COMARCA

FLOREJACS.- Tres entiláis
de la Segarra relacionados amb
el turisme rural i cultural, s'han
unit per a organitzar diferents
rutes a cavall pels castells de
la comarca. Aquesta nova proposta turística va ser presentada
oficialment el passat divendres
en un acte que va teñir lloc al
Castell de les Sitges, un deis
seus promotors, conjuntament
amb el centre hípic Cal So de Pavia i l'establiment Cal Perelló de
l'AmetlIa de Segarra, que disposa
també de cavalls. Aquests dos
centres del sud de la comarca
ja están oferint actualment rutes
a cavall, encara que normalment
son d'una sola jornada i pels voltants deis seus municipis, mes
cap a la banda del Corb.
El nou projecte que s'en-
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gegará a partir d'aquest mes de
juny pretén, en canvi, oferir rutes
d'entre 2 i 5 dies, amb diferents
possibilitats d'allotjament, tenint
els castells de tota la Segarra
com a fites de cada etapa i sumant-hi els atractius del paisatge,
la natura i els altres elements
de patrimoni historie, cultural
i tradicional que defineixen la
identitat segarrenca. La primera
de les rutes consistirá en una
travessa eqüestre de tres dies
entre el castell de les Sitges,
a Florejacs, i Pavía, a Talavera,
passant per llocs emblemátics de
la Segarra com els castells de
Pallargues, Florejacs, Concabella
o Castellmeiá, els espais d'interés natural com el torrent del
Passerell o la font de Gáver i
d'altres punts remarcables com

Algunes passejades a cavall ja s'han realitzat pels voltants del Castell de les Sitges

Una trentena de persones van assistir a la presentado d'aquestes noves rutes

el santuari de Sant Ramón o
Montfalcó Murallat.
La Segarra "es un paradís
per ais cavalls, grades a una
gran xarxa de camins amb poquíssims obstacles, que els permeten realitzar recorreguts molt
llargs sense trepítjar carretera en
cap moment", segons va explicar
David Sandoval, responsable de
Cal Perelló, qui va coincidir amb
Pau Vaques, guia especialitzat
de Cal So, que aquest es un
projecte del qual ja n'han rebut
reconeixement, ja que els seus
clients han quedat sempre molt
satisfets, repetint a vegades
l'experiéncia. La proposta, a mes,
oferirá no només la possibilitat

d'atreure visitants próxims sino
que pot ser una via d'entrada
per a afeccionáis al turisme
eqüestre de qualsevol part del
món. El propi Vaques explicava
que aquests dies tenia un grup
de nord-americans, amants deis
cavalls, en el seu establiment,
per on hi han passat de molts
altres países.
A Pacte de presentació van
assistir-hi una trentena de persones, en representado deis
organismes públics de turisme
de Lleida i d'establiments de turisme rural i castells visitables
de la Segarra, i ha acabat amb
la degustació de vins joves del
celler Comalats, empresa que

col-labora també en el projecte.
Entre els assistents, es va comptar amb la presencia del delegat
de Turisme a Lleida, Vidal Vidal,
qui va encoratjar ais promotors
en aquesta iniciativa, que permet "vendré la Segarra en tot
un paquet", segons Vidal, la qual
cosa coincideix plenament amb
els objectius marcats peí Departament, en materia turística. Per
aixó mateix, Vidal els va oferir la
possibilitat de compartir un espai
a 1'estand deis Castells del Sió
que la delegació organitzará en
la próxima ExpoTren, un nou certamen dedicat al turisme ferroviari que se celebrará els propers
12 i 13 de juny a Lleida.

