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TURISME

Esports aquàtics, extrems, d’aire, 
trekking i BTT són només algunes 
de les opcions d’aventura, esport i 
turisme que es poden practicar en 
una bellesa paisatgística única, els 
Pirineus de Lleida.
Els Pirineus de Lleida són conside-
rats líders a l’Estat espanyol en es-
ports d’aventura, amb 171 empre-
ses especialitzades i la celebració 
de campionats del món (caiac, pa-
rapent, ala de pendent, piragüis-
me, entre d’altres), com també una 
terra d’excepcional bellesa per als 
afeccionats a la natura (senderis-
me, senderisme de gran recorregut 
(SGR), BTT o passejos a cavall). Grà-
cies a la seva diversitat d’espais na-
turals, amb l’únic Parc Nacional de 
Catalunya, Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, els seus cabalosos rius 
ideals per a la pràctica del ràfting i 
els més de 500 estanys per conèixer, 
el Pirineu de Lleida és ple de raons 
per descobrir i compartir amb els 
amics o la família les emocions més 
sorprenents. 
Activitats d’aigua
Les activitats d’aigua són encara les 
més demandades amb 374.500 ser-
veis, seguides de les de terra amb 
216.000 serveis i les d’aire amb 9.500 
serveis. Lleida és líder a Espanya en 
esports d’aventura, sobretot per te-
nir empreses especialitzades amb 

equips d’última tecnologia i amb 
monitors experts posen al abast de 
tothom activitats tan diverses com 
el piragüisme, la canoa de llac, el 
caiac, l’hidrotrineu, el salt de pont, 
el descens de barrancs i l’escalada 
perquè poder gaudir al màxim de 
les aigües de Lleida a paratges com 
Llavorsí o Sort.
El sector del turisme actiu
E l  t u r i s m e  a c t i u  i  e l s  e s p o r-
ts d’aventura ocupen actualment 

2.200 persones, de les quals unes 
700 treballen a temps complert, 
unes 625 a temps parcial i unes 875 
són personal autònom o freelance. 
El conjunt de les empreses especia-
litazades gestionen uns 600.000 ser-
veis de turisme actiu, un 4% menys 
respecte a l’any 2008. 
Les comarques de muntanya se si-
tuen al capdavant de la pràctica 
d’aquestes activitats, i cal consignar 
un increment dels serveis un 22%.

Ponent compta amb 50 
espècies diferents d’aus 
Els observadors d’ocells que vénen 
d’arreu d’Europa i del món a les la-
tituds lleidatanes, atrets pels ocells 
que hi habiten, cerquen aquelles 
aus absents o molt rares als seus 
països. Aquestes espècies coinci-
deixen sovint amb alguns dels oce-
lls més freqüents i característics, 
atès que es tracta d’aus circums-
crites a la regió mediterrània que 
emmarca a Lledia. Altres vegades, 
però, persegueixen l’observació 
d’ocells realment escadussers, de 
distribució molt limitada, requeri-
ments biològics o hàbits molt es-
pecífics, que fan que fins i tot aquí 
siguin de localització més o menys 
complicada. Tenint en compte to-
tes aquestes variants i les expecta-
tives que impulsen qualsevol ob-
servador d’ocells a viatjar a les te-

rres de Lleida. Es poden arribar a 
trobar 50 espècies.
D’aquestes 50 aus, dins del Princi-
pat de Catalunya, algunes tenen 
tota o bona part de la seva pobla-
ció a les terres de Ponent, un am-
pli territori que abraça des dels Pi-
rineus al nord fins a l’Aiguabarreig 
de l’Ebre, el Cinca i el Segre al sud, 
passant per les millors i més exten-
ses àrees àrides de les nostres con-
trades. Per aquest motiu la demar-
cació de Lleida és una àrea excep-
cional per al turisme ornitològic o 
birding.
Pe r  f ac i l i t ar  la  p ro gr amació 
d’estades i de rutes ornitològi-
ques per Ponent s’ha incorporat al 
web de Turisme de Lleida l’oferta 
d’allotjaments i serveis comple-
mentaris.
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La Merla és una de les espècies que es poden trobar a les terres de Lleida  
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El descens de barrancs és una de les activitats més demandada a les comarques de Lleida

El COU, un espai 
per connectar 
amb l’apassionant 
món de la ciència
El  Ce nt r e  d ’O bs e r v a c i ó  d e 
l’Univers (COU) és un gran mul-
tiespai lúdic amb l’objectiu de 
convertir-se en el centre de re-
ferència de la docència i divulga-
ció de l’astronomia i la geologia 
a Catalunya. El COU es troba si-
tuat al municipi d’Àger. El centre 
d’observació és un nexe d’unió 
entre el públic i el coneixement 
científic, acostant el visitant a 
l’apassionant món de la cièn-
cia i al descobriment de l’entorn 
del Montsec. Aprofitant les ca-
racterístiques d’un lloc únic en 
qualitat de cel per a l’observació 
de l’Univers integrat en un medi 
que permet conèixer l’evolució 
de la Terra a partir de la geologia 
de la serra.
El COU consta de tres estructu-
res principals: l’edifici central, le-
difici anomanat Ull del Montsec i 
l’edifici del Parc de Telescopis. 

Els Pirineus de Lleida     
un espai on gaudir de 
l’esport  d’aventura
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