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La vicepresidenta del Patronat de 
Turisme, Rosa Pujol, acompanyada 
per l’escalador Chris Sharma faran la 

presentació divendres, 23 d’octubre, a les 11.30 
hores, de la guia “Escala Lleida amb Chris 
Sharma”. La presentació també comptarà amb 
la participació del cap de Promoció i Màrqueting 
del Patronat, Juli Alegre. 

La guia “Escala Lleida amb Chris Sharma” 
inclou 12 zones d’escalada pel conjunt de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, 
seleccionades per Sharma, reconegut com un 
dels millors escaladors del món,

i n’ofereix informació tècnica, com també 
indica la relació de l’escalador amb la zona. 
Cal recordar que Sharma, originari dels Estats 
Units, viu actualment a cavall entre Barcelona 
i Lleida, on passa molts dies practicant aquest 
esport d’aventura: “No hi ha cap lloc al món 
que ofereixi la varietat ni la qualitat d’escalades 
que tenim a Lleida”, en opinió de Sharma.

La presentació es farà divendres, 23 d’octubre, 
a les 11.30 hores, via on-line mitjançant un 
enllaç de Microsoft Teams que rebreu per 
correu electrònic durant el dia d’avui, des d’on 
es podrà seguir la roda de premsa i formular  
preguntes.

Una vegada finalitzada la presentació s’enviarà 
la nota de premsa, amb fotografies i un link per 
poder fer la descàrrega de tot el material del 
desplegable d’escalada.

Resum Convocatòria:

Dia: Divendres, dia 23 d’octubre

Hora: 11.30 hores

Seguiment: Virtual per Microsoft Teams

El Patronat de Turisme presenta la guia 
“Escala Lleida amb Chris Sharma”

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, farà la presentació del nou desplegable sobre escalada 
a Lleida conjuntament amb Chris Sharma, reconegut com un dels millors escaladors del món, que ha 
seleccionat 12 zones de les comarques de Lleida per practicar-hi aquest esport d’aventura

La presentació es farà de manera virtual divendres, 23 d’octubre, a les 11.30 hores i tots els qui 
vulguin seguir-la en directe i formular preguntes ho podran fer mitjançant un enllaç de Microsoft 
Teams que rebreu per correu electrònic durant el dia d’avui
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