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TRIAR

un lloc en el qual celebrar un esdeveniment és sempre un

repte. L’accessibilitat, les infraestructures, l’aforament, la planta hotelera i l’oferta
complementària són els factors més influents en la presa de decisions. Factors decisius que es dilueixen sense la complicitat de la destinació. I aquesta és la nostra
oferta.

Lleida és una destinació tècnicament excel.lent per a la celebració d’esdeveniments
i congressos, amb una capacitat camaleònica per connectar amb el moment.
Compti amb la nostra complicitat en les formes i en l’actitud perquè a LLEIDA
EVENT&CONVENTION BUREAU sabem que cada esdeveniment és diferent i únic.

FÈLIX LARROSA I PIQUÉ
President de Turisme de Lleida

LLEIDA

gaudeix d’una posició privilegiada en el mercat del

turisme de negocis i incentius. Segurament el seu encant neixi del fet que a
Lleida, els espais i serveis per a promotors d’esdeveniments s’han concebut
amb les mateixes expectatives d’èxit desitjades per als emprenedors locals.

El desenvolupament tecnològic, urbanístic, empresarial, cultural i social de Lleida es projecta en aquesta singular destinació congressual. Sens dubte, Lleida
és una molt bona elecció.

ÀNGEL ROS I DOMINGO
Alcalde de Lleida
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EL SEU CONTACTE A

LLEIDA
EVENT&CONVENTION BUREAU
lleidacb@paeria.es
00/34 - 973 700 402
http://lleidacb.turismedelleida.com
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Panoràmica des del campanar de la Seu Vella,
antiga catedral de Lleida.
©DAVID DEL VAL

LLEIDA
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I Simposi de Gastronomia de Lleida (2013) .
©MISSATGES

EXPERTS
EN
ESDEVENIMENTS

Lleida és el que es denomina una destinació madura en matèria de turisme
de negocis.
Donat el seu caràcter fronterer, ha
estat històricament vinculada als intercanvis comercials i culturals per la qual
cosa sempre s’ha concebut el territori
com un espai d’acolliment.
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La necessitat d’atendre aquesta realitat comercial i cultural s’ha traduït en un engranatge
d’infraestructures i serveis que l’han posicionada
com una de les destinacions preferides del turisme
d’esdeveniments i congressos –nacionals i internacionals– a Catalunya, tal com reflecteixen les últimes
dades d’activitat.

comercial del turisme de reunions a Lleida. Una tendència a l’alça amb la construcció de nous equipaments com el Palau de Congressos, La Llotja, que
ha resultat un autèntic revulsiu per a la producció i
promoció de l’oferta congressual i cultural a la zona
nord-est de l’Estat.

La capitalitat agroalimentària que li atorga el Parc
Científic i Tecnològic i l’excel.lència acadèmica de la
Universitat de Lleida, són els altres dos grans motors
i prescriptors internacionals del pes específic de Lleida com a destinació del turisme d’esdeveniments i
congressos.

Amb una mitjana de 500 esdeveniments i més de
45.000 delegats anuals, i tenint en compte que la
despesa mitjana dels participants es cataloga en el
segment alt; es confirma la bona salut de la balança

Els esdeveniments representen el major ingrés de la
balança comercial turística lleidatana
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LE&CB
©LA LLOTJA

El LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU és
l’Oficina de Congressos de Turisme de Lleida que
canalitza l’oferta d’espais i serveis per a promotors i
organitzadors d’esdeveniments a Lleida.
Com a facilitadora de l’activitat congressual i responsable de la comercialització de la destinació Lleida, és part activa en la presentació i defensa de candidatures, assumint la preparació i assessoria tècnica
per garantir la seva professionalització.
A més, l’LE&CB lidera projectes transversals per
implicar i buscar la complicitat de tots els sectors
en la comercialització de la destinació Lleida com a
receptora del turisme d’esdeveniments i congressos.
D’àmbit provincial, el seu catàleg gaudeix de la mateixa diversitat que el territori que ofereix.

