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La promoció dels atractius turístics, gastronò-
mics i culturals de la comarca de les Garri-
gues, tot coincidint amb la celebració de la 53a 

edició de la Fira de l’Oli Extra Verge i Les Garrigues, 
centrarà el programa d’activitats d’un grup de 7 pe-
riodistes i bloguers europeus que a partir d’avui i fins 
divendres visitaran la comarca de les Garrigues amb 
motiu de la missió de promoció internacional que 
s’ha organitzat per promocionar la comarca. Amb 
aquest mateix objectiu per a aquest diumenge, 17 de 
gener, la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 

de Turisme, ha organitzat una altra acció promocio-
nal que consistirà en una trobada d’Instagramers a 
les Borges Blanques.

El vicepresident de la Diputació de Lleida i del Pa-
tronat de Turisme, Gerard Sabaric i  l’Alcalde de les 
Borges Blanques, diputat i president del Patronat 
Fira de les Garrigues, Enric Mir han rebut aquesta 
tarda el grup de  7 prescriptors de prestigi vinguts 
d’arreu d’Europa, especialitzats en turisme i gastro-
nomia i que durant tres dies visitaran la comarca de 

La Diputació de Lleida ha rebut aques-
ta tarda el grup de periodistes i bloguers 
europeus que formen part de la missió de 
promoció internacional de les Garrigues

El Patronat de Turisme, organitza per aquest diumenge una nova trobada d’Instagramers a les Borges 
Blanques amb motiu de la 53ª Fira de l’Oli de les Garrigues

Trobada que ha tingut lloc a la Diputació de Lleida al grup de periodistes i bloguers europeus especialitzats en turisme i gastronomía i la relació dels pres-
criptors que participen en aquesta acció promocional de les Garrigues.
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les Garrigues amb motiu de la missió de promoció 
internacional que s’ha organitzat a l’entorn de la cele-
bració de la 53a Fira de l’Oli de les Garrigues que se 
celebra del 15 al 17 de gener a les Borges Blanques. 
 
El vicepresident de la Diputació, Gerard Sabarich, ha 
agraït en el seu parlament la bona  predisposició del 
grup de periodistes i bloguers per voler venir a conèi-
xer l’oferta turística, gastronòmic i cultural de què el 
visitant pot gaudir en aquesta època de l’any a la co-
marca de les Garrigues, la qual disposa de l’oli amb 
la DOP les Garrigues com un dels seus principals 
referents d’abast mundial. També ha fet referència al 
patrimoni cultural de la comarca, que disposa entre 
els seus referents mundials de les pintures rupestres 
de la Roca dels Moros del Cogul, que l’any 1998 es 
van declarar Patrimoni Mundial dins del conjunt d’art 
rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica 
i la fortaleza ilergeta dels Vilars d’Arbeca, el conjunt 
històric i arqueològic monumental únic al món ibèric 
català.
 
 Per la seva banda, Enric Mir, ha manifestat “sentir-
se molt il.lussionat per aquesta Missió de promoció 
Internacional de les Garrigues, que ens permetrà 
explicar al món les coses meravelloses que aquí te-
nim per oferir-los, a través de les publicacions en els 
seus blocs, mitjans i xarxes socials que integren els 
seus cercles d’influència”. A l’acte també han assis-
tit el director del Patronat de Promoció Econòmica, 
Joan Buchaca, el director del Patronat de Turisme, 
Juli Alegre i el  president de la demarcació de Lleida 
del Col.legi de Periodistes, Rafa Gimena.
 

Instawalk a les Borges Blanques aquest 
diumenge

D’altra banda, i de cara a aquest pròxim diumenge, 
17 de gener, amb motiu de la celebració de la 53a 
edició de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les 
Garrigues, la Diputació de Lleida, mitjançant el Pa-
tronat de Turisme, ha organitzat una nova trobada 
d’Instagramers. Aquesta nova acció promocional es-
tarà centrada a donar difusió a la mateixa celebració 
de la Fira de l’Oli de les Garrigues i als atractius tu-
rístics i gastronòmics de les Borges Blanques, que té 
en l’oli el seu producte estrella.

La trobada porta per nom “Or líquid a la Fira de l’Oli”. 
L’activitat programada per a tots els inscrits a la jor-
nada començarà diumenge a les 9.30 hores amb una 
benvinguda que tindrà lloc a l’Espai Gastronòmic del 
Pavelló de l’Oli de la Fira, on tindran l’oportunitat de 
fer un tast d’oli de qualitat verge extra. Tot seguit pro-
cediran a visitar la Fira de l’Oli. Al migdia els Instagra-
mers podran gaudir de la desfilada i la festa dels Tres 
Tombs de Sant Antoni, que tindran lloc al passeig del 
Terrall de les Borges Blanques. La jornada s’acabarà 
amb un tast gastronòmic que consistirà en un ma-
ridatge de vi i aperitiu amb productes de les Garri-
gues que prepararà l’Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Lleida i que tindrà lloc a l’estand de la Diputació de 
Lleida dins de la Fira de l’Oli.
Tots els participants en aquest nova trobada 
d’Instagramers podran penjar les seves fotografies 
a l’aplicació Instagram amb els hashtags #ccgarri-
gues, #turismelesgarrigues, #firaoli, #firagarrigues, 
#aralleida, #aralleidafiraoli i #igerslleida.
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S’adjunta 1 document amb una elació de participants a la Missió de Promoció Internacional de les Garrigues
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