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Dues rutes de senderisme, l’una per les comar-
ques de la plana de Lleida, la del Camí Igna-
sià en el tram comprès de Verdú a Cervera, i 

l’altra per les comarques del Pirineu, amb la ruta El 
Camí de l’Últim Càtar-el Camí dels Bons Homes, han 
motivat la visita de 12 periodistes que pertanyen a di-
ferents mitjans de comunicació d’Alemanya, Bèlgica i 
Holanda. La Diputació de Lleida, mitjançant el Patro-
nat de Turisme, col·labora en l’organització d’aquests 
dos presstrips.
El Camí de l’Últim Càtar, que s’ambienta en la his-
tòria de Guilhem Belibasta i que és una ampliació del 
Camí dels Bons Homes per les comarques de l’Alt 
Urgell i el Pallars Sobirà, acull fins al 18 de juny la 
visita de diferents periodistes que pertanyen a 5 re-
vistes de prestigi especialitzades en senderisme, que 

són Op Pad, Op Lemen Voeten i Hike&Trekking Ma-
gazine d’Holanda; la revista belga Pasar, i l’alemanya 
Outdoor Magazine.
Els periodistes que han fet el viatge per conèixer 
l’ampliació del Camí dels Bons Homes des del Ber-
guedà cap a les comarques de l’Alt Urgell i el Pallars 
Sobirà faran la major part de la ruta caminant, amb la 
finalitat de poder transmetre a les seves publicacions 
en diferents reportatges la seva vivència per aquesta 
ruta de senderisme que discorre per una part del Pi-
rineu lleidatà.
El recorregut va començar el dia 11 a Bagà, poste-
riorment es van desplaçar fins a Gósol i avui dissabte 
han continuat el viatge per les comarques del Pirineu 
de Lleida, on visitaran fins el 18 de juny, Tuixent, La 
Seu d’Urgell, Sant Joan de l’Erm, Tírvia, Llavorsí i la 

EL CAMÍ IGNASIÀ I LA RUTA DE L’ÚLTIM 
CÀTAR CENTREN LA VISITA AL PIRINEU I 
LES TERRES DE LLEIDA DE 12 PERIODIS-
TES DE DIFERENTS MITJANS DE COMUNI-
CACIÓ D’ALEMANYA, BÈLGICA I HOLANDA



nota de premsa 2Lleida, 14 de Juny de 2014

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

Vall Ferrera, fins al port de Boet, el coll transfronterer 
més alt de la ruta, que limita amb el departament de 
l’Arièja. Aquest vespre pernoctaran a La Seu d’Urgell.
A més de caminar per les etapes de la travessa amb 
la comoditat dels allotjaments, els pícnics i el trans-
port de motxilles, hi ha previst acompanyar-los en la 
interpretació del patrimoni cultural del Camí de l’Últim 
Càtar i oferir-los algunes activitats complementàries 
d’artesania local i gastronomia, entre d’altres.
L’organització del viatge ha anat a cura del Consell 
Regulador dels Camí dels Bons Homes, el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida i l’Agència Cata-
lana de Turisme i ha tingut la col·laboració de les em-
preses d’allotjament adherides al projecte de l’Últim 
Càtar.
D’altra banda, 7 periodistes de diferents mitjans de 
comunicació de gran prestigi d’Alemanya, que fan el 
Camí Ignasià de peregrinació internacional, han reco-
rregut avui a peu el tram de la ruta que va de Verdú 
fins a Cervera, amb una distància de 16 km. Aquest 
és un dels dos únics trams que han fet a peu durant el 
seu recorregut de 5 dies de durada i que va començar 
el dia 11 de juny al País Basc. L’altre tram caminant el 
van fer a la comunitat de La Rioja. El viatge és orga-

nitzat per l’Oficina Espanyola de Turisme a Frankfurt 
amb la col·laboració dels centres de promoció turís-
tica del País Basc, La Rioja i l’Agència Catalana de 
Turisme i el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida.
La localitat de Verdú és un dels punts més destacats 
del tram català del Camí Ignasià, ja que és el poble 
natal del patró dels jesuïtes de Catalunya, Sant Pere 
Claver. El Camí Ignasià és una ruta de 650 km dividits 
en 27 etapes, que segueix el pelegrinatge que va fer 
Sant Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de 
Jesús l¹any 1522, des de Loiola (Guipúscoa) fins a 
Manresa.
El grup de periodistes alemanys han estat rebuts 
aquest matí per l’alcalde de Verdú, Josep Riera i pel 
jesuïta, Toni Riera, responsable del Santuari de Sant 
Pere Claver a Verdú. Els periodistes han visitat el re-
fugi de pelegrins i han pogut veure les instal·lacions 
amb tots els serveis de què gaudeix. Senzill, auster i 
sostenible, amb capacitat per a trenta places. Poste-
riorment han visitat el Santuari de Sant Pere Claver 
i el Castell de Verdú. Acte seguit han iniciat la ruta a 
peu fins a Cervera.


