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“Música entre muntanyes” és el títol del 
viatge de premsa que ha organitzat 
l’OET a Frankfurt, en col·laboració 

amb l’Agència Catalana de Turisme i el Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida, per tal de 
donar a conèixer el Festival de Música Antiga dels 
Pirineus al públic alemany i alhora promoure els 
paisatges, la natura i la cultura del Pirineu en el 

marc del FEMAP. El viatge de tres dies de dura-
da per les comarques del Pirineu de Lleida s’ha 
iniciat avui dimarts, 19 de juliol,  al Solsonès i fi-
nalitzarà dijous a l’Alt Urgell. Amb anterioritat ja 
han visitat durant tres dies més altres indrets dels 
Pirineus catalans. 

El grup de periodistes arribarà aquest tarda a la 
ciutat de Solsona. Entre les activitats que duran 

Promoció al mercat alemany dels paisatges, 
la natura i la cultura del Pirineu en el marc del 

6è Festival de Música antiga dels Pirineus

Un grup de 6 periodistes que treballen per a diferents diaris i revistes d’Alemanya amb una tirada 
de 2,5 milions d’exemplars visitaran durant tres dies el Solsonès i l’Alt Urgell. Els mateixos dies una 
bloguer alemanya visitarà Lleida ciutat, Torrebesses i les Garrigues per donar a conèixer els atrac-
tius de la Plana de Lleida. 

Un grup de 6 periodistes que treballen per a diferents diaris i revistes d’Alemanya  amb una tira-
da de 2,5 milions d’exemplars inicien avui un viatge de tres dies per les comarques del Solsonès 
i l’Alt Urgell amb la finalitat de promoure al mercat alemany els paisatges, la natura, la gastrono-
mia i la cultura dels Pirineus a l’entorn del 6è Festival de Música Antiga dels Pirineus (FEMAP), 
que té lloc de l’1 de juliol al 27 d’agost a diverses poblacions del Pirineu català. D’altra banda, i 
coincidint amb les mateixes dates en què aquest grup de periodistes visita les dues comarques 
del Pirineu de Lleida, una bloguer que publica al mercat alemany visitarà la ciutat de Lleida, el 

municipi de Torrebesses al Segrià i la comarca de les Garrigues.

Grup de periodistes alemanys al poble de Gósol.



2 Lleida, 19 de juliol de 2016 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

a terme a la comarca del Solsonès destaca la vi-
sita aquesta tarda del centre històric de Solsona. 
Demà al matí faran una ruta guiada a peu des de 
Sógul fins al santuari de Lord i a la tarda visitaran 
el santuari del Miracle i el nou Espai Barroc, seu 
dels concerts del Festival de Música Antiga dels 
Pirineus. L’endemà dimecres al matí faran el Camí 
dels Pontarrons dins del Camí de Sant Jaume i 
una visita guiada al poble  d’Organyà, ja a la co-
marca de l’Alt Urgell. A la tarda visitaran el centre 
històric de la Seu d’Urgell i al vespre assistiran al 
concert que interpretarà Gli Incogniti, el grup de 
referència de la interpretació històricament infor-
mada. El concert tindrà lloc al Castell de Ciutat, 
l’antic palau dels comtes d’Urgell. 

Els periodistes que participen en aquest viatge 
treballen majoritàriament com a freelance per a 
diferents mitjans de comunicació de gran pres-
tigi, entre els quals sumen més de 2,5 milions 
d’exemplars de tirada. Entre els mitjans per als 
quals treballen destaquen els diaris Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung (amb una tirada de 620.000 
exemplars), Süddeutsche Zeitung (amb 390.500 
exemplars), Hamburger Abendblatt (amb 228.000 
exemplars), Die Welt (177.000 exemplars), Bree-
mer Tageszeitungen (166.000 exemplars) i les re-

vistes femenines Brigitte (amb 532.389 exemplars 
de tirada),  Brigitte Women (227.247 exemplars) i 
Laura (149.000 exemplars).

Blog-trip pel Segrià i les Garrigues

D’altra banda, la bloguer Nicole Biarnés, que es-
criu articles sobre els seus viatges arreu del món 
per al mercat alemany, visitarà també del 19 al 21 
de juliol la ciutat de Lleida, el municipi de Torre-
besses, al Segrià  i la comarca de les Garrigues 
en una activitat organitzada pel Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida. Durant el seu viatge 
publicarà fotografies als canals socials alemanys 
d’Instagram, Twitter i Facebook. Posteriorment 
també publicarà articles amb recomanacions so-
bre els indrets visitats. 

Entre els monuments i els indrets que visitarà de 
la ciutat de Lleida a partir de dimarts destaquen 
el conjunt monumental del Turó de la Seu Ve-
lla, el Museu de Lleida, l’edifici de la Paeria, el 
castell templer de Gardeny, el centre històric i el 
centre comercial de la ciutat amb una visita a les 
façanes modernistes. Dimecres i dijous es des-
plaçarà a la comarca de les Garrigues, on tindrà 
l’oportunitat de visitar les pintures rupestres del 
Cogul, l’ecomuseu de l’oli de la Pobla de Cérvoles 
i el celler Mas Blanc i Jové de la mateixa localitat. 
L’endemà, dijous, continuarà la seva visita a la co-
marca amb un recorregut que la portarà al matí 
als Vilars d’Arbeca i a la cooperativa l’Arbequina 
de la mateixa població i a tarda es desplaçarà fins 
a Torrebesses, al Segrià, on visitarà els aljubs “els 
bessons”, el Molí del Bep de canut, coneixerà el 
nucli històric i finalment el Centre d’Interpretació 
de la Pedra Seca i el castell-palau de Torrebesses.

Alemanya segon mercat emissor estran-
ger.

Alemanya és el segon mercat emissor en impor-
tància per a les comarques de Lleida amb un 8 % 
del turisme estranger, després de França, que en 
representa el 42 %. El turisme estranger va com-
portar l’any 2015 el 15,8 % del volum total de visi-
tants i pernoctacions que es van dur a terme a la 
demarcació lleidatana en els establiments de tu-
risme reglat. Les xifres del 2015 es van situar com 
les millors de tots els anys en què el Patronat fa 
el seguiment de les dades d’ocupació. La demar-
cació de Lleida va rebre l’any passat 159.757 vi-
sitants estrangers, els quals van efectuar 390.000 
pernoctacions.

La bloguer Nicole Biarnés en la seva visita a la ciutat de Lleida.


	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


