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Un futur que ja és present amb una intensa activi
tat comercial que és patent en la nostra vitalitat fITal
amb fITes com les de Sant Miquel, Municipalia, Ex
polleida o Eurofruit que ens converteix per uns dies
en la capital europea de la fruita dol~a i en un Eix Co
mercial que constitueix un acollidor conjunt peato
nal. Lleida és també la ciutat deis serveis de qualitat,
de les fes tes participatives i de la gastronomia basada
en les arrels populars.

Vull saludar aquesta iniciativa del Patronat Muni
cipal de Turisme d'encetar la revista "Tal com sona"
1 vull convidar tothom que vingui a Lleida, a que
coneguin les nostres tradicions, la nostra ferrneSa i la
nostra condició de ciutat oberta i acollidora.

En aquest número

La tasca del Patronat Municipal de Turisme, que
m'honoro en presidir, és especialment important a
l'hora de difondre i de promocionar les excel.1encies
de la nostra riquesa per tal d'atreure l'atenció deis
nostres visitants i per donar a coneixer arreu el nom
de la nostra ciutat.

Lleida és la capital del Ponent Catala, és la segona
capital de Catalunya, una autentica crui1lade camins i
de diferents civilitzacions que ens han deixat la seva
petjada. Des deis arabs que ens deixaren la Sudda,
passant per les esglésies romaniques de Sant Martí i
de Sant Lloren~,pel castell cistercenc deis Templers
a Gardeny, el Palau de la Paeria o els noucentistes
Camps Elisis fins arribar a la incomparable Seu Ve
lla, magnífic símbol del perfil de la ciutat, el nostre
patrimoni historico-artístic ens aporta l'estima pel
nostre passat en una ciutat que mira cap al futuro
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La varietat musical, atractiu de les Festes de maigo
Tal com sona!.
El turisme es pot considerar un factor dinamitzador de l'eco
nomia.
La Diputaci6 convoca un premi de Mitjans de ComulÚcaci6.
La Generalitat esta potenciant el turisme de qualitat a Lleida.
Joan Pallarés: "Aportem al Patronat els nostres coneixements
tecnics",
Cosme García: "La maxima preocupaci6 és la de donar-li vida a
aquest patronat".
El cercle d'Economia i Marketing és projecte vers l'exterior.
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Assessorament teclÚc del Centre d'Estudis Turístics "Terres de
Lleida".
Gastronomia de Lleida.
L'intercanvi empresarial fomenta la promoci6 de la ciutat.
Jaume Escart: "Volem crear un sfmbol distintiu per promocionar
el comer~ de Lleida i provÚlcia" 23
Memoria de la Cambra de Comen; 25-
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La Seu Vella trenca eIs esquemes generics del m6n de l'ar!. 29
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La varietat musical, atractiu de
les Festes de Maig

Un cop rnés els gegants de
Lleida seran centre d'atracció

La programaci6 de les Festes
de Maig d'enguany, que es cele
bren del 6 al 14, té aquest any un
ampli exponent de varietats mu
sicals que tenen com a obJectlu el
ele fer gauelir als lleidatans i acon
seguir un gran nombre de V1S!

tants de poblacions i províncies
properes. Les dificultats de con
tractaci6 de grups musicals, donat
que al maig encara no tenen prepa
rats els seus espectacles, que posa
ran en escena durant I'estiu, s'ha
suplit aconseguint primícies o bé
grups o cantautors que no han ac
tuat a la nostra província o feia
temps que no aixafaven les co
marques de Ponent.

La varietat va des de la presen
taci6 elel darrer disc de José Luís
Perales, a la presentaci6 de grups
tan acceptats per la joventut com
els Inhumanos i Huapachá Com
bo. També hi ha de plat fort, se
gons els gustos, la contractaci6 de
Manolo Escobar, Luís Eduardo
Aute i Ramon Muntaner. EIs in
combustibles Lluís Llach i Joa
quín Sabina també estaran a Lle.i
da.

Aquest seguit d'espectacles
contrasten amb la tradici6. Esbarts
dansaires i grups d'havaneres te
nen igua1ment presencia en una
festa on ins i tot les cases regio
nals de Lleida munten els seus
"tenderetes" durant la primera de
les dos macro-revetlles que tenen
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com a escenari els Camps Elisis.
Una altra revetlla que es celebra la
vesprada de Sant Anastasi a la
Rambla de Ferran, tinclra tres esce
naris, alternant-se amb un altre si
tuat a la Playa de la Pau i amb un
altre a la Playa Sant Joan.

Un cop més els gegants de Llei
da seran centre d'atracci6. En
aquesta ocasi6 se celebrara la VI
Trobada de Geganters de les Te
rres de Ponent, en un intent d'a
glutinar el major nombre possible
d'aquestos, símbol de costumis
me i tradici6 festiva a tota Cata
lunya. Festivals infantils, música
rock a carrec de grups lleidatans,

La varietat va des de
José Luís Perales, fins

a grups com els
Inhumanos i

Huapachá Combo

espectaculars focs d'artifici, una
gran varietat de competicions es
portives i diversos actes acade
mics previs a l'Aplec del Caragol,
com homenatge a les persones,
institucions i entitats que han fet
possible que s'iniciés una festa
dins de la festa que es va desenvo
lupant des de fa deu anys sens in
terrupci6, es converteixen en sufí
cients al.licients per a intentar que
Lleida capital sigui punt de troba-

da de tota la província i de les loca
litats de la Franja de Ponent, en
un cIar intent de que siguin els
nostres veins els qui ens ajudin a
venclre la imatge de Lleida, en
aquest cas en I'aspecte merament
festiu i lúdic, pero també com a ca
pital que es preocupa en conservar
les tradicions i de fomentar aspec
tes culturals, com per exemple el
teatre. Cada dia hi haura una repre
sentaci6 a l'antic teatre municipal
deIs Camps Elisis.

El Patronat Municipal de Turis
me s'ha ocupat en promocionar
les fes tes majors de Lleida a tra
vés d'un enviament de programes
de ma, que reprodueixen el cartell
de Josep Maria Cazares, a d'altres
patronats i ajuntaments de tota Es
panya. D'altra banda, ha decidit
potenciar la Batalla de Flors ator
gant mig mili6 de pessetes en pre
mis entre les millors, a més de
subvencionar les participants.
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Manuel Oronlch I Mlravet
Presiden! del Consell Comarcal

del Segrlil

ment estem realitzant una tasca
important amb vista a la creació
del Museu.

6.- Aportació del Consell
en la potenciació de LIeida.·

Lleida, com a capital de la Co
marca, dóna un suport important
al Consell, i com a ciutat de l'ens,
evidentment té la seva veu dins
l'organisme. Aquest fet dóna pro
jecció a la ciutat vers I'exterior i la
consolida com a cap de comarca.

7.- Quina tasca desenvo
lupa el Consell per donar a
coneixer la "Terra Ferma"?

És un element de poten
ciació turística?

El Consell esta elaborant un
programa de rutes turístiques co
marcals des d'una perspectiva sec
torial encaminada a donar a conei
xer diversos fets culturals: cas
tells, molins, ermites, etc. Aixo re
presenta, doncs, un suport im
portant a les diverses iniciatives
municipals.

8.- Té alguna apreciació
més respecte a la importan
cia del Consell?

El Consell Comarcal és avui
una realitat amb una vocació ben I

definida adrevada a servir la nova
comarca i potenciar al rr¡axill). el
seu desenvolupament en totes.les
seves facetes:la vida cultural; I'e
conomica i la social.
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CUlO SUDa!

posada en marxa del P.A.C. (Pro
grama d'Actuació Comarcal), pe
va basica en el funcionament de
l'ens, pero també estem treballant
en un projecte per tal d'endegar
un procés de dinamització cultural
en l'ilmbit comarcal. Finalment,
cal crear els serveis urgents i ne
cessaris per a la comarca.

5.- Quin és el· futur del
Museu Etnologic?

El projecte del Museu Etno
logic forma part d'un deis apartats
del Pla d'Acció Cultural i ha estat
ja aprovat en el Pie celebrat el
proppassat dia II d'abril. Actual-

pro
del

Tal
1.- Visió generica del fun

cionament del Consell Co
marcal (antiguitat, estructu
ra...).

El Consell Comarcal té 1 any
d'antiguitat. La seva creació esta
adrevada a donar assistencia tec
nica i jurídica als municipis de la
Comarca i instrumentar un plat
d'actuació que permeti el seu
desenvolupament harmonic i el
reequilibri territorial de Catalunya.
L'estructura del Consellla confor
men el Pie, les Comissions de tre
ball, un Gerent i, finalment, el
Servei Tecnic.

2.- Objectius basics del
Consell Comarcal. Quina és
la seva fundó?

