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DE PELÍCULA
La película Alcarràs ha puesto en 
valor uno de los elementos que 
forman parte del ADN de la demar-
cación de Lleida: la autenticidad 
de un mundo rural lleno de atracti-
vos. Un mundo en el que incluso la 
agricultura ha generado recursos 
turísticos importantes, desde el 
turismo de la floración al oleoturis-
mo y el enoturismo, pasando por la 
gastronomía de proximidad o los 
laberintos vegetales.
La amplia oferta turística leridana, 
combinada con el boom de visitan-
tes postpandemia (con una clara 
revalorización de los destinos na-
turales, saludables y poco masifi-
cados), hacen prever una excelente 
temporada turística en nuestro ter-
ritorio.
Precisamente, en esta revista en-
contraréis reportajes centrados 
en algunos de los principales hi-
tos que han convertido Lleida en 
un destino turístico privilegiado, 
como el Parque del Alt Pirineu, las 
Garrigues, el turismo activo, el cen-
tenario del nacimiento del escritor 
Guillem Viladot, el ecoturismo, el 
turismo rural, las oficinas de turis-
mo o la significación que para Llei-
da ha tenido el filme Alcarràs.

DE PEL·LÍCULA
La recentment estrenada pel·lícula Alcarràs ha posat en valor un dels elements que formen part 
de l’ADN de la demarcació de Lleida: l’autenticitat d’un món rural ple d’atractius i contrastos, des 
de la natura salvatge de les comarques de muntanya als genuïns paratges agrícoles de la plana, 
units els uns i els altres pel seu ric patrimoni monumental, una deliciosa gastronomia i una gent 
sempre disposada a donar la millor acollida al visitant.
A través d’una entranyable història familiar, el multiguardonat film de Carla Simón ens introdueix 
en el món de l’agricultura, una agricultura que, per cert, ha anat generant en les darreres dèca-
des recursos turístics molt atractius, des del turisme de la floració a l’oleoturisme i l’enoturisme, 
passant per la gastronomia de proximitat o els laberints vegetals. 
Però aquests elements són només una part de l’ampli i variat ventall d’al·licients que ofereixen 
les comarques de Lleida. Una oferta que, combinada amb el boom turístic postpandèmia (amb 
una clara revaloració de les destinacions naturals, saludables i poc massificades), fan preveure 
una excel·lent temporada turística al nostre territori. 
En aquest sentit, les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida indiquen que, 
pel que fa als allotjaments turístics de la demarcació (hotels, càmpings, turisme rural i aparta-
ments turístics), aquest estiu es podrien revalidar o superar els bons resultats de l’estiu del 2021, que es van tancar amb els millors gua-
rismes de tots els temps, amb uns 550.000 viatgers i 1,5 milions de pernoctacions en els establiments de turisme reglat de les comarques 
de Lleida. 
Precisament, en aquesta revista trobareu reportatges centrats en algunes de les principals fites que han convertit Lleida en una destinació 
privilegiada de turisme interior i de muntanya. Des de paratges purament pirinencs, com el Parc de l’Alt Pirineu, a d’altres de la plana, com 
les Garrigues. Des del turisme actiu, del qual Lleida és punt de referència indiscutible, a experiències culturals com la visita a Agramunt 
per submergir-se en la celebració del centenari del naixement de l’escriptor Guillem Viladot. Incidint també en l’aposta per l’ecoturisme 
que des de fa anys ha fet la demarcació i sense oblidar la qualitat dels seus equipaments, en aquest cas les cases de turisme rural i les 
oficines de turisme. I en el vessant més cinematogràfic, la significació que ha tingut el film Alcarràs en la dignificació d’una activitat com 
és l’agricultura familiar, base de productes de proximitat de gran qualitat. 
La demarcació de Lleida us ofereix aquests –i molts més– al·licients per viure unes vacances inoblidables. Unes vacances, ara més que 
mai, de pel·lícula!  

COMME AU CINÉMA
Le film Alcarràs a mis en lumière 
l’un des éléments qui font partie de 
l’ADN de la région de Lleida : l’aut-
henticité d’un monde rural plein 
d’attraits. Un monde dans lequel 
même l’agriculture a généré d’im-
portantes ressources touristiques, 
du tourisme lié à la floraison et au 
vin (« œnotourisme »), en passant 
par la gastronomie locale et les la-
byrinthes végétaux.
La grande diversité de l’offre tou-
ristique de Lleida, alliée au « boom 
» de visiteurs post-pandémie (qui 
a clairement revalorisé les desti-
nations naturelles, saines et peu 
fréquentées), laisse présager une 
excellente saison touristique dans 
notre région.
Dans ce magazine, vous trouverez 
précisément des reportages con-
sacrés à certains des principaux 
atouts qui ont fait de Lleida une 
destination touristique privilégiée, 
notamment le parc de l’Alt Pirineu 
(Hautes Pyrénées), le district des 
Garrigues, le tourisme actif, le cen-
tenaire de l’écrivain Guillem Viladot, 
l’écotourisme, le tourisme rural, les 
offices du tourisme, ainsi que l’im-
portance du film Alcarràs pour la 
région de Lleida.

DE PELLICULA
Era pellicula Alcarràs a metut en 
valor un des elements que formen 
part der ADN dera demarcacion de 
Lhèida: era autenticitat d’un mon 
rurau plen d’atractius. Un mon a 
on era agricultura madeisha a ge-
nerat recorsi toristics importants, 
deth torisme dera floracion ath òle-
otorisme e er enotorisme, passant 
pera gastronomia de proximitat e 
es laberints vegetaus.
Era ampli aufèrta toristica lheida-
tana, combinada damb eth “boom” 
de visitants postpandèmia (damb 
ua clara revalorizacion des desti-
nacions naturaus, saludables e pòc 
massificades), hèn a preveir ua ex-
cellenta sason toristica ena nòsta 
demarcacion.
Precisaments, en aguesta revista 
trobaratz reportatges sus quau-
qu’uns des principaus lòcs qu’an 
tornat es tèrres de Lhèida en ua 
destinacion toristica privilegiada, 
com eth Parc der Alt Pirineu, es 
Garrigues, eth torisme actiu, eth 
centenari der escrivan Guillem Vi-
ladot, er ecotorisme, eth torisme 
rurau, es burèus de torisme o era 
significacion qu’a agut entà Lhèida 
eth film Alcarràs.

