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Presentació 
 
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 durant els darrers tres exercicis 2012 a 2014 
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,  per 2013 i 
2014 es va decidir incorporar als plans Operatius diferents aspectes de millora que si 
ve respectaven el Pla de Màrqueting 2012 – 2015, en suposaven una constant 
adaptació a l’entorn i a la situació de cada moment. 
 
Per tot això, el pla operatiu que es presenta pel proper 2015, conserva per una banda 
una vessant continuista, respecte als anteriors, ja que els eixos bàsics, la filosofia i la 
major part de les actuacions previstes es mantenen, i per una altra banda incideix en 
actuacions d’èxit que es van incorporar per primera vegada en el pla d’actuacions de 
2014 i que es consideren vàlides pel proper exercici 
 
Finalment el pla incorpora algunes accions contemplades inicialment en el pla de 
marketing i que s’han planificat per aquest any, especialment en el camp del 
coneixement turístic i l’assoliment de l’excel·lència. 
  
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 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  
 

Eixos bàsics 
 

Eix 1 - Lleida Experiencial - la gastronomia Lleidatana 
Eix 2 – Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions 

Eix 3 – Lleida Experiencial - El Patrimoni 
 
 
Respecte als eixos transversals es contemplen dos eixos 
 

Eixos transversals 
 

Eix 4 – Orientació al Client 
Eix 5 – Excel·lència en la Gestió 
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Aquest nou exercici es continuarà utilitzant l’estructura operativa de Turisme de Lleida, 
estrenada a finals de 2013 que s’ha mostrat eficaç i ha permès modernitzar el Patronat 
i adaptar-se a la nova gestió en la societat de les noves tecnologies. 
 
L’actual, és una estructura vertical formada per diferents equips multidisciplinars que 
s’encarreguen de totes les accions d’un projecte i que s’orienten cadascun a un diferent 
segment de Turisme d’acord amb els eixos del pla de marketing, (Turisme 
Enogastronòmic, turisme Cultural, Turisme d’Esdeveniments i congressos, Atenció i acollida 
al visitant) 
 
Cada Equip és autosuficient, però alhora col·laboratiu amb els altres, i incorporen la 
figura de líder de cada projecte. 
 
En aquesta nova forma de gestió la planificació, la gestió del coneixement i el treball 
orientat a objectius i indicadors de reton prenen un paper primordial. 
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Índex 
 
Introducció 
 
1 – Eix 1- L’enogastronomia Lleidatana.  
 
2 – Eix 2 -Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. 
 
3 – Eix 3 -El Patrimoni i el producte cultural. 
 
4 – Eix 4 - Orientació al client,  
 
5 –  Eix 5 - Excel·lència en la Gestió 
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Eix 1 L’Enogastronomia Lleidatana 
 
L’aposta lleidatana per la incorporació de Lleida en el grup de destinacions 
enogastronòmiques, es justifica per la tendència de creixement del turisme gastronòmic, 
juntament amb el potencial de la gastronomia de Lleida.  
 
Seguint les directrius fixades en el Pla de Màrqueting de Turisme de Lleida 2012-2015, 
el full de ruta per 2015 continua incidint en la cooperació entre els agents que hi 
intervenen, situa el client i els lleidatans com a prescriptors de l’enogastronomia local i fa 
un canvi en el sistema de comercialització, amb l’objectiu que esdevingui un dels punts 
de llança en la promoció turística a nivell nacional i  internacional, i que esdevingui un 
sector econòmic capaç de generar progrés i ocupació.  
 
El 2014 es va continuar en la captació d’associats, arribant a 155 empreses adherides 
al CBP (productors, distribuïdors, comerços,  restaurants...) fet que ha permès la 
col·laboració dels diferents sectors, i ha dotat a Turisme de Lleida d’una base de 
col·laboradors habituals amb el que s’han realitzat un munt d’activitats com jornades de 
la fruita, el maig gastronòmic, la Lleida Skrt Fest o la festa del vi entre altres. 
 
Aquesta base de més de 150 empreses ens ha permès establir un calendari estable 
d’activitats que ajudin als agents comercials a generar la creació d’experiències 
gastronòmiques i als consumidors, gaudir de l’enogastronomia lleidatana. 
 
El 2015 cal consolidar les aliances existents entre els sectors agroalimentari, turístic i 
hostaler per la qual cosa, el full de ruta continua basat en quatre punts principals: 
 
1) Major 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 lleidatans han d’actuar “com a veritables prescriptors de la cuina i del 
producte lleidatà”.  
 
3) L’enogastronomia és el punt de llança en la promoció turística a nivell nacional i 
internacional. 
 
4) Insistir en la comercialització consolidant l’estructura comercial creada amb la xarxa 
d’agregadors que es veurà reforçada amb la campanya online #NoEsCapSecret  
 
 

Accions Eix 1  
 
1. El posicionament de l’enogastronomia lleidatana. Club de producte i l’agenda 
gastronòmica. 
 
Els clubs de producte i les xarxes de destinacions es conceben com una eina més de 
promoció i comercialització del producte turístic eno-gastronòmic. 
 
