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El Turó de la Seu Vella frega els
87.000 visitants el 2016, un xifra
que suposa un increment del 4%
Lleida ciutat va rebre durant l’any passat un 12% més de turistes,
la majoria de Barcelona, Madrid, València, País Basc i Aragó
Lleida
S. MARTÍNEZ
El conjunt patrimonial de la Seu
Vella va rebre durant el 2016 un
total de 86.830 persones, una xifra que representa un increment
del 3,95% respecte al 2015, quan
es van comptabilitzar 83.528 visites. Segons va explicar ahir l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, en el
marc de la 37a edició de la Fira
Internacional de Turisme (Fitur)
2017, que se celebra a Madrid del
18 al 22 de gener, és al maig quan
més visites es produeixen en el
conjunt monumental (11.231).
ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƟƚ͕ZŽƐǀĂĞǆƉůŝcar que la nova memòria de la
candidatura del Turó de la Seu
Vella a Patrimoni Mundial per la
hŶĞƐĐŽ ĞƐ ƉƌĞǀĞƵ ĞŶůůĞƐƟĚĂ ĚƵrant la tardor de 2017. El nou text
inclourà les recomanacions dels
experts, que se centren en “reforçar el paper internacional i global
del Turó així com la singularitat
Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂƷůƟŵĂŐƌĂŶĐĂƚĞĚƌĂůƌŽmànica d’Europa”, va assenyalar
el paer en cap.
En roda de premsa, Ros va posar en valor l’increment de visites
del 12,23% que ha experimentat la capital del Segrià durant el
2016. Una dada relacionada amb
Ğů ƐĞƌǀĞŝ ƋƵĞ ŽĨĞƌĞŝǆ ů͛KĮĐŝŶĂ ĚĞ
Turisme de la Paeria, que durant
l’any passat va atendre 34.752
persones, davant les 30.695 de
l’any anterior. Cal destacar que la
majoria dels turistes que visiten
Lleida procedeixen de Barcelona i
rodalies, la Comunitat de Madrid,
València, el País Basc i Aragó.
Pel que fa les dades d’ocupació
hotelera, entre gener i novembre
del 2016 es van registrar 213.912
pernoctacions en els establiments hotelers de la ciutat, una
dada que representa una mitjana
d’ocupació del 61,1%.
EQUIPAMENTS CULTURALS
El Turó de la Seu Vella és l’indret
que desperta més interès de tot
Ğů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝ ƚƵƌşƐƟĐ ĚĞ ůĂ ĐŝƵƚĂƚ
ŝ͕ĞŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƟƚ͕ZŽƐǀĂĚĞƐƚĂ-

El projecte del
nou Museu
Morera es
preveu enllestit
a la primavera
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ĐĂƌ ů͛ğǆŝƚ ĚĞ ůĞƐ ŶŽǀĞƐ ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ
nocturnes -com la Lluna plena al
Claustre-, a les quals hi van assisƟƌϯ͘ϴϵϭƉĞƌƐŽŶĞƐ͘WĞůƋƵĞĨĂĞůƐ
visitants estrangers del Turó, són
els europeus els que suposen un
gruix més important (81,5%), destacant els francesos (38,45%),
els anglesos (22,2%) i els italians
(12,35), mentre que els visitants
americans representen un 12%.
El Castell dels Templers de
Gardeny també ha experimentat
un increment del 5% de visites
durant el 2016, amb un total de
8.790 visitants. El Teatre i Palau de
Congressos de la Llotja va acollir
el passat any un total de 105.871
espectadors i assistents, un 1,68%
més que en el 2015, quan es van
registrar 104.114 usuaris. Pel que
fa reunions, 55.979 persones van
ĂƐƐŝƐƟƌ Ă ϭϰϬ ĂĐƚĞƐ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƋƵĞ
24.507 espectadors van a ser presents a 41 funcions. A més, 15.785
ƉĞƌƐŽŶĞƐǀĂŶĂƐƐŝƐƟƌĂϱϴĞƐĚĞǀĞ-

