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El Departament d’innovació, Universitats i 
Empresa impulsa una nova ruta turística al 
voltant de la Vall del Corb 
 

 El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep 
Huguet, acompanyat del director dels serveis territorials del 
Departament a Lleida, Vidal Vidal, i l’alcalde de Ciutadilla, 
Òscar Martínez, ha presentat avui al Castell de Ciutadilla el Pla 
de Foment Turístic de la Vall del Corb per al 2011-2013, que té 
per objectiu analitzar i posar en valor el potencial turístic de la 
Vall del Corb. Aquesta actuació suposarà una inversió total de 
163.400 euros. 

 
 Aquest Pla contempla la creació d’una ruta turística que 

s’articula al voltant del riu Corb, a més també engloba 
diferents accions de dinamització i promoció de la zona, com 
la instal·lació de punts d’informació turística, senyalització de 
municipis, o bé la creació de producte de cicloturisme i de 
turisme cultural vinculat al patrimoni arquitectònic de la zona. 

 
 En el marc d’aquesta visita a la comarca de l’Urgell, el 

conseller Huguet  visita aquesta tarda Guimerà, on inaugura 
una Oficina de Turisme al museu Cort del Batlle, i a Montgai, a 
la comarca de la Noguera,  inaugura el Mirador d’Aus 
Estepàries.  

 
Divendres, 11 de juny de 2010.- El Departament d’innovació, Universitats i Empresa 
impulsa una nova ruta turística al voltant de la Vall del Corb. El conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Josep Huguet, acompanyat del director dels serveis 
territorials del Departament a Lleida, Vidal Vidal, i l’alcalde de Ciutadilla, Óscar 
Martínez, ha presentat avui el Pla de Foment Turístic de la Vall del Corb per al 2011-
2013, que té per objectiu analitzar i posar en valor el potencial turístic, especialment 
cultural, de la Vall del Corb. El Pla suposarà una inversió total de 163.400 euros, 
dels quals en Departament n’ha aportat el 60%. 
 
El Pla de Foment abasta part de dues comarques —Urgell i Conca de Barberà— de 
les demarcacions de Lleida i Tarragona. Inclou punts turístics d’interès de Guimerà, 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  
Oficina de Premsa 
 
 

 Convocatòria de premsa  
 

  2

Ciutadilla, Vallbona de les Monges, Vallfogona de Riucorb, Bellpuig o Santa Coloma 
de Queralt. De fet, aquest Pla contempla la creació d’una ruta turística que s’articula 
al voltant del riu Corb, els dos extrems de la ruta seran Bellpuig i Santa Coloma de 
Queralt. 
 
Aquest Pla  també engloba diferents accions de dinamització i promoció de la zona, 
com la instal·lació de punts d’informació turística, senyalització de municipis, o bé la 
creació de producte de cicloturisme i de turisme cultural vinculat al patrimoni 
arquitectònic de la zona. A més, el projecte inclou la senyalització de 8 rutes 
turístiques en BTT i, entre d’altres, l’edició de d’una guia de productes típics. 
  
La Vall del Corb, és una zona de gran potencial turístic i amb un context molt definit, 
que mai no ha estat divulgat de forma conjunta als grans públics. 
 
Nova Oficina de Turisme a Guimerà 
 
En el marc d’aquesta visita a la comarca de l’Urgell, el conseller Huguet  també visita 
aquesta tarda Guimerà, on acompanyat de l’alcalde del municipi, Rafel Castañé,  
inaugura l’Oficina de Turisme del municipi al museu Cort del Batlle, amb la finalitat 
de donar informació sobre el poble i els voltants. Serà també l’oficina principal de la 
nova ruta Vall del Corb. Guimerà, dins la ruta de la Vall del Corb, és una localitat de 
gran interès cultural i una certa tradició turística. Entre els seus  monuments, 
destaquen la torre del castell, l’església parroquial amb retaule modernista de Jujol, 
les ruïnes de Vallsanta i el santuari de la Bovera. Damunt de l’oficina, hi ha un petit 
museu amb restes arqueològiques de la vila i la comarca, sobretot gòtiques. 
 
Inauguració del Mirador d’Aus Estepàries 
 
D’altra banda, el conseller Josep Huguet també estarà a la població de Montgai, a la 
comarca de la Noguera, on  inaugurarà acompanyat de l’alcalde del municipi, Jaume 
Gilabert, el Mirador d’Aus Estepàries. El Departament,  a través de la Direcció 
General de Turisme, ha col·laborat en  aquesta iniciativa que té per objectiu posar en 
valor turístic un espai natural, vinculat a la reserva de fauna i flora continguda a la 
zona ZEPA (especial protecció d’ocells). Alhora que recupera elements 
d’arquitectura popular rural, com unes cabanes de volta construïdes amb materials i 
seguin mètodes tradicionals del país. Amb aquest projecte també es vol potenciar 
una àrea de territori inclosa en la declaració zona ZEPA, per convertir-la en atractiu 
turístic i, per tant, generador de negoci per a les localitats del voltants.  
 
El conseller també a la comarca de la Noguera, a Balaguer,  inaugura acompanyat 
de l’alcalde de Balaguer, Miquel Aguilà, i els propietaris de l’empresa Cafès 
Delsams, Jordi i Albert Delsams, l’Aula de Tast de Cafès d’aquesta empresa. D’altra 
banda el conseller assistirà avui al sopar de celebració del 30è aniversari del 
Restaurant Paradís. 

 