La principal acció estratègica per 2015 passa per la integració iniciada en exercicis 
passats dels diferents projectes enogastronomics liderats per Turisme de Lleida en un de 
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sol més potent i que permeti aprofitar les sinèrgies positives en els recursos emprats així 
com de l’acció dels diferents socis i col·laboradors en una única direcció, amb un 
protagonisme de la Ruta del vi, tant com a partner de referència  i com a projecte 
d’excel·lència en la gestió 
 
la Ruta del Vi de Lleida, el Codi de Bones Pràctiques han permès disposar d’un 
col·lectiu d’empreses, que a diferents nivells estan compromeses amb la qualitat i la 
gastronomia Lleidatana, a les que s’adrecen els  projectes i les accions de manera que 
la seva participació ha estat, i estarà clau per establir un calendari anual d’activitats 
gastronòmiques en el què s’han incorporat als esdeveniments ja madurs com l’Aplec del 
Caragol o la Festa del vi, noves iniciatives de caire enogastronòmic i cultural, bé 
impulsades directament per Turisme de Lleida, l’Associació de la Ruta del vi o la Fecoll, 
com serien el maig gastronòmic o el Lleida Skrt Fest. 
 
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 GASTRONÒMICA 2015 
DATA ACTIVITAT ORGANITZADOR COL·LABORADORS 

GENER    
FEBRER 
Febrer i març 

 
Porcpassió 

 
Fedhost 

 
Restauradors 

MARÇ 
 

 
Concurs Joves 
Cuiners 

 
Fedhost 

 
Cuiners 

ABRIL 
25 i 26 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 

 
2n Lleida Skrt Fest 
al centre històric. 
 
 
 
 
 
 
Anem de Tapes 

 
TLL 
 
 
 
 
 
 
 
Fedhost 

 
Productors, 
restauradors i 
comerços, 
equipaments 
culturals i actors de 
l’àmbit cultural 
 
 
Restauradors 

MAIG 
 
Tot el mes 
 

 
 
Maig gastronòmic, 
que inclou 
 
Promoció de la 
Cuina del caragol 
Vermut de Festa 
Major 
Menús de Festa 
Major 
I promoció dels 
fruits de primavera  

 
 
Organització 
conjunta de TLL amb 
FECOLL i FEDHOST 

 
 
 
 
 
Productors, 
restauradors i 
comerços 
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JUNY 
1a quinzena 
 
 
Tot l’estiu 
 
 
 
 

 
Nit oberta Zona 
Alta 
 
Tasta la fresca 

 
RVLL 
 
 
Fedhost 

 
Zona Alta 
 
 
Restauradors 

JULIOL / AGOST 
Tot l’estiu 
 
 
 
Tot l’estiu 

 
Promoció productes 
de l’Horta de Lleida  
 
 
Tasta la fresca 

 
TLL i Medi Ambient 
 
 
 
Fedhost 

 
Productors, 
restauradors i 
comerços 
 
Restauradors 

SETEMBRE 
Del 18 al 29 
 
 
 
26, 27, 28 i 29 
 
 
 
 
29 

 
Jornades de la 
fruita de Lleida  
 
 
Vermut de Festa 
Major 
Menús de Festa 
Major 
 
Dia Mundial de la 
Tapa 

 
TLL 
 
 
 
Fedhost 
 
 
 
 
Fedhost 

 
Productors, 
restauradors i 
comerços 
 
Restauradors 
 
 
 
 
Restauradors 

OCTUBRE 
24 i 25 
 
 
 
Del 9 al 25 

 
VI Festa del Vi  
 
 
 
Anem de tapes 

 
TLL 
 
 
 
Fedhost 

 
Productors, 
restauradors i 
comerços 
 
Restauradors 

NOVEMBRE 
Mensual 
 
 
 
9 

 
Promoció Oli de 
Lleida 
 
 
Dia Europeu 
Enoturisme 

 
TLL 
 
 
 
RVLL 

 
Productors, 
restauradors i 
comerços 
 
 

DESEMBRE 
 

Promoció Oli de 
Lleida 
 
Campanya de 
Nadal 

TLL Productors, 
restauradors i 
comerços 
 

 
Altres activitats permanents:  
Tots els 1ers caps de setmana de mes se celebra el mercat de productes artesanals 
alimentaris “De l’hort a taula” 
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1.1. La Ruta del Vi de Lleida 
 

La Ruta del Vi de Lleida és el projecte enogastronòmic per excel·lència, al que any rere 
any s’han anat adherint més empreses i entitats amb l’objectiu de dinamitzar i 
promocionar el territori amb motivacions enoturístiques, la integració amb el codi de 
bones pràctiques donarà encara més potència a la marca i al projecte. 
 
S’ha consolidat amb importants creixement de les xifres de visitants fins a 35.000 el darrer any.(113.000 

des del 2010).  

 

Any 2013: 34.756, Any 2012: 30.642, Any 2011: 25.800, Any 2010: 22.158 

 

La Ruta té 75 socis dels que 68 són empreses i la resta administracions. 

L’any 2014 es van succeir dos fets que marquen el futur de la ruta, per una banda la 
renovació de la certificació aprovada en el comitè de Rutas del Vino de España de 
gener y la posterior aprovació del nou àmbit territorial que inclou tot el territori 
emmarcat dins del perímetre de la D.O., tant si els municipis pertanyen a la D.O. com no. 
 
Per una altra banda l’Associació de la ruta ha iniciat en 2014 el procediment 
d’ampliació del seu àmbit sectorial ampliant el seu camp de treball inicial, l’enoturisme, 
amb l’enogastronomia en el sentit més ampli, fet que portarà ja en 2015 a que la ruta 
sigui un projecte turístic líder en els terres de Lleida. 
 
