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La prestigiosa revista alemanya Geo Saison, de 
periodicitat mensual i 630.000 lectors, farà un 
reportatge de 10-12 pàgines que tindrà com 

a eix principal el Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici i l’oferta de natura i cultura de la 
zona del Pirineu. 

L’equip de dos periodistes de la publicació farà un re-
corregut per les comarques del Pallars Jussà, el Pa-
llars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. El punt 
de partida del seu viatge per les comarques de Lleida 
va començar ahir a la tarda a la reserva de caça de 
Boumort, on van poder contemplar l’espectacle de 
la brama del cérvol i observar voltors. Avui dimecres 
han viatjat fins a la Vall Fosca, on tenen previst fer la 
ruta Colomina, després de pujar amb el telefèric de 
Sallente-Estany Gento. A la tarda viatjaran fins a la 

Vall de Boí, on visitaran el conjunt d’esglésies romà-
niques declarades Patrimoni de la Humanitat. Dijous 
coneixeran el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici per la zona de la Vall de Boí. A la tar-
da continuaran el viatge fins a la Val d’Aran, on tenen 
prevista la visita als Banhs de Tredòs, al refugi de 
Colomers i als llacs de Colomers, entre d’altres llocs 
d’interès turístic. Divendres a la tarda reprendran el 
viatge cap a la zona del Pallars Sobirà, on tornaran a 
fer una altra excursió al Parc Nacional d’Aigüestortes 
per Espot. Pernoctaran al refugi d’Amitges i el matí 
del dissabte emprendran una ruta de tot el dia pel 
Parc Nacional. Al vespre es desplaçaran a Sort, la 
capital del Pallars Sobirà, que serà l’últim punt que 
visitaran en la seva estada a les comarques lleida-
tanes.

La Diputació promociona aquesta setmana 
a la premsa d’Alemanya i França l’oferta de 
natura, cultura i gastronomia del Pirineu i 

les Terres de Lleida

D’altra banda, 10 periodistes de mitjans estatals visitaran les comarques de la Plana de Lleida per 
conèixer l’oferta vinculada amb l’enoturisme

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

Per la seva banda, la revista francesa AR Magazine, 
amb més de 40.000 exemplars de tirada, dedicada 
al turisme sostenible i alternatiu, també ha desplaçat 
aquesta setmana dos periodistes que visitaran dife-
rents indrets de les comarques de l’Urgell, la Nogue-
ra, el Solsonès, el Pallars Jussà i el Segrià per ela-
borar un reportatge que inclourà diferents aspectes 
de l’oferta de natura, cultura, gastronomia i turisme 
familiar de la demarcació lleidatana.

Els dos periodistes han iniciat avui dimecres el seu 
recorregut per la comarca de l’Urgell amb una visi-
ta al monestir de Vallbona de les Monges i al celler 
de la Cooperativa l’Olivera. Demà dijous visitaran en 
primer lloc la fàbrica de Torrons Fèlix d’Agramunt i 
posteriorment faran un breu recorregut pel poble de 
Penelles, que s’ha convertit en un referent estatal 
de streetart, els carrers del qual han esdevingut una 
obra d’art a l’aire lliure gràcies al gran nombre de gra-
fitis i al festival Gar Gar que ho ha fet possible. Dijous 
a la tarda continuaran el viatge en direcció al Pallars 
Sobirà, on tenen prevista la visita al Centre d’Art 
Natura de Ferrera i una degustació de formatges al 
poble d’Altron. Divendres a la tarda es desplaçaran 
fins a la comarca de la Noguera, on hi ha planifica-
da la visita al monestir de les Avellanes i al Centre 
d’Observació de l’Univers del Montsec. Dissabte, 30 
de setembre, faran el viatge amb el Tren dels Llacs 

i visitaran les Botigues Museu de Salàs de Pallars. 
Diumenge al matí gaudiran dels atractius de la ciutat 
de Lleida i a la tarda viatjaran fins a la comarca del 
Solsonès on tenen prevista la visita al Salí de Cam-
brils, una antiga explotació datada documentalment 
del 1780, ubicada al municipi d’Odèn.

Promoció de l’enoturisme

El darrer press trip que acolliran aquesta setmana 
les comarques lleidatanes, en col·laboració amb el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, va 
adreçat a promocionar l’enoturisme al mercat estatal. 
En aquest viatge de premsa hi participen periodistes 
en representació de 10 mitjans de comunicació dife-
rents d’àmbit estatal. El viatge, organitzat per l’oficina 
de Madrid de l’Agència Catalana de Turisme, té com 
a finalitat la promoció de l’oferta d’enoturisme de Ca-
talunya. En la part lleidatana del seu viatge el grup 
de periodistes el dissabte, 30 de setembre, gaudiran 
d’una activitat experiencial a La Pobla de Cérvoles 
que consistirà en una recollida de raïm i premsat 
amb premsa antiga i un dinar entre vinyes. A la tar-
da visitaran  el celler de Tomàs Cusiné al Vilosell. Al 
vespre s’allotjaran a la ciutat de Lleida, on podran 
gaudir d’un sopar regat amb vi de la DO Costers del 
Segre. Diumenge al matí faran una visita als cellers 
de Raimat, on clouran la seva estada a les comar-
ques de Lleida.
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