . . . Annex 3Annex 3Annex 3Annex 3–––– Unitat d’atracció d’inversions Unitat d’atracció d’inversions Unitat d’atracció d’inversions Unitat d’atracció d’inversions    

Annex 4Annex 4Annex 4Annex 4---- Quadre de comandament Quadre de comandament Quadre de comandament Quadre de comandament    

    

38

5.792

1.495

12.809

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

sesguidors publicacions m'agrada,

comprticions i

comentaris

activitat al Facebook 2012

. 

1.705

2.033

2.258

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

seguidors tweets retweet i mencions

activitat al Twitter 2012

 
Font Turisme de Lleida 

 

 

El focus per 2013 estarà en liderar la plataforma on line i guanyar el 

posicionament a les xarxes socials. Posar en valor la immediatesa, 

creativitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

 

Es preveu utilitzar un ampli ventalll de #hastags per reforçar la 

comunicació i fixar l’atenció es aspecte molt concrets. 

 

d) d) d) d) Col�laboració amb IGERS Lleida Col�laboració amb IGERS Lleida Col�laboració amb IGERS Lleida Col�laboració amb IGERS Lleida –––– Xarxa Instagram ( 600 membres ) Xarxa Instagram ( 600 membres ) Xarxa Instagram ( 600 membres ) Xarxa Instagram ( 600 membres )    

    

Es proposa per al 2013 la col�laboració en activitats i concursos per tal 

de fomentar l’estima de la ciutat mitjançant la fotografia dels espais 

emblemàtics i significatius de Lleida .    ((((InstagramInstagramInstagramInstagram és una aplicació mòbil 

gratuïta desenvolupada per Kevin Systrom i Mike Krieger, que permet als 

usuaris fer fotos, aplicar un filtre, i compartir-les.) 

 

Es tracta de diferenciar-se per aconseguir una imatge de Lleida com a 

destinació turística en els mercats prioritaris. 

 

4.4.4.4.3 3 3 3 Pla de publicacionsPla de publicacionsPla de publicacionsPla de publicacions    

 

Les publicacions són una eina fonamental per la difusió dels atractius 

turístics de la ciutat i per donar servei al visitant en destinació. 

 

Les publicacions a realitzar per al 2013 són: 
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Procedencia dels visitants a l'Oficina de Turisme de Lleida

Estrangers; 15%
Catalunya; 67%

Resta Estat; 18%

a) a) a) a) Guia de Lleida 2013Guia de Lleida 2013Guia de Lleida 2013Guia de Lleida 2013. . . . Eina bàsica, de difusió, informació, , , , 

promoció i de benvinguda de la ciutat . Es una publicació anual i de 

prestigi que aglutina la informació dels atractius patrimonials, 

monumentals, culturals  i naturals de la ciutat, així com la relació dels 

diferents serveis. Inclou informació turística estàtica i dinàmica. S’edita 

des de 1998 en 4 idiomes: català castellà, anglès i francès . 

    

b) b) b) b) Altres publicacions promocionalsAltres publicacions promocionalsAltres publicacions promocionalsAltres publicacions promocionals. . . . Díptics i tríptics de diferents 

productes, projectes i serveis que es posen en marxa durant tot l’any. 

-  

c) c) c) c) Publicacions específiquesPublicacions específiquesPublicacions específiquesPublicacions específiques del LE del LE del LE del LE&&&&CCCCB B B B com són el Manual de 

congressos que recull l’oferta a l’hora de realitzar un esdeveniment, 

Dossiers monogràfics de defensa de    candidatures i de programa 

d’incentius.... (Veure l’Eix 2 Turisme de Reunions) 

 

Per tal de generar ingressos, es realitzPer tal de generar ingressos, es realitzPer tal de generar ingressos, es realitzPer tal de generar ingressos, es realitzaranaranaranaran accions de co accions de co accions de co accions de comercialització mercialització mercialització mercialització 

per captar anunciants relacionats amb el món turístic: hotels, per captar anunciants relacionats amb el món turístic: hotels, per captar anunciants relacionats amb el món turístic: hotels, per captar anunciants relacionats amb el món turístic: hotels, 

restauranrestauranrestauranrestaurants, museus i altres equipaments així com altres actuacions de ts, museus i altres equipaments així com altres actuacions de ts, museus i altres equipaments així com altres actuacions de ts, museus i altres equipaments així com altres actuacions de 

patrocini i mecenatge.patrocini i mecenatge.patrocini i mecenatge.patrocini i mecenatge.    

