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El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, anuncia un Pla 
de Foment Turístic de la Vall del Corb per 
al 2011-2013 

 
 
• El conseller Huguet ha anunciat avui aquesta acció en el 

marc de la presentació de la Guia de la Vall del Co rb, al 
balneari de Rocallaura, a Vallbona de les Monges. L ’acte ha 
comptat també amb la participació del director dels  serveis 
territorials del Departament a Lleida, Vidal Vidal,  i del 
director dels serveis territorials del Departament a 
Tarragona, Àngel Xifré.  

 
• L’objectiu del Pla de Foment és analitzar i posar e n valor el 

potencial turístic, especialment cultural, de la Va ll del Corb. 
En aquest sentit, el conseller Huguet ha avançat 
l’elaboració d’un estudi previ que marcarà les dire ctrius del 
pla.  

 
• Així mateix, el conseller Huguet ha anunciat que la  Vall del 

Corb tindrà consideració de “ruta nacional” per ben eficiar-
se del pla d’incentius turístic Pladetur. 

 
 
Divendres, 6 de novembre de 2009.– El conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet ha anunciat avui un pla de foment turístic per a la Vall del 
Corb. El conseller ha fet aquest anunci al balneari de Rocallaura, a Vallbona de 
les Monges, amb motiu de la presentació de la Guia de la Vall del Corb, que ha 
comptat també amb la presència dels directors dels serveis territorials del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a Lleida i Tarragona, Vidal Vidal 
i Àngel Xifré, respectivament.  
 
El conseller Huguet ha anunciat que el Departament impulsarà aquest pla de 
foment turístic a la Vall del Corb per al període 2011-2103. Amb aquesta finalitat, 
es durà a terme un projecte tècnic previ que servirà per fixar les directrius del 
futur pla de foment. 
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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, Ciutadilla, Vallbona de les Monges, Vallfogona de Riucorb, Bellpuig o 
Santa Coloma de Queralt. De fet, els dos extrems de la ruta són Bellpuig i Santa 
Coloma de Queralt.  
 
Es tracta d’una zona de gran potencial turístic i amb un context molt definit, que 
mai no ha estat divulgat de forma conjunta ni als grans públics de possibles 
visitants de Catalunya mateix. 
 
La Vall del Corb, considerada “ruta nacional” a efe ctes del pla d’incentius 
turístic Pladetur 
 
Així mateix, el conseller Huguet ha avançat que les sol·licituds d’incentius del 
Pladetur per part d’empreses, ajuntaments i entitats incloses a la Vall comptaran 
amb la preferència que es reserva a les rutes nacionals.  
 
De fet, el Pladetur 2009 ja ha donat suport a dues iniciatives que s’encaminen cap 
aquest pla de foment com són la posada en marxa del portal Guimerà.com, i 
l’oficina de turisme de Guimerà, que ja s’han beneficiat d’aquests incentius. 
 
 
 