Joan Talarn i Gilabert
President de la Diputació de Lleida i del Patronat de Turisme

SUMMER ATTRACTIONS 
The film Alcarràs highlights one of 
the elements that forms an essen-
tial part of the DNA of the territory 
of Lleida: the authenticity of a rural 
world full of genuine attractions. 
This is a world in which even agri-
culture has produced important 
tourism resources, ranging from 
fruit-blossom tourism to olive oil 
and wine tourism, as well as the 
attractions of the local gastronomy 
and vegetation mazes.
The wide range of tourism options 
on offer in Lleida, combined with 
the recent “boom” in post-pan-
demic visitors (associated with 
an evident revaluation of natural, 
healthy and uncrowded destinati-
ons) lead us to predict an excellent 
summer tourism season for our 
territory.
In this magazine, you will find re-
ports that focus on some of the 
main attractions that have made 
Lleida a privileged tourist destina-
tion. These include: the Alt Pirineu 
(High Pyrenees) Natural Park, Les 
Garrigues, active tourism, the cen-
tenary of the writer Guillem Viladot, 
ecotourism, rural tourism, the im-
portance of tourist information of-
fices, and the impact that the film 
Alcarràs has had for Lleida.
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Gaudint de l’aventura del ràfting al congost de Collegats.
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Turisme actiu 
i d’estiu a les 
Terres de Lleida

Tal com ho avalen les recerques científiques, no només es tracta 
d’estar en forma. També cal el contacte amb la natura. Per això us 
proposem activitats saludables per fer des de la plana fins a les 
muntanyes pirinenques, la majoria aptes per a tots els públics. 

Text: Núria Garcia Quera

Fotos: Alain Baschenis, CC Pallars Jussà (Jordi Però), Carros de Foc, Discover Pyrenees, 

Entre núvols, Globuspirineus, Guies Arania, Jordi V. Pou, Laraftingcompany, Lo Pallars, 

Ana Meneses, Montsec Activa, Rafting Parc, Torisme Val d’Aran, Valdaranphotos, Pep 

Vega, Zenith Aventura.
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La plana a peu o en bicicleta

La plana és una terra agraïda per recór-
rer-la a peu o en bicicleta tot terreny. Sa-
bem que no és plana del tot i que els hu-
mans l’han modelat amb feixes, camins, 
ponts o sèquies a partir d’arrossegar pe-
dres amunt i avall. Per això, pel que fa a 
les excursions a peu, us en recomanem 
dues que tenen lloc a la comarca del Se-
grià. L’una és la Ruta pels Paisatges de 
la Pedra Seca, vinculada al Centre d’In-
terpretació de la Pedra Seca (Torrebes-
ses). Fareu exercici i gaudireu d’un dels 
patrimonis de la humanitat més ances-
trals: les construccions de pedra seca. 
Les trobareu en gairebé totes les acti-
vitats que feu tant a la plana com a la 
muntanya. En aquesta caminada passa-
reu per espones, cabanes, aljubs, pous, 
sèquies i mines d’aigua. L’altra ruta és la 
passejada que s’inicia a Torres de Segre 
i, una vegada al Canal de Seròs, voreja el 
pantà de Secà i circumval·la el d’Utxesa. 

Sabem, també, que no a tothom li agra-
da desplaçar-se sobre dues rodes, però 
potser ha arribat el moment de donar una 
oportunitat a la bicicleta, i més ara que hi 
ha les elèctriques. Els paisatges infinits 
de natura conreada des del Neolític con-
viden a fer-ho perquè les pedalades per-
meten conèixer més paisatges en menys 
estona. Es pot començar de manera suau 
amb un parell de passejades en burricle-
ta (bicicleta elèctrica) per les Garrigues. 
Tenen l’avantatge de ser autoguiades, 
però amb el suport d’una empresa que 
lloga les burricletes i ofereixen la logísti-
ca perquè tothom les faci sense perdre’s. 
Per als qui vulguin només un tastet, hi ha 
una volta circular de 17 km i solament 
188 m de desnivell entre la Granadella i 
Bellaguarda. Les grans panoràmiques de 
360 graus, des del mar fins als Pirineus, 
us encantaran, i les pedalades entre 
boscos i conreus us prepararan l’estó-
mac per gaudir d’ametlles i olives Km0. 
També es pot fer la Ruta de les Valls, de 

29 km i 643 m de desnivell. Val la pena 
dedicar-hi tot el dia per gaudir dels llocs 
de pas. Les dues rutes tenen com a punt 
d’inici la Granadella, on podreu llogar les 
burricletes i visitar la cooperativa d’oli.

També és molt fàcil la Ruta dels Castells 
del Sió en BTT, a la Segarra. Es diu que és 
el lloc de Catalunya on hi ha més castells 
per metre quadrat. L’explicació cal bus-
car-la al moment de la seva construcció, 
el s. XI, quan amb la reconquesta d’aquest 
territori, fins llavors en mans sarraïnes, es 
va voler garantir una línia defensiva sò-
lida. Dediqueu tot el dia a l’activitat. Són 
uns 42 km i només uns 300 m de des-
nivell. Trobareu racons agradables on 
gaudir de la natura i, sobretot, del riu Sió 
i les seves peixeres, que res tenen a veu-
re amb peixos. Són unes rescloses que 
s’han anat construint al llarg dels segles 
per emmagatzemar l’aigua que després 
s’utilitzava per regar o fer funcionar els 
molins hidràulics. Fareu una volta en 

Ruta dels Castells del Sió en BTT al seu pas per l’Aranyó.
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cercle sortint de Cervera i passant pels 
castells medievals de Montcortès, l’Ara-
nyó, Concabella, les Pallargues i Ratera. 
Al de Concabella es pot visitar el Centre 
d’Interpretació dels Castells del Sió i el 
de les Pallargues està obert al públic. Si 
quan acabeu us ha agradat l’experiència, 
a la web de Turisme de la Segarra troba-
reu altres rutes en BTT: la dels Castells 
del Doll, la de les Peixeres del riu Sió, la de 
les Dues Valls, la dels Turons, la del Mo-
nestir, la de les Torres de Guaita, etc.

