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Una periodista de la revista francesa Coté Actu 
de Tolosa de Llenguadoc s’ha desplaçat a la 
comarca de l’Alta Ribagorça en un viatge de 

premsa organitzat pel Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida destinat a promocionar l’oferta de 
neu al mercat francès en col·laboració amb l’oficina de 
turisme de la Vall de Boí.

El viatge s’emmarca dins la campanya de relacions 
públiques que porta a terme el Patronat de Turisme 
durant la temporada 2018-2019 per incrementar el 
coneixement del Pirineu de Lleida i posicionar-lo com 
una destinació d’esquí competitiva als mercats de 
França, Portugal i la Gran Bretanya.

La revista Coté Actu, amb una tirada de 45.000 exem-
plars setmanals distribuïts de manera gratuïta a la ciu-
tat de Tolosa (el quart nucli més poblat de França), 
publicarà diferents reportatges al voltant de l’oferta de 
neu al Pirineu de Lleida i sobre la visita de la seva 
periodista a la Vall de Boí.

Durant la seva estada de 4 dies a la Vall de Boí que 
finalitza demà dijous, la reportera ha visitat l’estació de 
Boí Taüll, ha fet una excursió amb raquetes i ha gau-
dit de diferents activitats complementàries a l’esquí. 
També s’han programat visites perquè pugui fer una 
descoberta del romànic Patrimoni Mundial, tastar la 
gastronomia local i aprofundir en el conjunt de l’oferta 
turística que la Vall de Boí proposa al visitant durant 
tot l’any.

La Diputació promociona l’oferta de neu 
del Pirineu de Lleida al Mercat francès

Una periodista d’una publicació de la ciutat francesa de Tolosa de Llenguadoc visita durant 4 dies la 
Vall de Boí
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