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El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida col·labora en l’organització d’un press 
trip destinat a conèixer paratges sostenibles 

i poc massificats del Segrià, la Noguera, el Pallars 
Jussà i la Segarra, que té lloc del 15 al 20 de 
setembre amb la participació de l’equip del projecte 
“Road to Wild”, una parella de creadors de continguts 
especialitzats en viatges i fotògrafs professionals. 
El viatge ha estat gestionat per l’Agència Catalana 
de Turisme, a través del seu punt d’informació a 

Madrid (CPT-Madrid), i pels tècnics dels consells 
comarcals implicats.

“Road to Wild” està format per dos bloggers 
especialitzats en un públic jove (de 25 a 33 
anys) especialment sensibilitzat en temes com 
l’ecoturisme i la sostenibilitat vinculats a la natura 
però també als allotjaments i propostes d’activitats, 
a projectes vinculats amb el territori, recuperació 
de tradicions i oficis, cuina sostenible i wellbeing 
(benestar), com també en el descobriment de llocs 

El Patronat de Turisme col·labora en un 
press trip destinat a visitar paratges insòlits 
i sostenibles de la demarcació de Lleida

Els protagonistes del projecte “Road to Wild”, una parella de creadors de continguts especialitzats en viatges, 
visiten del 15 al 20 de setembre diversos indrets del Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià i la Segarra

Fotografia dels dos bloggers aquest matí  durant la visita al Santuari de Santa Maria de Salgar a Foradada.
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no massificats, rutes noves, paisatges diferents i 
fotografiables, etc. El projecte té més de 29 milions 
de seguidors a Instagram (@roadtowild). 

El programa del viatge inclou diverses visites i 
activitats de turisme actiu, naturalista, científic, 
monumental i cultural, la majoria sota el guiatge 
d’empreses del sector, a més de degustacions 
de gastronomia local. L’agenda  s’inicia a la 
tarda d’ahior dimarts, dia 15, amb una visita a la 
ciutat de Lleida. Avui  dimecres  han fet la ruta 
per l’art urbà de Penelles, el poble i el castell de 
Montsonís, el monestir de les Avellanes, el Museu 
de les Campanes d’Os de Balaguer i el Centre 
d’Observació de l’Univers d’Àger. 

Demà  dijous, dia 17, els participants faran un vol 
en parapent per la vall d’Àger, visitaran el Geoparc 
Orígens, faran un tast de vins del celler Sauvella, 

visitaran el poble de Basturs, coneixeran les Botigues 
Museu de Salàs de Pallars i acabaran el periple a 
la fàbrica de cervesa artesana CTretze Pirineus de 
la Pobla de Segur. El viatge continuarà el divendres 
18 amb la visita a Peramea, el llac de Montcortès, la 
Plana de Mont-ros, Castell-estaó, Antist i Beranui, 
amb el recorregut d’un tram de la ruta guiada del 
Cinquè Llac i la visita a la microreserva de La 
Tremoluga de Naens (Senterada).

Per al divendres, dia 18, hi ha previstes la visita al 
castell i la col·legiata de Santa Maria de Mur, una 
travessa amb caiac pel llac de Terradets i, ja tornats 
a Lleida, la visita al conjunt monumental del Turó de 
la Seu Vella. Finalment, el dissabte 19 es tancarà el 
periple per la demarcació de Lleida amb una visita 
prevista a Montfalcó Murallat.

Fotografia dels dos bloggers aquest matí durant la visita a Penelles.
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