Basicament, la funció del Con
sell Comarcal és la cooperació i
assistencia entre els municipis que
hi pertanyen.

3.- Quines són les tas
ques més importants que es
ta portant a terme?

El Consell esta elaborant un
programad'actuació comarcal ipa
ral.lelament vetlla per l'acom
pliment deis programes sectorials
ja establerts, tot esperant l'elabo
ració definitiva d'un programa
que contempli globalment la co
marca. D'altra banda, el Consell
esta treballant també en l'estruc
turació deis serveis de l'ens, tots
ells de nova creació.

4.- Quins són els
jectes més importants
Consell Comarcal?

En primer lloc, l'elaboració
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1] tu.-isme es P()t c()nside.-a.- un
fact().- dinamitzad().- de I'ec()n()mia

Aprofito I'ocasió que m'ofereix la publicació d'a
questa revista per enviar la meva més cordial sa
lutació als seus lectors i per felicitar a les per
sones que fan possible aquest tipus d'iniciatives
que, sens dubte, contribueixen a la millor infor
mació, comunicació i difusió del món turístico
Aquesta mena d'íniciatives evidencien la fore;:a
que estéln prenent, cada vegada més, €lIs dife
rents segments del sector i la importancia que, en
aquest sentit, té la promoció.

Catalunya és un país que precisament celebra,
en aquest moment, €lIs seus 1.000 anys d'historia,
on ha tingut un pes dec;isiu el dinamisme de la
seva gent en una serie de camps entre €lIs quals
destaca c1arament el turisme. Aquest es pot con
siderar un factor dinamitzador de I'economia, re
distribuidor de la riquesa i equilibrador del terri
tori.

Ens trobem davant un repte important i molt
signiticatiu de cara al futur: la nostra entrada defi
nitiva en el Mercat Unic Europeu el 1993, cosa
que ha de comportar necessariament un gran es
tore;: tant per part de l'Administració com del propi
sector empresarial a fi i efecte de millorar la nostra
oferta a les exigencies deis temps actuals mitjan
e;:ant un procés de modernització i professionalitza
ció que ens faci altament atractius a nivell interna
cional.

Per aixo, és important dins la nostra política tu
rística el fet de promocionar el turisme interior, a fi
d'allargar la temporada i potenciar les comarques
més desassistides. Evidentment, Catalunya no és
només sol i platja. Les zones 'd'alta muntanya, el
contacte amb la natura en €lIs parcs naturals, les
rutes gastronomiques, €lIs senders ¡les diferents
possibilitats artístico-culturals representen una
oferta complementaria adree;:ada a segments espe
cífics, pero cada vegada més grans, d'una deman
da molt participativa.

És avui quan necessitem el dinamisme, que
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parlavem abans, de cara al repte de futur que ens
plantegen les innovacions del món actual, i es
pecialment, la nostra propera entrada a Europa.
En aquest sentit, cal continuar cercant la millora
de les nostres infraestructures i el consegüent in
crement de la qualitat deIs nostres serveis.

És per aixo que us desitjo exit i continu'itat en la
tasca que avui inicieu, tot esperant que tingui
I'acceptació deguda per part de tots €lIs sectors
implicats.

Uuís Alegre i Selga
Conseller de Comer~. Consum i Turisme de la

Generalitat de Catalunya
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l\e~taurant

ardi

el seu desig que Lleida es conegui
l'any 1990 no tan soIs per ['esquí si
nó per les seves rutes culturals, 20
nes de pesca i ca<;:a, rutes i camins,
festes populars, rius i llacs, camps de
golf, senders a cavall i senders a peu,
llacs muntanyes i piques, gastrono
mia, resposteria o cases de pages i
per totes les coses que són típiques i
autbctones.

Aquest és un deIs objectius de la
convocatoria del Primer Premi, Inter
nacional de Premsa, Radio i Televi
sió "Pica d'Estatsl' que ha de difon
dre aspectes turfstics de les comar
ques de Lleida a través d'articles, re
portatges i informacions publicats en
diaris, revistes o difoses a través d'e
missores de radio o televisió, de qual
sevol país del món, des de 1'1 de ge
ner d'aquest any fins el 30 d'octubre.

Els treballs s'han de presentar a la
Diputació Provincial de Lleida i el
premi és d' 1 milió de pessetes que
atorgara un jurat especialitzat, abans
del 15 de desembre de 1989.

- Cuina internacional

- Salons per a banquets

Direcció: Joan Fernández i
Antonio Martínez

CEt

me "Pica d'Estats" es contribuira a
promocionar molt més les nostres te
rres de Ponent arreu d'Europa i espe
cialment de Catalunya i els contra
rrestara ['actual desconeixement que
es té de la província de Lleida.

~amon Companys, el diputat Je
sús Bartolomé i Xavier Moncayo van
mOStrar, en la presentació del Premi,

ardi
Passeig de Ronda, lO! (al cantó De. Fleming)
Te!. 23 95 32 25006 LLEIDA

CEt

La Diputació convoca un premi
de Mitjans de Comunicació

El president de la Diputació, Ra
mon Companys, esta segur que amb
la dotació de 10 milions de pessetes
per potenciar el turisme, la creació
del Patronat Intercomarcal de Turis
me i contractació de Xavier Moncayo
de director,la integració en el Consor
si Turfstic de Catalunya i la convoca
toria delPremi Internacional deTuris-

La Dlputació Provincial de L/elda ha convocat el Primer Pre
mi "Pica d'Estats" de Mitjans de Comunlcacló amb la linalitat
de donar a conéixer les comarques de L/elda degut que, des
prés d'una enquesta reafitzada per la institucló, molts catalans
desconeixen on es troben les comarques de I'Alta Ribagof/;a I
La Vall de Boi i les situen a Girona I la majoria deIs consultats
asseguren que visiten la provincia de L/eida, principalment,
deIs que tenen lamlliars, amics intims o per practicar I'esqui.
El premi está dotat amb un mllió de pessetes I els treballs
s'han de presentar abans del 30 d'octubre.



un ambiente acogedor
en un hotel confortable...

- En lo más céntrico de la ciudad, 5 suites y 102 habitaciones con baño,
teléfono, directo, 1V. color, video, antena parabólica y mini·bar.

- Ambiente musical y aire acondicionado.
- Restaurante, cafetería, lounge, banquetes.
- Salones para comidas privadas y parking.

Av. Alcalde
Porqueras, 4

25008 - LLEIDA
(ESPAÑA)

~ 244000
(10 líneas)

FAX 2431 38

* * *
AREA PARA CONVENCIONES y CONGRESOS
Disfrute de nuestras comodidades.
Para su tranquilidad y servicio a la vieja usanza.
1.000 m. 2 de salones y una pasarela de 30 metros.
Ideal para convenciones, reuniones y desfiles.

- Servicio de traducción simultánea.

Hostal - Restaurant

vall d'aneu

* *
Esterri D'Aneu (Lleida)
~ (973) 62 60 97
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Anyalment es fan
decrets per tal

d'aportar ajuts a
les activitats

especials referents
a comarques

El Departament
assisteix a Fires

europees i de I'Estat
espanyol

També esfan

actuacions conjuntes

amb els Consells

Comarcals

en marxa el turisme d'aventura
per les pre-temporades, la qual co
sa és una nova experiencia que es
fa entre l'hivem i l'estiu. Aquesta
tasca el cap deIs Serveis Territo
rials de Comer~, Consum i Turis
me, la valora com de "recolzament
i for~a positiva".

També és interessant el treball
que s'esta duent a terme per al
turisme rural amb les cases de pa
ges i de les 75 que hi ha a tota Ca
talunya, 60 estan a la demarcació
de Lleida.

D'altra banda es fan actuacions
conjuntes amb els Consells Co
marcals "per tal de fer tasca de
difusiód'aquesta activitati sensibi
litzar als pagesos per adaptar-se a
aquestes modalitats", indica Ma
nuel Martín donant recolzament
als espais naturals i oberts.

"Lleida té recursos extraordi
naris car la seva localització geo
grMica és molt bona i compta amb
nombrosos punts d'atraccióimpor
tant", diu Manuel Martín explicant'
que les actuacions estan encami
nades per a la promoció de les co
marques de Lleida, dintre de les
limitacions economiques que es
tinguin.

Finalment, Manuel Martín con
sidera de molta importancia la tas
ca que esta portant a terme el Pa
tronat Intercomarcal tanmateix
com el Patronat de Turisme~per la
seva tasca de captació de visitants
i de fer atraure gent que conegui la
Terra Ferma d'aprop.

Andrés Rodríguez

És interessant el treball que es
duu a termé per al turisme rural

Manuel Martín i Julia és el cap
deIs Serveis Territorials de Co
men" Consum i Turisme de la Ge
neralitat a Lleida i la seva tasca s'a
dre~a a la promoció de les dife
rents comarques l1eidatanes. "Els
tres objectius fonamentals a la nos
tra política són elevar la qualitat
del turisme, allargar les ofertes tu
rístiques i les temporades, i l'am
pliació de l'espai tot potenciant el
tema de la infraestructura de l'inte
rior", explica.

