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El president de la Diputació, Joan Talarn, ha 
signat la Carta de compromís amb el Turisme 
Sostenible a l’estand de Biosphere de Fitur en 

un acte que ha comptat amb la presència de Tomás 

de Azcárate, president de l’Instituto de Turismo Res-
ponsable (RTI); de la vicepresidenta del Patronat de 
Turisme, Rosa Pujol i del diputat Paco Cerdà. 

La Diputació de Lleida signa la carta de 
compromís amb el turisme sostenible a 
l’estand de Biosphere durant la jornada 

d’inauguració de Fitur a Madrid

El president de la Diputació, Joan Talarn, i la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pu-
jol, han participat en els actes organitzats pel Patronat de Turisme amb la marca Ara Lleida dins 
l’estand de l’Agència Catalana de Turisme al saló internacional Fitur i en els actes organitzats per 
l’Instituto de Turismo Responsable (RTI) 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat per la vicepresidenta del Patro-
nat de Turisme, Rosa Pujol, han signat aquest matí durant la jornada d’inauguració de Fitur 2020 
la Carta de compromís amb el Turisme Sostenible a l’estand de Biosphere de l’Instituto de Turis-
mo Responsable (RTI). D’altra banda, el Patronat de Turisme amb la marca Ara Lleida, conjunta-
ment amb les comarques de la plana i del Pirineu de Lleida, presenta el seu amplíssim ventall de 
propostes dins l’estand de l’Agencia Catalana de Turisme a la 40a edició de la Fira Internacional 
de Turisme-Fitur 2020, que s’ha inaugurat avui dimecres i romandrà oberta al públic fins diumen-

ge, dia 26 de gener al recinte firal d’IFEMA de Madrid.
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Talarn, ha manifestat que aquesta carta de compro-
mís representa un primer pas per aconseguir que 
tota la demarcació de Lleida, tant el Pirineu com la 
plana, sigui reconeguda com a destinació sostenible 
amb la certificació de Biosphere (actualment només 
té aquesta distinció al territori lleidatà la Val d’Aran). 
El màxim responsable de la Diputació ha dit que 
aquesta iniciativa “és una aposta per la sostenibilitat 
i per l’excel·lència, que és dir pel turisme de qualitat”.

Talarn ha aseverat que tenir un turisme de nivell im-
plica també disposar de bones comunicacions, i s’ha 
referit a la necessitat de fomentar l’ús de transports 
sostenibles com el ferrocarril. En aquest sentit, ha 
anunciat que la Diputació de Lleida farà front comú 
amb altres institucions del territori per demanar a 
Renfe que el nou AVLO (AVE low cost) que comunica 
Barcelona i Madrid faci parada a Lleida. El president 
ha avançat que es convocarà en breu una reunió 
per unificar criteris i posteriorment traslladar aquesta 
demanda a la operadora ferroviària i als estaments 
estatals corresponents.

D’altra banda ha afirmat que “quan aconseguim la 
certificació Biosphere disposarem d’una nova eina o 
plataforma de diàleg per promoure en el conjunt de 
les comarques de Lleida nous models de producció i 
de consum turístic basats en la sostenibilitat”. “Hem 
de treballar des de la Diputació i el Patronat de Tu-
risme per fomentar les bones pràctiques en gestió 
sostenible de les nostres empreses turístiques i de 

serveis i amb una estratègia de territori que tingui en 
la sostenibilitat i el respecte al medi ambient i el pa-
trimoni un dels principals eixos d’actuació, i perquè 
a través de la futura certificació Biosphere i el suport 
de l’Institut de Turisme Responsable (RTI) puguem 
implementar un nou model de gestió més sostenible 
en tota la nostra demarcació.”

Talarn ha recordat que el Patronat de Turisme de la 
Diputació ha impulsat la redacció del Pla Estratègic 
de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida per al 
període 2019-2022 amb l’objectiu de posicionar el te-
rritori a mitjà i llarg termini com una destinació soste-
nible líder en turisme d’interior i de muntanya. Un full 
de ruta d’acció sectorial de turisme que té per objec-
tiu potenciar un model estratègic de gestió sostenible 
de turisme basat en la planificació, el desenvolupa-
ment i la promoció competitiva de la demarcació de 
Lleida.