 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Centres d’InformacióCentres d’InformacióCentres d’InformacióCentres d’Informació    
 

En acabar 2012 es preveu que s’hauran atès  28.075 visites al Centre d’Informació i 

Reserves de Turisme de Lleida del carrer Major, 31, el que suposa un número similar al 

de 2011. 
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Font Turisme de Lleida 

    

Turisme de Lleida disposa de 2 punts d’informació turística: la oficina 

de turisme ubicada al c/ Major, 31 i el punt d’informació adscrit al 

centre d’informació situat al Castell templer de Gardeny que treballen en 

xarxa amb les altres oficines de turisme de la ciutat com són la oficina 

de turisme ubicada a la Seu vella, la situada davant de l’estació de tren i 

la que està a l’aeroport Lleida-Alguaire.  Per ampliar el servei al visitant 

la oficina disposa de diferents punts d’autoservei en diferents 

equipaments de la ciutat on també tenen vitrines amb producte de 

merxandatge. 

 

De cara al 2013 el Centre d’Informació té previst tancar acords amb acords amb acords amb acords amb 

diferents entitats i col�lectiusdiferents entitats i col�lectiusdiferents entitats i col�lectiusdiferents entitats i col�lectius per tal de comercialitzar els seus 

productes. Ens referim a entitats com el Museu de Lleida, la llibreria 

Genet Blau, el  Club Lleida esportiu futbol i Força Lleida club esportiu. 

 

Per optimitzar més l’espai, per aconseguir que la oficina sigui un punt 

d’atracció i per obtenir la fidelització del client, està previst organitzar 

petites demostracions o exposicions (ex. Concurs fotogràfic igerslleida). 

    

En aquesta direcció, es pretén també avançar en la prestació de serveis 

al visitant, així,  

 

 

 

---- Fomentar l’ús del  Fomentar l’ús del  Fomentar l’ús del  Fomentar l’ús del Servei del Bus TurísticServei del Bus TurísticServei del Bus TurísticServei del Bus Turístic    

 

El Bus turístic ha circulat de juliol a octubre amb una mitjana de 105 passatgers diaris, 

que presenta una lleugera baixada respecte a la mitjana de 2011, que va ser de 108 

passatgers.  La disminució en el nombre total de viatgers s’explica en el fet que en 

l’any 2011 el bus turístic va funcionar més dies. 
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Font - Turisme de Lleida    

    

Des de Turisme de Lleida es preveu donar-hi suport com una línia 

turística.  

Per al 2013 es preveu la renovació del programa i equipament del 

sistema d’audioguies que permeti la millora del servei amb el suport 

d’Autobusos de Lleida. També està previst la seva comercialització fora 

de la temporada d’estiu per accions especials adreçada a empreses, 

grups o col�lectius.    

 

---- Potenciar els  Potenciar els  Potenciar els  Potenciar els Serveis reserves d’allotjament i altres serveis Serveis reserves d’allotjament i altres serveis Serveis reserves d’allotjament i altres serveis Serveis reserves d’allotjament i altres serveis     

    

Amb la finalitat de convertir els punts d’informació com a punts 

d’excel�lència al visitant i per millorar i potenciar el servei de qualitat, 

s’oferirà al turista el servei de reserves d’allotjament i altres serveis 

turístics com les entrades d’esdeveniments o espectacles i per això es 

tancaran els acords comercials oportuns. 

 

---- Difondre el  Difondre el  Difondre el  Difondre el Servei reserva visites guiadesServei reserva visites guiadesServei reserva visites guiadesServei reserva visites guiades    

    

Dins d’aquest programa s’inclouen les activitats destinades a facilitar i 

garantir el flux de visitants de motivació cultural així com la gestió de 

programes i equipaments propis. 

 

Per això el programa vol fomentar l’activitat turística generant serveis 

turístics i efectuant tasques de promoció i comercialització de visites 

guiades. 
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Es planificarà una nova oferta de rutes, eliminant les que tenen menys 

demanda i creant-ne de noves.  

