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Premsa internacional s’interessa per 
l’oferta de turisme actiu de Lleida 

Els periodistes internacionals que visiten aques-
ta setmana diferents comarques lleidatanes 
pertanyen al grup holandès de comunicació 

Tracks & Trails i a la prestigiosa guia francesa en su-
port on-line Routard.com. 

El grup de comunicació Tracks & Trails disposa d’un 
canal de televisió, una plataforma de comunicació 
on-line i una revista especialitzada en turisme actiu 
que té com a partners, entre d’altres, les federacions 
de senderisme, mountain bike, escalada i esports de 
muntanya dels Països Baixos. Els 4 periodistes del 
grup de  comunicació  Tracks & Trails recorreran dife-
rents indrets turístics de la Noguera, el Pallars Jussà, 
la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A 
la Noguera van visitar ahir diumenge el Monestir de 
les Avellanes. Aquest matí han practicat senderisme 
pel Congost de Mont-rebei,  a la comarca del Pallars 
Jussà i a la tarda viatjaran fins a la Vall de Boí on 
faran una visita al romànic Patrimoni de la Humanita. 
Demà al  visitaran el Parc Nacional d‘Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. Posteriorment  a la tarda 
es desplaçaran fins a la comarca del Pallars Sobirà, 
on faran un breu recorregut pel Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Finalment dinmecres gaudiran d’un descens 
amb ràfting per les aigües del riu Noguera Pallaresa.
 
Per la seva banda, una periodista del mitjà on-line 
www.routard.com participarà del 14 al 16 de juny en 
un presstrip per la comarca de la Noguera, si bé pos-
teriorment oferirà informació del conjunt de l’oferta 
turística lleidatana, fruit d’altres viatges que han fet 
periodistes d’aquesta mateixa guia de viatges. El 
mitjà Routard.com és el primer portal d’informació 
turística on-line de França, el qual dóna informació 
actualitzada per triar i organitzar els viatges amb més 
de 200 fitxes de destinacions i també inclou un fòrum 
dels passatgers i intercanvi de fotos.

 
Turoperadors internacionals a la Val d’Aran i la 
Vall de Boí 
 
D’altra banda, durant aquest cap de setmana 16 tu-
roperadors internacionals han visitat la Val d’Aran i 
la Vall de Boí com a continuació del workshop MEET 
Catalunya que va tenir lloc el divendres, 12 de juny, a 
Sant Sadurní d’Anoia destinat al turisme de reunions. 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha 
col·laborat en aquest viatge de familiarització dels tu-
roperadors internacionals, que ha estat coordinat per 
Torisme Val d’Aran conjuntament amb l’ACT. 

Un total de 5 periodistes internacionals que treballen per a importants mitjans de comunicació de 
França i els Països Baixos especialitzats en l’oferta de turisme actiu visitaran en dos grups dife-

rents fins dimecres, dia 17 de juny, les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagor-
ça i el Pallars Sobirà per elaborar diversos reportatges i mostrar l’oferta turística lleidatana al seu 
públic. Aquests viatges han estat organitzats per l’Agència Catalana de Turisme en col·laboració 
amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i les respectives oficines de turisme de les 
zones que visiten. D’altra banda, aquest cap de setmana també han visitat la Val d’Aran i la Vall 

de Boí 16 turoperadors internacionals interessats en els viatges de negocis. 