Per la seva banda, la vicepresidenta del Patronat 
de Turisme, Rosa Pujol, ha explicat que per prime-
ra vegada “el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida és present al saló internacional de Madrid 
amb una doble presència. D’una banda, mitjançant 
la presència com cada any dins l’estand de l’Agència 
Catalana de Turisme i a la vegada dins l’estand de 
les futures Destinacions Biosphere. Un fet que marca 
la clara voluntat del Patronat de Turisme de treballar 
cap a la gestió responsable de la destinació turística 
de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida”.
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L’estand de Biosphere a Fitur inclou la presència de 
la majoria de les destinacions de la Biosphere Des-
tination Community, la comunitat de destinacions 
sostenibles que ja han obtingut el segell Biosphere 
Certified Destination, com també les que es troben 
en procés d’aconseguir-ho, entre les quals enguany 
hi són presents les comarques de Lleida amb un con-
junt de fotografies i els logos de la Diputació i del 
Patronat de Turisme.

Cal recordar que la política turística del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, fonamentada en el 
nou Pla d’Estratègia Turística, es proposa obtenir el 
desplegament del Sistema de Turisme Responsable 
(STR) mitjançant la certificació BIOSPHERE © DES-
TINATION per aquests motius:

1.- Fomentar i consolidar el desenvolupament tu-
rístic sostenible del territori, que revertirà en 
la comunitat: sector turístic, turistes i residents 
locals.

2.- Posicionar al Pirineu i les Terres de Lleida com 
a destinació turística sostenible de referència 
mitjançant una certificació que l’avalarà com a 
territori sostenible pioner i innovador. 

3.- Donar major visibilitat de la destinació a esca-
la mundial, aconseguint reconeixement inter-
nacional de prestigi com a destinació turística 
sostenible.

4.- Millorar la qualitat i la imatge de la destinació, 
d’una banda davant els turistes que ens visiten 
i, de l’altra, la comunitat local que els acull en 
les diferents microdestinacions.

Altres destinacions que han obtingut aquesta certi-
ficació: la destinació de Catalunya gestionada per 
la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya i altres a escala territorial com la Diputació 
de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de 
Turisme, com també les destinacions locals de la Val 
d’Aran, Sitges, Tossa de Mar i la ciutat de Barcelona, 
entre d’altres.

Reunions amb l’Agencia Catalana de Turisme

D’altra banda el president de la Diputació, Joan 
Talarn i la vicepresidenta del Patronat de Turisme, 
Rosa Pujol han mantingut diferents reunions amb 
els empresaris i representants del sector turístic 
de la demarcació de Lleida desplaçats avui a Ma-
drid amb motiu de Fitur com també amb el director 
de l’Agència Catalana de Turisme, David Font. En 
el decurs de la reunió s’han tractat diferents aspec-
tes relacionats amb les accions de promoció de cara 
aquest any 2020.

Aquesta tarda Joan Talarn i Rosa Pujol han participat 
també  de l’acte de presentació a l’estand dels Geo-
parcs Mundials UNESCO per donar suport al nou 
Geoparc Orígens (Conca de Tremp-Montsec), amb 
seu a Tremp i integrat per 19 municipis del Pallars 
Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Els 
representants de la Diputació de Lleida acompanya-
ran els membres de la delegació del Pallars Jussà, 
entre els que figuren el president del Consell Comar-
cal, Josep M. Mullol, i la presidenta del Geoparc Orí-
gens i alcaldessa de Tremps, Maria Pilar Casses.

