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El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, ha destacat que el sector turístic al 
conjunt de les comarques de Lleida aporta un 

12,5 % del PIB sobre el total de l’activitat econòmica, 
“si bé la seva repercussió és encara molt més signifi-
cativa a les comarques del Pirineu, on és un veritable 
motor econòmic i un dels elements que han aconse-
guit en els darrers anys frenar la despoblació i perme-
tre que es pugui continuar vivint al Pirineu”.

Sabarich també s’ha referit al caràcter transversal del 
turisme, motiu pel qual els seus efectes recauen so-
bre diversos sectors, territoris i agents. Sabarich ha 

destacat la diversitat de l’oferta turística que el visi-
tant pot trobar al conjunt de les comarques de Llei-
da durant els 12 mesos de l’any. Malgrat les actuals 
dificultats econòmiques, Sabarich  ha remarcat el 
lideratge del Pirineu de Lleida durant la temporada 
d’hivern amb l’oferta de turisme de neu i a partir de 
la primavera i fins a la tardor amb una diversificada 
oferta de turisme actiu i esports d’aventura, amb 206 
empreses distribuïdes pel conjunt de les comarques 
lleidatanes, la qual cosa representa un increment 
d’un 20 % respecte a la temporada anterior. També 
s’ha referit a l’oferta de turisme cultural, de natura i 
gastronomia i al turisme de negocis. 

Gerard sabarich posa en relleu la importàn-
cia del sector turístic de la demarcació de 
lleida a la jornada de turisme, organitzada 
pel cercle d’economia de lleida
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En referència a l’any 2012, Sabarich ha destacat que 
el turisme estranger va créixer a la demarcació de 
Lleida un 9,8 %, la qual cosa va demostrar un notable 
vigor; en canvi, el nombre total de viatgers allotjats  
va baixar lleugerament en un 1,8 %. Del milió i mig de 
turistes que anualment visiten les comarques de Llei-
da, un 65 % de les pernoctacions que duen a terme 
corresponen a turistes catalans i un 15 %, al turisme 
estranger. 

L’acte d’inauguració ha comptat també amb la par-
ticipació del delegat del Govern de la Generalitat a 
Lleida, Ramon Farré; del regidor de l’Ajuntament 
de Lleida Rafael Peris, i del president del Cercle 
d’Economia, Enric Vicente.

Anàlisi-radiografia del Turisme a Lleida

El director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, ha 
encetat el torn de conferències de la jornada amb una 
ponència que portava per títol “Anàlisi-radiografia del 
Turisme a Lleida”. 

Jordi Blanch ha fer un repàs dels diversos recursos 
turístics que ofereixen les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida, com també de les xifres pel que fa al 
nombre d’empreses i establiments turístics. Tot seguit 
ha afirmat que “per a Lleida el turisme no es tracta 
només de vendre llits, sinó treballar perquè la gent 
s’arreli al territori i per poder donar vida en el moment 
present, però sobretot treballar de cara al futur del 

sector”.

Blanch ha explicat en l’àmbit de les noves tecnologies 
l’aplicació per a mòbils “app” Ara Lleida 365, que ja 
és una realitat, i ha anunciat un canvi de l’actual web 
del Patronat de Turisme “AraLleida.cat”, que passarà 
a convertir-se pròximament en “una plataforma de vi-
sualització comercial”. Segons Blanch, “el web incor-
porarà paquets turístics experiencials i emocionals 
que podran  oferir  els mateixos empresaris del sector 
perquè la gent pugui decidir venir a Lleida. D’aquesta 
manera l’usuari, a més de rebre tota la informació so-
bre l’oferta i els recursos turístics de les comarques 
de Lleida, també podrà disposar d’informació sobre 
l’oferta de  paquets experiencials”. 

Blanch també ha explicat que fruit del treball que han 
dut a terme en els darrers 7 mesos el Patronat de 
Turisme, els consells comarcals i els empresaris del 
sector, actualment disposem d’un centenar de pa-
quets turístics que pròximament seran comercialit-
zats en gran part per l’empresa Rumbo. 

També s’ha referit a la internacionalització de l’oferta 
turística de Lleida. En aquest sentit, ha manifest que 
ens queda un llarg camí per recórrer i que cal opti-
mitzar els nostres recursos, atès que actualment el 
turisme estranger només representa el 15 % del total 
de visitants que  vénen a les comarques de Lleida.