Encara amb un nivell de dificultat baix, i 
amb ganes de desconnectar durant una 
travessa de tres o quatre dies, és inte-
ressant la ruta en BTT Pedals del Canal 
d’Urgell. Són 181 km i només 780 m de 
desnivell. Es passa per indrets tan icònics 
del Pla d’Urgell com l’estany d’Ivars i Mo-
llerussa, amb el seu Espai Cultural dels 
Canals d’Urgell, però també es recorren 
llocs de la Noguera, com el Castell del 
Remei o Penelles amb els seus grafits, 
i de les Garrigues, com la fortalesa dels 
Vilars. Com totes les activitats que es re-
cullen en aquest article, hi ha la possibi-
litat de contractar els serveis de guiatge 
i logística a professionals especialitzats. 

Ho recomanem fervorosament ja que no 
només aporta més seguretat, comoditat, 
diversió, aprenentatges i el privilegi d’ac-
cedir a llocs vedats al públic general, sinó 
que també aporta un vessant humà que 
altrament seria difícil d’obtenir. Ens re-
ferim al contacte amb la gent de la zona 
i les seves històries de vida, i amb la ma-
nera com perceben i viuen el seu territori.

Finalment, per a ciclistes una mica més 
experimentats és molt recomanable una 
ruta de tres dies que té lloc per l’Urgell (a 
més de la Conca de Barberà i l’Alt Camp): 
la Ruta del Cister. Els protagonistes són 
els monestirs de Vallbona de les Mon-

ges, Santes Creus i Poblet. Amb una sola 
entrada es poden visitar tots tres. Es co-
breixen uns 100 km i té un parell de trams 
amb pendents que requereixen estar en 
forma, a més d’una mica de tècnica.

Ja sigui a peu o en bicicleta, en aquestes 
comarques de la Plana trobareu desenes 
de rutes. N’hi ha a l’entorn del món de 
l’oli, del vi, de la calç, de la línia de defen-
sa republicana, de la floració dels fruiters, 
del riu Corb, de la vall del Llobregós, de la 
Guerra Civil... També s’ofereixen altres ac-
tivitats saludables com una volta a cavall 
per l’estany d’Ivars i Vila-sana, la Marxa 
de la Boira o un laberint de blat de moro.

A la foto superior, passejada en BTT per 
Vilamòs (Val d’Aran). A la foto inferior, 
admirant els salts d’aigua del Canal d’Urgell, 
fent la Pedals del mateix nom.
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La muntanya des de l’aire, 
l’aigua i la roca

Si la plana convida a viure-la a peu o so-
bre rodes, la muntanya també vol ser vis-
cuda des de l’aire, des de l’aigua i des de 
l’interior de la terra. Sereu aus quan so-
brevoleu el Solsonès en globus i obser-
veu la comarca de les mil masies, però 
també dels mil mosaics paisatgístics: 
boscos rodejats de camps, muntanyes i 
valls, pobles medievals... Tot ho veureu 
com si d’un paisatge de joguina es trac-
tés. Gent que fa senderisme per la serra 
del Port del Comte o que està a punt d’ar-
ribar al tancat natural de la serra de Busa; 
ciclistes seguint algunes de les rutes cir-
culars per la Vall de Lord; altres remant 
amb pales de caiac pel pantà de la Llosa 
del Cavall o el de Sant Ponç...

En canvi sereu ànecs surant sobre l’ai-
gua tranquil·la de llacs i pantans a la No-

guera. El congost de Mont-rebei es pot 
recórrer a peu per l’espectacular camí 
tallat a la roca l’any 1982, però es gau-
deix més de la calma i l’espectacularitat 
travessant-lo en caiac. El caiac pot ser 
individual, doble, tancat, obert, i també 
es poden escollir ginys més esbojarrats 
com un pàdel-surf de vuit persones. A 
cop de rem s’avança per sota de vestigis 
medievals com ermites, torres de guaita 
i edificis en ruïnes. El paisatge geològic 
de roques de més de 500 m d’altura i 
de formacions minerals capritxoses és 
únic. Es veuen els senderistes pel camí 
de dalt i és fàcil coincidir amb alguna 
cordada d’escalada, ja que la Noguera 

és un paradís per als amants d’aquest 
esport. Hi acuden escaladors de tot el 
món, atrets per les parets del congost de 
Terradets, del congost de Mu, de Santa 
Linya, Camarasa o Vilanova de Meià, 
entre d’altres. També és una comarca 
per observar des de l’aire, i és coneguda 
mundialment la zona d’Àger, destinació 
obligada per als amants d’aquests es-
ports. S’hi poden contractar vols en pa-
rapent, ala delta i globus aerostàtic. Des 
d’aquestes talaies hom s’adona que la 
Noguera és ideal per practicar tota mena 
d’esports en plena natura: vies ferrades, 
barrancs, espeleologia, rutes a peu o en 
BTT, etc.

Al Pallars Sobirà viureu l’estrella dels es-
ports d’aventura al Pirineu: el ràfting (ve-
geu desglossament). Hi ha trams del riu 
Noguera Pallaresa més turbulents i exci-
tants, però si també es tracta de gaudir 
d’un paisatge singular, val la pena el tram 
de Baro fins a la Figuereta, de 19 km. Hi 

Boscos, valls, 
muntanyes… una mirada 
fastàstica a vista d’ocell 
des de globus, parapent,
ala delta, etc.

El trekking és un dels esports que més addictes tenen a tot el Pirineu i la Plana de Lleida. A la imatge, camí dels llacs de Bacivèr.
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ha ràpids, però menys, i les aigües cal-
mades donen treva per gaudir d’estam-
pes inoblidables: el Forat d’Arboló entre 
roques, l’ermita romànica de la Mare de 
Déu d’Arboló fent de guaita des de les al-
tures, el poble de Gerri de la Sal i el seu 
pont de pedra... Ja dins del congost de 
Collegats ficareu el nas en petites coves 
humides, fregareu les roques lliscoses 
de la formació geològica de l’Argenteria i 
segur que trobareu un moment per saltar 
des de trampolins naturals i per observar 
la fauna del riu i les penyes del voltant: 
rapinyaires, cueretes, merles d’aigua, 
truites, espiadimonis... Com en el cas del 
congost de Mont-rebei, és fàcil que albi-
reu alguna cordada d’escalada, ja que els 
Pallars també disposen d’infinitat de pa-
rets per practicar-la. També és possible 
descobrir algú pels camins tradicionals 
que uneixen els pobles. Sou al paradís del 
senderisme. Ascensions clàssiques com 
la Pica d’Estats, el Monteixo, el Mont-roig 
o el Montsent de Pallars; travesses mí-
tiques com la Carros de Foc o el sender 

Vol en parapent sobre la vall d’Àger i el Montsec.