Anyalment es fan decrets per
tal d'aportar ajuts a les activitats
especials referents a comarques.
També eS treballa amb els Con
sel1s Comarcals com a demarca
ció. En aquest sentit· s'ha incre
mentat el nombre de sol.licituds
de subvencions, i la major part
d'el1s están dintre del capital d'ac
ció de promoció turística tant per
als ajuntaments com per a les enti
tats locals.

El maxim objectiu és el de la
potenciació del turisme de quali
tat, transformant els recursos en
productes turístics, tot explotant el
tema. "Tenim un consorci entre el
departament i les institucions pri
vades per tal de promocionar el tu
risme de Catalunya i de Lleida",
explica Manuel Martín.

El Departament assisteix a Fi
res europees i de l'Estat Espa
nyol, si bé la que més interessa és
la de Valencia, car té un mercat im
portant. D'altres objectius destaca
la potenciació d'activitats turísti
ques que generen l'atenció en tem
porades baixes, és a dir, posant

,------------ r~ - Lleida) tal C011l sona, ------,
f •

La Generalitat esta pontenciant
el turisme de qualitat a L1eida
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J()(ln Fallar-és. pr-esidenl de la f'eder-adl:> d't1vslalena

"Aportem al patronat els nostres
coneixements tecnics"

La Federació d'Hostaleria de Llei
da vol realitzar una tasca paral.lela al
Patronat Municipal de Turisme per
promocionar el sector. De fet formara
part del consorci de Promoció Turísti
ca de la Generalitat, perefectuardirec
tament des d'aquesta entitat empresa
rial la promoció deis establiments ho
telers i del sector de I'albergatge en
tot I'ambit provincial, "encara que
sense ser competencia del Patronat de
Lleida, al que donem el nostre ajut
tecnic, donat que no tenim recursos",
segons explica el president de la Fede
ració, loan PallaTés, propietari del co
negut restaurant "Can Boix" de Pera
mola.

Segons el seu criteri una de les mi
llors maneres que Lleida tingui un
atractiu turístic, rau precisament en la
potenciació del sector de la restaura
ció. "Recuperarles tradicions deis po
bies i els costums gastronomics pot

Per als hostalers la millor
forma de promocionar

el turisme és aconseguir la
total especialització del
sector de la restauració

significar aconseguir que el turisme
que ve a les terres de Lleida no sigui
únicament de pas, com fins a la da
ta".

La promoció turística no ha de cen
trar-se únicament en oferir la imatge
de Lleida com la Catalunya blanca,
donat que aixl només beneficia al Piri
neu. "Per aixo s'han de buscar fbrmu
les per a que els turistes con~guin la
completa oferta turísticade les comar
ques de l'interior de Catalunya. Tot i
que no tinc res en contra de la neu, és
just de pensar que la promoció turísti
ca ha de ser intemporal, és a dir, que

no ha d'estar sotmesa a éondicio
nants climatologics", ens diu Palla
Tés.

Un deis grans reptes de la Federa
ció d'Hostaleria i del Patronat Muni
cipal de Turisme és aconseguirun tu
risme estable i no només de paso Ai
xo es podria aconseguir captant al vi
sitant per mitja d'aspectes molt espe
ciali tzats: emmarcantdiferentsgastro
nomies en zones molt concretes de la
nostra provincia. "Per exemple, pot
ser atractiu organitzar exhibicions
gastronomiques tlpiques lleidatanes
especials per a turistes, a \'igual que
quan un va a Agramunt, li agrada de
veure com s'elaboren e\s torrons.

Per als hostalers la millor forma
de promocionar el turisme és aconse
guir la total especialització del sector
de la restauració, acompanxat amb
les ofertes de l'albergatge. Es a dir
que el sector privat, donat que consi
dera que un organisme que es dedica
a la promoció turística hauria d'estar
desvinculat a la polftica, com per
exemple els centres d'iniciatives turís
tiques. "En qualsevol cas podria fun
cionar amb capital mixt, és a dir, pro
vinent del propi sector privat vinculat
al turisme i de les institucions", en
opinió del restaurador.

Encara aixl creu que la constitució
del Patronat Municipal de Turisme és
una cosa tan nova que queden molts
aspectes per perfilar i millorar per al
seu correcte funcionament. En tot
cas, creu que es imprescindible que
existeixi com a ens canalitzadord'ini
ciatives o coordinador de la venda d'i
matge de la ciutat i e\s seus produc
tes. "La seva inexistencia represen
tava un buit i peIjudicavala promoció
de les comarques de l'interior, a dife
rencia de les localitats costaneres que
ja compten amb molta experiencia en
la materia de la promoció turística per
mitja deis patronats", conclou.
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Cosme García, gerent

"La maxima preocupació
és la de donar-Ii

vida a aquest Patronat"
El Patronat Municipal de Turlsme és una rea/itat

que ara es fa més palesa amb la publlcació bimen
sual de la publicacló "Tal com sona/". Cosme García I
Mlr és el coordlnador-gerent d'aquest jove Patronat
Municipal de Turlsme I té com a Idea baslca "la Inte
gracló de les assoclaclons I entltats clutadanes".

A la campanya de promoció es traba la
fruita dol9a de L1eida i la coca de recapte

En principi s'han pres com a
punt de partida un seguit d'asso
ciacions i entitats lleidatanes com
la Cambra de Comer,<, Federació
ele Comer,<, Escola de Turisme
"Terres de Lleida", Federació
d'Hostaleria, Institució Firal, Cen
tre d'Econorrlia i Marketing, Jove
Cambra, Consell Comarcal del Se
gria, Diputació i Generalitat. Més
endavant s'anira ampliant aquesta
llista inicial.

Cosme García explica que por
ta dos mesos d'activitat i són mol
tes les iniciatives que s'han dut a
lerme: "La maxima preocupació és
la de donar-Ji vida a aquest Patro
nat amb for,<a idees i molta empen
ra", diu. Una de les coses que
s'han fet "ha estat una entrevista
amb el Gremi de Forners per tal
de trobar una mida estandard de
les caixes de coca de recapte i de
manar la seva merescuda denomi
nació d'origen", explica el coor-
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dinador-gerent.
També s'han fet visites a fires

importants com la d'Arts Grií.fi
ques, Hispack (Saló Internacional
d'Envase i Embalatge), Roda
tUI. .. , tanmateix com als Patro
nats de Turisme de ValencÜ¡, Sa
ragossa, Cambrils-Salou iTero!.
D'altra banda es va participar amb
butlletins inforrnatius a les fires de
Verona, Toulouse i "Expovacacio
nes" de Bilbao.

La promoció local es troba a la
campanya de fullets de promoció
que inclouen des de la fruita dol,<a
de Lleida, fins a la coca de recap
te, tot passant pel comer,<, I'esbar
jo i la riquesa de casa nostra. Per
realitzar aquesta tasca s'ha comp
tat amb la coLlaboració del Depar
tament de Comer,<, Consum i Tu
risme de la Generalitat als seus
Serveis Territorials.

Actualment s'esta posant en
marxa la instal.lació de panells pu-

blicitaris a les principals vies de
comunicació que porten cap a Llei
da", explica Cosme García, tot re
cordant que ja es varen encarregar
del patrocini del cartell de la Set
mana Santa i que "estem en con
tacte amb diverses cases regionals
per tal de potenciar les visites tu

rístiques". En aquest sentit es té
iLlusió per una presa de contacte
amb d'altres centres per aconse
guir intercanvis turístics.

El Patronat Municipal de Tu
risme es va encarregar de la pro
moció Ballet Galego Rey de Via
na, i té previst una trobada de Cen
tres Galegos de tota Catalunya per
a dintre de poe.

Finalment cal dir que s'ha con
vocat el concurs de cartells de la
festa major, a més de la coordi
nació de totes les festes a través
dd Patronat al qual s'hi afegiran
tres comissions -festes, cinema i
teatre- en busca d'una unitat i efec
tivitat adre,<ada al benefici de tots
els lleidatans.

Andrés Rodriguez



El Cercle d'Economia i Marketing
es projecta vers I'exterior
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Actualment compta amb 486 socis a Lleida
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així la seva preocupació d'ofern
més qualitat que quantitat.

El Cerele a'Economia i Marke
ting de Lleida és una entitat sens fi
nalltatlucrativa,d'adhesióvolunta
ria que voltambé promoure la in
corporació deis joves ideis univer
sitaris al món de la direcció d'em
presa.

