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Lleida i el Pirineu compten amb
48 espais naturals protegits que
sumen fins a 389.000 hectàrees
La Càtedra de Turisme Interior i de Muntanya de la UdL revela
que es tracta del 30% de la superfície total de la demarcació
L’Annuari Estadístic del
Turisme i l’Oci de Lleida
destaca que el medi natural
s’ha convertit en un “recurs
turístic important” atesa
la gran potencialitat que
té Ponent i el Pirineu en
aquest àmbit.
Lleida
REDACCIÓ
Lleida compta amb 48 espais naturals protegits, una xifra que inclou 130.000 hectàrees i que puja
fins a les 389.000 si s’hi sumen
també els Pla d’Espais d’Interès
Natural (PEIN). Així ho constata
l’Annuari Estadístic del Turisme
i l’Oci de Lleida 2017-2018 de la
Càtedra de Turisme d’Interior i de
Muntanya de la UdL, que també
revela que totes aquestes figures
de protecció natural inclouen el
30% de la superfície de la demarcació de Lleida.
Sostenen els autors de l’estudi
dirigit pel vicerector de Docència de la UdL, Paco Garcia, que el
medi natural “s’ha convertit en
un recurs turístic important”. I és
que Lleida compta amb una gran
diversitat de zones naturals que
inclouen “paisatges molt variats”
i que “enriqueixen la potencialitat
turística d’aquest medi” i que en
certifiquen la seva “qualitat”.
EL ‘TRESOR’ D’AIGÜESTORTES
L’element que més “sobresurt” d’aquesta amalgama d’espais naturals és el Parc Nacional
d’Aigüestortes, creat l’any 1956 i
amb una superfície de 141 quilòmetres quadrats. Enclavat principalment entre el Pallars Sobirà i
l’Alta Ribagorça, la seva àrea perifèrica també s’endinsa en el Pallars Jussà i la Val d’Aran i compta amb quatre cims de més de
3.000 metres i amb una desena
més de muntanyes que s’eleven
per sobre dels 2.800 metres. Ric
en llacs, aqüífers i en fauna i flora
d’especial interès natural, Aigüestortes va rebre 552.014 visitants
el 2018, una mica per sota dels
560.086 i dels 586.334 dels anys
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2017 i 2016, respectivament.
Tot i això el Parc Natural va experimentar la gran crescuda de
visitants el 2012, al passar dels
299.658 als 433.529 del 2013,
una xifra que s’ha mantingut a
l’alça en els darrers cinc anys. Les
dades que aporta l’Annuari fan
explícit que el 76% dels visitants
del parc són catalans mentre que
el 19% venen de l’estranger i l’altre 5% de la resta de l’Estat.
També el Parc Natural de l’Alt
Pirineu compta amb una xifra
important de visitants. Segons
l’estudi de la Càtedra de Turisme
d’Interior i de Muntanya el 2018
el van visita 354.681 persones,
un 12% més que el 2017 essent
l’agost el més de més afluència
turística, ja que més de 100.000
persones van passar per aquest
espai durant el més que marca
el zenit de les dates de vacances
d’estiu.
Pel que fa als recursos naturals
com a elements de potencialitat

Aigüestortes,
amb mig milió
de visitants, i
el Parc Natural
de l’Alt Pirineu
els espais de
referència
turística (en el cas que pugui ser
així) l’annuari de la Càtedra del
Turisme Interior i de Muntanya
constata que no només es troben
al Pirineu sinó que molts també
estan ubicats a les comarques del
Pla de Lleida o al Prepirineu, com
és el cas de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, l’Aiguabarreig del Segre,
el pantà d’Utxesa o el Congost de
Montrebei.

Unes figures de protecció que s’extenen des
del Pirineu
i el Prepirineu fins al Pla de Lleida
Taula 7. Espais naturals protegits de Lleida
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El medi natural, d’aquesta forma, s’ha convertit en un recurs turístic important a la
societat contemporània. Lleida, al ser un territori relativament extens, amb zones
orogràfiques molt diverses i amb pisos ecològics i climatologies dispars, és un