Sobrevolant el Solsonès amb globus, una opció per als amants de l’aventura des de l’aire.
A l’esquerra, el forat de Boixols, al Pallars Jussà, amb 700 m de llargada i 60 m de desnivell, 
un indret ideal per als amants del barranquisme.
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GR-11; travesses més recents com la 
Ramat de Camins o lo Pallars Fer; es-
tanys lunars com el de Certascan, i bos-
cos de conte com el del Gerdar, fan que 
en qualsevol època de l’any s’hi trobi gent 
caminant amb motxilles a l’esquena.

Al Pallars Sobirà també s’hi practica el 
barranquisme i el barranc de l’Infern és 
un clàssic perquè els atzars geològics el 
fan especial, però té unes dificultats que 
no el fan recomanable per a tothom. En 
canvi, un dels barrancs que combinen 
millor l’aventura i la bellesa, i no és difícil 
per als profans, és el de Bóixols, al Pallars 
Jussà. Té 700 m de llarg, 60 m de desni-
vell de baixada i l’avantatge que sempre 
es disposa d’alternatives als salts i els 
ràpels. La roca calcària, l’aigua blavosa i 
cristal·lina i els feixos de sol que gosen 
entrar a dins de l’engorjat i de vegades 
creen arcs de Sant Martí, fan que el des-
cens sigui un plaer per als sentits. D’altra 
banda, l’alternança de salts, gorgs, tobo-
gans, més gorgs, ràpels, passadissos es-
trets i encara més gorgs, és divertida per 
a totes les edats. També són divertides 
les activitats aquàtiques que s’ofereixen 
al pantà de Sant Antoni —caiac, taules de 
SUP, ioga i pilates sobre aquestes tau-
les...— o els diversos itineraris que propo-
sa el Centre BTT, situat a la mateixa esta-
ció del Tren dels Llacs. Al Pallars Jussà 
també s’hi fan travesses, com la ruta del 
Cinquè Llac o la del Boumort, i és un destí 
per a escaladors.

Precisament la roca és la protagonista 
d’una coneguda via ferrada de l’Alt Ur-
gell: la de la serra de les Canals, a Oliana. 
Com sempre, si no esteu avesats a prac-
ticar aquest esport, trobareu empreses 
especialitzades que us guiaran. Aquesta 
via és interessant per la seva versatili-
tat —adaptació a diversos nivells—, les 
vistes aèries del pantà i els pobles d’Oli-
ana i Coll de Nargó, i la possibilitat de 
fer-la durant tot l’any gràcies a la seva 
orientació sud. Té una durada d’entre 
dues i tres hores, la qual cosa permet 
que la resta del dia es pugui fer alguna 
altra activitat. Per exemple, podeu sen-
tir la ingravidesa de l’aire volant en pa-
rapent biplaça. La diversitat i la bellesa 
de paisatges, però també les condicions 
climàtiques, aerològiques i mediambi-
entals, han convertit Organyà en un des-
tí mundialment conegut per als afeccio-El congost de Mont-rebei es pot gaudir per terra, però també per aigua, per exemple amb caiac.
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nats del parapent. També es pot escollir 
entre BTT, marxa nòrdica, ràfting al Parc 
de la Seu d’Urgell, recorreguts a cavall, 
activitats nàutiques al pantà d’Oliana i 
tota mena de caminades tant de baixa 
muntanya com d’alta muntanya. A bai-
xa muntanya teniu moltes possibilitats 
caminant de poble a poble, ja que l’Alt 
Urgell està recuperant els seus camins 
tradicionals. Si voleu fer alta muntanya, 
teniu els parcs naturals del Cadí-Moixe-
ró i el de l’Alt Pirineu, o travesses com la 
del Camí de l’Últim Càtar. Per a les per-
sones que corren curses, hi ha quatre 
itineraris senyalitzats com a zones d’en-
trenament vertical, però que també es 
poden fer a un ritme normal i permeten 
gaudir de bones panoràmiques. I, per a 
les escaladores, hi ha zones molt apreci-
ades com la d’Oliana o la de Tres Ponts.

A la Cerdanya també hi ha empreses que 
ofereixen vies ferrades, escalades, bar-
ranquisme, rutes a cavall, vols en globus 
o en parapent, i guiatges per a excur-
sions a peu o en BTT. És una comarca 
amb una gran possibilitat d’excursions 
per conquerir cims o fer travesses. Hi ha 
rutes conegudes com la dels Estanys de 
la Pera, el Camí dels Bons Homes, la dels 
Estanys amagats o la Cavalls del Vent, i 
altres menys freqüentades, però no per 
això menys interessants, com la dels 

Tota una aventura de 
vertigen i emoció, desafiar 
l’altura a les vies ferrades 
del territori

Prats del Cadí o la Vall de la Llosa. Així 
mateix, en aquest cas proposem una 
activitat per iniciar-se en l’espeleologia 
amb la família. Serà a la cova d’Anes, la 
més coneguda de la comarca, situada 
entre Prullans i Bellver. Podeu dedicar un 
matí o una tarda a aquesta nova aven-
tura. La persona que us guiï us acom-
panyarà en l’aproximació fins a la boca, 
que és la part més dura de la jornada 
pel pendent del camí. Un pendent que 
quedarà compensat per les vistes aèries 
de la Cerdanya i perquè a dalt us espera 
una cova amb 335 metres de passadis-
sos, galeries, estalactites, estalagmites, 
columnes i altres formacions màgiques 
de colors suggeridors. Val la pena saber 
que aquesta cova va ser habitada i utilit-
zada com a lloc d’enterraments des del 
Neolític. 

La roca de les Canals, a Oliana, és una via ferrada que es pot practicar tot l’any gràcies a la seva orientació sud.
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Pilates Sup Lake al pantà̀ de Sant Antoni, noves modalitats esportives sobre l’aigua.

Grans i petits poden gaudir de l’espeleologia a la cova d’Anes (de 335 m), a Prullans.
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Finalment, acabarem com hem comen-
çat: caminant, l’activitat més pura, sen-
zilla i amb menys impacte en el medi 
ambient. Les dues excursions que us 
proposem són les cireretes del pastís. 
L’una és per l’Alta Ribagorça i l’altra per 
l’Aran. La primera permet conèixer el ro-
mànic de la Vall de Boí, Patrimoni Mun-
dial. És una volta en cercle fent ús dels 
camins tradicionals que unien els pobles 
abans que es construïssin les carreteres. 