Desitja també tenir una veu pú
blica coneguda i prestigiosa que.
només representi a una associació
lleidatana de directius d'empresa.
Per aixo, el Cerele es presenta ob
jectiu, aRolític i de gran rigor tec
nic: "El Cerele d'Economia i Mar
keting de Lleida no té més afany
de protagonisme que el mínim ne
cessari ~er a dur a terrne el seu
proposit " clouen en les seves de
claracions de principis.

La relació que manté amb el
Cercle de Barcelona és altament
positiva i es pensa en organitzar
unes importants trobades empresa
rials per a l'any vinent i que es de
nomInaran "Jornades de Ponent"
9ue pretenen serveixin per a cridar
1atenció del món empresarial de
fora cap a casa.

Andrés Rodríguez

Capdevila. .
Una de les preocupacions més

importants és la de no deixar de
banda la qualitat i no tantla quan
titat. Al resp'ecte el seu presldent
indica que 'nosaltres estem con
venyuts que si aconseguim amb la
qualitat deIs nostres serveis ajudar
a créixer d'una manera més unifor
me allleidata a partir de nosaltres
mateixos, estem ja promocionant
Lleida cap a l'exterior".

El Cercle d'Economia i Marke
ting esta en contacte directe'amb
els diferents cereles d'economia
empresarials i de marketing de tot
l'Estat Espanyol i s'esta valorant
positivamente l'esfory i el seu de
senvolupament. Cal dir que es
tracta a'un moviment apolític,
obert a tothom que tingui Inquie
tuds per l'economia i l'empresa.

Per a entrar al Cercle cal ésser
directiu d'empresa o bé tirulat de
lVau migo També per l'area jove
es suficient estar estudiant úna ca
rrera universitaria. Per a l'any que
ve es pensa en pujar de nivell les
condicions d'admlssió per seguir

El Cerele d'Economia i Mar
keting de Lleida va estar fundat al
1968 i "n'és com l'hereu del Club
de Marketing", diu el seu actual
president, Jordi Capdevila. El Cer
ele d'Economia i Marketing na ini
ciat la seva projecció pública i un
deis seus atractius resideix en la
forya influencia que els seus socis
estan emprenent.

La tasca de cultura empresarial
que desplega fa que se la pugui de
finir com "una agrupació d'em
presaris creada amb la finalitat de
formar i informar al directiu em
presarial de les Terres de Lleida",
Indica el seu president. Es va co
menyar absorvint als membres del
Club de Marketing i varen comen
yar fent noves adhesions.

ActualmentcomJ?taamb486so
cis a Lleida: "Hem tIngut un incre
ment considerable, si tenim en
compte que al gener del 88 eren
un centenar escaso Aixo ens anima
a pensar que podem arribar als
700 dintre del proper any, la qual
cosa marcaria una fita dins d'a
quest tipus d'organitzacions, tota
vegada que la mitjana espanyola
esta molt baixa", explica Jordi
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Miquel Aixala, secretari general de "Fira de LLeida"

"Som els ambaixadors de L1eida a I'estranger"
La institució "Fira de Lleida" neguda per les seves tasques agrí- ment Espanya i Catalunya estan

és un deis ens que més promo- coles i per la situació geografica, de moda i d'aixo ens en hem d'a
ciona el nom de la nostra ciutat a al cantó del sud de Fran¡;:a. En profitar. La Fira pot convertir-se
l'estranger. Aquesta circunstancia ambdós casos, els visitants i els en un element generador de turis
fa que els converteixi en els "am- expositors exhauriren els catalegs me". Una mostra,d'aquesta afirma
baixadors de la ciutat", tal com que mostraven imatges i atractius ció és la darrera iniciativa firalller
defineix el secretari general de de la nostra ciutat. promocionar les nostres comar
I'entitat, Miquel Aixala,la presen- Per a Aixala, "en aquest mo- ques, consistent en oferir als visi
cia de la Fira al Patronat El conseller de la Generalital, Agustí Bassols tallant la cinta tants de "Municipalia-
Municipal de Turisme. en una de les inauguracions firals. 89" -que es celebra al

La Fira es dedica a juny- la possibilitat de
viatjar per les principals visitar Andorra, el Piri-
frres, salons i certamens neu i Sitges, gracies a
que es desenvolupen a una oferta de viatges
Europa, amb especial in- que s'adquireixen amb
cidencia a Fran¡;:a, Italia un abonament on s'in-
i el Benelux. Aixala diu elou l'estada a Lleida.
que "no només ens preo- La programaciórealitza-
cupem de promocionar da inelou una visita cul-
l'activitat firal que es fa tural per la ciutat. El
a Lleida, sinó també a recorregut panoramic
promocionar la ciutat, la conté una visita a la Seu
província i Catalunya". Vella, l'església de Sant
Ells s'ho han proposat Lloren¡;:, la Paeria i l'eix
com a una obligació, per comercial. en tots els ca-
tal de ser més coneguts sos els visitants degus-
a I'estranger i captar tu- taran la gastronomía
risme. típica i els vins de Lleida.

Cada cop que surten a l'exte- 0g "Volem que als visitants de les
° [Ji) 'ffI(Qlnn@ro>t1rior vénen imatge de la ciutat. La iSJ"jJ"'-' "'" fires se'ls hi ofereixi un compo-

seva tasca consisteix en recollir nent turístic atractiu. El benefici és
diverses infonnacions grilfiques i [f[ffJ@[f[ffJ@[Ji)f] doble, doncs així aconseguirem
catalegs, tant del propi patronat un major nombre de visitants i el
com de la Generalitat, per posar-la &[JJ[fJ@[Ji)Jf@ U sector hostaier i hoteler es promo-
així en disposició deis visitants cionaran encara més".
que venen a visitar-les. !{;@f]@O(JjJ[Ji)fVl@ Una altra de les tasques que

Les últimes experiencies s'han •• ¿¡ ,. s'ha proposat la institució firal és
realitzat a Verona (Italia) i Agen (¡ di di establir relacions culturals i so-
(Fran¡;:a). A la frra italiana hi varen @[JJu'&J[Ji) 1.9J@ [f[ffJ@I.9J@ cials amb d'altres localitats, així a
anar uns 500.000 visitants i es Italia es va acordar amb l'Ajun-
considera que ha estat un exit de U @¡O@Ui:?@ @[Ji)[JJ @{¡¡] tamentde Rovigo un intercanvi en-
promoció turística per a Lleida, ja tre gups folklorics. Hi ha la possi-
que ha despertat un gran interes i !JD@[f[ffJ bilitat de que un grup d'abande-
curio-sitat per saber on es trobava rats anomenat "El Pali" faci una
aques-ta ciutat, tenint a Catalunya @¡O@[fJ[J'@(JUf]@[J'°a exhibició amb motiu de "Munici-
com a punt de referencia. En el palia" i algun esbart dansaire llei-
cas frances, Lleida és mol t més co- datií vagi a la localitat italiana.
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Que cal veure a Lleida?
Que cal veure a Lleida? És

aquesta sens dubte una pregunta que
ens fan els de fora vila i que de ve
gades ens fem nosaltres mateixos i
no sem pre hi donem una bona respos
ta.

A Llcida, sembla que no, pero hi
ha mol tes coses a veure, una bona
ruta urbana de monuments, que ens
ofereix el seu bagatge historic i artís
líc i que cal iniciar-la pel primer deis
nostres monumenlS; la Seu Vella,
l'amiga Catedral deis lleidalans:
• LA SEU VELLA

Declarada el 1918 Monument Na
cional, la Seu Vella fou iniciada com
a lemple caledralici i damunlles res
les de la mesquila major i de Santa
Maria l'Anlíga.

La consllucci6 del lemple !'inicia
el mestre pedrapiquer Pere de Coma
el 1203, en morir aquesl deixa enlles
lilS els absis romanics i el creuer; les
obres continuaren sota la direcci6 de
Berenguer de Coma, fins el 1248,
any en el qual se'n feu carrcc de les
maleixes, Berenguer de Prenafela.
Fou consagrada pel bisbc Guillem de
Montcada el 31 d'octubre de 1278.

La catedral fou malmesa a fons, a
partir del 1707 amb Felip Ve, el qual
la convertí en caserna i fortalesa.
Avui és encara en perfode de reSlau
raci6.

Cal esmentar d'enlre les seves
meravclles, el clauslre considerat per
le sevcs dimensions el més gran
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d'Europa. També es important i signi
ficalíva la seva torre-campanar, lé
60,60 metres d'allura i 311 escales.
• IlSGLÉSIA DE SANT LLOREN<;

És aquest el segon monument en
importanciadelaciulaLTemple rom a
nic del S. XIII i amb ampliacions i

acabaments gotics, el mateix campa
nar, guarda en el seu interior un
conjunl magnffic de retaules gbtics en

pedra, el més important d'aquests és
el dedicat al lítular del temple, Sant
Lloren.; i que presideix l'altar major.

