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El director del Patronat de Turisme de la Diputa-
ció de Lleida, Jordi Blanch, ha participat aques-
ta tarda en l’acte d’inauguració del village ca-

talà que organitza l’Agència Catalana de Turisme 
del 27 al 29 de setembre al Port Vell de Marsella per 
promocionar l’oferta turística de Catalunya al mercat 
francès. La Diputació de Lleida, per mitjà del Patro-
nat de Turisme, participa en aquesta acció amb dos 
taulells i amb les marques de Pirineus i Terres de Llei-
da per promocionar el conjunt de l’oferta turística de 
Lleida. És la primera vegada que el Patronat participa 
en una acció especifica adreçada als habitants de la 
ciutat de Marsella.

Jordi Blanch ha assenyalat la importància d’aquesta 

iniciativa promocional, “que forma part del Pla 
d’Accions del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida per millorar la promoció i la comercialització 
turística de les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida en l’àmbit internacional amb la finalitat que el 
nombre de turistes francesos que visiten la demarca-
ció de Lleida s’incrementi”. Blanch ha destacat que 
“es tracta d’una acció promocional adreçada a captar 
el públic finalista a peu de carrer mitjançant diferents 
activitats i donant a conèixer tot el nostre potencial 
turístic i proper”. França és el primer mercat emissor 
de turisme estranger per a les comarques de Lleida. 
Aproximadament un de cada tres turistes estrangers 
que visiten les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida prové de França. 

Inaugurat el Village català a Marsella que 
compta amb la participació de la Diputació de 
Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme
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L’acte d’inauguració, que ha tingut lloc al Quai de la 
Fraternité del Port Vell de Marsella, ha anat a cura de 
la delegada del Govern de la Generalitat de Catalun-
ya a França, Maryse Olivé; el subdirector de l’Agència 
Catalana de Turisme, Patrick Torrent, i la directora 
del Centre de Promoció de Turisme de Catalunya a 
França, Josefina Mariné. L’acte ha comptat també 
amb la presència de representants de l’Ajuntament 
de Marsella.

Durant els tres dies que el village català estarà 
instal·lat al Port Vell de Marsella, els visitants podran 
gaudir de nombroses activitats i alhora cercar tota 
mena d’informació per poder preparar les pròximes 
sortides de vacances i festius i descobrir l’oferta turís-
tica del Pirineu i les Terres de Lleida, com també del 
conjunt de Catalunya.


