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El periodista canadenc Marc Atchison, de la re-
vista online Travelife Magazine, visitarà des 
d’avui divendres, 22 de setembre, i fins diu-

menge, dia 25, les comarques de l’Alt Urgell, el Pa-
llars Sobirà, l’Alta Ribagorça-Vall de Boí, el Pallars 
Jussà i la Val d’Aran, amb la finalitat de conèixer de 
primera mà el patrimoni romànic de la demarcació de 
Lleida, el qual formarà part d’un reportatge sobre l’art 
romànic a Catalunya. La publicació té més de 45.000 
exemplars de tirada.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
col·labora en l’organització d’aquest viatge, que ha 
estat organitzat pel Centre de Promoció Turística de 
Catalunya als Estats Units i el Canadà conjuntament 
amb l’OET, l’Oficina Espanyola de Turisme de Toron-
to. També hi col·laboren les diferents oficines de tu-
risme del Pirineu de Lleida que visita.

El viatge per les comarques del Pirineu de Lleida s’ha 
iniciat avui divendres a la comarca de l’Alt Urgell, on 

Atchison ha visitat durant aquest matí la catedral 
de Santa Maria de la Seu d’Urgell, l’única catedral 
romànica que es conserva a Catalunya. A la tarda 
es desplaçarà fins al Pallars Sobirà, on descobrirà el 
conjunt romànic de Son del Pi.

Demà dissabte viatjarà fins a la Val d’Aran, on té pre-
vista la visita a les esglésies romàniques de Santa 
Maria d’Arties, Sant Andreu de Salardú i Santa Eu-
làlia d’Unha. A la tarda es desplaçarà fins a la Vall de 
Boi, a l’Alta Ribagorça on coneixerà el conjunt romà-
nic Patrimoni de la Humanitat, el Centre del Romà-
nic i l’església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall. També 
visitarà el balneari de Caldes de Boí. Diumenge al 
matí reprendrà el recorregut per les esglésies romà-
niques de la Vall de Boí i a la tarda anirà fins a la 
comarca del Pallars Sobirà, on en primer lloc visitarà 
l’Epicentre de Tremp i posteriorment el Castell de 
Mur. Dilluns, abans d’emprendre el viatge de tornada 
cap a Barcelona, farà una parada al Celler Sauvella 
d’Orcau.

Promoció al mercat canadenc del Romànic 
del Pirineu de Lleida

Un periodista i editor canadenc visitarà durant 4 dies les joies romàniques de l’Alt Urgell, el Pallars 
Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça-Vall de Boí i la Val d’Aran

El periodista aquest matí durant la seva visita a la catedral de la Seu d’Urgell.
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