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La Diputació de Lleida i el Patronat de Turisme 
volen La Diputació de Lleida, mitjançant el Pa-
tronat de Turisme i el programa “Benvinguts, 

senderistes i cicloturistes”, col·labora en l’edició de 
dues guies de trekking i senderisme adreçades al 
mercat alemany, les quals inclouran informació deta-
llada i fotografies de diverses rutes per les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida.

L’autora de les dues guies és la periodista Annika Mü-
ller, especialitzada en esports d’aventura i alpinisme, 
que durant aquests dies i fins a mitjan setembre visi-
tarà diferents indrets del territori i recorrerà algunes de 
les rutes que posteriorment recollirà a les seves publi-
cacions. Aquesta acció de suport logístic a l’autora és 
coordinada pel Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida en col·laboració amb les oficines de turis-
me dels diferents consells comarcals que visitarà i la 
secretaria tècnica del programa “Benvinguts, sende-
ristes i cicloturistes”, que impulsa el mateix Patronat 
de Turisme.

Una de les guies estarà destinada al GR-11, el sender 
del Pirineu que uneix la mar Cantàbrica amb la mar 
Mediterrània resseguint el vessant sud de la serrala-
da dels Pirineus. Aquesta guia inclourà entre d’altres 
rutes el GR-11-18, que uneix el refugi de la Restanca 
amb el de Colomers a la Val d’Aran, després de recó-
rrer el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, com també el GR-11-20, que enllaça Espot, 
al Pallars Sobirà, amb el Pont de Suert, a l’Alta Riba-
gorça, després d’uns 70 km de recorregut pel Parc 
Nacional. Aquesta guia serà editada per l’editorial 
Rother Bergverlag i és previst que estigui a la venda  
abans d’acabar aquest any, atès que l’autora ja havia 
fet aquest recorregut  amb anterioritat i durant aquest 
viatge aprofita bàsicament per fer algunes actualitza-
cions sobre les rutes i noves fotografies.

La segona guia, que serà publicada l’any 2017 per 
l’editorial Conrad Stein Verlag, inclourà com a mínim 
30  rutes per diferents indrets de Catalunya, de les 
quals 18 estaran centrades a les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida. La guia  anirà adreçada a 
tot tipus de públic amb propostes de recorreguts fàcils 
per a infants i famílies fins a rutes més exigents d’alta 

muntanya i altres amb valor històric o paisatgístic. Els 
diferents consells comarcals de la demarcació de Llei-
da han fet arribar diversos suggeriments a l’autora mi-
tjançant el Patronat de Turisme per tal que en pugui fer 
una selecció abans de portar-los a la pràctica durant 
la seva estada al territori. La periodista Annika Müller 
disposa a més d’un blog sobre turisme actiu adreçat al 
mercat alemany, en el qual també inclourà informació 
de la seva estada a les comarques lleidatanes.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
col·labora en l’edició d’aquestes dues guies mi-
tjançant el suport logístic a la seva autora amb motiu 
de l’elevat nombre de públic potencial que poden tenir 
aquestes publicacions al mercat alemany i alhora per-
què aquestes dues guies es poden convertir en una 
eina promocional per posicionar les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida al mercat d’aquell país 
com una destinació de referència en el món del sen-
derisme i l’excursionisme. En aquest sentit, cal tenir 
present també que els turistes alemanys mostren una 
tendència cada cop més gran a vincular les seves va-
cances amb les activitats esportives con una manera 
de millorar la seva salut durant el període vacacional, 
i entre les seves prioritats situen les activitats de sen-
derisme en primer lloc i els tours ciclistes en segon.

Finalment convé destacar que el turisme estranger 
representa el 17,5 % dels visitants de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida i d’aquests, un 7,5 
% són alemanys, el segon mercat emissor estranger 
després de França, que ostenta el 40 % dels visitants 
internacionals.

La Diputació de Lleida col·labora en l’edició 
de dues guies sobre senderisme i trekking 

adreçades al mercat alemany

L’autora de les dues guies visita aquests dies i fins a mitjan setembre les comarques lleidatanes per 
elaborar els continguts de les dues publicacions que tractaran sobre el GR-11 i el senderisme a Cata-
lunya. Aquesta segona publicació inclourà un mínim de 30 rutes, de les quals de 18  estaran dedica-
des a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

La periodista Annika Müller a l’estany La Mariola de Tavascan. 
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