L’any 2015 els principals esforços de la Ruta del vi estaran en la comercialització, amb 
el suport tant de la Central de Reserves, com de l’agència de viatges especialitzada en 
enoturisme que opera en exclusiva per la ruta i que centra la seva oferta en el mercat 
exterior 
 
També es continuarà en l’actualtizació dels elements comunicatius, fulletó, web, apps, 
xarxes socials etc. 
 
 
1.2. El Codi de Bones Pràctiques-CBP 
 
Entre 2013 i 2014 s’han adherit 155 empreses i entitats al Codi, amb les que ja s’ha 
estat treballant en la realització d’un calendari de productes locals, s’han realitzat 
diverses accions de promoció com jornades gastronòmiques, workshops i altres accions. 
amb l’objectiu de crear sinèrgies entre tots els àmbits de la cadena alimentària i 
consolidar el calendari gastronòmic, millorar la qualitat i la imatge de la gastronomia a 
Lleida 
 
L’adhesió al Codi de Bones Pràctiques estableix un primer nivell de cooperació dins la 
nostra estratègia enogastronòmica, la qual ha de permetre les empreses evolucionar 
cap a l’excel·lència en la gestió turística dels seus productes i activitats.  
 
Durant el 2015 es continuarà amb la implementació del codi d’identificació o labeling a  
totes les empreses adherides al CBP,  estretament lligada a la campanya online del 
projecte pel període 2015 es pretén mantenir aquesta tasca assolint el nombre de 200 
empreses adherides 
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2. Promoció a través de xarxes de destinacions i altres clubs de producte  
 
2.1. Saborea España 
 

Turisme de Lleida,  en tant que membre de la xarxa té previst participar en les accions 
promocionals que es considerin oportunes, degut a que en el moment de la redacció 
d’aquest document encara està pendent l’aprovació del pla d’actuacions definitiu de 
l’Associació Saborea España. 
 
Tot i això es preveu desenvolupar accions promocionals en quatre mercats que són, el 
domèstic, el francès, el britànic i l’alemany. 
 
El pla d’actuació de la Xarxa continuarà amb una estratègia de comunicació a través de 
les xarxes socials que permet donar ressò a les comunicacions i campanyes pròpies de 
Turisme de Lleida 
 

 
2.2. Enoturisme Catalunya. 
 

Es participarà 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.  
 
Respecte a la Taula d’Enoturisme de Catalunya, en la que la que Turisme de Lleida i 
Ruta del Vi de Lleida hi participen, està previst continuar forman part de les comissions 
sectorials.  
 
Un cop es presenti el pla d’actuació de l’ACT es procedirà a adaptar les actuacions 
corresponents. 

 
3. La Campanya de promoció Online: #NoEsCapSecret 
 

Amb els objectius d’incrementar les visites a Lleida amb motivació enogastronòmica es 
continuarà amb les campanyes de marketing online que busquen el posicionament 
estratègic de Lleida = Enogastronomia 
 
-  4 tipus d'activitats:  
 
- PUBLICITAT SOCIAL MEDIA, BANNERS, SEM ( Google) - Publicitat de pagament. 
- ACTIVITAT ORGÀNICA (gestió de les xarxes socials) 
- BLOG #NECS 
- OPTIMITZACIÓ DE PERFILS DE TdLL i RVLl en Social Media.  
 
- Amb les dues primeres es buscarà visites i Call to action a webs creades Ad-hoc per 
comunicar esdeveniments, accions, actes, experiències...  
 
- Amb les dues segones es buscarà formar part de l'Ecosistema Enogastronòmic de Blogs 
i Influenciadors presents a la Xarxa sobre la matèria. Turisme de Lleida ha de ser un 
Influenciador més sobre enogastronomia a la Xarxa.  
 
 
Avantatges de Campanya Online:  

- Resultats mesurables.  
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- Despesa Escalable 
- Pagament per èxit 
- ROI Elevat 
- Permet fer adaptacions sense penalitzacions, en funció del monitoratge . 

 
 
 

 
 

 
4. La comercialització a través de la central de reserves INDIBIL. 
 

Si bé el programa d’agregadors va servir per establir les bases de treball entre els 
productors de servies i els agents comercials, i disposar d’una cartera de paquets 
atractiva i adequada, els esforços en impulsar les vendes per part dels propis agents 
agregadors, així com dificultats en el canal al no disposar de passarel·les efectives de 
compra per internet, van recomanar a Turisme de Lleida tornar a recuperar la figura de 
Central de Reserves pròpia que operarà amb el nom d’Indíbil 
 
La central organitzarà paquets i productes propis i també comercialitzarà paquets 
d’altres agències i acompanyarà Turisme de Lleida en totes les accions de 
comercialització i promoció que es fixin en el pla d’actuació de Turisme de Lleida, com 
workshops, presentacions, i altres accions en que la destinació hi participi. 
 
Per la seva banda la campanya, abans indicada de promoció online, està directament 
orientada a incrementar les vendes de producte turístic de Lleida a través del canal 
intermediat pel que els enllaços portaran al portal de reserves de la Central 
 
La central actuarà en tots els segments de turisme que Turisme de Lleida considera 
prioritaris (gastronomia, esdeveniments, cultural...) 
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Eix 2 - Turisme d’esdeveniments, negocis i convencions. 
 
