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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, organitza del dilluns 13 de juny 
al divendres 17 de juny un presstrip, coordi-

nat pel Centre de Promoció Turística de Catalunya 
al Regne Unit, per tal de donar a conèixer el po-
tencial de turisme actiu, natura i gastronomia de 
les comarques lleidatanes als mercats del Regne 
Unit i Irlanda.  

Els participants en el viatge de premsa són un 
grup de cinc periodistes dels mitjans de comunica-
ció: Outdoor Enthusiast, The Sun, Sunday Times 
IE, Sunday Post i Pro Traveller.  

Els primer dia es desplaçaran a la Val d’Aran, on el 
dia 14 gaudiran d’una ruta amb bicicleta i una altra 
de senderisme fins al santuari de Montgarri. La 
jornada següent es desplaçaran a Espot per tal de 
visitar una part del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, fer una baixada de ràfting 
per la Noguera Pallaresa i conèixer una format-
geria, en què tastaran formatges, productes arte-
sans i vins locals. 

El presstrip continuarà el dia 16 amb el descobri-
ment del congost de Mont-rebei, practicant sen-
derisme, i fent els trasllats en llanxa. A més, els 
periodistes volaran en parapent a Àger i visitaran 
de nit el Centre d’Observació de l’Univers. Final-
ment, el dia 17 visitaran i dinaran al celler Castell 
del Remei, una activitat inclosa dins del Benvin-
gut a pagès, que es desenvolupa del 17 al 19 de 
juny a tot Catalunya, i que és una aposta decidida 
pel producte de proximitat, per posar en valor el 
món rural, pel turisme d’interior i pel potencial de 
la nostra gastronomia. 

Un cop finalitzat el viatge de premsa, la represen-
tant de Outdoor Enthusiast aprofitarà l’estada pel 
territori lleidatà per promoure la guia de Lleida que 
han creat, la del Sunday Times IE publicarà un ar-
ticle al seu blog i, possiblement, en alguna revista 
especialitzada en el producte actiu-natura i el de 
Pro Traveller farà un reportatge a Globertrotter TV.

Presstrip de mitjans britànics per promoure 
el turisme actiu, de natura i la gastronomia 

de Lleida

Cinc periodistes visitaran la zona de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i la Noguera per practicar es-
ports d’aventura de terra, aigua i aire
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