    

---- Promoure la  Promoure la  Promoure la  Promoure la TargetaTargetaTargetaTargeta E E E Emocitymocitymocitymocity entre clients. entre clients. entre clients. entre clients.    

Es la targeta turística que permet accedir a una oferta exclusiva de 

descomptes en els equipaments culturals que va adreçat als 

congressistes i als clients que gaudeixin dels paquets “Lleida 

experience” així com també dels paquets que es comercialitzen a través 

de les xarxes  Avexperience i Saborea España. 

Per 2013 es realitzarà una campanya de captació de serveis i ofertes per 

millorar-ne l’atractiu. 

Annex 2 Annex 2 Annex 2 Annex 2 –––– Pla d’Internacionalització Pla d’Internacionalització Pla d’Internacionalització Pla d’Internacionalització    

 

D’acord amb una moció aprovada al Ple de l’Ajuntament, Turisme de 

Lleida incorpora aquest annex on estableix totes les actuacions que té 

previst dur a terme en termes d’internacionalització. 

 

Per a un millor seguiment, en el document apareix de forma recurrent la 

icona de la bola del món  que posa en valor aquell punt o actuació en 

matèria d’internacionalització. 

 

Des de Turisme de Lleida bàsicament s’actuarà durant l’any 2013 en 

temes relatius a  creació del producte, la promoció turística de la ciutat, 

la formació d’agents turístics, i també amb l’acord i cooperació amb 

companyies d’àmbit internacional seguint els eixos del Pla de Marketing 

2012-2015. 

 

Cal ressenyar que en aquests moments, les pernoctacions de turistes 

estrangers als hotels lleidatans s’han incrementat en prou d’un 6% i 

suposen ja un 20% de les pernoctacions totals. Per un altre costat, els 

productes amb els que Lleida vol competir en els mercats internacionals, 

com l’enogastronomia per un costat i el turisme de negocis i events per 
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un altre, són productes que resisteixen millor la situació de crisi 

econòmica internacional que d’altres.  

  

Eixos bàsicsEixos bàsicsEixos bàsicsEixos bàsics    

 

Eix 1 - Lleida Experiencial - la gastronomia Lleidatana 

Eix 2 – Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions 

Eix 3 – Lleida Experiencial - El Patrimoni 

 

 

Tal com indicàvem en la introducció, lTal com indicàvem en la introducció, lTal com indicàvem en la introducció, lTal com indicàvem en la introducció, l’enogastronomia’enogastronomia’enogastronomia’enogastronomia esdevindrà una 

de les peces clau alhora de disposar producte turístic per a la 

internacionalització del turisme a Lleida.  

 

Aquest any 2012 han estat nombroses les consultes sobre aquest 

projecte i cal ressenyar la visita d’operadors internacionals interessats 

en la comercialització de l’enogastronomia en els mercats francès i 

alemany. 

 

Pel seu costat, des del LE&CB es preveu la generació de nous nous nous nous 

esdevenimentsesdevenimentsesdevenimentsesdeveniments, de nova creaciónova creaciónova creaciónova creació com congressos i fires,  els pròpiament 

esportius o els culturals, amb la finalitat d’atraure el major nombre de 

visitants a Lleida amb la finalitat d‘incrementar l’activitat tant en 

l’aspecte quantitatiu com qualitatiu. 

 

En aquesta direcció es situa el conveni de col�laboració amb Andorra la 

Vella fruit de la primera Cimera Andorra la Vella – Lleida, s’ha obert  una 

línia de col�laboració per generar oportunitats de desenvolupament en 

ambdós territoris i establir aliances en el marc de les Fires i els 

congressos, aprofitant tant la Llotja com el Palau de congressos andorrà.  

 

Entre les primeres accions previstes, hi ha posada en marxa del Lleida Lleida Lleida Lleida 

Urban Festival/Andorra Urban FestivalUrban Festival/Andorra Urban FestivalUrban Festival/Andorra Urban FestivalUrban Festival/Andorra Urban Festival, una mostra de les tendències i 

cultures urbanes. 
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El Castell de GardenyEl Castell de GardenyEl Castell de GardenyEl Castell de Gardeny, des d’un punt de vista acadèmic, obra noves 

possibilitats també en clau internacionalització. Es pretèn a través del 

Pla de Dinamització del Castell afavorir la complicitat acadèmica i el 

rigor científic Continuant aquesta línia es proposa que el món 

universitari, en l’àrea de coneixement de la història així com en el 

turisme, continuï lligat a l’equipament i aquest sigui objecte de recerca 

científica.  