A la capella del Sanussim hi po
dem contemplar I'antiga Verge deIs
FiIJols de la Seu Vella, obra de Barto
Imeu Robi6 1380.
• ESGLÉSIA DE SANT MARTl

Aquest petit temple romanic, el
més antic de la ciutat fou construi"t a
fmals del S. XII, al vell mig del barri
antic.

Avui el temple gaudeix d'una acu
rada restauraci6 que duu a terme el
Servei del Patrimoni Artístic de la
Generalital de Catalunya.
• l. E. l.

Aquest edifici, enfront de la Cate
dral Nova, fou l'antic Hospital de la
Ciutat anomenat de Sant Maria. Un
edifici singular del gotic civil (1454
1512), avui propietat de la Diputaci6
i seu de l'Inslitut d'Estudis Ilerdencs.

La seva construcci6 respon a la
necessitat de reunir en un de sol, els
set petits hospitals que hi havia a la
ciutat a fi de poder-hi acollir els po
bres, malalts i pelegrins que acudien
a Lleida.

És important en .el seu interior, el
pati gotic i el retaule barroc de
l'antiga capella dedicat a Santa Maria,
obra del mestre Escarpenter.
• LA CATEDRAL NOVA

El 1761 s'inicia la construcci6 de
la ':aledral Nova de la Ciutat que fou
consagrada el 1781 i acabada el
1790. Es aquest un temple neoclassic
de tres naus d'igual altura i magnífica
sobrietat.

La Catedral fou destrui"da el 1936
i amb ella el valu6s cor central així
com els retaules i altres obres d'art.
• LA PAERIA

És aquest l'edifici actual de l'ajun
tament de Lleida i a la vegada l'edifici
civil romanic més important de Cata
lunya.

La Paeria fou la mansi6 senyorial
de la famnia dels Sanaüja, fins a
l'any 1383, data en que fou adquirida
pels Paers de la ciutat, per tal de con
vertir-la en seu municipal.

j

J
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Landa cornmemorativa de la Taula de Canvis (1589)

i
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És important en aquest edifici la
seva fa<;:ana del S. XIII, així com tata
la part soterrania d'aquest, amb el
seu museu i l'antiga "Morra" apresó
medieval de la Ciutat.

Cal esmentar també el Rataule

deis Paers, que es pot admirar en el
Saló de Sessions, realitzat per Jaume
Ferrer 11 al segle XV; així com la
Carta Pobla i el Llibre Verd, aquests
darrers els més valuosQs documents
de l'Arxiu Municipal.
ELS MUSEUS

La CiutatdeLleida té també un cir
cuit de museus que cal esmentar pel
seu interes:

• El Museu de la Paeria: si
tuat en el soterrani de l'edifici muni
cipal. En aquest es pot estudiar les
diferents evolucions arquitectoniques
de l'edifici, amb tot un seguit d'exca
vacions arqueologiques.

El museu ens ofereix una sala
dedicada a l'escut de la Ciutat

• El Museu Morera de Pintu
ra: creat a l'any 1915 com a museu
d'art, té un fans considerable d'obres
del mateix Morera i del seu mestre
Haes, així com d'altres pintors del S.
XIX i XX.: Gosé, Gili i Roig, etc.

El museu es troba situat en una
sala de l'antic convent del Roser, al
popular Carrer de Cavallers, enfront
de l'Oratori NeocJassic deIs 1.Jv>rs.

• Gabinet Numismatic i d'Ar
mes de la Diputació: fou inau
gurat a l'any 1976 i es ubicat al ma
teix palau de la Diputació, un edifici

d'estiJ neocJassic civil del S. XIX.
Aquest mostra una bona part del fans
monetari i totes les armes del Gabi
net, tates elles procedents de la col
lecció del Baró de Ribelles de Vila
nova de l'Aguda, comprades per la

Diputació l'any 1957. La moneda de
Lleida hi és també exhibida en la seva
totalitat.

• Museu de la Catedral No
va: en ofereix aquest una important i
magnífica col.lecció de tapissos fla
mencs, així com altres obres d'art i
pintura com és l'oració de l'hort de
Rafael Mengs i altres.

És aquest
l'edifici
actual de

l'Ajuntament
de Lleida ~

a la vegada
l'edifici

civil
,. ,

roman~c mes
important de

Catalunya

Seos dubte que aquest ha estat
una petita aproximació a la realitat de
la Lleida turística, historica i artística,
que cal anar ampliant en posteriors
col.laboracions.

Avui era doncs un primer apunt
en aquest "Que cal veure a Lleida?".

Jordl Curc6 I Pueyo
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L'Assessorament tecnic del Centre
d'Estudis Turístics "Terres de Lleida"

El presidenl del Cenlre d'Esludis Turíslics "Terres de Lleida", loan Baigol, entén que
la tasca del maleix no és lanl de promoció lurística com de potenciació, i més encara amb
la seva vinculació amb [,Escola de Turisme d'on surten els futurs professionals: "L'escola
ha aportal el seu gra sense (lIlim de lucre", mu.

~~:::¡ ¡

Des d'aquesl Centre es prelén con
tinuar ajudanl a L1eida car 10les les
aclivilalS que es fan estan adre9ades a
Lleida. Com exemple cal destacar I'e
dició anyal de la celebració del celta
men de cinema lurístiC. Per lal d'aglu
tinar les di ferents aetivilals es va
crear un patronal per a la lluila de la
frase que L1eida és la reserva turística
ele Ponenl.

El Cenlre d'Estudis Turfstics "Te
rrcs de Lleida" eSla disposat a co\.la
borar en lOl el que sigui per al nom
de Lleida. pero mollespecialmentdo
nant assessorament. S'ha fel un eslu
eli per la Oipulació que és un invenla
1; deIs recursos de L1eida "que és la
base de la campanya de promoció",
inelica Joan Baigo\.

L'aponació lccnica és for9a im
portanl, pero és més importanl "el
bon nom de I'Escola de cara a I'exle
rior, car si s'ensenya lurisme es poI
lenir una bona projecció", explica el
president. En aquest sentill'aportació
d'idees és importanl donal que lins
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El Centre d'Estudis
"Terres de L1eida"

esta disposat a
col.laborar en tot
el que sigui per al

nom de L1eida

ara no havia tingul cap resso.
O'a1lra banda cal deslacar la do

ble vessanl que fan les practiques
d'esliu de l'a1umnal, perque promo
ciona L1eida de cara als empresaris de
Barcelona i la Costa i que la forma
d'alansar l'a1umnat a l'empresariat és
una forma de formar professionals.

Precisament en la inauguració ofi
cial del curs es convida a1s empresa
ris a l'Escola i de pas se'ls ensenya la
ciulal i els ofereix els plals úpics de la
euina lleidalana. Com anecdota, Joan
Baigol, recorda que tats els anys, a
més la cJimalologia acompanya, car

hi ha boira.
Una de les tasques més impor

tants que desenvolupa és la de les
practiques, inicialiva que va sorgir de
L1eida i que esla en funcionament des
de fa quatre anys. S'ha aconseguit el
conveni amb la Generalitat ¡la Confe
deració de la Federació d'Hostaleria
"i Is a1umnes que volen lreballar ho
poden fer".

A les pracliques hi pot concórrer
qualsevol, sigui de primer, segon o
tercer,ja que s'impaneixen assignatu
res de tercer en primer perque l'alum
ne tingui opció a fer les seves practi
ques. Normalment l'a1umne que ha
lreballal després és clidat per l'empre
sari cada any i molts fins i tat després
de fer els tres cursos de carrera ja te
nen treball on han fel les practiques.

Actualment estudien 230 alumnes
aproximadament i el Centre d'Estudis
Turístics "Terres de L1eida" continua
estant preparat per tal de fer el que si
gui per al nom turístic de L1eida.

Andrés Rodrlguez
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• 105 habitacions amb bany, T.V. i vídeo
• Calefacció i aire acondicionat
• Restaurant "El Sauce"
• Snack bar
• Sala de lectura i T.V.
• Salons per a banquets
• Sala de conferencies (Delfos)
• Saló Mansonia - Convencions - Exposicions 

etc.
• Parking privat
• Garatge i reparacions turisme
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Gastronomia de Lleida
Productes típics de L1eidaNo! No! No! De cap de les ma

neres. Els caragols no s6n la cui
na de Lleida. Que deixin de prego
nar-ho als quatre vents i deixin de
dir que aquests animalets s6n el
pilar que sosté a la rica, sana, no
ble i natural gastronomía del Se
gri11. Per molt que m'argumentin,
sempre rebutjaré aquesta inexacta
crren9a que tenen molts forasters,
gent poc coneixedora del tema i
fins i tot nadius de la ciutat del
Segre.