Constitueix un eix estratègic en la política turística de Turisme de Lleida, degut a les 
característiques que fan d’aquest segment una activitat important, per l’impacte 
econòmic i l’efecte dinamitzador d’altres sectors econòmics de la ciutat.  
 

Pla d’actuació del Lleida Event & Convention Bureau 
 

 
Lleida 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 i altres esdeveniments.  
 
També actua com a una oficina centralitzada  amb capacitat per a captar  tot tipus 
d’esdeveniments, tant del secor MICE, com grans esdeveniments esportius o culturals. 
 
El LE&CB és l’interlocutor entre les empreses que ofereixen equipaments, productes 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; 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, entre d’altres. 
 
El programa Lleida Sports & Emotion 
 
El programa, creat el 2014 farà en aquest exercici un pas endavant mitjançant el 
programa d‘esponsorització. 
 
La campanya d’esponsorització ha de permetre captar un col·lectiu important 
d’empreses que participin del projecte amb la aportació de fons que li donin viabilitat i 
capacitat d’optar acollir esdeveniments importants i que també participin, en una altra 
clara demostració de la col·laboració pública i privada en la decisió de l’estratègia del 
programa. 
 
 
 
1 Accions específiques de promoció i comunicació de Lleida com a 
destinació 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 treballarà en el 
manteniment i actualització de la plataforma de promoció i comercialització, que permet 
arribar al major nombre de clients potencials possibles. 
 
Les accions a realitzar són, 
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1.1 Comunicació clients objectius 
                                                                                                                               
1.1.a – El programa de defensa de candidatures 
 
És una estratègia destinada a que la ciutat competeixi en les millor condicions amb 
altres ciutats a l’hora de guanyar esdeveniments. 
 
A part dels recursos humans s’utilitzen eines com, 
 

- El Dossier de ciutat 
 
Actualitzat el 2013, per al 2015 es preveu el  manteniment i actualització  de la 
versió digital incorporant els nous socis i nou material fotogràfic. 
 
A més a més hi ha 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. 
 
El dossier s’edita virtualment, en paper i en suport en USB.  
 
- El Document de Programes d’activitats paral·leles, pre i post congrés i 

programes socials.  
 
S’actualitzarà amb paquets de la nova central de reserves INDIBIL 
 
- Directori de membres. S’actualitzarà amb la incorporació dels nous socis. 
 
- Dossier Lleida Sport & Emotion. Manteniment i actualització de la versió 

digital i en paper, amb una imatge pròpia però que permetrà incorporar-se 
amb la resta de documentació per la captació d’esdeveniments s’inclouran els 
equipaments i les facilitats que presenta la ciutat per acollir esdeveniments 
esportius 

 
 
1.1.b) Web i entorn virtual 

 
Manteniment i actualització del web en català espanyol i en anglès. 
 
Millora de la presència del LE&CB en les xarxes socials 
 

 
1.1c) 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 CCB (ACT) 
 
- EIBTM (novembre 2015) És la fira  de turisme de negocis, congressos i incentius més 
importants del sector. Assistència, integrats dins de l’stand del CCB ( ACT ) 
 
-  Acció comercial Regne Unit. Es preveu algun tipus d’acció comercial, de la mà del CCB. 
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1.1.d) Accions de promoció en Xarxa 
 
Es faran totes les que siguin succeptibles i es valorin positivament del punt de vista tècnic. 
 
Inicialment, a falta dels PAO de les xarxes, es proposen accions de caràcter 
internacional amb mercats anglès alemany i francès. 
 

- Accions amb el Catalunya Convention Bureau. 
 

- Accions amb el Spain Convention Bureau. 
 
 
1.1.e) Accions de comunicació del programa Lleida Sports and Emotion 
 
S’executarà un seguit d’accions de promoció i presentació del Lleida Sports and emotion, 
que comptarà amb la col·laboració de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Lleida, de les 
delegacions territorials de les federacions esportives i clubs de la ciutat així com del 
suport publicitari i en xarxes socials dels esportistes esponsoritzats per Turisme de Lleida 
 
En aquest programa, com en totes les actuacions de Turisme de Lleida i del LECB es 
compta amb la col·laboració pública i privada, no solament amb els socis del LECB sinó 
també,  amb les figures dels prescriptors locals o no, ja siguin esportistes d’èlit, clubs o 
federacions. 
 
Per dur a terme aquest projecte Turisme de Lleida compta ja amb esportistes com Alex 
Marquez, Saül Craviotto o Isidre Esteve per a promoure la ciutat com a seu 
d’esdeveniments esportius entre altres accions de City Marketing, com la difusió de 
marxandatge en forma de bosses per col·laborar amb els organitzadors de proves 
esportives populars. 
 
Turisme de Lleida ha editat i mantindrà actualitzat el dossier de presentació orientat a 
la vessant esportiva en el que s’inclouran els equipaments i les facilitats que presenta la 
ciutat per acollir esdeveniments esportius així com la relació dels principals events 
organitzats o en fase d’organització: Futsal, Copa del Rei d’Hoquei, Màsters de Tennis, 
Volta Ciclista a Espanya i a Catalunya, Davis Cup, Copa Federació, .... 
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2 - Accions de Comercialització 
 
2.1 Orientades a organitzadors professionals 

 
2.1.a) Viatges de familiarització amb OPC’s 
 

Viatges de familiarització amb OPCs i accions amb agents. Es considera la importància 
de mantenir l’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. 
 
