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L’equip nacional holandès d’escalada ha via-
tjat  a les comarques de Lleida per practicar, 
conèixer i entrenar-se en algunes de les vies 

d’escalada que tenen més reconeixement mundial. 
L’equip, format per 22 persones, va arribar a les co-
marques lleidatanes el dissabte 6 de febrer i s’hi es-
tarà fins dijous, dia 11. L’interès de l’equip nacional 
holandès per practicar l’escalada esportiva a Lleida 
se centra a les comarques del Pallars Jussà i l’Alt 
Urgell. Posteriorment es desplaçarà a la demarcació 
de Tarragona.

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, ha col·laborat en  l’organització d’aquest 
viatge promocional del turisme de muntanya, que ha 
estat impulsat pel Centre de Promoció de Turisme 
de la Generalitat de Catalunya al Benelux, juntament 

amb l’Associació Holandesa d’Esports de Muntanya 
(NKBV). També hi han col·laborat les oficines de tu-
risme dels consells comarcals del Pallars Jussà i l’Alt 
Urgell.

L’equip nacional holandès d’escalada és format per 
4 entrenadors i 18 escaladors: 14 són júniors (entre 
12 i 18 anys) i 4, sèniors. A partir de dimecres, 10 de 
febrer, al grup d’esportistes s’hi afegiran un periodis-
ta i un fotògraf que s’encarregaran de fer un reportat-
ge per al web de la Federació Holandesa d’Esports 
de Muntanya (www.nkbv.nl) i un altre per a la revista 
de la Federació Hoogtelijn. També seran els enca-
rregats de preparar una presentació de l’estada de 
l’equip nacional a les comarques de Lleida de cara a 
la jornada que la Federació Holandesa d’Esports de 
Muntanya organitza per presentar les seves activi-

L’equip nacional Holandès d’escalada 
viatja al Pallars Jussà i a l’Alt Urgell per 

practicar activitats de muntanya

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, ha participat en l’organització del viatge, 
que ha estat impulsat pel CPT del Benelux i l’Associació Holandesa d’Esports de Muntanya (NKBV)

Les comarques de Lleida són considerades com un dels llocs de referencia a nivell mundial  per a la 
pràctica de l’escalada
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tats i novetats als amants dels esports de muntanya i 
que se celebrarà el 13 de març a Utrecht. Les dates 
del viatge s’han  fet coincidir amb un període de va-
cances escolars a Holanda.

Escalada a Terradets i Oliana/Peramola

Les parets de Terradets han estat l’escenari esco-
llit durant aquest darrer cap de setmana per prac-
ticar l’alpinisme pels membres de l’equip nacional 
d’escalada d’Holanda. Avui dilluns al matí  s’han de-
dicat a practicar el senderisme pel congost de Mont-
rebei. A partir d’aquesta tarda, el grup es traslladarà 
de la comarca del Pallars Jussà a la de l’Alt Urgell, on 
a partir de demà i fins dimecres practicarà l’escalada 
a la zona de Peramola/Oliana. Finalment, el darrer 
dia de la seva estada a les comarques lleidatanes, 
el dimecres 11 de  febrer, el dedicaran a fer la ruta 
Les Fonts de Peramola, una passejada de caire his-
tòrico-cultural pels carrers del poble de Peramola i 
el Camí de les Fonts, que permet descobrir el casc 
antic de Peramola i les fonts d’aigua que es troben al 
voltant del poble.

Les comarques de Lleida, un referent mun-
dial per als practicants de l’escalada

Les comarques de Lleida són considerades com un 
dels llocs idonis per a la pràctica de l’escalada, ja 
que hi trobem moltes zones amb diferents nivells 
de dificultat. Llocs com Vilanova de Meià, Terradets, 
Collegats, l’embassament de Cavallers a la Vall de 
Boí,  Sant Llorenç de Montgai,  Camarasa o bé per la 
zona d’Oliana, que té l’honor de comptar amb la via 
d’escalada esportiva més difícil del món,  on es loca-
litza el contrafort del Rumbau, catalogat amb un 9b+, 
el nivell més alt de dificultat d’aquesta modalitat o la 
Mola de Sant Honorat de Peramola, són alguns dels 
indrets clàssics per practicar l’escalada esportiva, 
però n’hi molts altres al conjunt del territori. Aquests 
magnífics espais que ofereixen molta diversificació, 
tant de zones com de nivells de dificultat sobre tot 
tipus de roca i parets en forma de franges, agulles i 
desploms són també el reclam de molts escaladors 
d’arreu que visiten les comarques lleidatanes per 
practicar aquest esport.
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