Si els caragols fossin la base i
suport culinari de Lleida, hauríem
de resignar-nos a una inexistent
cuina, orfena de sentit i de valors.
Podríem afirmar que no tenim
identitat, passat, present ni futur,
dins de la cultura gastronomica
del nostre poble. No tindríem
identitat historica.

S6c conscient que quan es par
la de cuina leidatana, sempre s'as
socia amb ella -des de fora de les
nostres fronteres- als caragols. ¡A
Lleida mengeu molts caragols!
¿Sempreen mengeu? ¿Quantsqui
lograms dius que en mengeu?
¿Tant us agraden? .. Aquesta és
I'idea que se'n té més enUa de les
nostres contrades. Aixo sense cap
mena de dubte és fruit d'un gran
desconeixement, que ve donat per
la poca promoci6 que se li d6na
als afers turfstics de Lleida en els
darrers anys.

Si m'ho permeten, els sugge
reixo, que en la seva propera visi
ta a Lleída, assaboreixin les se
gÜents especialitats, com a plats re
comanats pels seus xefs i que
obeeixen a la cuina de mercat,
abastida per materies autoctones i
de primera qualitat: si us assembla
de primer plat una sopa de Pinya
na, unes faves a la lleidatana o
amb allioli, una tu pina amb cutxi
panda, una escudella de congre,
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uns panadons d'espinacs amb pan
ses i pinyons, una amanida de ve
getals de l'horta lleidatana o una
samfaina amb llonganissa i baca
Ba.

De segon el xef recomana un
bacalla a la lleidatana, unes alber
gínies a l'estil del Segria, un co
nill a la cassola de l'horta de Llei
da, uns peus de porc amb cara
gols, uns panadons de carabassa,
unes bones caros de cordel' a la
brasa amb escalivada, unes mon
getes a la lleidatana o una excel
lent olla barrejada. De postres
disposem d'un gran assortiment
de fruites d'inigualable sabor, en
les varietats de pera, poma, prés
sec, cirera, melons i maduixes.

Per beure amb aquest bé de

"
\,!!!!,..r\"".\,~Iob="''',

Oéu, dísposem d'uns bons vins
elaborats a la propia terra, Ra'imat,
tant en blancs, rosats, negres o ca
ves.

O'aquest hipotetic agap cele
brat en qualsevol restaurant de
Lleida, no importa quin sigui, en
treiem una Ui96 desmitificadora, i
aquesta és precisament la intenci6
de I'amele; que la cuina típica llei
datana no és únicament el caragol.
Aquests s6n molt apreciats, es
consumeixen en gran quantitats,
són el més conegut d'aquesta cui
na, pero al cap i a la fi, només s6n
un deIs molts plats o especialitats
amb que compta la cuina de Llei
da.

Senyors, bon profit!'
Enrie Ribera i Gabandé
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Félix Larrosa, vice-president de Jove Cambra de L1eida

L'intercanvi empresarial fomenta la
promoció de la cintat

(
Jove Cambra de Lleida ha creat

una comissió de seguimentdeles acti
vitats a desenvolupar des del Patronat
Municipal de Tunsme, que presideix
Félix Larrosa, a la vegada vlce-presi
dent de l'entitat, que agrupa a joves
professionals de la ciutat i que té com
a objectiu donar a coneixer la ciutat,
considerant que una de les possibles
fonnules és "fomentar l'intercanvi
empresarial entre professionals de
Llelda i d'altres localitats de sem
blants caracterfstiques de l'estran
gerlt

•

Per aixo creuen necessari la crea
ció del Patronal que fomenti el turis
me ¡ que genen ¡mC1at¡VeS per atreure
el maJor nombre de visitants a la ciu
tal. Precisament Jove Cambra ha ini
ciat les gestions per fer una activitat
"que podria atreure turisme a Lleida
de la propia provincia. Es tracta de
construir un monument que agennani
tots els pobles de les Terres de Po
nenl. L'esmentada obra, dissenyada
a Lleida, es fara amb pedra provment
de cada localital. Estem convenguts

"Es pretén construir
un monume,nt

que agermanl tots
els pobles de les

Terres de Ponent"

que seria un monument molt visitat,
més encara si s'inscriu a cada pedra
ellloc d'on procedeix i si esta deguda
ment certificat", explica Larrosa.

Consideren que Jove Cambra "pot
aportat idees molt bones al Patronat i
desenvolupar-Ies conjuntamenl. Per
exemple, un concurs fotografic ben
organltzat que captesi -les imatges de
les Festes de Maig, podria ser alguna
cosa més per a que els velns de Llei
da es quedessin a la ciutat, a més d'a
treure visitants de tota Espanya".

L'esmentada entitat aporta també
una imporant tasca de promoció exte
rior de la ciutal. Encara que a menor
escala que la institució Fira de Lleida,
els integrants d'aquest col.lectiu tam
bé viatgen a l'estranger i participen
en fires organitzades per Jove Cam
bra on hi van joves a tota Europa. El
muntatge d'estands facilita la distri
bució de cataIe&.s i suggerencies turfs
tiques i gastronomiques de la provin
cia. A més a les festes que s'organit
zen hi ha una participació activa de
Lleida, intentant ensenyar les rique
ses gastronomiques i les caractensti
ques de la ciutat, des de l'aspecte
purament historic i monumental, fins
a l'esbarjo nocturno

La lave Cambra esta agemfanada
amb Carcasonne. "Aravolem revitalit
zar aquesta eina,la qual cosa repercu
tira en benefici de Lleida ja que tin
drfem a Franga una localitat que ens
promocionaria.

Nosaltres participem a les joma-

des hispano-franceses sobre els Piri
neus i ens intercanvien infonnació
amb aquella localital. Iniciarem els
tramits peragennanar-nos ambLimo
ges, una petitalocalitat de similars ca
racterfstlques amb Lleida, amb gran
activitat agrfcola, tot i que destaca per
la seva inilústria de ceramica. EIs in
tercanvis poden ser culturals, comer
cials i esportius", ens diu.

Félix Larrosa assegura que els
membres de Jove Cambra estan dis-'
posats a realitzar un treball entusiasta
en pro dellurisme de la ciutat de Llei
da i considera que la millor manera
d'atreure visitants a la nostra ciutat és
la promoció directa. Posa com exem
pIe els próxims congresos Europeu i
Mundial de les joves cambres, a cele
brar a Colonia ¡ Binningham. "Porta
rem allf documentació per a que es co
negui milIor la nostra ciutat ¡ mostra
rem els productes tipics de la gastro
nomia, cervesa, vi i fruita, tat ofe
rint degustacions", assegura.
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Jaume Escart, president de la Federació de Comen;

"Volem crear un símbol distintiu per
promocionar el comer~ de L1eida i província"

Jaume Escart és el presldent de la Federació de Comer~, en
titat que compta al voltant deis 1.300 associats I que funciona
des de 1977. La cració de la Federació va estar ''per defensar
els Interessos del sector I ajudar a reciclar-se als professio
nals, és a dir, que rebin la formació I Informació que necessl
ten, alxl com per a la promocló deis seus comer~os", indica el
president.

r
Esta clar que la Federació de

Comen; intenta promocionar el co
mery de Lleida i província, pero
també "vol atraure possibles "com
pradors" mitjanyant el gaudiment
deis recursos turístics", diu Jaume
Escart.

En aquest sentit s'han organit
zat activitats de promoció com la
primera i segona campanya de
"Surt al carrer", en la que partici
pen les associacions de comer
ciants i, per suposat, la Federació.

Ara bé, Jaume Escart diu que
seria forya interessant tenir un dis
tintiu: "Volem crear un símbol dis-

UEl patron.aI
pod-,·ia

aglut.in.ar
esforiJos per

poder definir
Lleida cam

ciutat tur(s:tica ft

c· ;.; ;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.; >

tintiu per promocionar el comery".
En aquest capítol esta la possibili
tat de crear coses típiques que dis
tingeixen Lleida "i és interessant
l'idea d'enguany de la coca de
Sant Jordi, com també estaria
moit bé el ressuscitar el "pastís
Granados" per paLt del gremi de
pastissers", afegeix.

El concepte de conquerir
aquest símbol distintiu es podria
dur a terme a través del Patronat
Municipal de Turisme, segons les
apreciacions de la Federació de
Comery. Jaume Escart posa com
exemple el "demanar a les institu
cions recolyament i col.laboració i
mitjanyant el Patronat, aglutinar
els esforyos per poder definir Llei
da com ciutat turística".

