
Lleida atén 7.727 turistes a 
l’estiu i supera en un 5,8% la 
xifra d’abans de la pandèmia
El Castell dels Templers de Gardeny aconsegueix 
una xifra rècord, per sobre dels 7.000 visitants
Lleida
ACN

Les visites d’àmbit turístic a la ciu-

tat de Lleida d’aquest 2021 con-

firmen la recuperació del sector, 
tot destacant que, des del mes 
de gener, l’Oficina de Turisme ha 
atès 17.637 visitants, dels quals 
7.727 corresponen als mesos de 
juliol i agost. Aquesta xifra su-

pera amb escreix el nombre de 
visitants del 2019, abans de la 
pandèmia, que es va tancar amb 
7.302 atencions. Des de Setmana 
Santa, s’ha notat clarament una 
progressió positiva de les dades 
i en destaca la xifra del Pont del 
Pilar, quan es van atendre 414 
persones. Mentre, el Castell dels 
Templers de Gardeny també re-

flecteix un balanç positiu, amb 
una xifra rècord de visites (7.147) 
des de la seva obertura, l’any 
2007. D’aquests, 5.544 ho van fer 
durant els mesos d’estiu.

En línies generals, les visites 
durant el darrer pont festiu es 
van nodrir de turisme de proximi-
tat arribat de Barcelona, València 
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i Madrid, amb un perfil que mos-

tra interès per conèixer el patri-
moni de la ciutat i que aprofita 
per gaudir de la gastronomia de 
Lleida. De fet, 244 persones van 
inscriure’s en les visites guiades 
programades en aquells dies. Du-

rant l’any, també es continuen in-

teressant per la capital del Segrià 
visitants provinents del País Basc, 
Andalusia i Castella Lleó i Aragó, 
entre d’altres.

El tinent d’alcalde de la Paeria 
Paco Cerdà va explicar que l’ocu-

pació hotelera a la ciutat també 
està creixent des del mes de maig, 

L’eficiència 
energètica i   
la sostenibilitat 
centraran la 
fira Municipàlia
La 21a edició de Municipàlia (Fi-
ra Internacional d’Equipaments i 
Serveis Municipals) i la 5a edició 
d’Innocamping (Saló Nacional Pro-

fessional de Serveis i Equipaments 
per als Càmpings, Allotjaments 
Turístics i Empreses Esportives i de 
Lleure) seran el marc d’un ampli 
ventall d’activitats tècniques i pro-

fessionals, amb un programa de 
més de 40 propostes centrades en 
temàtiques com –entre altres– la 
sostenibilitat i l’eficiència energè-

tica, la gestió de residus urbans, 
la mobilitat i les noves tecnologies 
per a la gestió dels municipis. El 
certamen tindrà lloc del dimarts 
19 al dijous 21 d’octubre en el re-

cinte de Fira de Lleida. 

Divuit empreses, 

en els programes 

de formació de la 

Paeria i la Diputació

Un total de 18 projectes em-

presarials dels sectors serveis, 
agroindústria, salut, TIC i tec-

nologia aplicada a l’agricultura 
participen en l’edició 2021 dels 
programes T’Acompanyem i 

Lleida Startup, que impulsa la 
Regidoria de Promoció Econò-

mica i Emprenedoria de l’Ajun-

tament de Lleida i el Patronat 
de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida.

Unes 200 persones van parti-

cipar ahir en la Caminada pe-

ls camins de l’Horta, de quatre 
quilòmetres, amb motiu del Dia 
de les Dones Rurals. Ha comptat 

amb la participació de la con-

sellera de Drets Socials, Violant 
Cervera, i la tinent d’alcalde 
Montse Pifarré, i ha sortit del 
Parc Ambiental de Serra Llarga.

La Caminada per l’Horta 
aplega unes 200 persones 
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‘ARQUITECTOUR’ PERMET DESCOBRIR LES CONSTRUCCIONS ESCOLARS A LLEIDA 
Prop de vuitanta persones van descobrir l’arquitectura escolar de Lleida gràcies al projecte 
l’Arquitectour 2021, amb una ruta que es va iniciar amb una de les joies del patrimoni 
arquitectònic lleidatà més desconeguda: l’escola Joan XXIII (1981-9184), de José Antonio 
Coderch, uns dels principals arquitectes catalans del segle XX. FOTO: Com360
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La recuperació ha estat progressi-
va i la mitjana d’aquest any 2021, 
que se situa en el 68,16%, és fins i 
tot superior a la del 2019, que va 
ser del 66,08%. Més lentament 
es recuperen les pernoctacions a 
Lleida, que l’any 2019, de gener 
a agost, es xifraven en 240.978, 
mentre que enguany se n’han re-

gistrat 133.673 en el mateix pe-

ríode.
En aquesta línia, el president 

de Turisme de Lleida va insistir en 
la necessitat del Pla Estratègic de 
Turisme de Lleida, que ha d’esde-

venir el full de ruta pel futur de 
la ciutat com a pol d’atractivitat 
turística. Cerdà va explicar que 
nou empreses s’han presentat a 
la licitació del contracte de ser-
veis per a l’elaboració del Pla Es-

tratègic entre el 2022 i el 2025. El 
tinent d’alcalde també va dir que 
es treballa en projectes vinculats 
als fons Next Generation i en les 
línies d’actuació subvencionables 
en l’àmbit del turisme, que fan re-

ferència a la transició verda, sos-

tenible i digital.


