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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, ha editat una nova publicació amb el 
títol “Lleida Patrimoni Mundial”, que recull els 

recursos culturals i naturals de les comarques del Pi-
rineu i les Terres de Lleida que en els darrers anys 
han estat reconeguts per la UNESCO com a Patrimo-
ni de la Humanitat, com també els acreditats per altres 
organismes vinculats amb aquest organisme interna-
cional. D’aquesta manera el Patronat de Turisme vol 
donar una major visualització en una única publicació 
de tots els actius de les comarques de Lleida que os-
tenten la declaració de Patrimoni Mundial o que tenen 
certificacions d’organismes amb reconeixement inter-
nacional. 

La nova publicació ha estat presentada aquest matí 
a Madrid en el marc de Fitur per part de Rosa Pujol i 
Gerard Sabarich, vicepresidents de l’IEI i del Patronat 
de Turisme, respectivament.

Pujol ha destacat que l’oferta de turisme vinculada 
amb la cultura i el patrimoni té enguany un protagonis-
me especial a Fitur dins l’espai de Pirineus i Terres de 
Lleida després dels diferents reconeixements interna-
cionals obtinguts l’any 2018, com ara el Geoparc Con-
ca de Tremp-Montsec, la certificació de Destinació i 
Reserva Starlight del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, a més de les construccions 
de Pedra Seca, als quals s’ha de sumar la resta de 
certificacions que ja tenia la demarcació de Lleida 
com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Pujol ha explicat que “tots aquests reconeixements 
mundials de què disposen actualment les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida, alguns dels quals 
propis i uns altres compartits amb altres cultures ibè-
riques i de la Mediterrània, a més dels que esperem 
poder sumar en un futur immediat com el relacionat 

amb el Turó de la Seu Vella de la ciutat de Lleida, ens 
han d’ajudar tant al Patronat de Turisme com a la res-
ta d’agents turístics a posicionar encara més i millor 
el conjunt de la nostra oferta en l’àmbit internacional 
com també a escala estatal per poder atreure un ma-
jor nombre de visitants cap a la nostra demarcació i 

La Diputació de Lleida presenta a FITUR 
una nova publicació que recull els diferents 
recursos turístics del territori que tenen el 

segell de Patrimoni Mundial

El Patronat de Turisme compleix enguany el 30è aniversari de la seva creació amb la marca “Ara 
Lleida”

La vicepresidenta Rosa Pujol anuncia que la Diputació vol entrar a formar part del Consorci del 
Turó de la Seu Vella.

Rosa Pujol i Gerard Sabarich amb el nou desplegable amb el 
segell de Patrimoni Mundal.
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poder continuar creixent turísticament en el conjunt de 
les nostres contrades”. 

En relació amb el Turó de la Seu Vella, Rosa M. Pu-
jol ha anunciat que la Diputació de Lleida vol entrar a 
formar part del Consorci del Turó de la Seu Vella per 
poder donar un major impuls a la candidatura de Patri-
moni Mundial. Actualment el Consorci està format per 
l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el departament de Cultura.

La UNESCO va atorgar el desembre del 2015 a les fa-
lles i les festes del foc la distinció de Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. Aquesta declaració, junta-
ment amb la de Starlight del Parc Nacional, ha atorgat 
a la Vall de Boí l’honor de tenir tres reconeixements 
de la UNESCO, atès que el 30 de novembre de 2000 
es va declarar el seu conjunt romànic –format per vuit 
esglésies i una ermita– Patrimoni Mundial. D’altra 
banda, el conjunt d’art rupestre del final de la prehis-
tòria a l’arc mediterrani de la península Ibèrica va ser 
declarat Patrimoni Mundial el 1998 per la UNESCO. 
El conjunt engloba 16 vestigis arqueològics que estan 
situats a les comarques de Lleida. Per la seva banda, 
la Val d’Aran va obtenir el reconeixement mundial en 
convertir-se en la primera destinació de muntanya del 
món que té la certificació Biosphere Destination ator-
gada per l’Institut de Turisme Responsable. La publi-
cació recull així mateix l’inici del procés per convertir 
el Turó de la Seu Vella en Patrimoni de la Humanitat 
i fa una referència a la voluntat d’optar també a asso-
lir aquest reconeixement per als vestits de paper de 
Mollerussa.

30 anys de Patronat de Turisme

D’altra banda, el vicepresident del Patronat, Gerard 
Sabarich, ha remarcat que el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida celebra enguany el 30è aniver-
sari des de la seva creació a l’Estany Gento al juliol 
del 1989 amb la marca turística “Ara Lleida”. Des 
d’aleshores fins ara, ha afirmat Sabarich, el Patronat 
ha estat treballant per estructurar, dinamitzar i difon-
dre els atractius paisatgístics, monumentals i culturals 
del territori lleidatà, i en conseqüència contribuir mi-
tjançant el sector turístic al desenvolupament econò-
mic de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

Amb motiu d’aquesta efemèride el Patronat de Tu-
risme prepara algunes accions de comunicació per 

commemorar el 30è aniversari. Un dels primers actes 
que s’han previst estan vinculats amb el Premi “Pica 
d’Estats” que també celebra enguany la seva 30a edi-
ció. En aquest sentit, el certamen ja disposa enguany 
d’una dotació econòmica de 45.000 euros i 8 catego-
ries, amb la qual cosa hi haurà per primera vegada un 
premi de 10.000 euros per al millor treball escollit pels 
membres del jurat i altres 7 de 5.000 euros cadascun. 
La deliberació del jurat tindrà lloc el pròxim dia 2 de 
febrer, data que es faran públics els noms dels perio-
distes i els treballs premiats. En el marc de la celebra-
ció del 30è aniversari del Patronat de Turisme també 
es preveu que l’acte de lliurament del guardó tingui un 
format nou en aquesta edició. 

Reunió amb l’encarregada de negoci de 
l’ambaixada Tailàndia.

La vicepresidenta de la Diputació Rosa Pujol, en qua-
litat d’alcaldessa d’Aitona s’ha reunit en el marc de 
Fitur amb l’encarregada de negoci de l’ambaixada de 
Tailàndia, Natenapa Kongsri en relació amb el projec-
te Fruiturime. Pujol ha convidat a la representant de 
Tailàndia a visitar el mes de març el municipi d’Aitona 
per la semblança que té la floració del Segrià amb la 
flor de Loto del País Asiàtic. També s’ha tractat poder 
compartir una exposició fotografica amb els paisatges 
florits.

Pujol i Sabarich a FITUR amb diferents representants del Pirineu 
i les Terres de Lleida

Sra. Rosa Pujol Sr. Gerard Sabarich

S’adjunten 2 talls de veu. Un de la Rosa Pujol vicepresidenta de l’IEI i Gerard Sabarich, vicepresident 
del Patronat de Turisme.
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