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El conseller Josep Huguet inaugura a 
Lleida una nova Oficina de Turisme de la 
Generalitat  
 

 Acompanyat del director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, el 
director dels serveis territorials del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa a Lleida, Vidal Vidal, l’alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, del delegat del Govern a Lleida, Miquel Pueyo, i el president de la 
Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, el conseller ha inaugurat aquesta 
nova Oficina de Turisme, ubicada davant l’Estació de RENFE i que 
coordinarà les altres tres oficines de la Generalitat a Lleida: la de la Seu 
Vella, l’oficina de l’Aeroport d'Alguaire i la de l’Estació del Tren dels 
Llacs a Balaguer. 

 
 El Departament, a través de la Direcció General de Turisme, ha destinat  

100 mil euros a aquesta Oficina que contribuirà en la promoció i difusió 
dels productes i reclams turístics que ofereix la ciutat i les comarques 
del territori lleidatà, com ara el tren dels Llacs, la Ruta dels Castells de 
Sió, o el Camí de Sant Jaume a Catalunya.  

  
 En el marc de la visita que ha realitzat a la demarcació de Lleida, el 

conseller ha signat un conveni amb el Consorci del Montsec amb motiu 
de la posada en marxa del Telescopi Joan Oró. Alhora també ha 
inaugurat a Àger, a la comarca de la Noguera, el Mirador del Pirineu, el 
de la Vall d’Àger i el Mirador del Port d’Àger.   

 
 

Divendres, 30 de juliol de 2010.— El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, ha inaugurat avui a Lleida una nova Oficina de Turisme de la 
Generalitat. Acompanyat del director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, del 
director dels serveis territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
a Lleida, Vidal Vidal, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, del delegat del Govern a Lleida, 
Miquel Pueyo, i el president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, el conseller 
Josep Huguet ha inaugurat aquesta nova Oficina de Turisme que estarà ubicada 
davant l’Estació de RENFE i que coordinarà les altres tres oficines de la Generalitat 
a Lleida: la de la Seu Vella, l’oficina de l’Aeroport d'Alguairkke i la de l’Estació del 
Tren dels Llacs a Balaguer.  
 
El Departament, a través de la Direcció General de Turisme, ha destinat  100 mil 
euros a aquesta Oficina que contribuirà en la promoció i difusió dels productes i 
reclams turístics que ofereix la ciutat i les comarques de la Catalunya interior, en 
concret de la plana de Lleida. D’aquesta manera, l’Oficina potenciarà els productes 
turístics que s’han impulsat durant l’últim any arreu del territori, com ara el Tren dels 
Llacs, la ruta dels Castells de Sió o bé el Camí de Sant Jaume. 
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L’oficina està estratègicament situada al davant de l’estació del tren i a l’entrada de 
la ciutat pel nou pont de Príncep de Viana. Disposa d’una àrea d’atenció al públic a 
la planta baixa i un altell habilitat per a reunions, petites exposicions i projeccions 
audiovisuals. També un despatx per a tasques administratives i els serveis 
corresponents, a més d’un ampli magatzem pel material gràfic. L’oficina, doncs farà 
difusió de la ciutat de Lleida, de les diverses rutes i atractius turístics de les 
comarques lleidatanes, sobre Catalunya en general i també de la resta de l’estat.  
 
Amb l’obertura d’aquesta oficina, Lleida esdevé la primera ciutat catalana que 
compta amb dues oficines d’informació turística de la Generalitat de Catalunya, 4 en 
total a la demarcació. D’aquesta manera es constata l’aposta del Departament per 
fomentar el turisme a les comarques lleidatanes. 
 
Posada en marxa del Telescopi Joan Oró per a la recerca científica 
 
En el marc de l’estada que ha realitzat a la demarcació de Lleida,  el conseller ha 
visitat el Parc Astronòmic del Montsec, a Sant Esteve de la Sarga. Amb motiu de la 
posada en marxa  del Telescopi Joan Oró per a la recerca científica, el conseller ha  
signat amb el Consorci del Montsec un conveni pel qual l’Institut d’Estudis 
Espacials(IEEC) de Catalunya es fa càrrec de la gestió de l’Observatori Astronòmic 
del Montsec. En aquest acte han estat presents el delgat del Govern a Lleida i 
vicepresident del Consorci. Miquel Pueyo, el delgat del Govern al Pirineus i Alt Aran, 
Víctor Orrit, i l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jaume Montanuy.  
 
El Telescopi Joan Oró, es tracta de l'únic telescopi robotitzat de Catalunya destinat a 
recerca científica que funciona de forma autònoma i un dels més avançats 
tecnològicament d'Europa. La posada en marxa del telescopi per a investigadors 
obre el Parc Astronòmic Montsec a la comunitat científica mundial. Així doncs, 
astrònoms de tot el món es podran connectar al telescopi i investigar el cel des del 
Montsec, considerat el millor cel de Catalunya per a l’observació nocturna, a causa 
del seu baix nivell de contaminació lumínica. 
 
El IEEC s'encarregarà de la gestió de l’Observatori, d’aquesta manera centralitzarà 
totes les demandes d’investigadors, en farà l’avaluació i el seguiment i coordinarà les 
observacions.  
 
 
Inauguració dels Miradors del Pirineu, la Vall d`Àger, i del Port d’Àger 
 
El conseller Huguet inaugura també avui al municipi d’Àger, a la comarca de la 
Noguera, el Mirador del Pirineu, la Vall d`Àger,  i el Mirador del Port d’Àger amb els 
seus respectius planells explicatius. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Àger, 
amb suport del Departament i del Consorci  del Montsec, amb l’objectiu d’aprofitar 
uns punts elevats de gran potencial panoràmic com a nous recursos o atractius 
turístics, complementaris dels ja existents al municipi com l’ermita de la Pertusa, el 
congost Mont-Rebei,  la futura Casa del Montsec,  o diferents circuit de BTT. 
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 El Mirador del Cap de la Serra es troba a peu carretera C-12, just al cap de la 

serra d’Àger, davant  d’un refugi reconvertit en hotel.  
 El Mirador de la Vall, al Coll d’Ares, permet contemplar tota la vall d’Àger.  
 I el Mirador del Pirineu, a tan sols 100 metres del primer i abocat a l’altre 

vessant,  ofereix perspectives de la cadena pirinenca i  la conca de Tremp. 
 
 En tots ells s’han endreçat els entorns, s’han col·locat baranetes de fusta i uns 
plafons indicatius dels principals elements orogràfics que s’hi poden veure. En 
aquests sentit el Departament ha destinat 6000 euros per l’execució del projecte que 
s’emmarca en el Pla de Dinamització Turística( Pladetur). 
 
 
 


