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El Patronat de Turisme destinarà 1 milió 
d’euros del pressupost del 2021 a ajuts a 
ajuntaments, consells comarcals i entitats 
empresarials per a accions de promoció 
turística del territori

El pressupost del Patronat per a l’any 2021 serà de 5,15 milions d’euros, un 5,4 % menys que enguany

La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha destacat que el pressupost s’ha basat en el nou 
enfocament estratègic del turisme post-Covid potenciant un millor posicionament competitiu 
als mercats més pròxims, reforçant la notorietat de la marca Lleida,  l’escolta activa al sector i 
fomentant la digitalització del mateix sector”.

EEl Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
destinarà l’any 2021  gairebé 1  milió d’euros 
del seu pressupost a ajuts per actuacions de 

promoció turística adreçades a ajuntaments, consells 
comarcals i entitats empresarials diverses del territori, 
segons ha aprovat avui la Junta General i prèviament 
també el Consell d’Administració, presidits per la 
vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol. El pressupost 
total del Patronat per l’any vinent serà de 5,15 milions 
d’euros, una xifra que representa una reducció del 5,4 
% respecte al pressupost d’enguany de 5,45 milions.

La Junta General del Patronat, l’òrgan de govern de 
l’entitat, ha aprovat el pressupost del Patronat de 
Turisme per a l’any 2021, previ a l’aprovació per part 
del ple, com també la plantilla i s’ha tractat sobre el 
pla de contextualització que s’està treballant de cara 
a les accions que es duran a terme el proper any 
2021, que restaran condicionades a l’evolució de la 
pandèmia sanitària i a un enfocament estratègic del 

turisme post-Covid.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol, ha explicat que “davant dels nous escenaris 
provocats per la Covid-19 es fa del tot necessari 
valorar i ajustar les prioritats, els objectius i les 
estratègies a dur a terme. Per aquest motiu el 
nou pressupost s’ha basat en el nou enfocament 
estratègic del turisme post-Covid, en el qual s’han 
tingut presents les tendències del mercat i els nous 
hàbits de la demanda, tot mantenint la presència als 
mercats prioritaris, potenciant un millor posicionament 
competitiu als mercats més pròxims, reforçant la 
demanda de la marca Lleida i l’escolta activa al sector 
i fomentant la digitalització del mateix sector”. Pujol 
ha assenyalat que “anem cap a un turisme de futur, 
un turisme sostenible i més conscient”. També ha 
subratllat l’increment de pressupost de cara a l’any 
vinent que s’ha destinat a reforçar les línies d’ajut a 
ajuntaments, consells comarcals i convenis amb les 
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associacions empresarials del sector turístic per a 
activitats adreçades a la promoció turística del territori.

El Patronat destinarà l’any 2021 gairebé 1 milió d’euros 
del seu pressupost a ajuts adreçats a ajuntaments, 
consells comarcals i associacions empresarials. 
D’aquesta quantitat, 300.000 € aniran destinats als 
ajuntaments per a activitats de promoció turística. 
Aquesta xifra representa un increment d’un 50 % 
respecte a la d’enguany. D’altra banda, es destinen 
altres 230.000 euros als consells comarcals per a 
accions promocionals del territori, la mateixa xifra 
que l’any 2020. Al programa Pirineus aniran 138.000 
€ i a accions conjuntes amb l’Agència Catalana de 
Turisme, altres 75.000 €. Les entitats empresarials 
com ara la Federació d’Hostaleria de Lleida, la 
Federació de Càmpings Terres de Lleida, la Federació 
de Cases de Turisme Rural, el consell regulador de 
la D.O. Costers del Segre, l’Associació Catalana 
d’Agències de Viatges especialitzades ACAVE, la 
Cambra de Comerç de Lleida, conveni amb FGC pel 
Tren dels Llacs  i la mancomunitat d’estacions d’esquí 
de muntanya rebran conjuntament 241.000 €. Per la 
seva banda, la partida destinada al Pla de Turisme 
sostenible també tindrà un increment de cara a l’any 
2021, amb un pressupost de 250.000 € quan enguany 
només era de 30.000.

En canvi, algunes de les partides que veuran reduït 
el seu pressupost estan relacionades amb accions de 
promoció en mercats internacionals, marxandatge, 
presència a fires i també amb campanyes publicitàries, 
entre d’altres. En concret la partida de campanyes 
publicitàries, que aquest 2020 ha estat una de les que 
més van augmentar, l’any vinent tindrà una reducció 
d’un 19 % i passarà d’1.300.000 € a 1.050.000 €.

Contextualització de les accions amb motiu 
de la Covid-19

El cap de Promoció i Màrqueting, Juli Alegre, ha 
explicat a la Junta General el Pla de contextualització 
de les accions a desenvolupar durant l’any vinent per 
part del Patronat de Turisme, tenint en compte que 
l’actual escenari d’incertesa obliga els organismes 
encarregats de la gestió de les destinacions a 
plantejar estratègies i plans d’accions que siguin 
totalment adaptables a la realitat de cada moment, 
segons com evolucioni la situació global relativa a 
la Covid-19. En aquest sentit ha manifestat que per 
al 2021 el Patronat de Turisme, de forma totalment 
alineada amb l’Agència Catalana de Turisme, 
planteja un calendari d’accions adaptat a uns primers 
mesos de l’any de mobilitat restringida, calendari que 
s’anirà adequant sobre la base de la reactivació del 

turisme a partir de la primavera i que se centrarà a 
donar resposta a les tendències i als nous hàbits de 
demanda.

Les accions previstes tindran com a mercats estatals 
preferents Catalunya, Madrid, País Basc, València i 
Balears, mentre que els mercats internacionals en 
els quals es concentrarà l’acció de promoció seran 
França (el principal), el Benelux, Alemanya, Israel 
i també el Regne Unit, si bé aquest darrer té una 
reducció de la prioritat per la situació d’incertesa que 
pot portar el Brexit afegit a la Covid-19.

D’altra banda, Juli Alegre ha detallat un seguit de 
productes d’un portafoli d’experiències turístiques 
que ens identifica i sobre el qual estaran centrades 
les accions previstes per aquest ordre: Natura; 
Turisme actiu (activitats de terra, aire i aigua); Cultura; 
Gastronomia, i Altres (ornitologia, pesca, MICE, 
Moturisme...).

Acords del Consell d’Administració

El Consell d’Administració del Patronat de Turisme 
s’ha reunit abans de la Junta General. El Consell ha 
aprovat el conveni de col·laboració amb Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya per a la prestació del 
servei turístic del Tren dels Llacs per a la temporada 
del 2020 amb un total de 9 circulacions complertes 
i una aportació de 44.887 euros i ha donat llum 
verda a la memòria justificativa per la convocatòria 
de concurs públic per a la contractació dels serveis 
d’assessorament, planificació i contractació per a la 
compra de suports publicitaris de les campanyes del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida per 
dues anualitats, per un import total d’1.480.000 euros, 
més IVA, a raó de 740.000 euros cada any.

La Junta General està formada per representants 
dels diferents grups polítics de la corporació, un 
membre de cadascun dels consells comarcals del 
territori, un representant del Conselh Generau d’Aran, 
un representant dels ST d’Empresa i Coneixement 
i un altre dels ST de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida, la Federació 
de Comerç, el Cercle d’Economia de Lleida, les 
cambres de comerç de Lleida i Tàrrega, la Federació 
d’Hostaleria de Lleida i l’ACEM (Associació Catalana 
d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya).

Sra. Rosa Pujol

S’adjunta un tall de veu de la Sra. Rosa Pujol, vi-
cepresidenta del Patronat.
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