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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, està coordinant aquesta setmana 
la visita d’un bloguer francès per a la promoció 

de l’ornitologia del Pirineu i les Terres de Lleida al 
mercat francès en un viatge professional organitzat 
amb el Centre de Promoció Turística de l’Agència 
Catalana de Turisme a França. Els punts de guaita 
per fer el treball previst estan situats principalment 
en municipis de les comarques de la Noguera i el 
Pallars Jussà.

Es tracta del viatge del bloguer francès Grégory 
Rohart, principal influencer a França en termes 
d’activitats d’outdoor i gestor del blog https://www.
my-wildlife.com, amb un marcat vessant ornitològic. 
La seva estada a les comarques de Lleida es va ini-
ciar el passat dilluns, 6 de maig, i es perllongarà fins 
al dissabte dia 11 amb allotjament a Montsonís (La 
Noguera).

Tot i que el programa està subjecte a canvis segons la 
climatologia i l’estat de situació dels ocells als diver-

sos punts de guaita, preveu fotografiar les espècies 
següents: esparver cendrós, xoriguer petit, voltors, 
diferents aus rapinyaires, abellerols, àliga cuabarra-
da i mussol comú. En aquest sentit cal recordar la 
riquesa ornitològica que ofereixen les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida. De les 8.600 espècies 
d’ocells conegudes arreu del món, a Catalunya n’hi 
ha presents unes 400, de les quals el 90 % es poden 
observar al llarg de tot l’any a les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida, algunes de manera exclu-
siva com ara el sisó, la perdiu blanca i el trencalòs, 
entre d’altres.

L’objectiu del viatge és produir diversos reportatges 
per al seu blog i, alhora, fer una prospecció per orga-
nitzar per al 2020 un viatge fotogràfic especialitzat en 
aus rapinyaires amb l’agència francesa especialitza-
da Worldway Photo, amb la qual el fotògraf col·labora 
habitualment. La captació de clients potencials per 
a l’estada 2020 a les Terres de Lleida es publicitarà 
sota el reclam de “fotografia 10 aus rapinyaires en 
una setmana”.

La Diputació promociona l’ornitologia del 
Pirineu i les Terres de Lleida al mercat 

francès

El Patronat de Turisme coordina el viatge d’un bloguer francès, principal influencer a França en 
termes d’activitats d’outdoor, per elaborar reportatges sobre la riquesa ornitològica de les comarques 
lleidatanes
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