 

L’existència d’equipaments del mateix periode i amb històries comunes, 

especialment al Sud de França, però també en altres indrets de l’Arc 

Mediterrani, permeten albirar nous projectes –de nova creació- al 

voltant de l’equipament. 

 

 

EixosEixosEixosEixos transversals transversals transversals transversals    

 

Eix 4 – Nova Economia Turística 

 

 

En aquest punt destaquem el Programa de formació d’Agents  Programa de formació d’Agents  Programa de formació d’Agents  Programa de formació d’Agents 

Comercials.Comercials.Comercials.Comercials.    

    

Turisme de Lleida proposarà un conveni amb Generalitat de Catalunya 

perquè estudiants  lleidatans del grau de turisme pugin realitzar 

pràctiques en les oficines de turisme de l’ACT a l’estranger per tal de 

formar una xarxa d’agents comercials. 

 

Això ha d’esdevenir un sistema d’antenes que vagi íntimament 

relacionat amb el Centre de Recerca Turística. 

 

 

Eix 5 – Orientació al Client 
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Per a la promociópromociópromociópromoció del producte turístic lleidatà, la pertinença al Club de 

Producte Rutas del Vino de España Rutas del Vino de España Rutas del Vino de España Rutas del Vino de España per un costat i a l’Asociación Asociación Asociación Asociación 

Española de Destinos GastronómicosEspañola de Destinos GastronómicosEspañola de Destinos GastronómicosEspañola de Destinos Gastronómicos permetrà dur a terme al patronat  

desenvolupar accions promocionals en tres mercats com són, el francès, 

el britànic i l’alemany, mitjançant diferents accions a Londres, Alemanya, 

París, com també la participació en fires internacionals i l’organització 

de Press trips.  

 

Pel seu costat, el LE&CB assisteix al llarg de l’any a diferents fires de 

turisme de negocis que se celebren, atenent els grans mercats. El 

programa per a l’any vinent és:  

 

- EIBTM ( 19-21 novembre) És la fira  de turisme de negocis, congressos 

i incentius més importants del sector. Assistència, integrats dins de 

l’stand del CCB ( ACT ) 

- Mercat alemany. IMEX ( 21-23 maig ) Es contempla una acció amb el 

mercat alemany, ja sigui l’assistència de nou a aquesta Fira internacional, 

per la importància del mercat Alemany dins d’aquest sector o una 

presentació de la ciutat. 

-  Acció comercial Regne Unit. Es preveu algun tipus d’acció comercial, 

ja sigui en format de workshop de la mà del CCB o una presentació a 

nivell individual. 

 

En referència a l’assistència a esdeveniments sectorials, una de les 

accions que posa en valor el LECB, és un cop s’ha guanyat una 

candidatura,  realitzar una acció de promoció de destinació al congrés 

anterior a la realització del mateix a la nostra ciutat. Així doncs, en el 

cas del  World Research Congress of the European Association for 

Palliative Care que tindrà lloc a Lleida al 2014, es preveu fer  accions de 

promoció durant el 2013 per tal de donar a conèixer la propera seu en 

el congres a realitzar a Praga. 

 

Respecte als viatges de familiarització am OPCs, Press Trips i accions 

amb agents. Així es preveuen Fam Trips que sorgeixin dels plans 

d’actuació de l’SCB i del CCB i Press Trips amb periodistes de sectors 
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prescriptors (interiorisme, cultura, arquitectura). Es preveu convidar 

cada trimestre a un periodista especialitzat d’aquests àmbits. 
 

EEEEl Programal Programal Programal Programa Ambaixadors Ambaixadors Ambaixadors Ambaixadors    esdevé també una oportunitat en clau de 

promoció internacional. 
 

Aquest es va endegar ara fa 11 anys -un  programa de divulgació viral -

adreçat a lleidatans residents fora de la ciutat que volguessin contribuir 

a la projecció de la ciutat. 

