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Reñé destaca les “capacitats excepcionals” 
del turisme actiu i esports d’aventura, amb
un 20% més d’empreses que al 2012

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha 
presidit aquest dilluns la presentació de la nova tem-
porada de turisme actiu i esports d’aventura de les
comarques de Lleida que s’ha fet a Llavorsí coinci-
dint amb l’inici del període de vacances de Setmana 
Santa.

Reñé ha destacat que “el millor termòmetre de l’èxit 
del sector del turisme actiu i els esports d’aventura és 
l’increment del 20% respecte a l’oferta de l’inici de la
temporada de l’any passat”.

La temporada 2013 de turisme actiu i esports 
d’aventura a la demarcació de Lleida ha començat 
amb 206 empreses, davant les 171 de l’any passat,
distribuïdes pel conjunt de les comarques lleidatanes 
i que ofereixen els seus serveis en activitats de terra, 
d’aire i d’aigua.

Aquest creixement consolida encara més el liderat-
ge del Pirineu i les Terres de Lleida en l’àmbit de tot 
l’Estat espanyol en oferta de turisme actiu i esports
d’aventura. “Aquestes dades demostren que tenim 
una oferta molt interessant, les nostres capacitats són 
excepcionals i internacionals”, ha dit el president de
la Diputació de Lleida, que també ha fet al.lusió a les 
properes cites esportives internacionals, com el 50è 
Ral.li Internacional de la Noguera Pallaressa, la Copa 
del Món de Piragüisme al Parc olímpic del Segre a 
la Seu d’Urgell i el Buy Catalunya a la capital de l’Alt 
Urgell, que aplegarà una setantena de touroperadors 
internacionals.
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Reñé també ha fet referència a l’oferta de turisme so-
cial amb actitvitats adaptades a persones amb minus-
validesa com per exemple sortides al Parc Nacional 
d’Aigüestortes per a persones sordes, un circuit de 
tirolina a Arfa per persones amb minusvalidesa i la 
Fira NaturSport, per donar a conéixer el turisme rural 
adaptat.

El president de la Diputació de Lleida ha explicat que 
l’objectiu del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida i del mateix sector de cara a la nova temporada 
és recuperar la xifra dels 625.000 serveis de turisme 
actiu i esports d’aventura que el conjunt de les comar-
ques lleidatanes havia vingut realitzant
en els darrers anys.

Els esports d’aventura ocupen a la demarcació de 
Lleida unes 2.200 persones, de les quals unes 700 
treballen a temps complet, unes 600 ho fan a temps 
parcial i unes 875 són personal autònom o freelance.

En declaracions als mitjans de comunicació, Reñé 
ha recordat les dades del darrer estudi elaborat pel 
Patronat de Turisme sobre el turisme actiu que indi-

quen que el volum de negoci directe d’aquest sec-
tor és d’uns 20,6 milions d’euros, considerant només 
els serveis ofertats per les empreses del sector. No 
obstant això, l’impacte econòmic és de 62 milions 
d’euros, si s’hi inclouen els conceptes de la mateixa 
activitat, l’allotjament, els àpats i els extres.

La temporada 2013 es presenta amb unes condicions 
immillorables per a les activitats relacionades amb 
l’aigua, gràcies a les fortes nevades d’aquest hivern, 
la qual cosa garanteixen pràcticament la temporada 
per les activitats de riu i d’altra banda, permetrà quo-
tes d’aigua més grans i més llargues, principalment 
en les activitats regulades al riu Noguera Pallaresa.

El turisme procedent de Catalunya, com també el de 
la resta de l’Estat espanyol, és el que va experimen-
tar un descens més gran el 2012, mentre que el tu-
risme estranger es va incrementar. Aquesta mateixa 
tendència es va donar també a l’hora de la contracta-
ció de serveis de turisme actiu, en què es va notar un 
lleuger increment de la demanda per part del turisme 
estranger.
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Principals novetats de la temporada de tu-
risme actiu i esports d’aventura 2013

LA SEU D’URGELL ACOLLIRÀ ENGUANY EL “BUY 
CATALUNYA”, EL WORKSHOP MÉS IMPORTANT 
DEL SECTOR TURÍSTIC CATALÀ 

El “Buy Catalunya” 2013, considerat com el workshop 
més important del sector turístic a Catalunya, organit-
zat per l’Agencia Catalana de Turisme, se celebrarà 
enguany el dia 6 de juny a la Seu d’Urgell. La trobada 
professional estarà adreçada al turisme de natura, in-
terior i muntanya. Es preveu que la jornada aplegui al 
voltant de 70 turoperadors de tot Europa, Amèrica i 
Israel i un centenar d’empresaris catalans.