Dintre de les activitats que esta
portant a terme, la participació
més irnminent és la de la celebra
ció de "Expolleida" al maig, on
anir1tn empresaris i comerciants
lleidatans. També les associacions
fan coses de cara a la zona, tot or
ganitzantrevetllesi activitatspara!
leles: "El promoure activitats és
forya positiu no tan sois per a! co
mery sinó també del recursos de la
ciutat", diu el president de la
Federació de Comery, "no s'ha
promocionat massa fins ara, pero
seria ideal que cadascú poges por
tar les seves iniciatives i que si
guin filtrades a través del Patronat
per ta! de promocionar Lleida i
província, que compta amb molts
recursos turístics pero que encara
mai han estat massa promocio
nats ll

•

Andrés Rodríguez
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~emu..-ia de la Camb..-a de Cume"-t;
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respectius sectors empresarials i pels Vocals Cooperadors
elegits pel Pie.

El Comite Executlu, integrat per deu persones elegides pel
Pie, entre ells el President de la Cambra.

Els quaranta Membres del Pie es distribueixen en els sec
tors empresarials determinats en el Reglament de Regim Inte
rior.

Cadascun d'ells, elegeix un nombre determinat de 1I0cs, en
funció de la seva contribució a la creació de riquesa a Lleida,
de la seva aportació a la Cambra, i del nombre d'empreses que
integren.

L'organisme administratiu que té competencia sobre les
Cambres de Comerº, i per tant, que exerceix les funcions de
tutela i control, donada la procedencia pública deis seus recur
sos, és la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria
de Comerº, Consum i Turisme.

Els recursos amb que compta la Cambra.de Comerº, són
els ingressos que s'estableixen legalment, i que es reben de _
les empreses en funció del que aquestes tributen per la L1i
cencia Fincal i per l'lmpost de Societats o la Renda de les Per
sones FísiqÜes, sempre i quan corresponguin a activitats em
presarials.

La Cambra de Comerº també disposa d'altres fonts de re
cursos, com són els ingressos per la prestació d'alguns ser
veis i les subvencions o Ajuts que obté de l'Administració, per
dur a terme tasques, per tal de donar el millor servei possible
als electors.

La cambra de Comerr:t, des de la seva creació, té com a
principal finalitat, que justifica la seva existencia, el servei als
seus electors. Així, en tot moment, "ha orientat les seves acti
vttats cap a la satisfacció de les necessitats de servei de les
empreses del cens de la Cambra i de tot el que pugui suposar
ajuda foment i promoció, com també assessorament de I'esta
ment empresarial.

D'altra banda la Cambra sempre ha estat diligent en tots
els informes, dictamens, memóries, etc, que li han estat sol.li
cttats per l'Administració o per altres Insmucions, en compli
ment de les seves funcions d'organ consultiu o de mediació i
defensa deis interessos generals de I'empresa en tots els or
ganismes o entitats on esta representada.

Entre altres, de manera esquematica, els serveis de la
Corporació són:

-Serveis generals i activitats corporatives.
-Serveis de promoció industrial i tecnológica.
-Serveis de Comerº interior i arbitratge.
-Serveis de Comerc; exterior ¡ missions comercials.
-Serveis de Cultura, Informacions i Publicacions.
-Serveis de Turisme, Transport i Comunicacions.
-Serveis d'lndústria i Polígon Industrial.
-Servei en materia de contribucions, impostos i legislació.
·Serveis d'informació a les empreses de la demarcació, mit

jan~nt el cens públic d'empreses.
-Serveis de recepció i transmissió de missatge vía telex i

telefax.
-Serveis de certificacions de capacitat per a la realttzació

de deteminades funcions de mediació o agencia mercantil.
-Serveis als electors per mttja de sales de reunions, per a

societats i grups empresarials.
La Cambra de Comerº i Indústria té el compromís de conso

lidar totes aquelles activttats que beneficiin els empresaris.

Els antecedents remots de les Cambres de Comerº es tro
ben en les Corporacions de Comerciants que es creen a Euro~

pa a partir del Segle XII, i la finalitat de les quals, a diferencia
deis Gremis, no és la protecció deis interessos deis merca
ders, sinó deis interessos del comerº en general. Es designa
ren sota el nom ganarie de consultats. Aquesta clara distribu
ció deis proposits roman intacta avui dia, i, procedent deis Gre
mis de les Patronals o Sindicats Empresarials i deis Consul
tats, es deriva tota I'organització mundial de Cambres de Co
merº, Indústria i Navegació,

Així dones, el nom de Cambra de Comerº implica aquelles
Corporacions que agrupen comerciants i industrials, amb la fi
nalitat de vetllar pels interessos generals del Comerº.

El 1911, la L1ei de Bases estableix amb caracter de Corpo
racions Públiques les Cambres Oficials de Comen~ a Espanya.
Aquesta L1ei completava el text del Reial Decret d'abril de
1886.

La Cambra de Comerº és una Corporació de Dret Públic
que té com a missié:

-Defensar els interessos ganarais de les activitats comer
cials, industrials ide servejs en la saya jurisdicció.

-Impulsar el desenvolupament de l'Economia de L1eida i de
les sevas comarques.

-Actuar com a órgan de consulta de l'Administració Autonó
mica, Central i Local, en I'ambtt económico

-Assessorar individualment icol. lectiva els seus Membres.
La Cambra de Comerc;, la integren tates les empreses co

mercials, industrials i de serveis, ja siguin persones físiques o
jurídiques, que estan donades d'alta en activitats subjectes a
la L1icencia Fiscal. Aquests electors tenen dret a participar, a
ésser elegits, i a elegir directament I'órgan maxim de govern
de la Corporació, que és el Pie.

Les funcions de la Cambra de Comerº, com a Corporació
defensora i impulsora deis interessos generals de l'Economia
de L1eida són:

-Acomplir els serveis que consideri útils per a les seves fi
nalttats.

-Intervenir com a arbitres d'equttat en Ittigis.
-Crear i administrar entitats impulsores del desenvolupa-

ment economic.
-Potenciar I'exportació.
·Promoure la formació empresarial a tots els nivells.
-Participar en societats de desenvolupament.
-Estimular la investigació.
·Promoure la realització de Fires i Missions Comercials.
-Desenvolupar totes les activttats que treballin en benefici

del conjunt de l'Economia de les comarques de L1eida.
Les funcions de la Cambra de Comerº, com a órgan consul

tiu de l'Administració són:
-Ésser escoltada pel que fa als assumptes que afeetin els

interessos generals del Comerº, la Indústria i els Serveis de
L1eida.

-Emetre els informes que li siguin sol.licttats per l'Adminis
tració.

-Propasar les reformes i mesures que cregui necessaries
per al desenvolupament de I'activttat económica dins la demar
cació de la Cambra.

Dirigeixen la Cambra de Comerº les própies empreses de
L1eida a través deis Órgans de la Corporació. Els govern d'a
quests dura quatre anys.

El Pie, integrat per quaranta Membres, elegits pels seus

¡
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L'HOTEL SEGRIA, de recent
construcció i modernes instal.la
cions, conegut a la regió per la seva
bona cuina casolana i la llarga tradi
ció professional, est~ situat a la capi
tal d'una comarca reconeguda interna
cionalment com la millor zona frutl
cola, com és "la Comarca del Segri~"
a Lleida, on pel seu desenvolupament
comercial, anualment es celebra una
de les tires més importants, agrícola,
frutfcola i ramadera.

Lleida, situada a les comarques de
ponent de la regió catalana, gaudeix
de molt bones comunicacions i proxi
mitat amb els sectors turístics de més
relleu avui a Espanya, tant amb plat
ges com en alta muntanya, a més
d'estar a curta distIDcia de les capi
tals més imporants del territori
nacional.

....

HOTEL SEGRIA
c::: 7

11 Passeig de Ronda, 23 - LLEIDA

TeH~fon: (973) 23 89 89 (4 línies) Telefax: (973) 23 36 07

BB'l La última palabra en banca.
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Lleida, cru"illa de camins i civilitzacions
"Benvingut a Lleida, sempre jove

i dinamica, oberta i acollidora". Amb
aquest missatge és presenta el butlletf
informatiu que pretén, amb un breu
recull de característiques propies de
la capital del Ponent Catala, promo
cionar el turisme d'una "Lleida, tal
com sana",

La benvinguda no pot ésser millor
que amb la tradició viva a rart, tot ex
posant una bella imatge de la Seu Ve
lla. Com"a complement quatre petites
instantarues que mostren la Fira inter
nacional, el comen;;, rautopista i el
riu Segre.

La presentació deIs convilatans
d'aquesta capital del Segrla, cruilla
decamins i civilitzacions, resulta qua
si bé emotiva: "Terra de gent "Fer
ma" que ha marcat el particular carac
ter popular". Es tracta d'una senzilla
publicació que convida a tothom a la
nostra "Terra Ferma".

El Patronat Municipal de Turisme
ha inclos dintre d'aquest butlletí qua-

tre importants i definitoris apartats
d'atractius que gaudeix Lleida, amb
un petit comentari, un seguit d'orien
tacions i, fins i tot amb algun comen
tari fet per part de personatges fon;;a
coneguts al nostre indret.

