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El centre d’informació turística fa 15 anys

•D
 urant aquest període s’atenen uns 425.000 visitants procedents d’arreu del món

El local ofereix atenció personalitzada als visitants. © Turisme de Lleida

El Centre d’Informació
i Reserves de Turisme de
Lleida, situat al carrer Major,
31, ha complert els primers
15 anys de funcionament.
S’han atès uns 425.000 visitants, procedents d’arreu
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de l’Estat i de l’estranger,
majoritàriament de Barcelona, Madrid, el País Basc,
Aragó, València i França.
El 2008, el 2009 i el 2010
van ser els tres anys en què

La Paeria • Ajuntament de Lleida

es va registrar un major
nombre de visitants, amb
més de 30.000 persones en
cadascun. El perfil del turista més freqüent respon a
parelles i famílies que s’han
interessat per conèixer el
patrimoni, les festes i les activitats culturals de la ciutat.

guit atreure prop de 6.000
fans a Facebook i des del
2011 ha fidelitzat uns 2.000
seguidors a Twitter. Han
suposat una eina molt important per a la difusió de
les notícies que s’han generat a Turisme de Lleida i del
producte turístic local.

El local no és solament un
espai d’informació turística,
sinó que els tècnics també
assessoren, amb atenció
personalitzada, els visitants
que hi entren. La millora del
servei és contínua i ara també acull la venda d’entrades
de La Llotja.

Un altre aspecte que cal
remarcar és la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines
d’Informació Turística de la
Generalitat, com també a la
Ruta del Vi de Lleida, amb
les quals es treballa per
posar en valor els atractius
turístics propis i s’estableix
un compromís de qualitat
turística.

En els darrers anys destaca la implantació de
l’oficina municipal a les xarxes socials. En 3 anys, aproximadament, ha aconse-

L’establiment té un espai
per a la venda de records i
una secció de llibreria. •••

