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El primer workshop sobre Turisme 
Ornitològic acull més d’un centenar 
d’entrevistes entre empresaris catalans i 
turoperadors britànics 

 
 

• Turisme de Catalunya ha editat recentment una Guia de 
Turisme Ornitològic amb els 11 itineraris catalans més 
rellevants 

 
• L’organització d’aquesta primera jornada comercial a les 

Terres de l’Ebre s’emmarca en la voluntat de Turisme de 
Catalunya de seguir promocionant el Turisme Ornitològic  

 
• En la jornada d’avui hi participen 15 empreses catalanes i 10 

turoperadors del Regne Unit  
 

• Aquest workshop forma part de la programació d’un viatge 
de promoció turística, en què operadors turístics i mitjans 
de comunicació britànics recorrren les Terres de l’Ebre i les 
Terres de Lleida per conèixer l’oferta turística catalana 

 
 
 
Dimarts, 23 de setembre de 2008- Empreses catalanes relacionades amb al turisme 
ornitològic mantindran més de 100  entrevistes de negoci amb els principals turoperadors 
del mercat britànic, en el transcurs d’una trobada comercial que té lloc avui, entre les 
13.30h. i les 17.30, al Delta de l’Ebre. 
 
Aquest és el primer Workshop sobre Turisme Ornitològic que organitza Turisme de 
Catalunya, i hi participen 15 empreses catalanes i 10 turoperadors provinents del Regne 
Unit. L’objectiu d’aquesta trobada comercial és oferir  als empresaris de Terres de l’Ebre i 
de la resta de Catalunya l’oportunitat de donar a conèixer la seva oferta turística, 
mitjançant les entrevistes concertades, als operadors turístics assistents, de  manera que 
puguin posicionar-se en un dels principals mercats emissors de turistes per a Catalunya, 
com és el Regne Unit.  
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Aquest workshop s’emmarca dins de la programació d’un viatge de promoció turística, en 
què els 10 turoperadors i 4 periodistes britànics, pertanyents a revistes especialitzades, 
estan recorrent les Terres de l’Ebre i Lleida per tal de conèixer de primera mà l’oferta 
catalana de turisme ornitològic. El programa contempla la participació a una  competició 
de Birdwatching al Parc Natural del Delta de l’Ebre i  a una jornada d’observació d’ocells 
al Montsec, així com visites als secans de Lleida i de Balaguer, i al Monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes.  
 
Catalunya és una de les destinacions més atractives d’Europa per als aficionats al 
Turisme Ornitològic, ja que tant la seva situació estratègica com el seu enorme pendent 
altitudinal fan que sigui un lloc privilegiat quant a la diversitat d’ambients i d’ocells que hi 
habiten. En aquest sentit, cal destacar que en les maratons ornitològiques organitzades 
per SEO/BirdLife, Catalunya manté des de l’any 2005 el rècord europeu d’espècies 
d’ocells identificades en 24 hores, i que en totes elles l’equip guanyador ha superat les 
200 espècies identificades. 
 
 
Guia de Turisme Ornitològic de Catalunya 
 
Turisme de Catalunya està treballant per posicionar Catalunya com a destinació preferent 
de Turisme Ornitològic. En aquest sentit, el consorci ha editat recentment la Guia de 
Turisme Ornitològic de Catalunya, que recull l’oferta catalana més important pel que fa a 
aquest tipus de turisme, amb una relació de totes les infrastructures existents 
relacionades amb l’observació d’ocells, i una selecció dels itineraris més rellevants per 
poder observar tota la diversitat d’espècies presents a Catalunya. Els itineraris destacats 
en aquesta guia són: el Delta de l’Ebre, els Aiguamolls de l’Empordà, l’Estany d’Ivars, 
Aigüestortes, Cadí-Moixeró; Montrebei i la Terreta, Vall de Núria, Els Ports, Cap de Creus, 
Montserrat i el Delta del Llobregat. 
 
La Guia també conté un codi ètic de l’observador d’ocells, i informació d’interès per als 
birders: entitats relacionades amb l’ornitologia a Catalunya, serveis de turisme ornitològic 
(és a dir, empreses que basen la seva oferta en el turisme ornitològic) i entitats i 
associacions turístiques. 
 
Turisme de Catalunya distribueix aquesta publicació en totes les accions de promoció del 
turisme ornitològic que organitza, així com entre el públic assistent a les fires on participa. 
 
 
Participació en les principals fires internacionals de Birdwatching 
 
Cal recordar també que Turisme de Catalunya participa habitualment en les principals 
fires internacionals on es promociona el Turisme Ornitològic, i entre les quals cal destacar:  
 
The British Birdwatching Fair 
Turisme de Catalunya ha participat aquest 2008, i per segon any consecutiu, en el British 
Birdwatching Fair, la fira internacional més important pel que fa a l’observació d’aus. En 
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l’estand de Turisme de Catalunya també hi eren presents el Patronat de Turisme les 
Terres de l’Ebre i el Patronat de Turisme de Lleida.  
En el transcurs de la fira, que va tenir lloc a Rutland (Regne Unit) del 15 al 17 d’agost, 
Turisme de Catalunya va patrocinar un dels esdeveniments més populars que s’hi 
organitzen: el concurs The Bird Brain of Britain. Les 2.000 lires que Turisme de Catalunya 
va aportar per a aquest concurs es dedicaran a projectes d’ajuda a la protecció de les 
aus. 
Així mateix, també es va fer una presentació de la nova Guia de Turisme Ornitològic de 
Catalunya, la qual es va repartir al públic assistent a la fira.  
 
Vogelfestival 
Els dies 24 i 25 d’agost de 2008, Turisme de Catalunya també va participar en la 5a edició 
del Vogelfestival, la fira de birwatching de Lelystad (Països Baixos), i que és la segona en 
importància a nivell internacional, després de la de Rutland. Aquesta fira està dirigida al 
gran públic, i aquest any va comptar amb la participació de 160 expositors, i hi van assistir 
10.000 persones.  
 
FIO 
Turisme de Catalunya ha participat també en la Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico (FIO) de Monfragüe, que va tenir lloc del 27 de febrer al 2 de març. 
 
 
 
 
 
  


