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Ell Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
ha organitzat aquest matí el segon webinar 
adreçat a tot el sector turístic de la demarcació 

de Lleida per tractar aquesta vegada sobre les 
accions que cal fer per a una desinfecció eficaç de la 
COVID-19 en negocis turístics.

La jornada de treball ha despertat força interès entre 
els representants del sector turístic de la demarcació 
de Lleida amb un nombre de 190 inscrits, els quals 
han pogut seguir les explicacions de tres ponents 
experts en oferir solucions de neteja i higiene en el 
sector industrial i l’hostaleria, prevenció en riscos 
laborals i eficiència energètica.

La mesa d’experts ha estat moderada per Jimmy 
Pons, expert en innovació, i la cloenda l’ha fet Juli 
Alegre, cap de Promoció i Màrqueting del Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida. Alegre ha 
posat en relleu la necessitat de fer un seguiment 
molt estricte dels protocols establerts en cadascuna 
de les activitats turístiques per tal de poder garantir 
la seguretat dels clients “ara que avancem cap 

a una certa normalitat amb el progressiu avanç 
de les fases de la desescalada, els equipaments 
turístics de la nostra demarcació van reobrint i 
els allotjaments lleidatans comencen a registrar 
reserves, especialment per a la segona quinzena de 
juliol i l’agost”.

El Patronat de Turisme amb aquesta nou webinar 
vol facilitar a través de professionals en diverses 
disciplines, l’assessorament i la formació a tot el 
sector turístic davant el repte de gestionar el dia a 
dia marcat pels condicionaments de la conjuntura 
sanitària actual i confia que pugui ser útil per a les 
empreses i els centres de treball del nostre sector 
turístic per tal d’assegurar l’activitat de treball i 
dels clients. En aquest sentit cal destacar que les 
empreses d’allotjament, turisme actiu i serveis 
turístics en general de Lleida estan fent un esforç 
important per posar en pràctica tots els rigorosos 
protocols de prevenció i seguretat, aplicant les 
mesures d’higiene i desinfecció preceptives, que 
minimitzin el màxim possible qualsevol risc sanitari 
per a treballadors i clients.

El Patronat de Turisme organitza un webinar 
amb 190 inscrits per tractar sobre les 
accions que cal fer per a una desinfecció 
eficaç per la COVID-19 en el sector turístic
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