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Un grup de periodistes que treballen per a cinc 
mitjans de comunicació de gran prestigi de 
l’Argentina i del Perú participen aquesta se-

tmana en un press trip gastronòmic per tot Catalun-
ya que inclou una estada de dos dies al Pirineu de 
Lleida. En aquesta zona tindran ocasió de visitar i 
gaudir de la gastronomia de les comarques de l’Alta 
Ribagorça, l’Alt Urgell i la Cerdanya. La Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, col·labora 
en l’organització d’aquest viatge, que ha estat impul-
sat per la l’Agència Catalana de Turisme a través del 
seu nou CPT a Sud-Amèrica i l’OET de Buenos Aires.
Aquesta és la primera vegada que un grup de perio-
distes procedents de Sud-Amèrica participen en un 
press trip a la demarcació de Lleida. La presència de 
la delegació és el resultat de les gestions de la re-
centment inaugurada oficina de promoció turística de 
l’Agència Catalana de Turisme a Sud- amèrica, amb 
seu a Sao Paulo (Brasil). Aquesta oficina s’encarrega 
de promoure la destinació turística catalana en els 
mercats de Brasil, Argentina, Xile i Colòmbia. Amè-
rica del Sud, un dels mercats turístics emissors amb 
major potencial de creixement, es troba molt ben con-
nectat amb Catalunya, amb vols a Barcelona des de 
les principals ciutats d’aquella zona.

Els periodistes que participen en el press trip pertan-
yen a mitjans escrits de gran difusió com són el diari 
Clarín d’Argentina, amb un tiratge de 400.000 exem-
plars i 1.500.000 de lectors; la revista Cuisine &Vins, 
amb distribució per tota Llatinoamèrica i uns 100.000 
lectors, i el diari El Correo de Perú. També participaran 
un periodista de la Revista El Gourmet, que compta 
amb un programa de televisió dedicat a la gastrono-
mia, així com altres periodistes que pertanyen a una 
emissora de ràdio de l’Argentina i a mitjans digitals.
El grup de periodistes van arribar ahir a la tarda a 
la comarca de l’Alta Ribagorça i es van allotjar a 
l’Aparhotel Augusta de la Vall de Boí. Aquest matí han 
visitat les esglésies romàniques de la Vall de Boí i el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici. Aquesta tarda viatjaran fins a la comarca de l’Alt 
Urgell, on tenen prevista la visita al casc antic de la 
Seu d’Urgell, i finalitzaran el recorregut a l’Espai Er-
mengol, on tindran ocasió de fer una degustació de 
formatges i embotits en el decurs d’un maridatge amb 
vins amb la D.O Costers del Segre. Posteriorment, 
a les 19.30 hores, continuaran el viatge cap a la co-
marca de La Cerdanya, amb allotjament a la localitat 
de Llívia, des d’on demà continuaran la seva visita a 
d’altres comarques de Catalunya.

PERIODISTES DE SUD-AMÈRICA PARTICIPEN 
PER PRIMERA VEGADA EN UN PRESS TRIP 
DE GASTRONOMIA AL PIRINEU DE LLEIDA