Proposta d’accions dins del marc d’actuacions del CCB  
 

- Fam Trip amb compradors d’associatiu del mercat nacional 
 
2.2 Accions orientades a la captació d’esdeveniments periòdics 

 
2.2.a) Acció comercial agenda d’esdeveniments periòdics 
 

Manteniment base de dades d’esdeveniments rotatius i visites a entitats i societats 
organitzadores per a la captació d’aquests actes. 
 
2.2.b) Accions orientades a Prescriptors locals i organitzadors ocasionals 
 
Visites comercials a prescriptors i organitzadors d’esdeveniments separats per segments 
d’activitat amb col·laboració amb associacions i col·legis professionals. 
Posar programa ambassadors 
 

- S’està creant una taula permanent de prescriptors locals per a l’estudi de 
projectes i per a la creació de nous. 

 
- Es participa en el programa ambassasors del CCB, que prenten impulsar que 

grans prescriptors locals organitzin esdeveniments de caràcter internacional a 
Catalunya. 
 

- Es farà programa de reunions amb prescriptors locals, metges, empresaris, 
acadèmica i etc. per incentivar-los a organitzar esdeveniments a Lleida. 
(programa after works) 
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3 -  Accions de valor afegit a l’organització d’events. 
 
3.1 Acompanyament a les organitzacions 
 
Fase d’assessorament i acompanyament als organitzadors als diferents equipaments i 
serveis que sol·licitin. Canalització de l’oferta dels membres del programa LE&CB 
 
3.2 Pack del congressista 
 
És el pack que s’ofereix a tots els delegats amb informació de la ciutat, guia, plànols, la 
tarja Emocity i tota la informació d’actualitat en el moment que té lloc l’esdeveniment.  
 
La tarja de ciutat Emocity ofereix gratuïtats i descomptes en comerços, equipaments 
turístics, transports, aparcament etc. Durant l’any 2015 s’ampliaran els serveis de la 
tarja amb nous equipaments. 
 
3.3 Oferta complementària de ciutat 
 
Depenent de la tipologia del congrés, es desenvolupen accions complementàries de 
suport – bé de l’àmbit de la restauració, bé de l’àmbit de la cultura, o dels esports. 
 
3.4 Hospitality Desk 
 
En congressos de més 400 persones s’ofereix la possibilitat d’implantar serveis 
d’informació turística en la seu del congrés. 
 
3.5 Descomptes en mitjans de transport 
 
El LECB gestiona i tramita els descomptes del 35% sobre la tarifa de bitllets d’AVE per 
als assistents als esdeveniments que tinguin lloc a Lleida. 
 
Es treballarà per a estimular convenis de col·laboració amb altres empreses de transport 
de viatgers, incloses companyies xàrter i d’aviació civil. 
 
4 – Gestió del coneixement turístic. 
 
4.1 Recollida de dades estadístiques 
 
Sol·licitud als diferents equipaments de la ciutat on tenen lloc reunions i elaboració de 
l’informe de l’activitat de reunions anual. 
 
4.2 Calendari d’esdeveniments 
 
Recull d’informació de tota l’activitat de MICE que té lloc a la ciutat i creació de 
l’agenda d’esdeveniments. 
 
4.3 CRM sector MICE 
 
Manteniment i gestió BBDD general del LECB 
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3. El Patrimoni 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. 
 
El Pla de Marketing 2012-2015 va incorporar 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 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 2015 preveu, per una banda accions 
en l’àmbit del Turisme cultural patrimonial i la posada en marxa de dos nous subeixos 
dins del turisme cultural. 
  

- El turisme de compres 
- El turisme familiar 

 

Accions Eix 3  
 
3.1. El projecte de recuperació històrica del call jueu 
 
 El projecte té tres aspectes fonamentals 
 
 a - Aprofundir en el coneixement científic, sobre la història realitat i llegat de la 
comunitat jueva a Lleida. 
 
A partir de diversos treballs històrics previs, s'ha encarregat la realització tècnica al 
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals, de la Universitat de Lleida, dirigit pel 
catedràtic Dr. Flocel Sabaté i Curull, amb aquest estudi es pretén poder disposar, 
finalment, d'una recerca de base que porti a conèixer la realitat que va suposar la 
presència de la comunitat jueva a la ciutat de Lleida i com va ser el seu paper en el 
desenvolupament urbà. Només així es podrà recuperar la memòria històrica, i 
reconèixer l'aportació d'aquesta comunitat a la Lleida actual 
 
 
 b - Posada en valor del centre històric de Lleida i en especial de l'espai que ocupava 
l'antic barri de la Cuirassa o Call Jueu. 
 