Com que, a més de caminar, es voldrà 
visitar el Centre del Romànic d’Erill la 
Vall i les esglésies més icòniques de la 
vall, cal reservar-se un dia sencer. L’ex-
cursió comença a Barruera i, després 
de passar per Erill, Boí, Taüll i Durro, es 
torna a aquest poble. Es recorren uns 
15 km, es fan uns 700 m de desnivell 
i es pot visitar Santa Eulàlia d’Erill la 
Vall, Sant Joan de Boí, Sant Climent de 
Taüll, Santa Maria de Taüll, la Nativitat 
de Durro i Sant Feliu de Barruera. Altres 
excursions a peu s’endinsen al Parc Na-
cional, segueixen el Camí de l’Aigua fins 

al Pont de Suert o trams del GR-11. Com 
a singulars, hi ha les rutes Camí de Foc, 
relacionades amb els punts des d’on es 
baixen les falles pels volts del solstici 
d’estiu, i la del Portús, amb un pas rocós 
espectacular que uneix l’Alta Ribagorça i 
el Pallars Jussà. Finalment, hi ha un es-
pai BTT amb un bon nombre d’ofertes, 
escalada en roca i en gel en zones que 
han esdevingut clàssiques, i es practica 
barranquisme sobretot al barranc Viu de 
Llevata i al d’Erta. 

L’altra caminada és un itinerari per l’Aran 
dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. Concretament, 
una volta pel circ de Colomèrs, coneguda 
també com la Ruta dels 7 estanys de Co-
lomèrs. Cal dedicar-hi tot un dia. Se surt 
del poble de Salardú i, després de l’apro-
ximació en cotxe, comença la camina-
da. És una excursió més o menys llarga 
depenent de si s’agafa o no un taxi fins 
on comença el camí d’accés al refugi de 
Colomèrs. Si s’opta pel servei de taxi, es 
recorren a peu uns 6 km i es guanya un 

desnivell d’uns 360 m. Després de pujar 
fins al refugi de Colomèrs, es fa la volta 
senyalitzada pel circ. L’entorn de munta-
nyes altes i la combinació d’aigua, roca, 
terra, herba, arbres i flors, no us deixaran 
indiferents. Us agradarà tant que després 
voldreu descobrir més zones de l’Aran. 
Les possibilitats són infinites. A peu te-
niu excursions d’un dia, com la que puja 
fins al Saut deth Pish, o travesses de 
més dies. Per l’Aran hi passen travesses 
com la Camin Reiau, la Carros de Foc, la 
Pass’aran, la Setau Sagèth, la Via Calda, 
el Tour de l’Aneto o la Ramat de Camins. 
En BTT teniu la Pedals de Foc, la Pedals 
d’Occitània, l’Aran Aneu, Era Roda o vol-
tes pel Pla de Beret. Els escaladors també 
tenen les seves zones d’escalada, com la 
de Bagergue, o vies ferrades com la de 
Les, la Torre de Cledes, eth Taro d’Arties 
o Poi d’Unha.

En definitiva, ja sigui per la plana o per la 
muntanya, tothom pot trobar la manera 
de fer salut enmig de la natura. Què es-
pereu per començar? 

Una opció per conèixer el romànic de la Vall de Boí és a peu, a través dels camins que uneixen els diferents pobles.

15



Durant segles els raiers van estar baixant pel 
Noguera Pallaresa al damunt d’unes bar-
ques llarguíssimes. Conegudes com a rais, 
desapareixien tan bon punt arribaven al lloc 
de destí perquè estaven formades per troncs 
tallats als alts boscos pirinencs i venuts riu 
avall. Quan aquest transport de la fusta va 
quedar totalment substituït pels camions, a 
poc a poc es van començar a veure unes al-
tres barques pel riu pallarès: els caiacs. 

Durant els anys seixanta del segle passat 
la comarca va començar a ser coneguda i 
reconeguda per la pràctica d’aquest esport. 
Però el 1986 tornarien una altra mena de 
rais, ara anomenats en anglès, els rafts. No 
eren tan llargs, ni tan naturals, però eren 
molt més divertits i segurs, de manera que 
aviat es van convertir en la joia de la corona. 
Qui havia de dir que, després d’aquelles pri-
meres baixades, al cap de 36 anys el ràfting 
seria un dels principals motors econòmics 
de la comarca? A partir d’aquell moment 
es va veure com anaven naixent empreses 
que s’hi dedicaven (ara, més d’un cente-
nar d’empreses al Pirineu ofereixen gaudir 

d’aquesta modalitat) i avui s’ha convertit en 
l’esport d’aventura amb més demanda de 
les Terres de Lleida.  

Si als carrers principals de Chamonix, Kat-
mandú o Pokhara les empreses ofereixen 
sobretot excursions i travesses a peu, a Sort, 
Rialp i Llavorsí ofereixen ràfting i, també, ca-
iac, canoa de riu, hidrotrineu (hidrospeed) i 
hidrobob (bus-bob). Són diverses les mane-
res de convertir-se en una fulla d’aigua fluint 
riu avall, però si n’hi ha una que sobresurt, 
sempre és el ràfting. Perquè el ràfting és di-
vertit i emocionant, perquè es comparteix el 
repte i la diversió amb els altres, i perquè les 
persones que fan els guiatges són professi-
onals excel·lents que saben com adaptar-se 
als diferents públics i fer-los xalar de valent. 
Grups d’infants, de joves o d’adults, famílies, 
parelles..., tothom gaudeix amb aquesta acti-
vitat i la majoria de visitants o bé l’inclouen en 
la seva estada a la comarca, o bé hi arriben 
expressament per fer-la. I, per més que es 
repeteixi, d’una banda sempre hi haurà recor-
reguts per provar i, el que és més important, 
persones amb qui compartir l’experiència.

Ràfting, la joia de la corona
El Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida, juntament amb l’Associació 

d’Empreses d’Esports d’Aventura del 
Pallars Sobirà, l’Ajuntament de Llavorsí i 

el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en 
la presentació de la temporada de turisme 

actiu i esports d’aventura.
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Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Rambla Ferran, 18, 3r - 25007 Lleida
Tel. 973 24 54 08
https://esports.aralleida.com

Tocant de peus a terra i practicant trekking al Pirineu.

Desafiant el cel en Ala Delta al Montsec.