De nord a sud, del Pirineu a la plana, l’LE&CB abasta un patrimoni monumental, cultural i natural que
ofereix alguns dels escenaris més singulars de l’Estat
per a la celebració d’esdeveniments i els Programes
d’Incentius. El conjunt monumental de les esglésies
romàniques de la Vall de Boí, els cellers de la Ruta
del Vi de Lleida-Costers del Segre o les aigües braves del Noguera Pallaresa, completen els atractius
de Lleida capital.
La ciutat, coronada pel conjunt monumental de
la Seu Vella –antiga catedral– i el Castell del ReiLa Suda, té un segon turó, el de Gardeny, seu del
Castell Templer i del Parc Tecnològic Agroalimentari. Pel que fa als museus, té una de les millors col.
leccions d’art sacre de l’Estat –que es pot visitar al
Museu de Lleida– i compta amb el Centre d’Art

Contemporani La Panera. I és que són molts els referents culturals a la ciutat, l’Auditori Municipal Enric
Granados o La Llotja, en són només un exemple
d’aquesta riquesa.
A més de localitzacions i activitats singulars, l’LE&CB
compta entre els seus membres amb una infinitat de
serveis tècnics per a la celebració d’esdeveniments
que van des de l’allotjament i la restauració fins a la
logística.
LLEIDA EVENT&CONVENTION BUREAU organitza viatges i visites de familiarització per a Organitzadors Professionals de Congressos (OPC), agents
especialitzats i promotors interessats a conèixer la
destinació Lleida.
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
• Elaboració de candidatures.
• Producció de documentació.
• Selecció de prescriptors.

PROGRAMES D’INCENTIUS
• Disseny de programes temàtics d’incentius:
enogastronomia, patrimoni, green, aventura…
• Paquets turístics Lleidaexperience.

HOSPITALITY
• Hospitality Desk, punt d’informació i acollida
a la seu del congrés.
• Kit de Benvinguda: guia i plànol turístics.

EMOCITY, Lleida city card
• City card gratuïta per als delegats dels
esdeveniments celebrats a Lleida. Transport urbà
gratuït i descomptes i promocions
exclusius durant 48 hores.

VIATGES DE FAMILIARITZACIÓ
• Per a OPC i promotors d’esdeveniments.

ALLOTJAMENT
HOSTESSES I PERSONAL AUXILIAR
AGÈNCIES DE COMUNICACIÓ
ARTICLES PROFESSIONALS
CÀTERING
EDITORIALS I IMPREMTES
EQUIPAMENT INFORMÀTIC
FLORISTERIES
IMATGE I SO
INFRAESTRUCTURES I STANDS
INTÈRPRETS
LOGÍSTICA I MISSATGERIA
RESTAURACIÓ
RETOLACIÓ
SALES I ESPAIS SINGULARS
TAXIS I TRANSPORT (VIATGERS)
…

Caragols a la llauna.
©COMO POMONA
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VEÏNS DEL MÓN

L’accés a Lleida és senzill i còmode per al viatger. La
seva localització estratègica com a porta d’Europa
i accés al Mediterrani per la Catalunya Interior la
posicionen en els principals eixos viaris i de comunicacions nacionals i internacionals.

PER CARRETERA
Lleida és un important nus de la xarxa viària en el
qual convergeixen les principals vies ràpides que
connecten amb Europa. L’Autopista del Nord-est
(AP-2) col.loca a Lleida a poc més d’una hora de
Saragossa o Barcelona, des de la qual també es pot
arribar per l’autovia (A-2).
Per als viatgers que arribin via Girona, l’Eix Transversal (C-25), recentment desdoblegat, és una molt
bona opció; mentre que l’Eix de l’Ebre (C-12) és
l’entrada des de València. També és molt ràpid
l’accés des d’Osca que es realitza per l’A-22, via ràpida que connecta amb les vies que donen accés a
França, Navarra i País Basc.
Les connexions amb el Pirineu: Vall d’Aran (N-230),
Seu d’Urgell (C-14 / N-145) i als Pallars (C-13).

