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MILLOR COMERÇ DE 
BARRI 
Peixateria Ledesma
MILLOR VENEDORA 
Carol Sans de Flors Carol
A LA INNOVACIÓ 
TURÍSTICA 
Grup Sorigué i Fundació 
Sorigué
A LA INNOVACIÓ 
COMERCIAL 
BlackPier
PROFESSIONAL 
TURÍSTIC
Maria José Puyalto
TRAJECTÒRIA 
PROFESSIONAL 
DEDICADA AL 
TURISME 
José Ángel Rodríguez i 
Miquel Queralt
TRAJECTÒRIA 
PROFESSIONAL 
DEDICADA AL 
COMERÇ 
Anna Pellisé, Bienvenida 
Ramon, Melitón Regué, 
Elvira Forcada, Josep 
Carner, Lluís Badia, 
Rosabel Trench, Amador 
Lara i Alba Bullich
ENTITAT QUE HA 
CONTRIBUÏT EN 
LA DINAMITZACIÓ 
TURÍSTICA 
Associació de la Festa 
de Moros i Cristians 
de Lleida  - Josep Lluís 
Vázquez
ENTITAT QUE HA 
CONTRIBUÏT EN 
LA DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL
Associació de 
comerciants de 
Democràcia i Cardenal 
Remolins - Pilar Agulló, 
Carol Sans, Sara Agulló
MILLOR EMPRESA 
TURÍSTICA 
Bluescape Room Lleida - 
Carlos Ferrándiz, Xavier 
Villodres
MILLOR EMPRESA 
COMERCIAL
Cansaladeries Carner 
- Josep Carner, Isidre 
Cambray
MENCIÓ HONORÍFICA
Carmel Lladonosa

PREMIS
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Lleida premia la innovació, 
la dinamització turística i la 
trajectòria dels comerços
L’Ajuntament de Lleida 
va premiar ahir a la nit, 
en un acte a la Llotja, un 
total de 20 empreses i 
professionals per contribuir 
a la potenciació del turisme 
i el comerç local.

Lleida 
REDACCIÓ
La 3a edició dels Premis de Turis-
me i Comerç va aplegar prop de 
300 persones relacionades amb 
aquests dos àmbits estratègics 
de la ciutat, una festa que pretén 
reconèixer l’esforç de les empre-
ses, entitats i professionals que 
contribueixen a la millora de la 
competitivitat de Lleida, mitjan-
çant l’activitat turística i per la se-
va responsabilitat amb la societat 
i l’entorn urbà.

La convocatòria va rebre 50 
candidatures, presentades per di-
ferents entitats, que són les que 
van optar enguany als premis. 
Aquests reconeixen diferents mo-
dalitats repartides en 3 categori-
es troncals: els professionals que 
han marcat la diferència, els esta-
bliments i la seva capacitat d’ac-
ció com a pols de dinamització i 
les entitats rellevants dels sectors 
turístics i comercials de Lleida.

Els premis, distribuïts en 11 

modalitats, van ser els següents: 
El millor comerç de barri va ser 
per la Peixateria Ledesma, men-
tre que la millora venedora va dis-
tingir Carol Sans de Flors Carol. Els 
premis a la innovació empresarial 
turística i comercials van ser pel 
grup Sorigué i Fundació Sorigué 
i per BlackPier, respectivament. 
La distinció de millor professional 
turístic va ser atorgat a la dega-
na de Dret, Economia i Turisme, 
Maria José Puyalto. D’altra ban-
da, es va reconèixer la trajectòria 
dedicada al turisme de José Án-
gel Rodriguez i Miquel Queral, i 
també la trajectòria dedicada al 
comerç d’Anna Pellisé, Bienveni-
da Ramon, Melitón Regué, Elvira 
Forcada, Josep Carner, Lluís Ba-
dia, Rosabel Trech, Amador Lara 
i Alba Bullich. 

Les entitats premiades van ser 
l’Associació de la Festa de Moros 
i Cristians per ser la que més ha 
contribuït a la dinamització tu-
rística i l’Associació de comerci-
ants de Democràcia i Cardenal 
Remolins per ser la seva tasca en 
la dinamització comercial. La mi-
llor empresa turística va ser per 
Bluescape Room Lleida i la millor 
empresa comercial per Casala-
deries Carner. Carmel Lladonosa 
va rebre una Menció honorífica.