Gaudint de l’aigua i l’aventura al Rafting Parc de la Seu d’Urgell.
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Amb un total de 271 empreses —43 més 
que abans de la pandèmia—  el sector 
del turisme actiu ha experimentat un es-
pectacular creixement que consolida el 
territori lleidatà com un dels punts de re-
ferència del sud d’Europa en aquest àm-
bit. Aquest notable increment de l’oferta, 
acompanyat del retorn a la normalitat 
després de la pandèmia, fa preveure una 
excel·lent campanya estiuenca de turis-
me actiu a les comarques lleidatanes.

Les 271 empreses en actiu posen a 
l’abast del visitant una cinquantena d’ac-
tivitats pensades per a totes les prefe-
rències, edats i condicions físiques, amb 
un públic molt variat que va des d’es-
portistes professionals a parelles, grups 
d’amics i famílies. 

Atenent a aquests factors, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida ha for-

mulat unes previsions força favorables, 
que passarien fins i tot per superar els 
800.000 serveis contractats, xifra que re-
presentaria un increment de més del 4% 
respecte al 2019 i un rècord per al con-
junt de la demarcació.

Cal remarcar que a la nova “fornada” de 
clients nacionals afavorida per la cri-
si sanitària, que ha posat en valor més 
que mai les activitats emmarcades en 
entorns naturals oberts i saludables, cal 
afegir el previsible retorn dels visitants 
internacionals procedents de països eu-
ropeus i fins i tot dels EUA.

De la cinquantena d’activitats que es po-
den practicar a Lleida, el ràfting és l’esport 
rei en la modalitat d’aigües braves, però 
també destaquen altres disciplines com 
el piragüisme (canoa i caiac), hidrospeed, 
hidrotrineu, descens de barrancs, motos 

Creixement del sector del 
turisme actiu amb 271 empreses

d’aigua, activitats subaquàtiques, esquí 
aquàtic, vela, pàdel-surf, windsurf o ul-
tra-tub. 

Quant als esports de terra, cal remarcar 
que Lleida és un territori especialment 
atractiu per a la descoberta senderista i 
per a la pràctica de la BTT. A més, els vi-
sitants poden gaudir de nombroses rutes 
d’hípica, golf, excursions en quads i en 
4x4, salt de pont, espeleologia i escalada.
El parapent i l’ala de pendent s’han con-
solidat com les manifestacions emble-
màtiques de les activitats aèries a les co-
marques lleidatanes. El municipi d’Àger, 
al peu de la serra del Montsec, ha esde-
vingut el centre neuràlgic d’aquestes dis-
ciplines, i cada any acull diversos cam-
pionats d’àmbit estatal i internacional. 
Organyà, a l’Alt Urgell, és també un indret 
excel·lent per a la pràctica dels esports 
aeris.

Preciosa imatge d’un dels llacs del circ de Colomèrs, a la Val d’Aran, emmirallant els núvols.
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Tourisme actif et estival dans les Terres de 
Lleida
De la plaine aux Pyrénées, la région de Lleida offre un vaste éventail 
d’activités saines et en pleine nature. La plaine est idéale pour la 
marche ou le vélo. Le Segrià propose deux excursions à pied  : le 
circuit qui sillonne les paysages de la pierre sèche et la promenade 
autour des barrages de Secà et d’Utxesa. En outre, vous pouvez 
parcourir le district des Garrigues en burricleta (vélo électrique) au 
départ de La Granadella. Les circuits des châteaux de la rivière Sió, 
Pédales du Canal d’Urgell et du cistercien sont également d’ex-
cellents itinéraires VTT disponibles sur la plaine. Vous pouvez aussi 
vivre la montagne dans les airs, dans l’eau et depuis l’arrière-pays. 
Dans le district de La Noguera, les magnifiques gorges de Mont-
rebei sont à découvrir à pied ou en kayak, mais elles sont aussi un 
paradis pour les amateurs d’escalade et de sports aériens, centrés 
sur Àger. Dans le Pallars Sobirà, vous pourrez découvrir la star des 
sports d’aventure, le rafting, ainsi que de nombreuses possibilités 
de randonnée et de canyoning. L’Alt Urgell arbore une via ferrata 
très connue, celle du massif des Canals, tandis que la commune 
d’Organyà est une destination de parapente de renommée mondia-
le. Offrant de grandes possibilités d’excursions pour conquérir des 
sommets ou faire des randonnées de haute montagne, la Cerdagne 
propose également une activité d’initiation à la spéléologie dans la 
grotte d’Anes. Deux excursions à pied dans les Pyrénées sont la ce-
rise sur le gâteau : celle qui sillonne l’art roman de la Vallée de Boí, 
dans l’Alta Ribagorça, et un itinéraire au cœur du Val d’Aran, dans le 
Parc national d’Aigüestortes.

Torisme actiu e d’ostiu enes Tèrres de 
Lhèida
Des dera plana enquiath Pirenèu, Lhèida aufrís ua infinitat d’acti-
vitats saludables ena natura. Era plana ei perfècta entà recorrer-la 
a pè o en bicicleta. Eth Segrià prepause dues excursions a pè: era 
Rota pes Paisatges dera Pèira Seca e eth passeg que seguís era 
arriba der estanh deth Secà e eth d’Utxesa. Es Garrigues se pò-
den córrer en burricleta (bicicleta electrica) des dera Granadella. 
Era Rota deth Castèth deth Sió, era Pedals deth Canau d’Urgell e 
era Rota deth Cister, son bones prepauses de BTT enes comar-
ques dera plana. Era montaha tanben vò èster viscuda des der aire, 
era aigua e er interior dera tèrra. Era Noguera aufrís conéisher eth 
congòst de Mont-rebei a pè o en caiac, mès tanben ei un paradís 
entàs que practiquen era escalada e d’auti espòrts aerians, aguesti 
darrèrs se centren en Àger. En Pallars Sobirà se viu era “estela” des 
espòrts d’aventura, eth rafting, ath delà de fòrça d’autes prepauses 
de senderisme e barranquisme. Er Alt Urgell aufrís ua coneishuda 
via herrada, ei era dera sèrra des Canals, en Organyà i trobam ua 
destinacion mondiauments celèbra deth parapent. Era Cerdanya 
ei ua comarca damb granes possibilitats d’excursions entà poder 
arténher tucs o hèr trauèsses, e i trobam tanben era possibilitat 
d’ua activitat d’iniciacion ara espeleologia ena tuta d’Anes. Dues 
excursions a pè peth Pirenèu son eth floret d’aguestes possibili-
tats: era que cor eth romanic dera Vall de Boí, ena Alta Ribagorça, e 
un itinerari per Aran en tot recórrer tanben eth Parc Nacionau d’Ai-
güestòrtes.