Visita d’Àngels Chacón, consellera 
d’Empresa i Coneixement

D’altra banda aquesta tarda la consellera d’Empresa 
i Coneixement, Àngels Chacón, ha fet la visita insti-
tucional a l’estand de l’Agència Catalana de Turisme 
a Fitur. El president de la Diputació, Joan Talarn i la 
vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, 
han acompanyat a la Consellera durant el seu reco-
rregut pels mostradors de Terres de Lleida i Pirineos 
on  el Patronat de Turisme amb la marca turística Ara 
Lleida presenta la seva oferta turística al saló inter-
nacional de FITUR dins l’estand de l’Agència Cata-
lana de Turisme. Amb el taulell de “Pirineus”, hi són 
presents els consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà i el Solsonès, i amb el de “Terres de Lleida”, 
amb la participació dels consells comarcals de les 
Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, 
el Segrià i l’Urgell. La Val d’Aran disposa d’un espai 
propi dins del mateix estand de l’Agència Catalana 
de Turisme.

El sector turístic lleidatà afronta el 2020 amb opti-
misme després del bon balanç turístic dels últims 
anys, amb una tendència consolidada a l’increment 
del nombre de visites i de pernoctacions en el con-
junt de la demarcació. Bona prova d’aquest optimis-
me del sector turístic de les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida és l’elevat nombre d’empresaris 
i representants d’entitats i empreses turístiques de 
la demarcació de Lleida que durant aquesta primera 
jornada de Fitur 2020 s’han desplaçat fins a Madrid 
des de totes les contrades lleidatanes. En total s’ha 
comptabilitzat més d’una cinquantena d’empresaris i 
representants d’entitats i institucions lleidatanes avui 
a Fitur.

Àmplia representació del Pirineu i les Te-
rres de Lleida a Fitur 2020

D’altra banda, el Patronat de Turisme participa en el 
saló de Madrid, com en edicions anteriors, amb el 
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taulell de “Pirineus”, on hi són presents els consells 
comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdan-
ya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, i 
amb el de “Terres de Lleida”, amb la participació dels 
consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el 
Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell. La Val 
d’Aran disposa d’un espai propi dins del mateix es-
tand de l’Agència Catalana de Turisme.

El Patronat de Turisme, per mitjà de la marca Ara 
Lleida, promociona a Fitur tota l’oferta de turisme que 
proposa la demarcació com ara la neu, el turisme ac-
tiu i els esports d’aventura, la natura, els productes 
culturals i la gastronomia, com també el patrimoni 
natural i cultural del conjunt del territori que ha estat 
reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Mundial 
o bé amb altres segells internacionals, com a grans 
eixos.

Nou catàleg “Ara Lleida” amb els principals 
actius turístics del territori com a novetat

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
com també les oficines de turisme dels consells co-
marcals i Torisme Val d’Aran, presenten un bon nom-
bre de novetats en aquesta edició de Fitur 2020.

En aquest sentit, el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida presenta com a novetat a Fitur el 

nou catàleg “Ara Lleida 365”, un recull dels principals 
actius turístics del Pirineu i les Terres de Lleida editat 
en català, castellà, anglès i francès.

La finalitat del catàleg és servir d’eina de presentació 
de la destinació turística lleidatana tant a un públic 
general (turista final) com a un públic professional 
(TO, bloguers, professionals del turisme, agents de 
viatges, periodistes…) per tal que coneguin i puguin 
identificar els valors i els recursos de la demarcació.

Novetats del territori en document annex

El resum del conjunt de novetats que presenta el te-
rritori a FITUR 2020 s’adjunta en un document annex 
a la nota de premsa. Algunes de les novetats que s’hi 
presenten estan vinculades amb l’esport amb motiu 
de la declaració de 2020 com l’Any del Turisme Es-
portiu. 

L’Agència Catalana de Turisme on participa el Pa-
tronat de Turisme amb els marques Pirineus i Terres 
de Lleida, ha muntat l’estand de Catalunya, de més 
de 900 m2, on s’hi promocionarà tota la diversitat 
d’experiències de l’oferta turística catalana, especial-
ment l’esportiva amb motiu de 2020 Any del Turisme 
Esportiu.

Sr. Joan Talarn Sra. Rosa Pujol Dossier Premsa Fitur 2020

S’adjunten dos talls de veu. Un del president de la Diputació, Joan Talarn, i un segon de la vicepre-
sidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol. També el dossier de premsa del Patronat de Turime de 
Fitur 2020.
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