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La vicepresidenta del Patronat de Turisme, 
Rosa Pujol, ha participat aquesta tarda en 
l’acte de presentació de l’Any del Turisme Es-

portiu 2020, que ha tingut lloc a les instal·lacions de 

l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 

(INEFC) a Barcelona, organitzat per l’Agència Cata-

lana de Turisme, del Departament d’Empresa i Co-

neixement.

L’Agència Catalana de Turisme vol dedicar l’any 

2020, que coincideix amb l’any olímpic, a posicionar 

Catalunya com a referent turístic esportiu. La quali-

tat de l’oferta turística i les excel·lents instal·lacions 

esportives que té Catalunya, sumades a les seves 

característiques climàtiques i naturals, fan que sigui 

una destinació ideal per a la pràctica de diferents es-

ports i les seves modalitats.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pu-

jol, ha valorat de forma molt positiva aquesta inicia-

tiva i ha manifestat que les accions previstes durant 

l’Any del Turisme Esportiu 2020 són una “bona opor-

tunitat per poder donar una major visualització a es-

cala estatal i internacional de les comarques del Piri-

neu i les Terres de Lleida com un territori adient per a 

la pràctica del turisme esportiu”. Pujol ha destacat la 

singularitat que presenta la demarcació de Lleida en 

l’oferta de turisme actiu i els esports d’aventura en el 

conjunt de les 13 comarques, amb activitats esporti-

ves diverses com ara aigües braves i barranquisme, 

els esports relacionats amb el vol, l’espeleologia, el 

senderisme o el running, amb un gran nombre de 

competicions i curses de muntanya, com també amb 

l’oferta de BTT en el conjunt del territori i a la zona 

del Pirineu amb un gran ventall d’activitats vincula-

des amb la neu i l’esquí. A tota aquesta oferta, Pujol 

també ha volgut destacar l’alt nivell organitzatiu de la 

demarcació lleidatana per acollir anualment diferents 

esdeveniments i campionats mundials vinculats 

amb el món de l’esport en activitats de terra, d’aire i 

d’aigua. Finalment, s’ha referit també a les destina-

cions de Sort al Pallars Sobirà i el Parc del Segre a 

l’Alt Urgell, que disposen del segell de destinació de 

turisme esportiu.

La presentació de l’Any del Turisme Esportiu 2020 

ha comptat amb la presència del director general de 

Turisme, Octavi Bono; el director de l’Agència Ca-

talana de Turisme, David Font; representants de la 

Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, 

i el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de 

Turisme, Juli Alegre.

Rosa Pujol veu en aquesta declaració una 
oportunitat per poder mostrar a escala 
internacional el potencial de les comarques 
lleidatanes dins l’àmbit del turisme esportiu 

Aquesta tarda s’ha presentat a l’INEFC de Barcelona l’Any del Turisme Esportiu 2020, organitzat 
per l’Agència Catalana de Turisme
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