Turismo activo y de verano en las Tierras  
de Lleida
Desde la plana al Pirineo, Lleida ofrece infinidad de actividades 
saludables en la naturaleza. El llano es idóneo para recorrerlo a 
pie o en bicicleta. El Segrià propone dos excursiones a pie: la Ruta 
por los Paisajes de la Piedra Seca y el paseo que bordea el pan-
tano de Secà y el de Utxesa. Las Garrigues se puede recorrer en 
burricleta (bicicleta eléctrica) desde La Granadella. La Ruta de los 
Castillos del Sió, la Pedals del Canal de Urgell y la Ruta del Cis-
ter son buenas propuestas de BTT en las comarcas de la plana. 
La montaña también quiere ser vivida desde el aire, el agua y el 
interior de la tierra. La Noguera ofrece conocer el desfiladero de 
Mont-rebei a pie o en kayak, pero también es un paraíso para los 
amantes de la escalada y los deportes aéreos, centrados en Àger. 
En el Pallars Sobirà se vive la estrella de los deportes de aventu-
ra, el rafting, además de múltiples propuestas de senderismo y 
barranquismo. El Alt Urgell ofrece una conocida vía ferrata, la de 
la sierra de las Canals, mientras que Organyà es un destino mun-
dialmente célebre del parapente. La Cerdanya es una comarca 
con grandes posibilidades de excursiones para conquistar cimas 
o hacer travesías, y brinda una actividad de iniciación a la espe-
leología en la cueva de Anes. Dos excursiones a pie por el Pirineo 
son la guinda del pastel: la que recorre el románico de la Vall de 
Boí, en la Alta Ribagorça, y un itinerario por Aran dentro del Par-
que Nacional de Aigüestortes.

Active and summer tourism in the Lands of 
Lleida
From the plains to the Pyrenees, Lleida offers a countless number of 
healthy activities, outside in nature. The plain is ideal for walking or 
cycling. El Segrià offers two walking routes: the Route through the 
Dry-Stone Landscapes and a walking route that skirts the Secà and 
Utxesa reservoirs. Les Garrigues can also be discovered by burricleta 
(electric bike), setting off from La Granadella. The Castles of Sió, Pedals 
of the Canal d’Urgell, and Cistercian routes all offer interesting propo-
sals for those interested in discovering the comarques (local districts) 
of the Lleida plain by mountain bike. It is also possible to enjoy the 
mountains of Lleida from the air, via water, or even from the interior of 
the earth. La Noguera invites visitors to discover the Mont-rebei gorge, 
either on foot or by kayak. This is also a paradise for those who love 
climbing and aerial sports, with Àger as the centre of these activities. 
El Pallars Sobirà is home to the star of adventure sports: rafting, and 
also offers many interesting proposals for hiking and canyoning. L’Alt 
Urgell has a well-known via ferrata (iron way) that follows the Serra de 
les Canals, while Organyà is a world-famous destination for paragli-
ding. La Cerdanya is a comarca with great possibilities for excursions, 
which allows visitors to conquer peaks and make mountain crossings, 
as well as offering an introduction to potholing at the Cova d’Anes. Two 
walking routes that run through the Pyrenees provide the icing on the 
cake: the Romanesque Route, which runs through the Vall de Boí, in 
L’Alta Ribagorça, and an itinerary that passes through the part of Aran 
that forms part of the Aigüestortes National Park.

19



El Parc Pirinenc de les Tres Nacions aplega en un projecte de 
conservació comú espais protegits de Catalunya, Andorra i 
Occitània que constitueixen l’àrea millor conservada de la serralada

Text: Joaquim M. Pujals  

Fotos: Alca Films, Alain Baschenis, Parc Natural de l’Alt Pirineu, Òscar Rodbag, Roger Rovira

NATURA 
SENSE 
FRONTERES
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Mirador del Corbiu, a la Pleta del Prat, Tavascan.
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Al port de Tavascan, a 2.218 metres d’al-
titud, podem posar un peu a Catalunya 
i l’altre a Occitània, i al cim del pic de 
Medacorba, de 2.905 metres, es troben 
en un vèrtex aquest dos països i An-
dorra. Però la natura no entén de fron-
teres, línies imaginàries dibuixades en 
els mapes pels humans per aturar altres 
humans. Els arbres no tenen nacionali-
tat, ni els animals passaport, i les tras-
passen sense cap remordiment. Hi ha 
els mateixos ecosistemes a una i altra 
banda. 

Amb aquesta idea com a eix vertebra-
dor va néixer fa quatre anys el Parc Pi-
rinenc de les Tres Nacions, que suma en 
un projecte comú les superfícies prote-
gides i els esforços de conservació del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu –el més ex-
tens de Catalunya, situat al Pirineu de 
Lleida, a les comarques lleidatanes–, el 
Parc Natural Regional dels Pirineus Ari-
egesos francès i els andorrans Parc Na-

tural de la Vall de Sorteny i Parc Natural 
de les Valls del Comapedrosa.  

En total, inclou una àrea protegida de 
328.700 hectàrees, que el converteixen 
en un dels parcs més extensos d’Euro-
pa d’àmbit transfronterer, i un dels dos 
únics que apleguen territoris de tres es-
tats (l’altre es troba a Escandinàvia, en-
tre Noruega, Finlàndia i Rússia). D’oest 
a est, acull paratges com el Mont Valier, 
el Bonabé, el port de Salau, Montroig, 
Noarre, el port de Tavascan o Marte-
rat, Certascan, el pla de Boavi, el circ de 
Cagateille, les cascades d’Ars, el pla de 
Boet, la vall de Solcén, el circ de Baiau, el 
Comapedrosa i la vall de Sorteny. 

El parc s’estén pel territori de 158 muni-
cipis, dels quals una quinzena són cata-
lans –ubicats al Pirineu de Lleida–, dos 
més andorrans i una àmplia majoria, 
141, són francesos: el parc de l’Arieja, 
creat el 2009, cobreix un 40% del territori 

Impressionant la bellesa de la cascada d’Ars, al Parc Natural Regional dels Pirineus Ariegesos. L’accés es fa des de poble termal d’Aulus-les-Bains.
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del departament que li dona nom, quasi 
2.500 km2, de Castillon-en-Couserans a 
Val-de-Sos passant per Saint-Girons, La 
Bastide de Sérou i Mas d’Azil. 

