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Una vintena de representants d’espais natu-
rals i administracions lleidatans han participat 
en la sessió de treball territorial de la Taula 

d’Ecoturisme de Catalunya, que s’ha celebrat avui 
dijous a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida per 
tal de fer un seguiment del procés d’implementació 
del Pla de Foment del Turisme de Natura als Espais 
Naturals i Protegits de Catalunya 2015-20 (Natur-
CAT2020), engegat el passat mes de setembre. La 
Taula d’Ecoturisme de Catalunya està impulsada per 
la Generalitat de Catalunya, concretament per la Di-
recció General de Turisme i la Direcció General de 
Polítiques Ambientals.

Un dels objectius del pla és elaborar de manera con-
sensuada (per mitjà de sessions participatives i de 
treball territorials) un inventari selectiu dels principals 
recursos i destinacions d’ecoturisme a Catalunya. 
L’objectiu de la sessió celebrada avui ha estat preci-
sament consensuar aquest inventari per a la demar-
cació de Lleida a partir de propostes ja identificades.  

La sessió de treball s’ha centrat doncs en els recur-
sos naturals de les comarques del Pirineu i la Plana 
de Lleida, un marc territorial privilegiat per a la pràc-
tica de l’ecoturisme, tant per l’abundància d’espais 
naturals —entre els quals hi ha l’únic parc nacional 

de Catalunya— com per la varietat de propostes tu-
rístiques sorgides al voltant d’aquest sector.

La trobada coordinada pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida ha inclòs representants de diver-
sos espais naturals (Parc Nacional d’Aigüestortes, 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, Parc Natural del Cadí-
Moixeró, Era Artiga de Lin-Naut Aran, l’Estany d’Ivars 
i Vila-sana, Montsec-Conca de Tremp, Congost de 
Mont-rebei-Món Natura Pirineus, Utxesa, Serra de 
Boumort i Mas Melons) i de l’Administració (Serveis 
Territorials de Territori i Sostenibilitat, Direcció Gene-
ral de Turisme, IDAPA, Serveis dels Tècnics de Tu-
ralcat i Serveis Territorials de Turisme a Lleida).

La taula d’ecoturisme a Catalunya és una plataforma 
de debat i treball que contribueix a la definició, la im-
plantació i el seguiment dels programes d’actuacions 
previstos al Pla NaturCAT2020. L’ecoturisme és la 
modalitat de turisme de natura que millor compatibi-
litza els objectius, la regulació i els valors promoguts 
pels mateixos Espais Naturals Protegits (ENP) amb 
l’activitat turística. L’ecoturisme promou experiències 
diferents de contacte amb la natura, d’aprenentatge i 
de conservació i les activitats que optimitzen el com-
promís entre el coneixement i el desenvolupament 
de la identitat i l’economia local i l’ús turístic.

Lleida treballa per a posar en valor els 
recursos i destinacions Ecoturístiques

Una vintena de representants d’espais naturals i administracions s’han reunit avui dijous a la Diputa-
ció de Lleida

La sessió respon al procés d’implementació del Pla de Foment de Turisme de Natura als Espais Natu-
rals Protegits de Catalunya
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