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El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida es posiciona sobre la marxa lenta 
convocada per l’hostaleria de Lleida i altres 
sectors empresarials del territori

El Patronat emplaça la Generalitat a reforçar la comunicació i les sinergies amb els diferents sectors 
econòmics i productius afectats per la pandèmia i a coordinar un sistema d’ajudes i subvencions públiques 
que siguin plenament efectives

Davant la situació que viu el sector de l’hostaleria de Lleida i la convocatòria d’una marxa lenta 
avui dimecres pels carrers de la ciutat de Lleida conjuntament amb altres sectors empresarials del 
territori com els del comerç, la cultura i el taxi, entre d’altres, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida ha fet un comunicat de posicionament signat per la seva vicepresidenta, Rosa Pujol.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, 
Rosa Pujol, ha fet la lectura del document 
de posicionament en el decurs  de la reunió 

del consell d’administració del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida que ha tingut lloc aquest 
matí de forma virtual i que ha presidit el president 
de la Corporació, Joan Talarn, amb l’assistència dels 
restants membres del consell, integrat per Josep 
Lluís Huguet i Josefina Lladó, en representació de 
les comarques del Pirineu i la Plana de Lleida, i 
Ramon Solsona, en representació de la Federació 

d’Hostaleria de Lleida.

En aquest document, el Patronat de Turisme 
manifesta ser “plenament conscient dels efectes 
negatius i devastadors que aquesta crisi sanitària 
està provocant en la nostra economia, en sectors com 
els de l’hostaleria i tots els que avui prenen part en 
aquesta marxa lenta per la capital del Segrià” i alhora 
manifesta “la gran dificultat i el repte majúscul i insòlit 
que representa per a la Generalitat de Catalunya la 
gestió d’aquesta pandèmia, i els esforços i equilibris 
constants que s’estan duent a terme des de les 
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institucions per minimitzar l’impacte de la Covid”.

Per aquest motiu el Patronat de Turisme “fa una 
crida a unir esforços i col·laborar conjuntament per 
superar aquesta pandèmia com més aviat millor, 
amb les màximes garanties i assentant les bases per 
a un present i futur millors” i emplaça la Generalitat 
de Catalunya a:

1. Reforçar la comunicació i les sinergies amb 
els diferents sectors econòmics i productius 
afectats per la pandèmia.

2. Escoltar, atendre i tenir en consideració 
les seves problemàtiques per tal d’abordar 
conjuntament solucions que minimitzin de 
forma efectiva el risc de contagi però sense 
portar al límit la viabilitat d’empreses i negocis 
que són el pal de paller de l’economia catalana 
i lleidatana.

3. Coordinar un sistema d’ajudes i subvencions 
públiques que siguin plenament efectives.

El document finalitza posant una vegada més en 
valor “l’enorme esforç que estan fent hotels, bars, 
restaurants, centres d’estètica, botigues, comerços, 
centres esportius, etc., i tota la ciutadania lleidatana 
en general per fer front a l’actual situació de crisi 
sanitària” i manifesta que “és el moment de retornar 
aquests sacrificis i contribuir a revitalitzar i dinamitzar 
tots aquests sectors en pro de l’estabilitat i la salut 
del territori”.

Subvencions als consells comarcals

D’altra banda, la reunió del consell d’administració 
del Patronat de Turisme ha atorgat 230.000 euros 
en subvencions als diferents consells comarcals 

del Pirineu i les Terres de Lleida per a accions de 
promoció turística per a aquest any 2020. El consell 
ha aprovat atorgar als dotze consells comarcals la 
subvenció per a la promoció turística per un import 
de 20.000,00 euros per a cadascun, excepte en 
els casos dels consells comarcals de la Cerdanya, 
que serà de 10.000,00 euros, i de l’Alta Ribagorça, 
per un import de 19.739,02 euros. La suma total de 
la subvenció és de 229.739,02 euros, fixada a les 
bases de la convocatòria.

A més a més, el consell d’administració també ha 
estat informat sobre els treballs de contextualització 
de l’estat de la situació actual que vivim com a 
conseqüència de la pandèmia sanitària a causa de 
la Covid-19 i els treballs que en aquest sentit s’estan 
fent de cara al Pla d’accions per al proper any 2021 
per tal de poder adaptar l’estratègia i donar resposta 
a les necessitats del nostre sector.

Sra. Rosa Pujol Document de posicionament

S’adjunta un tall de veu, de la vicepresidenta del Patronat de Turisme, la Sra. Rosa Pujol, i el document 
de posicionament del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 
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