
1 Lleida, 19 de juliol de 2019 nota de premsa

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

Rosa Pujol ha pres possessió del càrrec com 
a nova vicepresidenta del Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida en un acte que 

ha tingut lloc aquest matí al mateix Patronat amb la 
presència del seu antecessor Gerard Sabarich, el 
qual ha ostentat la responsabilitat de l’“Ara Lleida” 
des de l’any 2011 fins ara. Pujol i Sabarich han man-
tingut en primer lloc una reunió per fer el traspàs de 
documentació i d’informació sobre el Patronat de Tu-
risme.

Posteriorment, Rosa Pujol s’ha reunit amb el per-
sonal del Patronat de Turisme. D’una banda, ha ex-
pressat el seu agraïment a la nova corporació enca-
pçalada pel president Joan Talarn, per la confiança 
dipositada en la seva persona per poder impulsar en 
aquesta nova etapa el sector turístic de la demar-
cació de Lleida per mitjà del Patronat de Turisme i 
la marca turística de referència “Ara Lleida”. En se-
gon lloc ha transmès la confiança a l’equip humà 
del Patronat de Turisme per la feina feta fins ara i 
que coincideix justament amb la celebració del 30è 
aniversari de la constitució del Patronat. Finalment, 
Pujol ha expressat la seva ferma voluntat de treballar 
en aquests pròxims 4 anys en benefici de les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida a través del 
sector turístic, “que representa un motor econòmic 
de referència, amb una oferta turística de primer or-
dre i amb una clara vocació d’internacionalitzar-la”.

Rosa Pujol pren possessió de la vicepresi-
dència del Patronat de Turisme de la 

Diputació de Lleida

La vicepresidenta Rosa Pujol amb el seu antecessor en el càrrec, 
Gerard Sabarich, avui al Patronat de Turisme.
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