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Lleida, 14 d’agost de 2013

nota de premsa

El Patronat de Turisme promociona l’oferta de
turisme ornitògic de Lleida a la British Birdwatching Fair, el saló d’ornitologia més important d’Europa

E

l Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
promocionarà la diversitat i la riquesa ornitològica del Pirineu i de les Terres de Lleida, com
també el potencial que tenen com a destinació turística, a la 25a edició de la British Birdwatching Fair, que
s’inaugurarà divendres, 16 d’agost, i romandrà oberta al públic fins diumenge. El saló, considerat com
el més important d’Europa en observació d’ocells,
se celebra a l’Egleton Nature Reserve, a Rutland
(Regne Unit). El Patronat de Turisme presentarà en
aquesta mostra el desplegable “The Birds of Lleida”
(“Els Ocells de Lleida”), editat per a l’ocasió.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida participa ininterrompudament des de l’any 2007 a la Fira
de Turisme i Observació d’Aus de Rutland (Anglaterra), amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer
al mercat britànic l’oferta global del Pirineu i les Terres
de Lleida i de manera específica l’oferta relacionada
amb el món de l’ornitologia. El Patronat serà present
al saló amb un taulell propi amb la marca “Ara Lleida”
dins l’estand de l’Agència Catalana de Turisme. També assistiran en aquesta edició de la fira els representants de dues entitats lleidatanes, l’empresa Photologistics i l’Associació La Sabina (Associació per a
la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura). D’altra
banda, a l’estand de l’Agència Catalana de Turisme
també hi seran representats el Patronat de Turisme
de la Diputació de Tarragona-Terres de l’Ebre i Torisme Val d’Aran. La fira va rebre l’any passat més
de 20.000 visitants i va tenir més de 300 expositors
sobre diversos temes relacionats amb les aus.
Nou catàleg d’ornitologia
Entre el material que es distribuirà a la mostra, en
destaca el desplegable “The Birds of Lleida” (“Els
Ocells de Lleida”), que el Patronat de Turisme ha
elaborat expressament per a aquesta ocasió. El fullet
recull una cinquantena de fotografies de les aus més
representatives que es poden observar a la demar-

cació de Lleida amb una descripció del lloc i l’època
de l’any en què es poden localitzar. El desplegable
també inclou els principals espais naturals de la demarcació, com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, els parcs naturals del CadíMoixerò i l’Alt Pirineu i les àrees amb una significació
especial per a l’observació de les aus, com la serra
de Boumort, el Montsec, l’embassament d’Utxesa, el
pantà de Terradets, la zona del Bash Aran, l’estany
d’Ivars i Vila-sana, la zona de la Terreta, els secans
de Lleida, el curs baix del riu Segre i l’Aiguabarrreig
del Segre-Ebre-Cinca, entre d’altres indrets. També
es distribuiran al taulell “Ara Lleida” els catàlegs i els
fullets de les rutes ornitològiques del Montsec i el nou
catàleg ornitològic de l’Alt Urgell, entre d’altres.
El Patronat de Turisme vol transmetre al públic britànic l’àrea excepcional que representen els Pirineus i
les Terres de Lleida pel que fa al turisme ornitològic
i el fet que durant qualsevol època de l’any i en un
viatge curt, en temps i distància, a Lleida es poden
observar una gran varietat d’espècies d’ocells, incloses algunes de les especies més rares d’Europa.
Cal recordar que de les 8.600 espècies d’ocells conegudes arreu del món, a Catalunya n’hi ha presents
unes 400, de les quals el 90 % es poden observar al
llarg de tot l’any a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, algunes de manera exclusiva com ara
el sisó, la perdiu blanca i el trencalòs, entre d’altres.
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