50è ANIVERSARI DEL MILLOR PIRAGÜISME IN-
TERNACIONAL AMB EL RAL·LI DE LA NOGUERA 
PALLARESA

El Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa celebra 
aquest any 2013 a Sort el mig segle de competicions 
d’aigües braves a Catalunya i a la península Ibèrica. 
Els experts consideren la Noguera Pallaresa com un 
dels millors rius del món per a la pràctica d’activitats 
d’aigües braves, que es va iniciar els anys 1960 amb 
el piragüisme. Un reconeixement que s’ha guanyat 
en l’àmbit internacional després que el riu hagi acollit 
des de fa mig segle activitats i competicions de renom 
mundial, com ara el mateix Ral·li Internacional, nascut 
el 1964, o d’altres com ara el Campionat del Món de 

descens d’Aigües braves, que ha acollit els anys 2010 
i 2011.

NETEJA DEL CURS DEL RIU NOGUERA PALLA-
RESA

La comarca del Pallars Sobirà ha realitzat la neteja, 
poda, retirada d’arbres i adequació dels diferents mi-
radors que hi ha al costat del riu Noguera Pallaresa 
en un tram de 20 km entre Sort, Rialp i Llavorsí i que 
coincideix amb el tram del riu on es practiquen esports 
d’aventura. L’actuació que s’ha dut a terme durant els 
mesos de febrer i març, abans de l’inici de la nova 
temporada d’esports d’aventura, ha tingut un pressu-
post de 60.000 €, que han estat finançats per la Dipu-
tació de Lleida mitjançant el conveni amb “la Caixa”.

EXCURSIÓ AMB VAIXELL PER L’EMBASSAMENT 
DE CANELLES I NOCTURNA AMB CAIAC PEL CON-
GOST DE MONT-REBEI 

L’empresa Montsec Activa, amb seu a Àger, proposa 
com a novetat per a aquesta temporada una excursió 
amb vaixell per l’embassament de Canelles fins arribar 
al congost de Mont-rebei. L’empresa ofereix l’opció de 
fer l’excursió nocturna amb caiac per l’embassament 
de Canelles amb l’al·licient d’endinsar-se per tot el 
congost de Mont-rebei  a la llum de la lluna.
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LA VAL D’ARAN AMPLIA LA SEVA OFERTA D’OCI 
AMB NOVES PROPOSTES DE NATURA, AVENTU-
RES I BTT 

La Val d’Aran ha ampliat el darrer any la seva ofer-
ta d’oci amb noves propostes vinculades a l’oferta 
de natura, aventures i BTT. A la tardor del 2012 es 
va inaugurar Naturaran, un nou i apassionant parc 
d’aventures sobre els arbres, únic a tot l’Estat espan-
yol, situat al municipi de Les, i a l’estiu es va posar 
en funcionament el Bike Park de Varicauva, un circuit 
especialment dissenyat per als amants dels descen-
sos amb BTT que permet als aficionats a aquest es-
port descobrir els millors paratges de la Val d’Aran. El 
pròxim mes d’abril la Val d’Aran inaugurarà el parc de 
fauna Aran Park.

OFERTA D’ESPORTS NÀUTICS A 
L’EMBASSAMENT DE RIALB

Un total de 7 empreses pretenen oferir enguany  un 
seguit d’activitats diverses a l’embassament de Rialb, 
segons es desprèn de les sol·licituds que ha rebut el 
Consorci Segre Rialb. Les empreses sol·licitants, en-
tre les quals hi ha dos clubs nàutics, aposten per una 
oferta que pugui atreure un públic divers d’acord amb 
les activitats que es proposen de rem, vela i motor, 
entre les quals destaquen el piragüisme en aigües 
tranquil·les, la canoa canadenca, el windsurf, la vela, 
el bus bob i l’esquí nàutic, entre d’altres. L’objectiu 
d’aquest teixit empresarial i del Consorci Segre Rialb 
és implantar un model turístic  basat en els recur-
sos endògens del territori, en aquest cas les aigües 
tranquil·les i les aigües vives, i prenent com a eix ver-
tebrador l’embassament de Rialb.

