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La vicepresidenta del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, Rosa Pujol, s’ha reunit 
aquest matí amb el tinent d’alcalde de Promo-

ció Econòmica i president de Turisme de Lleida, Paco 
Cerdà. La reunió, que s’ha desenvolupat a la seu del 
Patronat de Turisme, ha tingut com a objectiu millorar 
la col·laboració entre els dos patronats de cara a la 
promoció turística del territori.

Rosa Pujol ha explicat que aquest major aprofitament 
de sinergies entre les dues entitats començarà a ser 
efectiva de cara a l’any 2020, una vegada es disposi 
del calendari d’actuacions i d’accions previstes. El Pa-
tronat de Turisme elabora anualment un Pla d’Accions 
amb més d’un centenar d’actuacions destinades a 
promocionar tota l’oferta de turisme que proposa la 

demarcació amb productes de natura, turisme actiu, 
cultura, gastronomia i enoturisme, com també en els 
diferents reconeixements mundials que té en l’àmbit 
patrimonial.

Per la seva banda, Paco Cerdà ha manifestat que 
es pretén millorar la comunicació entre els dos pa-
tronats en aquest inici d’una nova corporació, tant a 
l’Ajuntament com a la Diputació i amb nous equips 
humans a les dues institucions. Cerdà ha manifestat 
que “tot el territori, tant el del Pirineu com el de la Pla-
na, i la mateixa ciutat de Lleida hem d’anar tots junts 
per sumar sinergies i millorar la promoció turística del 
territori amb la finalitat d’incrementar el nombre de tu-
ristes que vulguin venir a visitar-nos i a gaudir de la 
nostra oferta  turística”.

Paeria i Diputació reforcen les sinergies de 
col·laboració en l’àmbit turístic
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S’adjunten 2 talls de veu amb les declaracions de la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, Rosa Pujol, i del tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i president de Turisme de 
Lleida, Paco Cerdà. 
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