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Periodistes russos presenciaran en directe 
les Falles d’Isil

L’objectiu del viatge és que coneguin l’oferta turística de les comarques lleidatanes, com a productes 
complementaris a l’estada dels turistes russos que majoritàriament s’allotgen al litoral català

Els periodistes russos fent barranquisme al 
Pallars Sobirà.

Els periodistes russos practicant caiac al congost de Mont-rebei.

Una delegació de periodistes i turoperadors russos 
presenciaran i enregistraran imatges demà a la nit 
de la Festa de les Falles d’Isil, al Pallars Sobirà, 

declarades Festa Tradicional d’Interès Nacional l’any 1991, 
Festa Patrimonial d’Interès Nacional l’any 2010 per la Ge-
neralitat de Catalunya i Patrimoni Immaterial de la Huma-
nitat per la Unesco l’any 2015 dins de la candidatura “les 
festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus”, que inclou un 
total de 15 pobles de les comarques del Pirineu de Lleida.

La delegació de periodistes i turoperadors russos participen 
del 20 al 23 de juny d’un viatge de familiarització pel Pirineu 
i les Terres de Lleida amb la finalitat que coneguin l’oferta de 
turisme actiu, natura i cultura de les comarques lleidatanes, 
com a productes complementaris a l’estada dels turistes 
russos que majoritàriament s’allotgen al litoral català.

La seva estada a la demarcació de Lleida es va iniciar el 
dimarts dia 20 a la comarca de la Noguera, amb un recorre-
gut pel congost de Mont-rebei amb caiac i la visita al poble 

d’Àger. Ahir dimecres van practicar diferents activitats de 
turisme actiu a la comarca del Pallars Sobirà. El dia d’avui 
l’han dedicat a recórrer el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici i a visitar les esglésies romàniques 
Patrimoni Mundial de la Humanitat i el Balneari de Caldes 
de Boí a la Vall de Boí. 

Finalment demà divendres hi haurà el colofó del seu viatge 
per les comarques de Lleida amb una visita al poble d’Isil 
i el seguiment de la Festa de les Falles d’aquesta localitat 
del Pallars Sobirà.

El viatge és organitzat per l’Agència Catalana de Turisme, 
per mitjà del Centre de Promoció Turística de Rússia en 
col·laboració amb els diferents patronats de turisme de les 
zones que visiten i amb el Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida. Hi participen 6 turoperadors i 6 periodistes 
que pertanyen a un programa turístic de televisió de Rússia 
(primer canal), una revista russa i altres dues de Bielorús-
sia.
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