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El Pirineu de Lleida acull aquesta setmana un 
viatge de premsa per a la revista Trekking & 
Outdoor (https://trekking.it), considerada com 

un referent del turisme actiu i de muntanya del mer-
cat italià. El viatge és organitzat i coordinat per la Di-
putació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, 
conjuntament amb el Centre de Promoció Turística 
de Catalunya a Itàlia i les oficines de turisme del Pa-
llars Sobirà i l’Alt Urgell. 

L’objectiu d’aquest viatge de premsa és promocionar 
la diversitat de l’oferta de turisme actiu, natura i gas-
tronomia del Pirineu de Lleida. L’equip de periodistes 
que formen part d’aquest press trip internacional és 
format per un redactor i una fotògrafa de la revista 
Trekking & Outdoor. Tots dos recorreran de dijous a 
diumenge les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Ur-
gell amb la finalitat d’elaborar continguts informatius 
adreçats al públic italià. 

Durant la seva estada de 4 dies a les comarques 
de Lleida han practicat diferents activitats de tu-
risme actiu actiu. Ahir dijous van practicar caiac  a 
l’embassament de la Torrassa. Avui divendres han 
fet una excursió pel Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici i a la tarda coneixeran 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i la formatgeria Giro-
la de Valencia d’Àneu. Dissabte al matí gaudiran de 
l’experiència d’un descens de ràfting per les aigües 
del riu Noguera Pallaresa. Al migdia es desplaça-
ran a la comarca de l’Alt Urgell, on tenen previst 
practicar parapent a Organyà i fer una degustació 
gastronòmica al Mas d’Eroles, a Adrall. Diumenge 
faran senderisme a les basses de Fontanet, al mu-
nicipi d’Organyà, i posaran fi a la seva activitat per 
les comarques lleidatanes amb una visita al poble 
d’Organyà durant la celebració del mercat setmanal.

La Diputació organitza un viatge de premsa 
per promocionar l’oferta de turisme actiu 
i de natura del Pirineu de Lleida al mercat 

Italià

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el Centre de Promoció Turística de Catalunya a 
Itàlia han organitzat aquest viatge per a la revista Trekking & Outdoor, referent del turisme actiu i 
de muntanya al mercat italià
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