L'Ajuntament de Lleida amb el Pla de Foment, té previst realitzar diferents actuacions 
d'àmbit urbanístic que tendeixen a la seva posada en valor, ja que s'efectuen 
directament sobre l'espai de l'antiga Cuirassa, es tracta de, 
 
 1 - Millora de l'accessibilitat als carrers Maranyosa, Dolors i Sant Cristòfol 
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 2 - Millora de la mobilitat amb la construcció d'un ascensor a la Costa del Jan, 
passarel·la peatonal i recuperació d'espais públics en l'àmbit entre el carrer Sant 
Cristòfol, aparcament dissuasori i la Costa del Jan. 
 
 
 c - Recreació de l'espai que ocupava el barri de la Cuirassa, amb la instal·lació 
d'elements simbòlics per aconseguir la seva visualització del que va suposar per a la 
història de la ciutat 
 
El resultat final de les actuacions urbanístiques, amb el treball previ en l'àmbit històric 
ens ha de portar a permetre la instal·lacions d'elements simbòlics que permetin d'una 
banda reconèixer l'antic barri i alhora establir una ruta visitable basant-elements en 
principi intangibles que permeti recuperar per a la ciutat una part bàsica de la seva 
història. 
 
 En aquest sentit està previst que a part d'elements d'interpretació de l'espai, tots els 
elements de mobiliari urbà, de jardineria i altres siguin referencials a la comunitat que 
va habitar en el seu dia aquest barri de manera que pugui fer tangibles en la mesura 
del possible un recurs turístic immaterial. 
 
 
3.2 Gestió i dinamització del Conjunt monumental de Gardeny.   
 
Està previst dotar d’un servei lleuger d’hosteleria i restauració que permeti millorar 
l’oferta 
 
El servei s’explotarà mitjançant concessió, amb la intenció d’obrir a principis d’estiu. 
 
Es mantindrà l’obertura al públic, es potenciarà les activitats experiencials per a visitants 
i la utilització de l’equipament per a esdeveniments. 
 
3.3. La promoció del turisme cultural a través de clubs de Márketing i xarxes de 
destinacions 
 
3.3.1. Club de Cultura de l’Agència Catalana de Turisme. Turisme de Lleida 
participarà en les diferents accions de promoció i divulgació del club (worksops, famtrips, 
publicacions...) que s’estableixin en el pla d’actuació de l’ACT, actualment en redacció i 
que siguin coincidents amb la línia estratègica de Turisme de Lleida,  
 
3.4. El Centre BTT de Lleida 
 
Té previst un programa temporalitzat d’activitats com sortides guiades en BTT, jornades 
monogràfiques sobre el món de la bicicleta, activitats escolars com estades, competicions,  
itineraris  temàtics culturals, gastronòmiques, noves rutes,i tallers.  
 
En paral·lel, es preveu que els productes i serveis turístics que se’n derivin, entrin a 
formar part del projecte Lleida Experience  i siguin comercialitzats per la central de 
reserves. 
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3.4. Nous subeixos /segments turístics 
 
3.4.1. Promoció del turisme de compres 
 
Pretén millorar l’atractiu de Lleida i per a la captació de turisme de compres, per això 
s’ha arribat a un acord amb les empreses Innova Tax Free i Travel&Tax, dos empreses que 
es dediquen al turisme de compres, que permetrà oferir nous serveis als turistes estrangers 
que visiten la nostra ciutat, retornant de forma immediata l’IVA que han pagat (mitjançant 
l’Oficina de Correus de la Rambla de Ferran) i generant noves promocions que sumen atractiu 
a l’oferta comercial de Lleida. 

Innova Tax Free 

El programa d’ITFG Innova Tax Free Group  permet la devolució per anticipat dels impostos, 
Tax Free, amb l’objectiu que el turista disposi de nou dels fons i pugui realitzar successives 
compres en la mateixa ciutat. 

Es faran campanyes de formació i incorporació de comerços amb la col·laboració de les 
associacions de comerciants més representatives de Lleida com són, Zona Alta i Eix comercial i 
altres amb impacte sobre el turisme com la del Centre històric. 

Ambé s’ha acordat l’elaboració de la “Guia de turisme de compres de Lleida” que es realitzarà 
en cinc idiomes, com a mínim, tant en suport paper com digital, la seva promoció i la possibilitat 
de descàrrega de les webs relacionades: www.paeria.cat i les de les associacions de 
comerciants. 

Travel& Tax 

El segon acord és amb l’empresa Travel&Tax per a la promoció de la ciutat, amb ofertes 
especials, per mitjà d’agències com “Mucho Viaje”, Renfe, etc. i el desenvolupament d’accions 
per a turistes, amb dret a la devolució de l’impost. També es promourà el programa “City Cash”, 
en col·laboració amb l’Ajuntament . 

Altres avantatges seran la implantació de la targeta de descompte “Club Innova” en els 
comerços afiliats i els serveis de transport Vips a preus competitius. 

En el camp de la comunicació, el newsletter serà distribuït per mitjà de la base de dades d’ITFG, 
-que arriba a prop d’un milió de persones de tot el mon-, es podran inserir articles i publicitat en 
la revista Innova Magazin i intercanviar banners i comunicació dels serveis en relació al turisme 
de compres. 
 
3.4.2 Turisme Familiar 
 
Amb l’objectiu d’ampliar i explicitar l’oferta d’equipaments, activitats i recursos turístics 
atractius i adaptats a les necessitats del públic familiar. En aquest sentit, Turisme de 
Lleida ha endegat diverses accions encaminades a posicionar encara més la ciutat com a 
destinació de turisme familiar.  
 
