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El vicepresident del Patronat de Turisme, Ge-
rard Sabarich, ha expressat tot el suport del 
Patronat de Turisme i de la Diputació de Lleida 

a la iniciativa que impulsa la Fundació Institut Català 
de la Cuina i de la Cultura (FICCG) per posicionar la 
marca “Cuina Catalana” en els diferents establiments 
de restauració i altres establiments de l’àmbit turístic 
de la demarcació de Lleida, com també per aconse-
guir que la Cuina Catalana sigui declarada Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 2014. 
Sabarich ha fet aquestes declaracions en el decurs 
de la roda de premsa de presentació de les diferents 
accions de promoció per a la implantació de la mar-
ca “Cuina Catalana” als restaurants de la província 
de Lleida que ha tingut lloc aquest migdia a l’aula de 
formació Manel Martín de la Federació d’Hostaleria 
de Lleida.

La roda de premsa ha comptat amb la participació 
de la presidenta de l’Institut Català de la Cuina, Pepa 

Aymamí; el president de la Federació d’Hostaleria de 
Lleida, Juan Antonio Serrano; el regidor de Turisme 
de l’Ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa, i el vicepre-
sident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el 
director, Jordi Blanch. 

La presidenta de l’Institut, Pepa Aymamí, ha explicat 
que per aconseguir el distintiu de la marca “Cuina 
Catalana” els restaurants, cases rurals, comerços de 
producte o cuina tradicional catalana han de tenir a 
les seves cartes com a mínim el 40 % de plats de 
Cuina Catalana Tradicional amb receptes contingu-
des en el Corpus de la Cuina catalana, que actual-
ment inclou 1.027 plats. Així mateix, per poder dispo-
sar d’aquesta placa a l’entrada dels establiments, que 
tindrà un cost de 60 euros, els establiments, botigues 
i productors han de prendre el compromís d’utilitzar 
per a l’elaboració d’aquests plats com a mínim el 40 
% de productes de l’entorn i de temporada.

EL PATRONAT DE TURISME COL·LABORA I 
DÓNA SUPORT A LA CAMPANYA DE PROMO-
CIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ ALS RESTAU-
RANTS DE LLEIDA DE LA MARCA “CUINA 
CATALANA” 
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En el seu torn de paraula, el vicepresident del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Sabarich, a més de donar 
suport a la iniciativa, ha remarcat la importància de la 
implicació de la Federació d’Hostaleria de Lleida i del 
mateix Patronat de Turisme per vincular aquest pro-
jecte al territori i aconseguir incrementar el nombre 
d’establiments adherits. Actualment a les comarques 
de Lleida hi ha 29 establiments que ja disposen del 
distintiu de Cuina Catalana dels 167 que actualment 
hi ha al conjunt de Catalunya.

En referència als productes locals, el vicepresident 
Sabarich ha al·ludit a la campanya que impulsa la Di-
putació de Lleida sota el lema “Aliments del territori 

i tu”, que té com a objectiu precisament fomentar el 
consum d’aliments de proximitat i reconèixer la feina 
dels pagesos i dels productors, a més de contribuir 
a la internacionalització dels productes agroalimenta-
ris. Una iniciativa que es fa amb la plena col·laboració 
de la Diputació de Lleida i del projecte Gustum, la 
qual s’ha concretat enguany en dues accions que han 
tingut lloc a les fires de Balaguer i Sant Josep de Mo-
llerussa, i pròximament a la Fira de Sant Miquel tindrà 
lloc una nova iniciativa consistent en un concurs de 
tapes, obert a tots els restaurants del territori de les 
comarques de Lleida.
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