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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patro-
nat de Turisme, acull, del 23 al 27 de juny, 
un press trip als Pirineus del Süddeutsche 

Zeitung —el segon diari en nombre d’exemplars 
més important d’Alemanya—, que ha estat coordi-
nat pel Centre de Promoció Turística de Catalunya 
(CPT) de Frankfurt.  

El periodista del Süddeutsche Zeitung Hans Gas-
ser ha mostrat molt d’interès en aquest desplaça-
ment al Pirineu de Lleida i, en concret, en la vi-
sita al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici i al congost de Mont-rebei. A més, vol 
mantenir un contacte directe amb gent que visqui 
als Pirineus que tingui una habilitat o una profes-
sió poc comuna per tal de copsar el caràcter au-
tèntic del territori.  

El comunicador s’ha reunit amb fallaires, que li 
han explicat la tradició de la festa del foc, decla-

rada patrimoni cultural immaterial de la humanitat, 
i ha gaudit del descens de falles a Boí. També ha 
fet una ruta de senderisme per Naut Aran.  

Des d’Espot accedirà al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, on durà 
a terme una travessa de dos dies en què passarà 
pels estanys de Sant Maurici, Ratera i Amitges, 
pernoctarà en un refugi i continuarà cap al Por-
tarró i Aigüestortes, abans de visitar el patrimoni 
romànic de la vall de Boí. Finalment,  practicarà 
senderisme pel congost de Mont-rebei.  

El Süddeutsche Zeitung és el segon diari en nom-
bre d’exemplars més important d’Alemanya (per 
darrere del diari sensacionalista Bild Zeitung). Té 
una tirada de 381.844 exemplars i més d’un mi-
lió de lectors. Aquesta publicació és un dels tres 
diaris supraregionals més importants d’Alemanya.

El Pirineu lleidatà acull un “Press Trip” 
d’un periodista alemany del 

“Süddeutschezeitung”

El comunicador mostra interès per conèixer el Parc Nacional i el congost de Mont-rebei i per parlar 
amb la gent amb l’objectiu de copsar el caràcter autèntic del territori


	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