EL PARC OLÍMPIC DEL SEGRE, MECA DEL PIRA-
GÜISME INTERNACIONAL
 
L’elit del piragüisme mundial d’aigües braves té 
aquest any una nova cita al Parc Olímpic del Segre 
de la Seu d’Urgell, que acollirà entre l’1 i el 7 de juliol 
la Copa del Món de Piragüisme d’Eslàlom, en què 
hi participaran una quarantena de països i uns 300 
palistes. D’altra banda, la capital de l’Alt Urgell serà 
una de les tres seus —juntament amb les localitats 
franceses de Foix i Pau— de la Copa Pirineus de Pi-
ragüisme d’Eslàlom.
  
D’altra banda, el Parc Olímpic del Segre, al marge de 
les competicions de piragüisme, ofereix enguany com 
a novetat la creació de packs turístics que combinen 
diferents activitats de turisme actiu i de natura amb 
l’allotjament.
Aquesta iniciativa s’ha fet conjuntament amb Turis-
me de la Seu i estarà a disposició del públic a partir 
d’aquesta primavera.
 
Així mateix, el Parc Olímpic del Segre i el Parc Natu-
ral del Cadí-Moixeró impulsen la Volta cicloturista per 
etapes. Amb aquesta finalitat s’han creat uns carnets 
i al final de la temporada es farà un sorteig entre els 
qui hagin completat el recorregut. També serà el punt 
de partida i arribada de diferents competicions de ci-
cloturisme.
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ÀGER ACOLLIRÀ COMPETICIONS D’ABAST ES-
TATAL I INTERNACIONAL DE PARAPENT I ALA 
DELTA
 
El municipi d’Àger, a la serra del Montsec, serà 
l’escenari un any més de diverses competicions 
d’àmbit estatal i internacional de vol en les modalitats 
de parapent i ala delta. D’una banda, del 28 de ju-
liol al 3 d’agost es disputaran el Campionat Nacional 
Belga Open Àger 2013, que aplegarà entre 80 i 100 
participants dels Països Baixos, i  la Copa Catalana 
d’ala delta. Posteriorment, del 4 al 10 d’agost, s’hi 
celebrarà el Campionat Nacional Britànic Open Àger 
2013, també d’ala delta, amb un centenar de partici-
pants britànics. Aquestes dues proves internacionals 
dels Països Baixos i de la Gran Bretanya es duen a 
terme a Àger a petició de les seves organitzacions 
respectives, amb motiu de les característiques immi-
llorables que presenta la zona del Montsec per a la 
pràctica dels esports de vol. TURISME ADAPTAT

SORTIDES AL PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES 
I ESTANY DE SANT MAURICI ADAPTADES PER A 
SORDS
 
L’empresa de recent creació Ribanatura, amb seu 
al Pont de Suert, dedicada a l’ecoturisme, la natu-
ra, el senderisme i l’observació de la fauna salvat-
ge, ofereix com a novetat sortides al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici adaptades 
per a sords, amb intèrpret de llengua de signes. 

PIRINEUS OUTDOOR, INICIA UN NOU PROJECTE 
ADAPTAT PER A DISCAPACITATS AL MUNICIPI 
D’ARFA
 
L’empresa Pirineus Outdoor, ha construït un circuit 
infantil de tirolines al municipi d’Arfa, a la comarca 
de l’Alt Urgell,  i té previst de muntar per a aquest 
mateix any  una altra tirolina per a adults. El nou 
projecte d’Arfa també estarà adaptat per a discapa-
citats. Seguint la mateixa línia d’inclusió esportiva, 
l’empresa està treballant en activitats per a invidents 
com ara excursions de natura i ascensions a cims, 
amb l’objectiu de poder començar a oferir-les durant 
aquest mateix any 2013. 

NATURSPORTS FESTIVAL, UNA FIRA QUE NEIX 
PER IMPULSAR LES ACTIVITATS DE TURISME 
ACTIU I EL TURISME ADAPTAT PROMOGUDA 
PER LA FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVE

La Fundació Isidre Esteve i diferents entitats relacio-
nades amb l’activitat física,  l’esport i la natura han 
organitzat per al cap de setmana del 13 i 14 d’abril 
la segona edició de la Trans-Olianenca i la primera 
edició de la NaturSports Festival. La fira NaturSports 
Festival, que tindrà lloc al municipi d’Oliana, a la co-
marca de l’Alt Urgell, vol donar a conèixer el turisme 
rural i adaptat, com també les diferents activitats de 
turisme actiu de què el visitant pot gaudir en aquest 
indret del Pirineu lleidatà, a més de la gastronomia 
de la zona.
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