AMB AVIÓ
Encara que Lleida compta amb l’aeroport LleidaAlguaire –a tan sols deu minuts i especialitzat en
vols xàrter–, el seu aeroport principal és El Prat de
Barcelona, hub internacional perfectament connectat amb Lleida per carretera i tren.
Estació Lleida-Pirineus.
©MISSATGES

Ciutats com París o Roma queden a menys de dues
hores i, a més dels vols regulars, l’oferta low cost és
excel.lent.

Aeroport Lleida-Alguaire.
©GENERALITAT DE CATALUNYA
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BARCELONA

AEROPORT PRINCIPAL

PARIS 1h50’
ROMA 1h45’
LONDON 2h20’
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-30% AVE
i llarga distància
AMB TREN
L’arribada de l’Alta Velocitat a Lleida al 2003 va suposar un incentiu per al turisme d’esdeveniments
i congressos. De fet, només en sis anys (2009),
l’activitat s’havia incrementat un 170% i es fregaven
ja els 34.000 delegats.
Dels 45.000 actuals, la majoria segueixen arribant a
Lleida amb AVE. La prolongació del traçat de l’Alta
Velocitat millora continuament els resultats del turisme de convencions.
A les fantàstiques connexions amb els principals aeroports nacionals s’uneix ara la connexió francesa a
només dues hores.
Si a totes aquestes comoditats afegim el bonus del 30% de descompte –per als trajectes
amb AVE i llarga distància– que ofereix LLEIDA
EVENT&CONVENTION BUREAU als assistents als
esdeveniments i congressos catalogats en l’Oficina
de Congressos, el tren és, sens dubte, una de les
millors opcions per viatjar a Lleida.

aveEXPERIENCE
Lleida és membre de la Xarxa de Ciutats AVE, consorci que vertebra l’oferta turística unida pel traçat ferroviari.
En el marc d’aquesta associació, Lleida ofereix incentius i paquets turístics dins del
programa de comercialització conjunt, conegut com a aveEXPERIENCE i que promou l’ús lúdic i festiu del tren.

EXTENSIÓ
A FRANÇA

Lleida-Figueres Vilafant
2h8’
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ALTA VELOCITAT
BARCELONA 1h
MADRID 2h
SEVILLA 4h20’

L’AVE al seu pas per Lleida.
©MISSATGES
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SOBRE RODES
MOBILITAT URBANA
&INCENTIUS

TAXI

Equipatge de mà sense càrrec
En els taxis turístics no s’abona el suplement d’equipatge de mà.
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Autobús turístico.
©MISSATGES

EMOCITY
CARRIL bici
A Lleida és fàcil moure’s
amb bicicleta. El carril bici
cobreix tota la ciutat i especialment les zones universitàries.

Autobús
interurbà gratuït
Amb l’Emocity –la city card de
Lleida– es pot fer ús de la xarxa
de transport urbà de forma gratuïta durant 48 hores.

BUS
TURÍSTIC
per a grups

A més del transport gratuït en temporada per als
titulars d’Emocity, el bus
turístic es pot llogar com
transfer per a grups.
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LLEIDA

SMART GREEN CITY
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LLEIDA, DESTINACIÓ INTEL.LIGENT
Des del disseny del primer Pla Estratègic Smart City de 2011, Lleida s’ha posicionat com una ciutat capdavantera pel que fa la implementació de noves
tecnologies dirigides al desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat
de vida ciutadana. Estratègia que li ha fet valedora de la distinció de Ciutat de
la Ciència i Innovació, en reconeixement al seu compromís amb la R+D+i i la
seva contribució al canvi de model productiu des de l’àmbit local.
En l’actualitat, la ciutat està immersa en un nou projecte, el Lleida Smart Green
City. L’objectiu és la reducció dels consums energètics dels equipaments municipals, transformant-los en Smartplaces mitjançant l’ús de les tecnologies de
la informació (TIC).
El concepte de ciutat verda intel.ligent s’incorpora als múltiples espais naturals
que es localitzen al bell mig del centre urbà: els Camps Elisis, el parc natural de
la Mitjana o el parc del Riu.
L’aplicació de les noves tecnologies i el desenvolupament de la societat del
coneixement, més enllà del concepte ecològic, també tenen un gran impacte
en l’activitat congressual, la interacció social o l’arquitectura d’avantguarda.