El programa Ambaixadors de Lleida té el propòsit de formar una xarxa 

de persones interessades a canalitzar la promoció turística de la ciutat 

de Lleida en el seu lloc actual de residència, ja sigui a l'Estat espanyol, 

Europa o el món....    

I finalment, hem de fer referència a les Campanyes cooperatives i de Campanyes cooperatives i de Campanyes cooperatives i de Campanyes cooperatives i de 

producte.producte.producte.producte.    

    

Aquest any es pretén reforçar les campanyes entre Turisme de Lleida i 

altres empreses i/o institucions i en les quals la cooperació de Turisme 

de Lleida permet generar sinergies positives i vendre producte turística 

aprofitant l’acció. 

 

S’emmarcaran dins d’aquesta acció, tant la col�laboració en 

esdeveniments com en la promoció de la destinació com Air Nostrum o 

Renfe com  les campanyes de producte amb touroperadors turístics – 

s’han iniciat converses amb diferents operadors-. 

 

 

Des de la vessant de comercialitzaciócomercialitzaciócomercialitzaciócomercialització, el producte enogastronòmic 

s’està ja comercialitzant a través de Muchoviaje i es preveu que a finals 

d’any siguin dos més els operadors que tanquin l’acord comercial amb 

Tasting Spain-Saborea España 
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En relació al turisme de negocis i events, es preveu durant el 2013 

Visites comercials a organitzadors d’esdeveniments. i també per a 

gestors de viatges i incentius de grans empreses. Aquesta acció va 

adreçada també internacionals: Regne Unit  i Alemanya. 

 

La Xarxa de Ciudades AVEXarxa de Ciudades AVEXarxa de Ciudades AVEXarxa de Ciudades AVE és una xarxa més generalista i amb una clara 

vocació comercial. desenvolupa un producte turístic comú, en 

col�laboració amb RENFE- Alta Velocitat, amb l’objectiu de posicionar-la 

als mercats  i donar impuls a la imatge internacional del turisme urbà. 

 

 

 

La Xarxa treballa  per obtenir impactes en promoció i comercialització , i 

assegurar la complicitat de les administracions en el finançament de les 

accions programades en els seus plans d’accions. 

L’objectiu per aquest any és incorporar tots els productes Lleida Lleida Lleida Lleida 

Experience Experience Experience Experience susceptibles de comercialitzar-se en el mercats 

internacionals en el programa Avexperience Avexperience Avexperience Avexperience comercialitza Muchoviaje i 

que es veurà ampliat a altres operadors l’any entrant.  

En paral�lel també es comercialitza el Renfe Spain pass enfe Spain pass enfe Spain pass enfe Spain pass – abonament per 

a no residents a l’Estat Espanyol, que permet la realització d’una sèrie 

de trajectes en AVE amb tarifa plana en condicions avantatjoses. 
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5555    –––– Nova Economia Nova Economia Nova Economia Nova Economia turística turística turística turística    ––––        

 

Des de setembre de 2010, la Facultat de Dret i Economia, es 

responsable de la implantació dels estudis de Grau en Turisme, estudis 

que es realitzen d’acord a la normativa de l’Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior. 

 

Aquest fet ha suposat per la Facultat, per una banda l’entrada de 

professorat expert en matèria turística i per l’altra la introducció del fet i 

del sector turístic en les diferents àrees de coneixement. 

 

5.1. Per a l’any 2013 proposem desenvolupar el Centre de recerca Centre de recerca Centre de recerca Centre de recerca 

turísticaturísticaturísticaturística amb el suport de la Udl i organitzacions empresarials, que sigui 

alhora un element d’anàlisi del fet turístic si no que serveixi per 

avançar-se a la realitat i convertir-se en una eina de generació 

d’informació científica en la que Turisme de Lleida pugui prendre les 

decisions adequades, especialment en referència als nous  mercats i 

productes, però també des del punt de vista de l’oferta. Cal doncs la 

creació d’un grup de recerca multidisciplinar consolidat per l’estudi i la 

recerca del coneixement del sector turístic, en les seves visions, 

econòmica, legal, i social. 

 

- Per això es proposen diferents línies de treball com, anàlisi de la 

demanda turística, segmentada per línies de negoci (turisme de negocis, 

cultural .....) així com l’estudi de nous mercats. 

