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Un total de 16 persones, entre periodistes i tu-
roperadors dividits en dos grups i procedents 
d’Itàlia, els Estats Units i el Canadà, fan un 

recorregut de tres dies per diferents comarques de la 
Plana i el Pirineu de Lleida amb la finalitat de conèi-
xer l’oferta turística del territori. 

Els viatges respectius han estat organitzats per 
l’Agència Catalana de Turisme i compten amb la 
col·laboració de les oficines de turisme dels munici-
pis i els consells comarcals dels indrets que visiten, 
com també del Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida. Durant aquests tres dies visitaran diferents 
indrets de les comarques del Segrià, l’Urgell, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà i la Cerdanya.

El grup procedent dels EUA i el Canadà, format per 
8 turoperadors especialitzats en senderisme i ciclo-
turisme més tres periodistes i un blogger i dos acom-
panyants de l’Agència Catalana de Turisme, van arri-
bar ahir divendres a tarda a la ciutat de Lleida, on van 
fer una visita guiada a la Seu Vella, i avui dissabte 
han agafat el Tren dels Llacs fins a la Pobla de Se-
gur, on prosseguiran el recorregut fins diumenge per 
diferents indrets del Pirineu a través de la Ruta del 
Cinquè Llac. 

El viatge d’aquest grup de turoperadors a les comar-
ques de Lleida és una continuació del workshop que 
es va celebrar ahir divendres al matí a la Boella, una 
masia situada al municipi de la Canonja, a la comar-
ca del Tarragonès, organitzat per l’Agència Catalana 

Turoperadors dels EUA i el Canadà i una 
bloggera italiana recorren les comarques  
de la plana i el Pirineu de Lleida per 

conèixer l’oferta turística

Els dos viatges són organitzats per l’Agència Catalana de Turisme amb la col·laboració de les oficines 
de turisme municipals i dels consells comarcals dels indrets que visiten i el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida
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de Turisme i destinat a la comercialització dels pro-
ductes de senderisme i cicloturisme amb diversos tu-
roperadors dels Estats Units i el Canadà, que formen 
part de l’ATTA (Adventure Travel Trade Association). 
El sector turístic lleidatà va ser representat en aquest 
workshop per una desena d’entitats entre empreses 
privades i representants de patronats, entre els quals 
el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Periodistes italians

D’altra banda, també durant aquest tres dies el Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de Lleida col·labora 
amb el Centre de Promoció Turística de Catalunya a 
Itàlia en el projecte Brand Ambassador, que té com 
a objectiu principal generar contingut informatiu de 
qualitat per a aquell mercat per mitjà de les experièn-
cies dels bloggers més representatius a Itàlia per a 
cadascun dels productes. Aquesta vegada s’ha po-
sat en valor els productes agroalimentaris del terri-
tori. En aquest viatge hi participa la bloggera Luisa 
Ambrosini, titular del blog https://www.tacchiepento-
le.com, acompanyada d’un càmera de vídeo per ela-
borar diferents continguts per difondre per mitjà de 
les seves xarxes socials. Entre els llocs que ha visitat 
destaca un obrador de torrons ahir a Agramunt. Al 
vespre ja es van desplaçar fins a la Pobla de Segur, 
on aquest matí han fet una visita a dues fàbriques, 
una dedicada a l’elaboració de licors tradicionals ar-
tesanals i l’altra de cervesa artesana. En el programa 
d’avui tenen previstes diferents visites per conèixer 
els productes gastronòmics del Pallars Sobirà sota el 
guiatge d’establiments vinculats amb l’Associació la 
Xicoia i el moviment Slow Food, a més d’anar a una 
formatgeria i una carnisseria amb producte pirinenc. I 
demà diumenge prosseguiran el viatge cap a la Cer-
danya, amb d’altres visites vinculades amb l’oferta 
turística d’allotjament.
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