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El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida ha presentat aquest divendres una 
nova publicació amb el títol “Escala Lleida 

amb Chris Sharma”. Es tracta d’una guia d’autor en 
format desplegable i editada en 5 idiomes que inclou 
12 zones per diferents indrets de les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida, seleccionades per Chris 
Sharma, considerat com un dels millor escaladors 
del món. La guia ofereix informació tècnica de 
cadascuna d’aquestes 12 rutes i explica la relació de 
l’esportista amb la zona.

La presentació, que s’ha fet de manera virtual, ha 
comptat amb la participació de la vicepresidenta 
del Patronat de Turisme, Rosa Pujol; l’escalador 
Chris Sharma, i el cap de Promoció i Màrqueting del 

Patronat de Turisme, Juli Alegre. La roda de premsa 
s’ha fet amb la participació de mitjans de comunicació 
vinculats amb el món de l’escalada d’arreu de l’Estat.

En la seva intervenció, Rosa Pujol ha agraït a Sharma 
que ara fa 15 anys, quan procedent dels Estats Units 
va descobrir Lleida, volgués fixar temporalment la 
seva residència a les nostres contrades per poder-hi 
practicar el seu esport preferit. “Ens sentim agraïts 
per aquesta aposta tan personal pel Pirineu i les 
Terres de Lleida que va fer al seu dia i pel fet que posi 
de manifest públicament aquesta realitat, amb la qual 
cosa tots els qui el segueixen i volen gaudir com ell 
d’aquest esport saben on trobar les millors muntanyes 
per fer-ho i la millor acollida per part de tot el nostre 
territori i la nostra gent”, ha declarat Pujol. Actualment 

El Patronat de Turisme presenta la guia 
“Escala Lleida amb Chris Sharma” amb 
12 zones seleccionades per l’escalador, 
considerat un dels millors del món

La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha agraït a Sharma l’aposta personal per haver fixat 
temporalment la seva residència a Lleida i posar de manifest a escala internacional la varietat i qualitat 
d’escalades que hi ha a Lleida i que no es troben a cap altre lloc del món
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Sharma viu a cavall entre Lleida Barcelona, Mallorca i 
Madrid, on desenvolupa diferents projectes vinculats 
amb el món de l’escalada.

Pujol també s’ha referit als difícils moments pels 
quals està travessant el sector turístic a causa de la 
pandèmia i ha destacat que precisament “en aquesta 
conjuntura és quan ens hem d’esforçar per posar en 
valor el millor que tenim, com ara la natura, com un 
referent indiscutible de la nostra oferta turística, tal 
com ja hem fet al llarg de tot aquest estiu i ara ho 
continuem fent”. En aquest context, ha dit, “és un bon 
moment per presentar aquesta guia d’escalada com 
una activitat de natura que es pot practicar en espais 
oberts lluny de massificacions de persones, amb una 
oferta adreçada tant al públic de proximitat com a 
l’internacional, ja que és una de les millors zones a 
escala mundial”. Des del Patronat, ha afirmat, es vol 
potenciar aquesta activitat en l’àmbit internacional, 
i de ben segur que les 12 propostes que presenta 
Chris Sharma en aquesta guia hi ajudaran com a 
referent que és del món de l’escalada. Lleida disposa 
de la millor varietat i qualitat per a la pràctica d’aquest 
esport. “Confiem que la unió d’aquestes dues realitats 
ens ajudi en aquesta projecció internacional”, ha 
conclòs Pujol.

Per la seva banda, Chris Sharma ha explicat que 
ara fa 15 anys feia la vida d’un escalador viatjant 
pel món amb la seva motxilla i explorant els millors 
llocs per escalar. I, una mica cansat d’anar d’un lloc 
a l’altre, volia trobar un indret fix on hi hagués molt 
per desenvolupar en el món de l’escalada. Aleshores 
va venir a Lleida, on va veure totes les possibilitats 
i totes les parets per practicar aquest esport, i que 
juntament amb el bon clima i la bona acollida de la 
gent el van fer sentir-se com a casa, motiu pel qual 
va decidir viure a la demarcació lleidatana. De fet, 
ha dit, “no va ser ni una decisió personal, sinó que 
va ser una cosa orgànica, com de mica en mica 
Lleida es va anar convertint en casa meva”. Ha 
subratllat que en aquest territori les possibilitats per 
practicar l’escalada són infinites. “Sempre dèiem 
que a Lleida cada dia pots anar a un lloc diferent per 
escalar sense repetir durant la resta de la vida. I mai 
acabaries de veure llocs nous. Allà on mires sempre 
hi ha una paret. I, a més a més, hi ha un clima molt 
bo que et permet escalar en unes condicions òptimes 
pràcticament tot l’any.”

