
1 Lleida, 29 de març de 2017 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

Un equip de la televisió pública bavaresa 
(Bayerischer Rundfunk), amb seu a Munic, 
format per 7 periodistes, es troba aquesta 

setmana fent una travessa de tres dies pel Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb 
punt de sortida i arribada a la Vall de Boí amb la fi-
nalitat d’elaborar un reportatge sobre els Pirineus 
per al programa Bergauf-Bergab (“muntanya amunt 
i avall”). 

El viatge és organitzat per l’Oficina Espanyola de 
Turisme a Munic i compta amb la col·laboració del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, del 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’oficina de tu-
risme de la Vall de Boí.

Es dóna la circumstància que entre l’equip de perio-
distes que participa en el viatge figura Georg Bayer-

le, guanyador del XV Premi Turístic “Pica d’Estats” 
en la categoria de Ràdio per una sèrie de tres re-
portatges emesos l’any 2003 per la ràdio alemanya 
Bayerische Rundfunk i que tractaven sobre el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la 
Festa del Foc i el solstici d’estiu i el romànic a la Seu 
d’Urgell. 

Els periodistes alemanys, que van arribar el diumen-
ge a la Vall de Boí, van iniciar  dilluns una travessa 
per diferents indrets del Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, on també han pernoctat 
als refugis de Ventosa Calvell i Colomers. Per avui 
dimecres tenen prevista la tornada des de Salardú, 
a la Val d’Aran, fins a la Vall de Boí, on visitaran el 
seu conjunt romànic. Per demà dijous preveuen con-
tinuar el viatge cap a la Maladeta i el pic d’Aneto, al 
Pirineu d’Osca.

Un equip de la televisió pública bavaresa 
roda un reportatge sobre els Pirineus al 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici

L’equip de periodistes alemanys està format per 7 persones, entre les quals el guanyador del XV Pre-
mi “Pica d’Estats” en la categoria de Ràdio l’any 2003

El grup de periodistes al refugi de Ventosa Calvell.
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