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Lleida, 12 de març del 2013

nota de premsa

Constitució de la Taula del Turisme de Catalunya de Turisme al Palau de la Generalitat.

E

l director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Jordi Blanch, ha participat avui de
l’acte de constitució de la Taula de Turisme de
Catalunya que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat
de Catalunya i que ha presidit el conseller d’Empresa
i Ocupació, Felip Puig, acompanyat de la directora
general de Turisme, Marian Muro, i del director de
l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa.
El director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, forma part del consell rector de la Taula de Turisme, atesa la seva experiència i trajectòria professional. El
Consell que serà presidit per la directora general de
Turisme, Marian Muro, està format per 18 persones,
entre les quals també en formaran part la consellera
de Turisme i Comerç i Consum de la Val d’Aran, Anna
Díaz i el president de PIMEC Turisme, el lleidatà Jaume Marimón.
El Consell de la Taula de Turisme és l’òrgan rector i
de deliberació, compost, entre d’altres, per representants de l’administració turística catalana, del sector
empresarial turístic, professionals i acadèmics, que
aprova les conclusions i el resultat dels treballs de
les comissions. Les seves funcions principals són impulsar, orientar, dirigir i aprovar els treballs que desenvolupin les comissions sectorials, i assessorar en
matèria d’ordenació, programació, planificació, estratègia, qualitat i intel·ligència en l’àmbit del turisme a
Catalunya.
Per la seva banda, les comissions sectorials són in-

tegrades per un president, triat entre representants
del sector empresarial turístic o de l’àmbit professional i acadèmic; un vicepresident, escollit entre els
vocals representants de l’administració turística de
Catalunya, i vocals nomenats entre representants de
l’administració turística catalana, representants del
sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.
Inicialment s’han establert quatre comissions sectorials en què participen un centenar de professionals
del sector turístic català: Ordenació (racionalització
normativa); Programació (creació de producte i impulsar l’enfortiment del teixit empresarial); Coneixement
i Estratègia (formació, innovació, investigació i anàlisi
turístiques), i Qualitat i Innovació (implantació i desplegament del sistema de qualitat turística).
La Taula de Turisme, formada per un centenar de professionals, neix com a plataforma d’interlocució amb
el sector, on tots els agents que incideixen en l’activitat
turística de Catalunya participaran de manera estable
i permanent. La creació de la taula ha d’esdevenir
l’eina per compartir coneixement, impulsar accions,
integrar esforços i sinèrgies.
Amb la constitució avui de la Taula del Turisme de Catalunya, la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació dóna acompliment a un
dels seus compromisos per afavorir la col·laboració
i la cooperació entre els agents públics i privats, la
compartició de coneixement i l’adopció de mesures de
millora de la competitivitat del sector turístic català.

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