Sharma ha explicat que aquests 15 anys li han servit 

per obrir noves rutes, documentar-les i difondre-
les per mitjà de vídeos per poder atraure més gent 
aficionada a l’escalada cap a les comarques de 
Lleida. En aquest sentit ha afirmat que “avui dia, si 
algú vol ser un dels millors del món en l’escalada 
ha de venir a Lleida per provar les vies que s’hi han 
obert, com la Dura Dura, a Oliana, o la Cova Gran 
de Sant Linya, on hi ha vies de nivell molt alt que 
s’han convertit en referents mundials”. Per acabar, 
ha dit que la seva relació amb Lleida ha estat una 
situació “win-win” en què ha trobat una llar on poder 
desenvolupar-se en el món de l’escalada. Per aquest 
motiu ha declarat que és un honor poder contribuir 
a posicionar Lleida en aquest esport i ha afegit que 
té nous projectes per desenvolupar a les comarques 
lleidatanes. 

Per la seva banda, Juli Alegre, cap de Promoció i 
Màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, ha explicat que les comarques de Lleida 
són un referent en l’àmbit de tot l’Estat pel que fa a 
activitats de turisme actiu i esports d’aventura, i que 
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aquesta vegada des del Patronat s’ha apostat per 
posar en valor i donar difusió al món de l’escalada 
mitjançant aquesta guia d’autor amb les 12 
recomanacions fetes per Chris Sharma.

Juli Alegre ha agraït la introducció de la guia a càrrec 
d’Albert Cortés, membre del Centre Excursionista 
de Lleida i escalador aficionat, el qual no ha pogut 
participar en la presentació. En la seva introducció, 
Cortés parla de les possibilitats immenses que 
ofereixen les Terres de Lleida en l’àmbit de l’escalada 
i d’un futur increïble: “Podem dir que és una zona 
beneïda per tal de practicar-hi esports d’aventura, on 
l’escalada té una importància cabdal. No hi ha cap 
lloc al món que tingui la varietat i qualitat d’escalades 
que hi ha al Pirineu i les Terres de Lleida”. L’autor 
fa una descripció de les diferents comarques del 
territori de Lleida que acullen zones on escalar i 
els tipus de roca que hi trobarem: granit al Pirineu, 
conglomerat a Canalda, calcari gris o vermell als 
Terradets, Collegats i Tres Ponts, una roca arenisca 
molt adherent a Camarasa... Hi ha de tot i en molta 
abundor. També ens parla dels diferents nivells de 
dificultat, fins al 9b+, i destaca que a tot el món són 
ben escasses les vies d’aquest nivell.

La guia “Escala Lleida amb Chris Sharma” inclou 
12 zones d’escalada seleccionades per Sharma, 
cadascuna de les quals té una fitxa tècnica i 
informació complementària, com la popularitat de la 
zona, l’accés i zona d’aparcament, els miradors o llocs 
emblemàtics i la relació d’en Chris amb la zona. De la 
guia se n’han editat 10.000 exemplars en 5 idiomes: 
català, castellà, anglès, francès i neerlandès. També 
es pot consultar en tots els idiomes mitjançant el web 
del Patronat de Turisme: escalada.aralleida.cat.

Les 12 zones d’escalada que han estat 
seleccionades per Chris Sharma són aquestes:

1. Sant Llorenç de Montgai i Camarasa 
(Noguera).

2. La Cova Gran de Santa Linya (Noguera).

3. Terradets (Pallars Jussà).

4. Mont-rebei (Pallars Jussà i Noguera). 

5. Abella de la Conca (Pallars Jussà).

6. La Pedrera (Pallars Jussà).

7. L’Argenteria (Pallars Sobirà). 

8. Cavallers (Alta Ribagorça). 

9. Bagergue (Val d’Aran). 

10. Tres Ponts (Alt Urgell).

11. Oliana, Contrafort de Rumbau i Peramola 
(Alt Urgell).   

12. Canalda (Solsonès). 

En aquest enllaç https://www.aralleida.cat/escala-

lleida-amb-en-chris-sharma/ podeu descarregar la 

guia que s’ha presentat aquest matí, com també el 

vídeo que s’ha passat durant la presentació amb 

algunes imatges de Sharma practicant l’escalada a 

diferents zones de Lleida.

YouTube:

Català: 

https://www.youtube.com/watch?v=xX4KnOzwAsE

Castellà:

https://www.youtube.com/watch?v=wZH7ZXdKlbc

Sr. Chris SharmaSra. Rosa Pujol Sr. Juli Alegre

S’adjunten tres de talls de veu,  un de la vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, un segon de l’escalador 
Chris Sharma, i el tercer del cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
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