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L’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran 
acolliran aquest estiu 9 grans cites del calen-

dari de la quarta edició dels Festivals de Senderisme 
dels Pirineus, una proposta que pretén combinar la 
pràctica de l’esport en plena natura amb la difusió 
dels actius culturals i gastronòmics de cada un dels 
entorns que es recorren. La programació, que va co-
mençar a la Conca Dellà (Pallars Jussà) a mitjans 
de maig, s’allargarà fins a finals d’octubre, dies en 
què tindrà lloc el Festivals de l’Alt Pirineu al Pallars 
Sobirà.

Les trobades senderistes que tenen lloc en territori 
lleidatà són Lo Festival de Senderisme de la Conca 
Dellà (18-19 de maig), la Cerdanya Happy Walking 
(6-9 de juny), el Festival de Senderisme Àreu - Pica 
d’Estats (8-9 de juny), l’Alinyà, muntanya de camins 
(14-16 de juny), la Val d’Aran Walking Festival (1-7 
de juliol), el Festival de Senderisme Vall Fosca - Pi-
rineus (11-14 de juliol), la Vall de Boí Trek Festival 
(11-14 d’octubre) i els Festivals de l’Alt Pirineu (17-20 
d’octubre).

Els festivals tenen una durada d’entre dos i set dies, 
i ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als ha-
bituals. Són, per tant, una oportunitat excel·lent per 

gaudir dels serveis de guies locals que ens aniran 
descobrint la cara més real, autèntica i sovint desco-
neguda de diversos racons dels Pirineus.

Aquestes iniciatives combinen itineraris per a famí-
lies i gent gran que transcorren per camins senzills 
amb propostes per als més atrevits a recórrer llar-
gues distàncies. En paral·lel, s’organitzen activitats 
per conèixer la cultura com visites a museus, con-
certs, espectacles de dansa, presentacions de lli-
bres, exposicions i tallers, així com  també àpats i 
tastets basats en formatges, embotits, carns, dolços, 
mels i molts altres productes propis de la gastrono-
mia dels Pirineus.

Aquests esdeveniments s’inspiren en els walking fes-
tivals de països europeus, on estan molt consolidats, 
com Regne Unit, Suïssa o Alemanya, o en territoris 
de l’Estat com les Canàries.

La coordinació dels Festivals de Senderisme dels Pi-
rineus corre a càrrec de l’Institut per al Desenvolupa-
ment i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), i té 
la col·laboració, entre altres organismes, del patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida. 

Més informació:
www.FestivalsSenderismePirineus.cat

Els festivals de senderisme tornen a Lleida
Entre els mesos de maig i octubre sis comarques del Pirineu i el Prepirineu de Lleida acullen di-
versos certàmens programats en el marc dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, consolidant el 
territori lleidatà com una de les destinacions privilegiades per a aquesta pràctica a l’aire lliure
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