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El 45% del turisme de negocis, a La Llotja

• E l Palau de Congressos organitza l’any passat 107 actes i aplega 25.847 assistents
La Llotja va aportar un 45% del negoci
que generen els esdeveniments i les convencions celebrats a la ciutat durant el
2012, segons el consell d’administració
del Centre de Negocis i Convencions

S.A., la societat pública propietària de La
Llotja. L’impacte econòmic del turisme
de negocis a la ciutat durant el 2012 va
ser de 17.468.041 €, dels quals La Llotja
va generar 7.787.587 €.

El Centre de Negocis i Convencions
S.A. va tancar l’exercici 2012 amb un
benefici abans d’amortitzacions de
423.000 €, enfront els 174.000 € del
2011, i un resultat comptable negatiu
d’1.371.000 € fruit de l’amortització.

El 2012 l’impacte econòmic
de l’activitat congressual de
La Llotja sobre la ciutat de
Lleida va ser de 7.787.587 €

La Llotja acull reunions, congressos, trobades empresarials i workshops. © Defoto

La Llotja va acollir l’organització de
107 actes amb 25.847 assistents (pels
96 i els 22.034 assistents del 2011), amb
una mitjana de 242 persones per acte.
Quant al tipus de reunions i congressos,
un 16% són de l’àmbit de l’alimentació
i l’agricultura; un 14%, del sector de la
formació i la consultoria; un 9%, del sector de la medicina, farmàcia i veterinària,
i un 7% dels sectors de la comunicació,
la tecnologia, la cultura, els espectacles
i els esports. •••

El millor sommelier de Catalunya, de Lleida

• T oni Lara, del restaurant L’Estel de la Mercè, s’imposa als altres 19 candidats catalans
Toni Lara participarà en l’edició espanyola del concurs, que tindrà lloc
a Sant Sebastià en el marc de Gastronomika 2013, del 6 al 9 de octubre.
Els finalistes, Josep Pelegrí, de Joviat
(Manresa), i Pilar Cavero, del Celler de
Can Roca (Girona), completaran el trio
de representants catalans.

La Llotja acull el concurs,
en què hi participen cinc
especialistes en vi de les
Terres de Lleida

Toni Lara rep el guardó en l’acte celebrat a La Llotja de Lleida © Como Pomona

El Palau de Congressos-La Llotja de
Lleida va acollir la celebració del prestigiós concurs Millor Sommelier de
Catalunya 2013, que va aplegar els vint
millors sommeliers catalans.
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El guanyador del concurs català va
ser Toni Lara, sommelier del prestigiós
restaurant L’Estel de la Mercè i un dels
cinc lleidatans participants especialistes en vi.

A més del concurs, es va celebrar
una Mostra de Vins Denominació
d’Origen Costers del Segre, amb una
vintena de cellers, i la Nit del Sommelier, amb un sopar coral tipus còctel en
què els serveis de restauració de La
Llotja es van sumar a les degustacions
elaborades per col•lectius de cuina
lleidatans. •••