PCiTAL

MAGICAL MEDIA

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida té com a objectiu
incrementar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la innovació i la transferència de coneixement amb el món científic i acadèmic.
És la seu d’empreses tecnològiques, del centre de producció audiovisual
Magical Media o Innopan, un innovador centre especialitzat en tecnologies del pa.

El Magical Media és un complex de
serveis multimèdia destinats a la indústria audiovisual, la formació i la
recerca. Amb una superfície de 7.448
m2 interiors i 5.200 m2 exteriors, està
dotat amb 7 platós, estudis de so i de
producció, vestuaris, aules de formació i espai per a seus d’empreses audiovisuals. Els equipaments i les instal.
lacions del Magical permeten realitzar
des de produccions de vídeo industrial fins a cinema digital per a sales de
4K amb estereoscòpia i so Dolby 7.1.

ARBORÈTUM
L’Arborètum Dr. Pius Font i Quer és el jardí botànic de Lleida. Un espai
de gairebé 7 hectàrees, amb més de mig miler d’espècies d’arbres i
arbustos, que recrea 16 ambients boscosos. El parc està dedicat a difondre el coneixement sobre el món vegetal i a sensibilitzar els ciutadans
sobre el valor de la biodiversitat i la sostenibilitat mediambiental.

Camps Elisis, recinte firal.
©MISSATGES
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TEATRE-PALAU DE CONGRESSOS

Inaugurada al 2010, La Llotja –el Teatre i Palau de Congressos de Lleida– forma part del selecte club d’equipaments
multifuncionals d’alt nivell que ofereix el territori espanyol
per a la celebració d’esdeveniments.
UBICACIÓ
Espectacular, tant pel seu disseny arquitectònic –obra del
prestigiós gabinet Mecanoo (Holanda) i Premi d’Arquitectura
Chicago Athenaeum 2011– com per la seva funcionalitat, La
Llotja pren el seu nom de la seva ubicació –antiga seu del
Mercat Central de Fruites i Verdures– i la seva proximitat a
l’actual llotja de Mercolleida.
A la vora del riu Segre, proper a l’estació de l’AVE i als
accessos a la xarxa viària; el Palau de Congressos disposa
a més d’aparcament subterrani, parada de taxis i connexió
amb la xarxa d’autobusos.
CAPACITAT
Les xifres del Palau de Congressos de Lleida parlen per si
mateixes. Ben dimensionat i dissenyat amb una elasticitat
que permet la celebració de qualsevol tipus d’esdeveniment;
La Llotja és un espai sostenible de 35.000 m2 que suma
1.400 places entre els seus dos auditoris, a més de 21 sales
de diferent capacitat, àrees socials i una magnífica terrassa
panoràmica amb vistes a la Seu Vella, l’antiga catedral.
ESDEVENIMENTS CULTURALS
El potencial escènic del Teatre de La Llotja queda fidelment
reflectit en el seu auditori principal, de disseny avantguardista i amb un aforament de 1.000 espectadors. Ben posicionat
en el circuit cultural nacional, el seu escenari i backstage
permeten la producció de grans espectacles i múltiples disciplines: dansa, música, teatre…

La
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35.000 M2
1.000 PLACES
+AUDITORI 2/ 400 PLACES

AUDITORI 1/

Meeting Room MR / 200 PLACES
18 SALES DE REUNIONS
3 SALES DIÀFANES
GRANS TERRASSES PANORÀMIQUES
BUSINESS CENTER
PÀRQUING ACCESSIBLE

©LA LLOTJA

LLOTjA
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Amb programació estable, disposa a més de canals de
venda d’entrades i promoció d’esdeveniments.
NEGOCIS I CONGRESSOS
L’alta concentració de serveis i les prestacions tecnològiques del Palau de Congressos de Lleida simplifiquen la
complexitat logística que suposa l’organització d’un esdeveniment.

TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA
EQUIPAMENT AUDIOVISUAL
SALES PANELABLES DIVISIBLES
STANDS I EXPOSICIÓ DE PÒSTERS
EQUIPS INFORMÀTICS
CONNEXIÓ Wi-Fi
RESTAURACIÓ

Espais funcionals
El seu disseny funcional permet la transformació física mitjançant panells que separen o uneixen i vertebren espais
que poden funcionar de forma simultània i autònoma o
interelacionar-se mitjançant l’equipament audiovisual.
Viralitat i congressos on-line
La Llotja implementa a més sistemes tecnològics per augmentar la viralitat i repercussió dels esdeveniments als
social media. Des de connexions Wi-Fi que faciliten la
interactuació dels delegats, a la retransmissió on-line –en
temps real– via streaming per a auditoris virtuals o la connexió amb subseus deslocalitzades.
També existeix la possibilitat d’habilitar sales de premsa,
estudis d’enregistrament o platós, per a esdeveniments
amb mitjans de comunicació acreditats.
Business Centre
El Centre de Negocis, amb espais que van dels 20 als
80m2, permet la instal.lació de la Secretaria Tècnica del
congrés. Amb accés restringit per a l’organització, permet
planificar el treball i preparar les sessions sense que el
programa d’activitats de les sales interfereixi en la gestió.
Restauració
L’oferta gastronòmica és un dels plats forts de La Llotja.
Amb equip de restauració propi, el Palau de Congressos
permet múltiples serveis que van des dels tradicionals coffee-breaks i esmorzars de treball, a sofisticades propostes
com els menús temàtics, les degustacions o els pop art
gastronòmics; ja sigui a taula, dempeus o en espais com la
terrassa panoràmica.
Staff i proveïdors
El catàleg de serveis inclou proveïdors i staff professional
especialitzat en esdeveniments. La Llotja ofereix una organització integral de tot tipus d’esdeveniments, assessorant també al seu client en totes les fases d’organització
i realització de les seves trobades: traductors, hostesses i
personal auxiliar, gabinets de comunicació, ornamentació
de sales, transport de viatgers i de mercaderies…
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LA DESTINACIÓ
SOMIADA
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RELAX&
BUSINESS
Lleida assolirà les 2.500 places hoteleres al 2014.
Allotjament per a tot tipus de públic, des dels establiments de categoria superior fins a albergs juvenils.
Gran part de la seva planta hotelera és de nova
creació o està totalment reformada. De fet, en els
últims anys s’han instal·lat nous grups hotelers i altres estan en plena expansió.

MOLT SERVEI
Als hotels de Lleida existeix una àmplia gamma de
serveis. La restauració és sens dubte un dels més valorats doncs moltes de les cuines dels establiments
gaudeixen de reconegut prestigi, tant per la qualitat,
com per la innovació i el format. Cal destacar que
Lleida és una destinació enogastronòmica de primer
ordre.
També és habitual el lloguer de sales complementàries per a esdeveniments de petit i mig format; o
l’accés a les noves tecnologies des de les habitacions
i/o àrees comunes.

WELLNESS
El benestar és un altre dels punts forts de l’oferta
hotelera lleidatana. Del Pirineu a la plana, balnearis
o hotels spa ofereixen circuits saludables i serveis
complementaris ideals per a programes d’incentius i
activitats paral.leles.
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La restauració i el
wellness, dos dels
punts forts de
l’oferta hotelera
lleidatana

LLEIDA
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