Reserva Natural d’Utxesa
El Punt d’informació d’Utxesa, ubicat a l’antic edifici de La Fusteria, on també es pot visitar el Centre
d’Interpretació dels ENP dels Secans del Segrià i Utxesa, tanca un any de visites.
6.401 persones que ens han visitat durant aquest any 2018, de les que 5.904 han sigut adultes i 497 joves
(edats inferiors a 16 anys).

Des de que TDSNaTur (sigles de la regidoria de Medi Natural i Promoció del Territori de l’Ajuntament de
Torres de Segre) va endegar el seu projecte en 2016 per tal de gestionar, millorar, dinamitzar i promocionar
el seu territori, posant en marxa una Oficina tècnica a la que ha dotat de material i personal a l’edifici de La
Fusteria (Antic Campament de FECSA-ENDESA, Utxesa), s’ha anat treballant per tal de recollir dades dels
visitants que ens visiten per gaudir del patrimoni natural i cultural del municipi, i aquests han sigut els
resultats que hem obtingut.
Resultats 2016-2018
Els següents resultats corresponen a la totalitat de visites registrades entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de
desembre de 2018. Com es pot observar a continuació, s’ha pogut registrar la visita d’un total de 9.957
persones, de les que 8.719 eren adultes i 1.238 joves.
Motius visites
2016 2017 2018
Activitat organitzada 0 1499 2546
Auto caravàning 0
6
41
Cicloturisme 85 413 1331
Ecoturisme 75 256 1283
Fotografia 8
103 135
Informació 62 581 543
Motociclisme 3
6
4
Ornitologia 161 205 412
Pesca 26
43
52
Voluntariat 0
24
54
Total general
420 3136 6401

En total de 1.186 persones del total de visites que han passat per l’edifici de La Fusteria (Punt d’Informació i
Centre d’Interpretació) en el que han sol·licitat informació sobre que fer, quan ho poden fer, i han pogut
descobrí de la ma dels tècnics i dels informadors diferents aspectes històrics, culturals i mediambientals del
nostre patrimoni, es l’indicador sobre l’evolució i consolidació de les Oficines tècniques per la gestió del medi
i promoció del Territori ubicades al mencionat edifici.

