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1Lleida, 04 de febrer de 2016nota de premsa

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, ha coordinat juntament amb el 
Centre de Promoció Turística (CTP) del Regne 

Unit un presstrip per a Gavin Haines, prestigiós pe-
riodista del National Geographic Traveller. Haines es 
desplaçarà del 4 al 6 de març al Pirineu de Lleida —
en concret a la Vall de Boí—per recollir de primera mà 
informació sobre Catalunya i escriure un article que 
es publicarà a la revista del mes de juny. L’objectiu 
del professional britànic és enfocar el reportatge des 
d’un punt de vista singular que defugi els tòpics i els 
indrets més coneguts (Barcelona) i aprofundeixi en 
la cultura de zones més “autèntiques”, com el Pirineu 
lleidatà.

El periodista anglès gaudirà d’un resort d’esquí i 
podrà copsar el caràcter genuí de Catalunya, amb 
les seves particularitats, la gastronomia, la cultura i 
l’artesania. El professional està interessat a compro-

var com la cultura i el tarannà catalans es manifesten 
en el dia a dia de la gent a partir del menjar, la músi-
ca, la llengua, etc. 

National Geographic Traveller és una de les princi-
pals revistes de viatges de Gran Bretanya, i ofereix 
fotografies de qualitat fetes sobre el terreny, expe-
riències viatgeres autèntiques i acurades narracions 
a càrrec de prestigiosos escriptors de viatges. La fi-
losofia de la revista és impulsar els lectors a desco-
brir el món per si mateixos, juntament amb les seves 
cultures i pobles. La revista excel·leix per la seva llar-
ga experiència, l’autenticitat i la defensa dels viatges 
sostenibles. 

El 80% dels seus lectors són de classe mitjana, amb 
una mitjana d’edat d’entre 35 i 50 anys. Es tracta de 
persones que dediquen un període de l’any a viatjar 
per Europa i per destinacions llunyanes.

La Vall de Boí acull un Presstrip d’un 
periodista anglès del 

National Geographic Traveller
El comunicador esquiarà a Boí Taüll Resort, visitarà les esglésies romàniques i es desplaçarà a dife-
rents obradors per copsar el caràcter autèntic del territori
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