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

 
 

���� Comunicat de premsa  ���� 
 
 

Passeig de Gràcia, 105, 3a 
08008 Barcelona 
Tel. 93 484 98 86/89 
Fax 93 484 98 88 
ct.premsa@gencat.cat  
 

1 

 

Catalunya presenta el seu potencial com 
a destinació de turisme ornitològic a la 
fira British Birdwatching de Rutland  
 
 

• Amb més de 20.000 visitants, aquesta fira especiali tzada del 
Regne Unit és una de les cites més destacades a niv ell 
europeu. 

 
• El britànic està considerat com a un dels mercats e missors  

més importants pel que fa a turistes birdwatchers. 
 

• Turisme de Catalunya organitza dues presentacions s obre 
les possibilitats, infraestructures i propostes per  als 
observadors d’ocells tant a la costa com a l’interi or del 
territori català.  

 
 
Dimecres, 19 d’agost de 2009— Amb l’objectiu de promoure l’oferta de turisme 
ornitològic, Turisme de Catalunya participa del 21 al 23 d’agost a la British 
Birdwatching Fair, que té lloc a Rutland, al Regne Unit.  
 
En el marc d’aquest saló britànic, Turisme de Catalunya organitza dues 
presentacions a càrrec de l’expert Keith Betton, qui explicarà com la situació 
estratègica i la diversitat geogràfica de Catalunya la converteixen en una 
destinació especialment privilegiada per a l’observació d’aus (birdwatching), una 
pràctica cada cop més estesa.  
 
A més, i des de la seva primera participació l’any 2007, Turisme de Catalunya 
patrocina el concurs “The Bird Brain of Britain”, un dels esdeveniments més 
populars que té lloc en el marc de la fira. L’aportació econòmica és de 2.000 lliures 
que es destinen a projectes d’ajuda a la protecció de les aus.  
 
A l’estand de Turisme de Catalunya també hi seran presents el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona-Terres de l’Ebre, Costa Brava Verd Hotels i el Càmping Laguna, de 
Castelló d’Empúries.  
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Turisme ornitològic a Catalunya 
 
Dins el turisme de natura, hi destaca el turisme ornitològic entès com activitat 
turística adreçada a l’observació dels ocells, i amb especial interès per espècies 
poc comunes o bé característiques d’indrets i ambients molt concrets. Aquest tipus 
de turisme suposa una activitat complementària al desenvolupament de zones 
rurals que dóna un valor afegit a la conservació dels seus espais naturals. 
 
Turisme de Catalunya ha editat una publicació específica sobre aquest producte 
on recull, a través d’onze itineraris, la diversitat ornitològica del territori català on 
s’hi poden observar prop de 400 espècies d’ocells. El Delta de l’Ebre, els 
Aiguamolls de l’Empordà, l’Estany d’Ivars, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, el Cadí-Moixeró, la Vall de Núria, el Parc Natural dels Ports, el 
Cap de Creus i Montserrat són alguns dels indrets que recull la guia. 

La publicació inclou, entre d’altres informacions, dades sobre els ocells que es 
poden observar, un codi ètic per a l’observador d’aus, així com infraestructures i 
singularitats ornitològiques, i informació turística per descobrir les diferents zones.  

Cal destacar que moltes de les infraestructures disponibles a Catalunya per 
facilitar l’observació d’aus —observatoris, miradors, itineraris senyalitzats, centres 
d’informació i interpretació—, són accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

 