 

- Es proposa treballar en base a l’estudi de les fonts d’informació 

estadística realitzades per l’INE, l’Idescat i l’Instituto de Estudios 

Turísticos -Frontur, Egatur Familitur i altres-  

 

- i la realització d’altres estudis centrats en Lleida amb caràcter 

específic, del tipus (impacte de l’alta velocitat a Lleida, de l’aeroport, 

etc...i la informació qualitativa que sorgeixi del programa de Qualitat en 

la Destinació – SICTED-. 
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5.2. L’Observatori del Turisme5.2. L’Observatori del Turisme5.2. L’Observatori del Turisme5.2. L’Observatori del Turisme    

 

Dins de les funcions de l’¡Observatori turístic hi ha la recollida de les dades que 

publica l’INE respecte a la activitat turística, pel que fa a les pernoctacions del primer 

semestre a Lleida s’han assolit un total de 122.875 pernoctacions el que suposa un 

increment del 3,96% respecte l’any 2011 
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Pel que fa a la distribució per l’origen dels turistes en el període s’ha produït una 
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Si bé va relacionat amb la posada en marxa del Centre de Recerca, avui 

per avui, Turisme de Lleida compta amb unes dades periòdiques que 

haurien de contribuir a la fixació de posició. Així 
 

Dades Font  Periodicitat 

Ocupació hotelera: 
- Viatgers 
- Pernoctacions 
- Estància mitjana 

Ine / Idescat Mensual 

Línia Alta Velocitat –  
- Arribades 
- Sortides 

Dirección General de Servicios de 
Alta Velocidad – Larga Distancia – 
Producto AVE 

Mensual 
 

Usuaris Línia AVANT 
Lleida- BCN 

Dirección General de Servicios de 
Alta Velocidad – Larga Distancia – 

Sense periodicitat 
fixada. 

Usuaris Oficina de Turisme 
de Lleida 

- No. usuaris 
- Procedència 
- Motivació 

CIR de Turisme de Lleida Mensual 

Usuaris Castell de Gardeny 
- No. usuaris 
- Procedència 
- Segment  

Castell de Gardeny Mensual 
 
 

Usuaris altres equipaments: 
- Seu Vella/Suda 
- Museu de Lleida 

 
Consorci de la Seu Vella 
Museu de Lleida 

 

Dades Congressos LE&CB  
 

 

 
 

Per aquest any, es proposa la millora de la gestió de les dades 

reorganitzant tota la recollida de les mateixes en un sistema àgil que 

permeti la consulta de les mateixes de manera periòdica i en les dates 

establertes. Per a fer-ho possible, gràciesa al Departament de Geografia 

de la Universitat de Lleida, es disposarà d’un estudiant en pràctiques 

des del mes de febrer fins a finals de juny (180 hores), qui tutoritzat per 

un professor de la UdL i Turisme de Lleida establiran el pla de treball de 

l’esmentat alumne en base als objectius de millora fixats pel programa 

de recollida de dades de l’observatori de turisme. 
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5.3. Col�laboracions5.3. Col�laboracions5.3. Col�laboracions5.3. Col�laboracions    

 

Es preveu la col�laboració amb altres observatoris turístics de diferents 

nivells de representació (local, provincials, autonòmics o estatal) 
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AnnexAnnexAnnexAnnex 3 3 3 3.  L’oficina tècnica d’atracció d’inversions..  L’oficina tècnica d’atracció d’inversions..  L’oficina tècnica d’atracció d’inversions..  L’oficina tècnica d’atracció d’inversions.    

 

Seguint dinàmica del 2012, des de Turisme de Lleida s’incentivaran les 

inversions privades en equipaments i infraestructures turístiques que 

permetin millorar l’oferta turística local, focalitzant l’actuació en: 

 

-  Facilitar la inversió en el futur Alberg de Pelegrins 

 

Lleida és un dels punt de parada del Camí de Sant Jaume, aquest fet, el 

nou projecte del camí Ignasià, el GR, les rutes cicloturístiques....haurien 

de contribuir a potenciar la implantació d’un equipament extrahoteler 

de baixar capacitat adreçat a segments excursionistes. 

 

Ja s’han iniciat converses amb per a poder implantar un alberg de 

pelegrins amb un sistema de gestió privada. 

