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El Govern va presentar divendres a Besalú

una nova ruta turística basada en l'edat

mitjana, la "Ruta dels orígens". L'objectiu

d'aquesta proposta és augmentar l'oferta de

turisme cultural de Catalunya. En aquest

sentit s'aprofiten els recursos paisatgístics i

patrimonials d'aquests municipis.

Segons han explicat fonts de la Direcció

General de Turisme, la ruta està pensada per

ser feta en cotxe a través de carreteres locals

o comarcals. Es vol que el visitant pugui

gaudir dels nombrosos elements

paisatgístics que trobarà durant la ruta.

Segons van explicar durant la presentació la ruta s'està elaborant de tal manera que hi hagi

connexió entre les diferents comarques pirinenques, per carreteres secundàries.

El director general de turisme de la Generalitat, Joan Carles Vilalta, va explicar durant la

presentació que el projecte es basa en dues rutes principals i que el termini previst per recórrer-

les és de cinc dies.

"La nostra intenció és que la gent vingui però que després tingui ganes de repetir", va

puntualitzar Vilalta.

L'alt càrrec va explicar que en la planificació de la ruta es tindran en compte els diferents perfils

dels possibles usuaris a qui anirà destinada, com poden ser la procedència geogràfica, les

motivacions del turista o els seus hàbits de consum entre d'altres. Això, va explicar Vilalta,

permetrà seleccionar de forma "rigorosa" els diferents elements i recursos turístics que integren

la ruta, en funció de la seva singularitat o notorietat.

Però aquest no serà l'únic element que es vol promocionar. Segons van informar a la presentació

del projecte, també es vol potenciar l'ús de les noves tecnologies i de les tècniques "més

innovadores" en la interpretació del patrimoni monumental i cultural.

El projecte de les rutes medievals, s'emmarca dins les directrius turístiques del Departament

d'Innovació, que vol desenvolupar una política de planificació turística fonamentada en la

sostenibilitat social i ambiental del turisme en el territori català, d'acord amb les línies bàsiques

del Pla Estratègic del Turisme de Catalunya (2005-2010), que preveu la creació de grans rutes

nacionals que posin en valor el patrimoni natural, cultural i històric del país.

Elogi a Besalú



Vilalta, no es va estar durant la presentació, de fer grans elogis a Besalú, el poble amfitrió i un

dels per on transcorrerà la ruta. L'alt càrrec de turisme de la Generalitat de Catalunya, va destacar

sobretot la riquesa del poble i la importància que va tenir el seu comtat. Vilalta, en va destacar el

valor "tangible" i també "l'intangible" i va posar com a exemple la riquesa monumental del

període romànic i la cultura jueva.
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