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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, col·labora en el presstrip que des-
envolupa entre el 3 i el 10 de juny un periodista 

de la Guide Vert Michelin per les comarques lleidata-
nes per tal d’actualitzar aquesta prestigiosa publica-
ció. Aquesta iniciativa, coordinada pel Centre de Pro-
moció Turística de Catalunya a França, ha permès 
al periodista Jérôme Saglio desplaçar-se a les co-
marques de Lleida per visitar diferents equipaments 
culturals i espais naturals que no figuren actualment 
a la guia i motivar la seva inclusió en la futura versió.

El redactor francès pernoctarà en allotjaments amb 
encant i de preus mitjans que també seran inclosos 
a la reedició de la guia. La ruta per les Terres de Llei-
da s’iniciarà amb la visita al centre de Solsona i el 
santuari del Miracle i continuarà al Dinosfera Centre 
Paleoambiental, el monestir de Santa Maria de Gerri 
de la Sal, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, la Val d’Aran i el patrimoni romànic de 
la Vall de Boí.

Un cop finalitzada l’etapa al Pirineu, el periodista 
es desplaçarà al Centre d’Observació de l’Univers 
d’Àger, farà una excursió pel congost de Mont-rebei, 
visitarà el castell templer de Gardeny, l’estany d’Ivars 
i Vila-sana, el poblat ibèric dels Vilars d’Arbeca i pas-
sarà per l’Urgell abans de continuar la seva ruta.

Per completar la informació, els consells comarcals 
de la demarcació de Lleida han col·laborat en la re-
visió de la guia.

Un periodista francès de la ‘Guide vert 
Michelin’ visita les comarques lleidatanes

Jérôme Saglio coneixerà equipaments culturals i espais naturals que no figuren actualment a la publicació
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