ŶŝŵĞŶƚƐŶŽĐŽƌƉŽƌĂƟƵƐŝϵ͘ϲϬϬĂ
altres cites. Pel que fa els altres
equipaments culturals, durant el
2016 el Museu de Lleida va rebre
32.046 visitants; el Museu Morera, 11.882; el Centre d’Art La Panera, 17125; el Museu Roda Roda, 11.375, i la Casa dels Gegants,
14.105. El Museu de l’Aigua va ser
visitat per 11.031 persones, mentre que els equipaments d’arqueologia van rebre 1.721 visitants.
L’Auditori Municipal Enric
Granados va acollir un públic de
40.855 persones a través dels
concerts (23.078), audicions escolars (10.581) i conservatori
(7.136), mentre que el Teatre Municipal de l’Escorxador va tenir
54.066 espectadors. Ros va destacar que la Ruta del Vi de Lleida
Ɛ͛ŚĂ ĐŽŶǀĞƌƟƚ ĞŶ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĨŽĐƵƐ Ě͛ĂƚƌĂĐĐŝſ ƚƵƌşƐƟĐĂ͘ ŝǆş͕
37.020 persones van visitar els
cellers de la ruta en la darrera edició que es tenen dades.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros,
va anunciar ahir que el projecte del nou Museu d’Art
:ĂƵŵĞ DŽƌĞƌĂ͕ ƋƵĞ ƟŶĚƌă
ůĂ ƐĞǀĂ ƵďŝĐĂĐŝſ ĚĞĮŶŝƟǀĂ Ă
ů͛ĂŶƟŐĂƵĚŝğŶĐŝĂĚĞ>ůĞŝĚĂͲĂ
la Rambla Ferran- es preveu
ĮŶĂůŝƚǌĂƚ ĞŶƚƌĞ ŵĂƌĕ ŝ Ăďƌŝů͘
hŶĐŽƉĞŶůůĞƐƟƚĞůƉƌŽũĞĐƚĞĂ
càrrec de l’arquitecte Jaume
Terés, ja es podran començar a licitar les obres, que es
podrien iniciar aquest mateix
2017. Cal destacar que Lleida
dedica l’any vigent al centenari de la inauguració del Morera, que durant l’any passat va
rebre 11.882 visitants.

L’Ajuntament presentarà
a Madrid l’oferta turística
de la capital del Segrià
L’Ajuntament de Lleida serà present a la 37a edició de la Fira
Internacional de Turisme (Fitur)
2017, que se celebra a Madrid
entre els dies 18 i 22 de gener.
Així, el consistori presentarà a
l’estand de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme l’oferta
ƚƵƌşƐƟĐĂ ĚĞ ůĂ ĐŝƵƚĂƚ ŝ ůĞƐ ĚŝĨĞrents propostes que acollirà Lleida ciutat aquest any. La Paeria
ĞǆƉůŝĐĂƌă ůĞƐ ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ ƉƌĞǀŝƐƚĞƐ
en el marc de l’Any Morera, l’Any
Granados i l’Any Màrius Torres
així com també les novetats de
la candidatura del Turó de la Seu
Vella a Patrimoni Mundial per la
Unesco. A més, tenen prevista
una reunió amb la directora ge-

neral de Turespaña per conèixer
de primera mà en quin punt es
troben les obres del Parador del
Roser, que es preveu que entri
en funcionament entre aquest
mes i el proper. D’altra banda, la
Diputació de Lleida, mitjançant
el Patronat de Turisme, també
hi serà a Fitur per tal de donar a
conèixer l’oferta de turisme que
proposa la demarcació de Lleida
(en els àmbits de la neu, esports
d’aventura, natura, productes
culturals i gastronòmics, entre
altres), a més de la seva capacitat internacionalitzadora. El
president de la Diputació, Joan
ZĞŹĠ͕ĂƐƐŝƐƟƌăĚĞŵăĂůĂũŽƌŶĂda d’inauguració de Fitur.