 

- Des de Turisme de Lleida es seguirà treballant amb el  Consorci del  

Turó per afavorir la captació d’inversors que vulguin contribuir al 

desenvolupament del Pla Director del Turó de la Seu Vella. 

 

- L’oficina tècnica d’atracció d’inversions facilitarà alhora informació 

sobre oportunitats de negoci turístic a la ciutat en la línia de les dades 

que es facilitin des del Centre de Recerca Turística. 
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ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    IndicadorsIndicadorsIndicadorsIndicadors    

Meta Meta Meta Meta 

2013201320132013    

Eix 1 Eix 1 Eix 1 Eix 1 ---- la Gastronomia Lleidatana la Gastronomia Lleidatana la Gastronomia Lleidatana la Gastronomia Lleidatana    

Nombre d'empreses que 

adopten el Codi de Bones 

pràctiques 

20 
Millorar la Qualitat de la 

Gastronomia de Lleida amb la 

participació del sector privat i 

l’oferta turística 

enogastronòmica 

Nombre d’empreses 

participants en les ofertes 

incloses al Lleida Experience 

Increment 

15% 

Eix 2 Eix 2 Eix 2 Eix 2 ---- Turisme d'esdeveniments, negocis i convencions Turisme d'esdeveniments, negocis i convencions Turisme d'esdeveniments, negocis i convencions Turisme d'esdeveniments, negocis i convencions    

Nombre d’empreses 

associades al programa del 

LECB 

Increment 

10% 

Serveis prestats a 

organitzadors i promotors 

Increment 

10% 

Incorporació de nous serveis 

a la targeta Emocity 

15 nous 

serveis 

Potenciar el paper del LECB 

com a facilitador de la 

celebració d’esdeveniments 

de tot tipus y com a 

programa de col�laboració 

público privada Captació i promoció 

d’esdeveniments de nova 

creació  2 

Eix 3 Eix 3 Eix 3 Eix 3 ---- El patrimoni i el producte cultural El patrimoni i el producte cultural El patrimoni i el producte cultural El patrimoni i el producte cultural    

Avançar en la millora del 

producte cultural 

Increment paquets d'oferta 

cultural  4 

Posar en marxa el pla director 

de Gardeny Nombre de visitants 

increment 

10 % 
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3 3 3 3 ----    El PatrimoniEl PatrimoniEl PatrimoniEl Patrimoni i el producte cultural. i el producte cultural. i el producte cultural. i el producte cultural.    
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col�laboracions amb l'àmbit 

científic i Universitari 

(convenis, estudis, ponències 

etc. 4 

 

Col�laboracions i adhesions 

de institucions de la societat 

civil 4 
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Eix 4 Eix 4 Eix 4 Eix 4 ---- Orientació al client Orientació al client Orientació al client Orientació al client    

Increment del nombre 

d'agregadors incorporats al 

projecte.  

2 Millorar la comercialització 

de productes turístics de 

Lleida Nombre d’experiències en 

el portafoli de l'Oferta 

Increment 

10 % 

Visites i  fam trips amb 

OPCs i organitzadors 

d'esdeveniments, 

operadors de turisme 

enogastronòmic, cultural i 

premsa 

6 

Assistència a Fires 2 

Candidatures defensades Increment 10% 

Participació en actes de 

promoció dels Clubs de 

Producte i Xarxes de 

destinacions 

4 

Programa Ambaixadors 

increment 10 

% 

Campanya Online E-

xperience 
 Segons oferta 

Presencia en xarxes social 

increment 25 

% 

Publicacions online 

increment 100 

% 

Promoció de l'oferta 

turística de la ciutat 

Distribució publicacions en 

suport paper 

increment 10 

% 

Nombre de visites als 

Centres d'Informació 
Manteniment 

Incrementar els usuaris 

dels centres d'informació i 

dels serveis turístics Nombre d'usuaris del bus 

turístic 

increment 15 

% 
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Nombre de grups i 

participants en visites 

guiades 

increment 10 

% 

 

Distribució de l'Emocity 1.500 

Eix 5 Eix 5 Eix 5 Eix 5 ---- Nova economia Nova economia Nova economia Nova economia    

Disposar d'un sistema 

d'informació de l'activitat 

turística 

Acompliment del programa 

de l'Observatori turístic 

 100% 

d’acompliment 

dates 

publicació 
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