El director musical Lluís Virgili
parla de "ciutat capdavanterade la pe
dagogia musical" i serveix per expli
car ractivitat musical i fer extensiva
la invitació a concerts simfbnics i
cant coral, el curs internacional de
música i a la Fira de la Música al Ca
rrer

La gastronomia lleidatana és un
deis sfmbols més característics de la
nostra cultural. Els caragols a la llau
na, a la brutesca, amb samfaina... , la
coca de recapte, les carns a la brasa,
les patates al caliu, les faves amb all i
oli, el pa torrat i d'altres plats tfpics
donen bona fe d'aquesta cultural. El
cuiner J. Lladonosa defmeix aquest
apartat: "La cuina de Lleida és un pas
entre els caragols i l'enginy".

La Lleida artística porta molta ri
quesa amb el predomini deIs conjunts
rom1mics, gbtics, neoclassics, ba
rrocs i muslmans. 1 per damunt de
tot, la Seu Vella, privilegiada i majes
tuosa dalt del seu turo que domina la
ciutat: "L'equilibri arquitectonicdeto
ta la Seu Vella, és una simfonia... ",
diu rescultor Leandre CristOfol.

FinalmentlaLleidalúdicaambam
bients que fan que un no s'hi senti
mai estrany amb fon;:a esbaIjo per
gaudir. Són moltes les manifesta
cions festives tradicionals que desta>
quen, pero una de les característiques
més singulars de Lleida és la capaci
tat deIs lleidatans d'aplegar-se en co
lles o penyes. 1a la nit. .. Lleida s'ho
passa d'allo més bé...

Barcelona, Saragossa, Andorra,
Tarragona, Val d'Aran, Pallars i Flix
resten reflectits al mapa que troba la
seva croilla de camins a Lleida, tal
com sona.

Andrés Rodríguez
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La Seu Vena trenca e~s esquemes
generics de~ món de I'art

Es tracta d'una
basílica romimica
pero posseeix el

cimbori més classic
del gotic catala

Hi ha quelcom més generic i
més representatiu de la nostra L!ei
da que La Seu Vella, el nostre, en
cara que impropiament, Castell?
Considerant la seva situació físi
ca, potser hi sigui un xic complex
el fet que sigui gaudida per molts
lleidatans pero aquests, al cap i a
la fi, poden i deuen pujar-hi molt
més i entrar en contacte així arnb
les sentors de l'antigor.

No és pas desconegut que, al
cap i a la fi, sembla ser que a la
Roca Sobirana hi era el rovell de
l'ou de la lltirtil iberica i que, adés
per ara, la Sudda és el nostre més
antic monument.

1 que dir-ne de la Seu? Al ma
teix temps, mostra de la fe d'un
poble, deIs seus moments de rau
xa, deIs seus moments de seny
restaurador. .. de l'obra de grans
col.lectius humans totalment des
coneguts com és el cas deIs musul
mans que van restar al país... de
l'obra de grans mestres que així
han passat a la historia com és el
cas del mestre Pere de Coma...
En resum, que dir-ne de la nostra
essencia, del nostre mol! de· I'os
que no hagi estat dit?

Som-hi tanmateix i parlem-ne
deIs trets basics.

La nostra Seu Vella per tren
car, trenca fins i tot els esquemes
generics del món de l'Art. Mirem,

si un consulta un manual qualse
vol d'Historia de l'Ar!, !i'n defini
ra el Romanic com un art que es
va desenvolupar a l'Europa Occi
dental entre els ss. VIII al XII i
del gotic n'esmentara els ss XIII
al XVI. Doncs bé, la nostra Seu
Vella és fonarnentalment romani
ca i tanmateix és del segle XIII.
Li'n definira el romanic com l'es
til de les obscuritats i de les tene
bres i en canvi a la nostra Seú Ve
lla un dia esplendorós de sol, deIs
que n'hi han tants i tants a la nos
tra ciutat, haura de parpellejar i en
tornar els ulls donada la claror i la
lluminositat que hi trobara... Es

tracta d'una basílica romanica pe
ro posseeix el cimbori més classic
del gotic catala...

Malauradarnent i si hem de fer
cas a la Historia, ha perdut gaire
bé totes les riques mostres de pin
tura mural que havia tingut pero
tanmateix les poques que li resten
són almenys de cinc estils dife
rents i, en una mateixa capel!a la
de Sant Tomas per exemple, n'hi
ha fins a de tres estils diferents.
Qui en dóna més?

Bé, si tot aixo no ho teniu prou
assumit, pugeu-hi doncs i ho po
dreu constatar.

Xavler Benet I Plnós
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"L'Áplec del Ca..-aeul" pul d'arracciú
tu..-ístifAl des de fa lf) anys

La festa gastronomica de I'A
plec del Caragol s'ha convertit en
els darrers 10 anys en un deIs més
grans pols d'atracci6 generadors
de turisme, encara que només si
gui durant els dos darrers dies de
la Festa de Maig, en honor de
Sant Anastasi. Precisament aquest
any celebra el seu dese aniversari i
presenta diferents novetats, a l'es
pera que ellleidata i el foraster pu-

f

guin gaudir d'aquest esdeveni
ment.

Les xifres parlen per si soles,
en aquesta ocasi6 s'hi han inscrit
122 colles, la qual cosa implica la
participaci6 d'uns deu mil collis
tes. pero sempre les previsions
d'assistencia s'han vist supera
des. En anys anteriors s'ha arribat
a comptabilitzar fins a 50.000 per
sones, que es reuneixen a la vora
del riu, per fer un tastet de cara
gols a la llauna, un deIs plats llei
datans més conegut a I'exterior.

EIs organitzadors d'aquesta fes
ta, la Federaci6 de Colles de Llei
da (FECOLL) és conscient de que
es converteixen en protagonistes
del final de la Festa Major. De fet
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el sector d'hostaleria de Lleida es
col.lapsa per poder atendre als IllÍ
lers de visitants que venen a Llei
da. La infraestructura de l'Aplec
inclou un espai que funcionara a
manera de restaurant per a totes
aquelles persones que vulguin que
dar-se a menjar caragols, en lloc
de desplacrar-se cap a un restau
rant.

El president de la FECOLL,

Manolo Calpe, ha assenyalat que
donada la importancia que cada
cop més va adquirint, s'hauria de
pensar en incloure als collistes al
Patronat Municipal de Turisme.
Tot pensant en els visitants es
muntara un estand d'informació
per atendre als turistes i orientar
als mitjans de comunicació de fo
ra, que posterionnent s'encarre
garan de donar una valuosa infor
mació i publicitat del que s'esdevé
a Lleida.

Els collistes s'han proposat
que el nom de Lleida sigui cada ve
gada més conegut, no només a
d'altres províncies espanyoles, si
n6 també a l'estranger. Diversa do
cumentació sobre I'activitat esde-

vinguda a Lleida durant els mes
13 i 14 de maig ha estat distribuI
da al Rosselló frances.

El programa presentat per la Fe
deració de Colles inclou diferents
atractius, pensats tant per als co
llistes coro per als visitants, con
vertint la Festa en un gran espec
tacle, amb la presencia deIs trabu
caires de Solsona, Castellers i m
verses actuacions musicals. L'or-

El sector

d'hostaleria es

coJ.lapsa per

poder atendre als

milers de

visitants que

venen a L1eida

ganització de la primera Cursa de
Caragols, en un caragolodrom ins
taLlat al propi "Xoperal" i l'am
plia desfilada de colles poden re
sultar també d'especial atractiu per
als turistes que trobaran un inu
sual ambient a la ciutat, sobretot el
diumenge, dia 14, a partir de les 8
del matí, hora en que esta prevista
la concentracióde les colles a Doc
tor Fleming, per sortir una hora
més tardo

L'arribada, a les 10,30 de tots
els collistes al "Xoperal" i la con
centració de xarangues i penons,
per a la Xarangada final a la placra
Paeria, es converteixen en dos ac
tes coloristes i multitumnaris.

J.B.

j



UNflOJEL CON TODO
DETALLE

HOTEL PIRINEOS
***-

Paseo de Rondo, 63 - Teléfono: 1973)2731 99 - Telex NHPIR-E 53484 - fax 26 20 43 - 25006 - llElDA

En lérida un tres estrellas d,Jeren/e con todos los
servicios y prestaciones del Grupo «NH Hoteles». NH
Cien habitaciones con nuestros detalles habituales.'
TV color con mondo o distancio, antena parabólico,
aire acondicionado, Desayuna-Bulle/, etc...
El hotel cuento también con salón para convenciones H O T E l E S
yreuniones de trabajo y le presento su vecino _ 11 _ .... J _ J _.. _11. _Galeria ComerCio/. ~ p.¿~