El procés es va iniciar al 2014s amb la realització d’un inventari de l’oferta lleidatana 
apta per a aquest col•lectiu, que inclou equipaments i activitats culturals, equipaments i 
activitats esportives i a la natura, esdeveniments i festes, gastronomia i altres serveis 
adaptats a aquest tipus de públic, que sovint té unes necessitats especials. 
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S’ha editat la primera guia de turisme familiar a Lleida que, sota el nom “Lleida en 
família”, explica amb detall tota l’oferta cultural, esportiva i de natura de Lleida per 
descobrir la ciutat gaudint en família. La guia inclou, 
 
Per 2015 està previstes 4 accions en aquest segment  

 
1 - Continuar amb la senyalització dels equipaments i establiments aptes per 

turisme familiar i captació de nous adherits. 
2 – Edició d’una nova guia 
3 – Incorporació d’una web específica per aquest col·lectiu amb tota l’oferta 
4 – incorporació de l’oferta familiar als paquets de la Central de reserves 

 
 
3.5 Programa de voluntariat turístic 
 
Amb la finalitat d’aprofitar el voluntariat per incrementar l’autoestima dels ciutadans i 
es farà un programa de foment i incentivació a captar voluntaris que disposin de temps i 
coneixement per fer tasques de guiatge, exclusivament per a col·lectius ciutadans. 
 
El programa inclourà formació. 
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Eix 4 Orientació al client 
 
L’orientació al client continua tenint 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 destinacions 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. 
 

Accions Eix 4  
 
4.1 La promoció i les accions comercials. 
 
Les accions per promocionar la ciutat de Lleida com a destinació turística en els seus 
diferents eixos estan incloses 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 experience, i de l’eix de Turisme de Negocis.  
 
 

a) Les principals accions de promoció estan indicades en aquest pla operatiu dins 
de cadascun dels respectius eixos 
 
Està previst continuar amb la realització de presstrips amb diferents periodistes que 
col·laboren amb revistes i publicacions o altres mitjans relacionats amb el món de la 
cultura, l’esport i el turisme i els diferents àmbits que acullin esdeveniments a la ciutat 
 

 b) Dinamització del Programa Ambaixadors. 
 

L’Ajuntament de Lleida mitjançant Turisme de Lleida, va endegar ara fa 13 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. 
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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)  Xarxa de Ciudades AVE 

La Xarxa de Ciutats AVE, funciona com a club de marketing agrupant les ciutats unides 
per l’alta velocitat. Dins de les seves accions amb caire internacional, 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. 

Tot i estar pendent d’aprovació el pla d’actuacions  2015 incidirà més en el mercat 
interior snese deixar de banda la internacionalització, algunes accions previstes són, 

Assistència a Fires:  
 

A nivell Nacional 
� Fitur Madrid i Intur Valladolid 

 
A nivell Internacional 
� ITB Berlín, COTTM BEIJING, WTM Londres  

Es farà una nova web i es potenciarà la presencia en xarxes socials, i una campanya de 
comunicació en diferents mitjans (radio suplements dominicals i opis) 

En paral·lel també es comercialitza el Renfe 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) Campanyes cooperatives 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 Renfe com  les campanyes de producte 
amb touroperadors turístics – s’han iniciat converses amb diferents operadors-. 

 

 
1.2 Campanya de promoció online i gestió de la presencia en espai web i 

xarxes socials 
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L’objectiu de l’any 2015 és  consolidar mitjançant la promoció “on line“ del projecte  
Lleida experience que tal i com s’ha comentat en el punt 1.1.3 es té l’objectiu de 
potenciar el producte “Lleida experience” en els principals canals on line i incentivar la 
comercialització dels productes experiencials creats pels agregadors-socis comercials de 
Turisme de Lleida. 
 
A part d’aquesta campanya les accions orientades a gestionar la presencia de Turisme 
de Lleida a la xarxa són, 
 

a) Gestió del Centre web de Turisme de Lleida 
 
La gestió del web inclou,la incorporació de la landing page amb les ofertes i paquests 
de la nova central i el manteniment in actualització de la informació. 
 

b) “News Lleida” online  
 
Durant el 2015 es continuarà produint Butlletins i notícies d’actualitat, periòdics, de caire 
generalista i amb clau segmentació.  
 

c) Promoure la presència en les Xarxes Socials 
 
Donat el gran suport de seguidors en les xarxes socials es continuarà treballant per 
mantenir aquesta fidelitat i per incrementar el seu nombre.  
 
Al twitter, els #hastags més utilitzats han estat el #Lleida amb 1053 tweets i el 
#testimolleida amb 1016 tweets 
 
En l’àmbit de la gastronomia s’ha establert un nou #hastag #noescapsecret que s’ha 
començat a utilitzar amb motiu de la V Festa del Vi i ha estat utilitzat en 580 tweets. 
  
 
d) Col·laboració amb IGERS Lleida – Xarxa Instagram i altres associacions de 
fotografs (1784 membres )  
 
Es proposa per al 2015 continuar amb 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 . (Instagram 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. 
 
4.3 Pla 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 2015 són: 
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a) Guia de Lleida 2015. 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) Nou fulletó de turisme familiar 

 
b) Altres publicacions promocionals. Díptics i tríptics de diferents productes, projectes i 
serveis que es posen en marxa durant tot l’any. 

-  

c) Publicacions específiques del LE&CB 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 realitzaran accions de comercialització per captar 
anunciants relacionats amb el món turístic: hotels, restaurants, museus i altres 
equipaments així com altres actuacions de patrocini i mecenatge. 
 
 
4.4. Centres d’Informació i acollida del visitant 
 
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. 
 
