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Un equip de tres periodistes del portal Greentrave-
ller.co.uk del Regne Unit viatgen aquesta setmana 
per diferents indrets de les comarques del Pirineu 

i les Terres de Lleida per tal d’elaborar un vídeo de turisme 
responsable que es promocionarà per mitjà de l’esmentat 
canal britànic.

Aquest vídeo forma part d’una campanya que, en el marc 
de l’Any Internacional de Turisme Sostenible, el Centre de 
Promoció de Turisme de Catalunya al Regne Unit està 
treballant amb l’empresa Greentraveller per promocio-
nar Catalunya com a destinació de turisme sostenible en 
col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida.

Part de la campanya inclou la creació d’una guia on-line 
en anglès de turisme sostenible a Catalunya a més de 
l’elaboració del vídeo esmentat, que es promocionarà mi-
tjançant el canal de Greentraveller. En el portal, a més del 

vídeo i la guia, s’hi inclourà informació d’interès per als viat-
gers com ara activitats vinculades amb un perfil mediam-
biental, però també de caire cultural, gastronòmic o social.

L’equip de periodistes van arribar a les comarques de 
Lleida el diumenge passat, 7 de maig, i hi romandran fins 
dijous, dia 11. Durant aquests 5 dies recorreran les comar-
ques de l’Alta Ribagorça, la Noguera,  el Pallars Sobirà, el 
Segrià, i la Val d’Aran. Entre alguns dels indrets de les con-
trades lleidatanes que visitaran destaquen el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural del 
Cadí-Moixeró, la serra del Montsec i el congost de Mont-
rebei, les esglésies romàniques de la Vall de Boí i el Turó 
de la Seu Vella de Lleida, i entre d’altres activitats practi-
caran el senderisme pels diferents espais naturals que vi-
sitaran, la BTT pel Camin Reiau a la Val d’Aran, caiac pel 
congost de Mont-rebei i faran una visita nocturna al Centre 
d’Observació de l’Univers del Montsec a Àger.

Periodistes d’un portal britànic visiten les 
comarques de Lleida per elaborar un vídeo 
i una guia sobre el turisme sostenible a 

Catalunya

En el marc de l’Any Internacional de Turisme Sostenible, el Centre de Promoció de Turisme de 
Catalunya al Regne Unit en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació ha impulsat 
aquesta campanya per promocionar el turisme sostenible a Catalunya
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