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La presentació tindrà lloc demà dijous, 14 de març, al Centre Cultural Blanquerna de Madrid amb la participació del vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, el director de l’ACT, Xavier Espasa i els
representants de 10 empreses i entitats turístiques de Lleida
EL PATRONAT DE TURISME I L’ACT PRESENTEN L’OFERTA DE TURISME ACTIU I NATURA DE LLEIDA
A TUROPERADORS DE MADRID
El Centre Cultural Blanquerna de la Generalitat de Catalunya a Madrid acollirà demà dijous, 14 de març, al
vespre una presentació de l’oferta de turisme actiu i esports d’aventura de la demarcació de Lleida a agències de viatges i turoperadors turístics de Madrid, en una acció promocional organitzada conjuntament per
l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Coincidint amb aquesta
presentació, l’aparador de la façana del Centre Cultural Blanquerna, situat al carrer Alcalá, al centre de Madrid, per on diàriament transita un gran nombre de persones, mostrarà una fotografia de grans dimensions de
l’activitat de ràfting que romandrà exposada al públic fins a mitjan d’abril.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, seran els encarregats de fer la presentació de l’oferta de natura i turisme actiu de les comarques
de Lleida. A continuació tindrà lloc un workshop entre representants de les agències de viatges i els turoperadors de Madrid i els empresaris i representants del sector turístic de Lleida. Per part de les comarques de
Lleida participen en aquesta acció promocional a Madrid 10 empreses i entitats: Ràfting Sort Ruber-River, el
Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu, l’Associació de Càmpings de Lleida , el Monestir de les Avellanes,
Pedratour, CIM Hotels, Roc Roi, el Patronat de la Vall de Boí, Torisme Val d’Aran i el Patronat de Turisme de
la Diputació de Lleida.
Aquesta presentació a Madrid coincideix pràcticament amb l’inici de la temporada dels esports d’aventura
a la demarcació de Lleida. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida farà la presentació de la nova
temporada de turisme actiu i esports d’aventura a les comarques de Lleida el dilluns, 25 de març, coincidint
amb l’inici del període de vacances de Setmana Santa. La presentació es farà a Llavorsí, al Pallars Sobirà,
i posteriorment s’iniciarà un descens d’embarcacions fins a Rialb i Sort. L’acte és organitzat pel Patronat de
Turisme conjuntament amb l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
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