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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patro-
nat de Turisme, acull des del dijous 16 de 
juny fins al dimarts 21 de juny un fam trip 

de la Federació Francesa de Senderisme, en què 
es promocionaran diferents rutes de senderisme 
pel Pirineu de Lleida. El viatge de familiarització 
s’organitza amb la col·laboració de l’Agència Ca-
talana de Turisme i el Centre de Promoció Turísti-
ca de Catalunya (CPT) a França. 

En el fam trip participen sis animadors de diversos 
clubs francesos que formen part de la Federació 
Francesa de Senderisme i que són susceptibles 
de programar i organitzar escapades al Pirineu de 
Lleida per als seus membres.  

Els caminants francesos han iniciat el viatge a les 
comarques lleidatanes amb una visita a les esglé-
sies romàniques de la Vall de Boí i al Balneari Cal-
des de Boí, on han gaudit del programa de salut 
termal. Els esportistes francesos han tingut una 
trobada amb el responsable de la secretaria tècni-
ca del projecte “Benvinguts!, senderistes i ciclotu-
ristes”, que impulsa la Diputació de Lleida. Aques-

ta iniciativa 
acredita els 
e s t a b l i m e n t s 
d ’ a l l o t j amen t 
turístic que ofe-
reixen un con-
junt de serveis 
als amants de 
les activitats a 
l’aire lliure i del 
turisme de na-
tura i, en concret, als practicants del senderisme 
i el cicloturisme, amb l’objectiu de captar aquest 
segment turístic. 

Durant la resta de jornades, els animadors dels 
clubs francesos gaudiran d’una part de la ruta Via 
Calda i faran una caminada circular des del refugi 
de Colomèrs per descobrir la zona del Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb 
més concentració d’estanys. La darrera jornada 
faran un tram de la travessa Setau Sagèth, en 
concret, des del refugi de Conangles fins al Port 
de Vielha, i visitaran el centre històric de Vielha.

Promoció de les travesses del Pirineu de 
Lleida a la Federació Francesa de senderisme

Sis animadors de diversos clubs de senderisme francesos recorren a peu rutes pirinenques i 
coneixen el projecte “Benvinguts!, senderistes i cicloturistes”
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