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La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, en 
la seva primera visita al territori com a respon-
sable del Patronat de Turisme, es va reunir 

ahir al migdia a l’Epicentre de Tremp amb el presi-
dent del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep 
Maria Mullol, acompanyada pel diputat de la comar-
ca i alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró. També 

van assistir a la reunió els vicepresidents del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, Martí Cardona i Antoni 
Flores, el gerent Josep Ardanuy, el tècnic de desen-
volupament turístic del Consell, Ramon Iglesias i el 
cap de màrqueting i promoció del Patronat de Turis-
me, Juli Alegre.

Rosa Pujol visita la reserva de caça de 
Boumort, coincidint amb la Brama del 
cèrvol, i destaca l’oferta ecoturística del 

territori

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, i el diputat Marc Baró van mantenir una 
reunió amb els membres del Consell Comarcal del Pallars Jussà, encapçalats pel president Josep M. 
Mullol, per impulsar el sector turístic de la comarca

Durant la seva estada al Pallars Jussà van visitar l’Epicentre de Tremp i la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort, on van presenciar la brama del cérvol i l’activitat dels voltors

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, es va reunir ahir al migdia a Tremp amb 
els representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà per abordar diferents temes vinculats 

amb la promoció turística del territori i a la tarda van visitar la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort amb l’objectiu de conèixer l’oferta ecoturística del territori coincidint amb el tram final de 
temporada de la brama del cérvol, un espectacle de la natura que s’està convertint en els últims 
anys en un important reclam turístic dels Pirineus. Pujol ha destacat les grans potencialitats que 

té la demarcació de Lleida en l’àmbit de l’oferta turística vinculada amb l’ecoturisme, del qual 
ha dit que “hem de potenciar i difondre per la seva pròpia rellevància i alhora per contribuir a la 

desestacionalització turística”.
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En el decurs de la reunió el president del Consell 
Comarcal, Josep Maria Mullol, va explicar les defi-
ciències que pateix actualment la comarca per poder 
disposar d’un servei d’Internet de qualitat i va expo-
sar la necessitat de treballar conjuntament amb la 
Diputació i també amb la Generalitat de Catalunya 
per trobar la millor solució per al desplegament de 
la fibra òptica pel territori com una eina indispensa-
ble per al desenvolupament econòmic i social de la 
comarca i de gran importància per al sector turístic. 
D’altra banda també es va tractar sobre el programa 
d’activitats i presentacions que es faran amb motiu 

de la commemoració del centenari de l’arrencament 
de les pintures de l’absis de la canònica de Santa 
Maria de Mur, entre les quals en destaca la presen-
tació que es farà el 13 de novembre al MNAC. També 
el mes de novembre, del 18 al 22, el Pallars Jussà 
estarà a l’Espai Provença presentant la Setmana del 
Pallars Jussà, amb una exposició de la comarca i 
conferències i xerrades.

Voltors i brama del cérvol a Boumort

Després de la reunió a l’Epicentre la comitiva es va 
desplaçar fins a la Reserva Nacional de Caça de 
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Boumort. Els guardes del parc van fer una explicació 
de l’àmbit geogràfic de la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort i de les espècies que hi habiten. També 
van exposar les activitats que s’hi poden dur a terme 
durant tot l’any i el programa Infobrama que impulsa 
la reserva de caça per poder fer l’observació de la 
brama del cérvol, època en la qual hi ha una major 
activitat de visitants. Molts d’aquests visitants ho fan 
pel seu compte a les zones acotades per a la visita, 
però cada vegada són més les persones que volen 
gaudir d’aquest espectacle de la natura mitjançant 
empreses de guiatge especialitzades. El nombre de 
persones que visita la reserva per a l’observació de 
la brama del cérvol oscil·la al voltant d’unes 4.800, 
amb una tendència a créixer cada any, cosa que 
comporta un impuls econòmic i social de la zona.

Durant la visita van poder veure en directe el compor-
tament dels voltors des de l’observatori de Boumort 
i també es va poder gaudir de la brama del cérvol, 
que en els darrers anys s’ha convertit en un reclam 
turístic important del Pirineu de Lleida.

Després de la visita, Rosa Pujol va posar de manifest 
la riquesa i la varietat excepcional de flora, fauna i 
paisatge que tenen les comarques lleidatanes i va 
afirmar que “totes aquestes potencialitats fan que 
l’ecoturisme sigui una alternativa de turisme soste-
nible a la natura que hem de treballar i posicionar 
al nivell que es mereix i com una manera de con-
tribuir també a la desestacionalització del sector tu-
rístic amb una oferta rica i variada durant tot l’any”. 

Pujol ha assegurat que l’objectiu del Patronat és po-
der posicionar encara millor l’oferta ecoturística del 
conjunt de la demarcació de Lleida tant en l’àmbit 
estatal com també a escala internacional mitjançant 
la participació en workshops especialitats en natura, 
i incrementar el nombre de turoperadors i periodistes 
que ens visiten perquè actuïn com a prescriptors de 
la nostra oferta turística.

L’ornitologia, juntament amb la brama del cérvol, són 
algunes de les activitats més populars vinculades 
amb l’ecoturisme. El Pirineu català és l’únic indret 
d’Europa on viuen regularment les quatre espècies 
de voltors europeus, que són el voltor comú, el voltor 
negre, el trencalòs i l’aufrany.

La brama del cérvol, actualment ja en la seva recta 
final d’aquesta temporada, es pot contemplar i es-
coltar al Parc Natural de l’Alt Pirineu, al Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la Val 
d’Aran, al Parc Natural del Cadí-Moixeró i, molt es-
pecialment, a la Reserva Nacional de Caça de Bou-
mort, a la comarca del Pallars Jussà.

Sra. Rosa Pujol

S’adjunta un tall de veu amb les declaracions de 
la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat
http://www.aralleida.cat/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2019/Rosa Pujol_Brama.mp3

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