Durant el 2015 es continuaran mantenint contactes amb diferents entitats i col·lectius per 
tal de comercialitzar alguns dels seus productes i així poder ampliar el ventall d’articles 
de marxandatge de la oficina de turisme. 
 
Per optimitzar més l’espai, per aconseguir que la oficina sigui un punt d’atracció i per 
obtenir la fidelització del client, s’organitzaran diferents accions i es proposarà als 
membres del Codi de Bones Pràctiques facilitar l’espai de la oficina de turisme per 
presentar els seus productes, pel que l’oficina estrenarà un gastrocorner en el primer 
trimestre de 2015 
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4.4.2 Continuitat del projecte tecnològic a les FITES MONUMENTALS de Lleida  
 
Amb l’objectiu de donar a conèixer i posar en valor el patrimoni de la nostra ciutat es 
va incorporar un sistema d’audioguiatge a les fites turístiques per identificar i explicar 
les principals característiques dels edificis d’interès monumental. 

 
Les informacions estan disponibles en quatre idiomes, català, castellà, anglès, francès i 
alemany 
 
 
 
4.4.3. - Fomentar l’ús del Servei del Bus Turístic  
 
Un cop disponible des de 2014 el nou equipament d’audioguiatge, i les noves 
temporades de primavera i estiu, es preveuen dos novetats per 2015. 
 

- Estudiar incorporar una nova ruta per barris moderns de la ciutat,  
- Avançar en la col·laboració amb altres ofertes com el trenet turístic del centre 
històric per mirar d’aconseguir la unificació tafiraria i millorar l’oferta blogal de 
la ciutat. 
  

 
4.4.4 - Comercialització al visitant i resident de reserves d’allotjament i altres serveis 
turístics i d’oci 
 
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’ofereix al turista el servei de reserves 
d’allotjament i altres serveis com el bus vi, tren del vi, i altres 
 
Es continuarà oferint el servei de venda d’espectacles tant de la Llotja com altres espais 
donat el bon resultat obtingut degut a la centralitat de l’Oficina. 
 
4.4.5 - Disseny, promoció i comercialització del Servei 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. 
 
Per 2015 està previst ampliar la cartera de visites guiades que es va renovar totalment , 
i amb molt èxit, durant 2014, incorporant visites per la Lleida Modernista i altres 
 
 
 
4.4.6 - Promoure la Targeta Emocity 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 visitants per esdeveniments 
esportius i culturals així com als clients que gaudeixin dels paquets creats per agències 
col·laboradores o la central de reserves Indíbil 
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La tarja també s’utilitza com a element d’acollida als estudiants no residents, tans de 
l’estat com estrangers que acull la Universitat de Lleida en el programa Erasmus i 
similars 

Per 2015 es finalitzarà l’actual campanya de captació de serveis i ofertes per ampliar 
l’oferta existent  
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5 Excel·lència en la Gestió 
 
L’eix d’excel·lència en la gestió, és un eix transversal que ha de orientar cap a la 
qualitat les gestions i el dia a dia de Turisme de Lleida. 
 
5.1 – Programa de foment de l’excelencia turística a través del detall 
 
El programa va orientat a la millora de la qualitat en l’oferta de restauració i 
s’executarà amb col·laboració amb la Federació d’hostaleria. 
 
Es tracta d’implementar un senzill sistema de qualitat amb una metodologia basada en  
l’oportunitat i la necessitat que inclourà, dins del seu model de treball les accions 
necessàries, amb un retorn immediat a l’esforç realitzat per part dels restauradors. 
 
Constarà de etapes 

- Etapa d’arrencada, amb presentació del projecte i captació dels 
nivells de satisfacció dels clients i identificació de punts de millora. 

- Etapa d’establiment, en la que s’implementarà un model de gestió 
basat en un sistema integral de la qualitat. (primeresautoavaluacions) 

- Etapa de consolidació, en la que s’implementarà el SIG (sistema 
integral de Gestió de la Qualitat). 

 
 
5.2. PROGRAMA DE SUPORT A L’ EMPRENEDORIA CREATIVA  
 
Pretén complementar i ampliar la dinamització econòmica del Centre Històric, oferint 
suport i acompanyament a nous emprenedors que tinguin una idea de projecte, 
 
El Programa posa a disposició dels emprenedors els recursos municipals, els informa de 
les facilitats per disposar de local en condicions favorables i els assessora en les fases 
inicials del projecte 
 
5.3. L’Observatori de Turisme de Lleida 
 
A part de la continuació en les tasques habituals en la redacció d’informes estadístics, 
l’any 2015, s’ampliarà i es millorarà el sistema de recollida de dades i de recerca 
turística amb la finalitat de generar coneixement científic en l’àmbit del turisme, amb 
una especial orientació cap a el turisme de ciutat. 
 
Per tant  apart dels informes i estudi de la informació estadística que es publica per 
organismes oficials, es treballarà amb enquestes adhoc a visitants per tal de disposar 
d’informació de satisfacció del visitant. Aquests treballs es faran amb recursos propis de 
Turisme de Lleida, tant en la recollida de dades com en les fases de tabulació i 
interpretació. 
 
També s’iniciaran els treballs, aprofitant les noves tecnologies per tal d’obtenir 
informació amb el criteri Big Data per generar coneixement sobre el comportament dels 
turistes a la ciutat. 
 
 


