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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, col·labora amb l’Agència Catalana de 
Turisme en l’organització d’un presstrip o viat-

ge de premsa adreçat al reconegut periodista fran-
cès Sylvain Bazin i destinat a promocionar el Camí 
de Sant Jaume al seu pas per les comarques de Llei-
da.  Bazin és el responsable del bloc sylvainbazin.
com, espai virtual especialitzat i molt popular en el 
món del trail i del senderisme a França. 

 El periodista francès publicarà les experiències del 
viatge per les Terres de Lleida, que té lloc del 27 al 
29 d’abril, en el seu bloc i en els diferents mitjans 
amb què col·labora. Bazin es farà ressò de les seves 
vivències pel tram català del Camí de Sant Jaume 
al web Lepape-info, centrat en el running, ciclisme, 
triatló, fitness, etc., amb més de 300.000 visites al 
mes; a la revista especialitzada en trekking Trek Ma-

gazine, amb 59.000 exemplars en la versió paper 
i 30.000 visites al mes en la seva pàgina web, i a 
la revista Passion Rando, que publica la Federació 
Francesa de Senderisme i que disposa d’una pàgina 
web amb 110.000 visites mensuals. 

Després de visitar la Costa Brava i la Catalunya cen-
tral, el comunicador arribarà avui a Cervera, proce-
dent d’Igualada, on s’hostatjarà a l’alberg Sagrada 
Família i podrà gaudir d’una visita a la ciutat. El 28 
d’abril, el periodista francès farà l’etapa Cervera-Cas-
tellnou de Seana, de 26,8 km, en què podrà gaudir 
dels paisatges de l’estany d’Ivars i Vila-sana i del pa-
trimoni monumental de la zona (l’església de Santa 
Maria de l’Alba de Tàrrega i el convent de Sant Bar-
tomeu de Bellpuig). El 29 d’abril el pelegrí comunica-
dor caminarà pel tram Castellnou de Seana-Alcarràs, 
de 47 km, amb visita inclosa a la ciutat de Lleida.

Un periodista francès viatja a Lleida per 
conèixer els atractius del Camí de Sant Jaume

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida col·labora amb l’Agència Catalana de Turisme en 
l’organització d’un presstrip

El comunicador gaudirà dels paisatges de l’estany d’Ivars i Vila-sana i visitarà monuments de Tàrre-
ga, Bellpuig i Lleida
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