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Les comarques de Lleida, mitjançant el projecte 
“Moturisme” de la Diputació de Lleida, formaran 
part d’un capítol de la sèrie “Dreams Road”, el 

programa de viatges amb moto de la RAI, la televisió 
pública italiana, que té com a objectiu mostrar les mi-
llors carreteres del món sobre dues rodes a través del 
relat dels creadors d’aquesta sèrie, Emerson Gattafo-
ni i Valeria Cagnoni.

 La parella de motoristes autors de la sèrie recorreran 
sobre les seves motos diferents indrets de les comar-
ques de Lleida entre el 10 i el 12 de setembre amb 
parada a la ciutat de Lleida, Cervera, Prullans, Espot 
i la Vall de Boí. El recorregut, coordinat pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida, forma part d’un 
viatge més extens que els portarà també a visitar al-
tres comarques de Catalunya i d’altres comunitats 
autònomes. El viatge  ha estat organitzat pel Centre 
de Promoció Turística de Catalunya a Itàlia i l’OET de 
Milà en col·laboració amb el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida.

 La parella de motoristes van arribar ahir al vespre a 
la ciutat de Lleida, on han fet nit, i aquest matí han 
visitat el conjunt monumental de la Seu Vella i el Cas-
tell dels Templers de Gardeny. Al migdia han viatjat 
fins a Cervera per conèixer l’espai expositiu dels ger-
mans Márquez. A la tarda recorreran la comarca del 
Solsonès, amb ruta panoràmica fins a Sant Llorenç 
de Morunys i arribada al vespre a la comarca de la 
Cerdanya. Demà dimecres transitaran per la comarca 
de l’Alt Urgell en direcció cap al Pallars Sobirà pel Port 
del Cantó fins arribar al Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici per l’entrada d’Espot. A la 
tarda es desplaçaran fins a l’Alta Ribagorça, on faran 
una visita guiada al conjunt d’esglésies romàniques de 
la Vall de Boí, Patrimoni Mundial. Dijous reprendran 
el viatge cap a Osca. Els allotjaments on pernoctaran 
formen part dels establiments acreditats pel projecte 
“Moturisme” que impulsa el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida.

 

El programa “Dreams Road” inclou cada temporada 
11 episodis amb una durada de 45 minuts i s’emet 
per la RAI, la televisió pública italiana, els dissabtes al 
matí, amb una audiència mitjana que se situa al vol-
tant dels 2 milions d’espectadors. El programa també 
es distribuirà per mitjà de RAI5 (RAI Internacional) i 
del web rai.tv.  El seu públic objectiu són viatgers inde-
pendents, joves i persones de mitjana edat amb capa-
citat de despesa i interès per fer viatges amb contingut 
patrimonial i cultural.

Les comarques de Lleida, resents en un 
programa de motos de la televisió pública 
italiana RAI, mb el projecte “MOTURISME” 

de la Diputació de Lleida

L’equip del programa recorre del 10 al 12 de setembre diferents indrets de les comarques de Lleida amb 
parada a la ciutat de Lleida, Cervera, Prullans, Espot i la Vall de Boí, entre d’altres 

La Seu Vella mb els motoristes Emerson Gattafoni i Valeria Cag-
noni, del programa “Dreams Road” de la RAI italiana.
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