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El consell d’administració del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida, reunit aquest matí 
sota la presidència del vicepresident segon de 

la corporació i vicepresident del Patronat de Turis-
me, Gerard Sabarich, ha aprovat diferents convenis 
de col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme 
per al desenvolupament del programa Pirineus, com 
també amb les federacions d’Hoteleria i Càmping 
de la demarcació de Lleida, destinats a la promo-
ció turística de les comarques lleidatanes. El consell 
d’administració també ha aprovat la concessió de 
subvencions als consells comarcals de la demarcació 
per a la promoció turística del territori i el conveni amb 
la Universitat de Lleida per al desenvolupament de la 
Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya.

 El consell d’administració del Patronat de Turisme ha 
ratificat l’addenda al conveni de col·laboració per a 
aquest any 2018 amb l’Agència Catalana de Turisme 
per a les accions de promoció de la marca turística 
Pirineus de Catalunya d’acord amb els Plans d’Acció i 
Objectius aprovats pels diferents socis de la marca, en-
tre els quals figura el Patronat de Turisme. L’aportació 
econòmica del Patronat per a l’execució d’aquestes 
actuacions que tenen lloc al llarg d’enguany és de 
137.938 euros. Costa Brava Girona de la Diputació de 

D’altra banda, el consell d’administració també ha 
aprovat els convenis de col·laboració del Patronat de 
Turisme amb la Federació d’Hostaleria de Lleida per 
un import de 35.000 € i amb l’Associació de Càmpings 
de Lleida per l’import de 15.000 € per a diferents ac-
tuacions dirigides a la promoció turística de les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida que inclouen ac-
cions promocionals, de difusió, d’elaboració d’estudis i 
també de formació.

El consell d’administració ha aprovat així mateix el 

conveni de col·laboració amb la Universitat de Lleida 
per al desenvolupament de la Càtedra de Turisme 
d’Interior i de Muntanya per a l’any 2018 per un import 
de 30.000 euros, destinats a l’elaboració d’estudis so-
bre l’oferta turística de les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida que facilitin la transferència de conei-
xement científic aplicat i pràctic cap al Patronat de Tu-
risme i que puguin contribuir a enfortir les accions i les 
polítiques del turisme de Lleida i de la marca Ara Llei-
da. El conveni també inclou la participació en accions 
de formació i el manteniment informatiu i l’actualització 
de continguts del lloc web de l’Observatori de Turis-
me del Patronat de Turisme, a més de l’elaboració 
d’informes sobre l’evolució turística a la demarcació 
de Lleida en les diferents temporades de l’any.

Finalment, el consell d’administració ha aprovat la pro-
posta de subvencions als diferents consells comarcals 
de la demarcació de Lleida per a la promoció turísti-
ca per un import global de 184.000 euros. Les bases 
específiques per a la concessió de subvencions als 
consells comarcals de la demarcació per a la promo-
ció turística les va aprovar el consell d’administració 
del Patronat de Turisme en la reunió celebrada el 10 
de maig de 2018.

El Consell d’administració del Patronat 
de Turisme aprova diferents convenis de 
col·laboració amb l’ACT, la UdL i les 
federacions d’Hoteleria i Càmping i les 
subvencions als Consells Comarcals per a 

la promoció turística de Lleida

La reunió ha estat presidida pel vicepresident segon de la Diputació de Lleida i vicepresident del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Sabarich
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