Ni carreteres ni vies de tren 

Es tracta de la zona més ben conserva-
da del Pirineu, el sector més extens de la 
serralada que no es veu travessat per cap 
gran infraestructura internacional, com 
ara carreteres, vies de tren o línies elèc-
triques d’alta tensió, i on encara queden 
uns quants racons de bosc madur, molt 
poc alterat per la intervenció humana.

“Ara estem començant a preparar la can-
didatura per ser Reserva de la Biosfera 
transfronterera. Primer ho ha de dema-
nar cada país, i d’aquí a uns pocs anys 
podríem presentar la proposta conjunta 
davant la UNESCO”, explica el director del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garri-
ga. “Seria la primera transfronterera del 

Pirineu i la cinquena del món que agrupa 
tres països”, destaca.

La part catalana del Parc de les Tres 
Nacions, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
ocupa 79.317 hectàrees de les comar-
ques lleidatanes de l’Alt Urgell i el Pa-
llars Sobirà (més de la meitat d’aquesta 
darrera en forma part), una superfície de 
dimensions equivalents a les de 160.000 
camps de futbol que acull les muntanyes 
més altes i feréstegues del país, amb la 
Pica d’Estats, de 3.143 metres d’altitud, 
alçant-se pel damunt de totes les altres.
 
És en aquest territori d’un Pirineu en estat 
pur on podem trobar les espècies emble-
màtiques de la serralada, algunes de les 
quals tenen aquí el seu darrer reducte. És 
el cas de la flor de neu, el gall fer, el tren-
calòs, la perdiu blanca o l’os bru. I algu-
nes en són endèmiques, com el tritó dels 
Pirineus, present a tota la serralada, o la 
sargantana pallaresa (Iberolacerta aure-

lioi), que només viu, de tot el planeta, en 
aquest parc sobre tres estats. 

Però a més és un espai on hi ha força 
activitat humana, ramaderia extensiva, 
de cavalls, vaques, cabres i ovelles, però 
també de caràcter lúdic, amb cinc esta-
cions d’esquí –tres a la banda francesa 
(Guzet, Goulier i l’Etang de Lherz) i dues a 
la catalana (Virós Vallferrera i Sant Joan 
de l’Erm)–, 1.000 km de senders senya-
litzats, circuits de BTT i rutes per fer a 
peu, amb raquetes o practicant l’esquí de 
muntanya. 

I aquesta activitat humana compatible 
amb la natura més salvatge ha deixat 
una petja en forma de patrimoni de pedra 
i fusta, com les bordes i altres construc-
cions per al refugi de persones o bestiar: 
cabanes per als pastors i orris i pletes per 
als seus animals (els noms d’aquestes 
estructures poden canviar segons la vall, 
i fins i tot de vegades a cada poble).

Un dels poblets de postal del Parc Natural de l’Alt Pirineu: Os de Civís, enmig de paisatges idíl·lics. 
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Coronant l’emblemàtic cim de la Pica d’Estats, a la imatge superior, i 
excursionistes al camí de Montmantell, al Parc Natural de Comapedrosa. 
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El llegat de Michel Sébastien

“Un parc compartit per tres països és 
un fet gairebé únic a Europa, i disposem 
d’una molt bona representació de tots 
els hàbitats i ecosistemes dels Pirineus, 
des del fons de vall a l’alta muntanya”, 
assenyala el director del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. 

El parc trinacional va néixer formalment 
en la cerimònia de signatura del protocol 
que li va donar vida celebrada a la Mas-
sana (Andorra) el 24 agost de 2018, però 
els quatre parcs ara units sota una mar-
ca comuna ja feia anys que col·labora-
ven en el marc dels projectes POCTEFA 
(acrònim de programes europeus Inter-
reg per a Espanya-França-Andorra, fi-
nançats amb fons FEDER), destinats a la 
integració internacional en zones fron-
tereres. I els pobles d’una i altra banda hi 
organitzen des de fa molts anys activi-
tats econòmiques i culturals conjuntes, 
com és el cas de Tavascan i Ustou. El 
fet de fusionar-se en un projecte comú 
només era el següent pas. 

Ara es plantegen presentar un nou pro-
jecte POCTEFA per desenvolupar el 
Parc de les Tres Nacions amb activitats 
econòmiques i turístiques sostenibles, 
projectes de rutes de senderisme o pro-
moció dels productes locals. I possible-
ment també integrar-se al programa de 
certificació Transboundary Parks de la 
federació EUROPARC. Fa tres anys es 
va crear una comissió de treball que 
va permetre definir el logotip i diverses 
accions a emprendre els propers anys, 
entre les quals hi ha promoure la quali-
tat del cel d’aquestes muntanyes per a 
l’observació de les estrelles i algun in-
tercanvi d’artistes que facin alguna obra 
que simbolitzi el parc. 

La idea del Parc Pirinenc de les Tres 
Nacions té un pare: Michel Sébastien. 
Aquest professor francès amant de la 
muntanya i amic de Catalunya va dedicar 
més de mig segle a defensar i difondre el 
coneixement d’aquestes altures, que va 
explorar pam a pam i sobre les quals va 
publicar un bon nombre de llibres i guies, 
i, després d’haver impulsat el parc de 
l’Arieja, el departament on va residir tota 

la seva vida, va fer fa vint anys del Parc 
Pirinenc de les Tres Nacions el gran ob-
jectiu dels seus darrers anys d’existència. 

“És un projecte fonamental per garantir la 
preservació d’aquestes muntanyes, per 
protegir la natura, però alhora per asse-
gurar un desenvolupament econòmic, ja 
que avui dia els parcs són elements de 
desenvolupament respectuosos. A més, 
ha de ser un element per acostar els oc-
citans, els catalans i els andorrans. No 
podem viure donant-nos l’esquena”, va 
dir. Una placa el recorda i l’homenatja al 
pic de Medacorba, on s’uneixen simbòli-
cament aquests tres pobles.

Pel que fa als hàbitats que protegeix el 
parc, tot i que la majoria són a un i altre 
costat, mentre que a la banda francesa 
es troben més espècies vegetals de tipus 
atlàntic i la fauna que hi va associada, 
els parcs català i andorrans acullen més 
aviat les d’àmbit mediterrani. A la banda 
nord de la serralada, més humida, hi ha 
més fagedes i al vessant meridional són 
més abundosos el roure martinenc, les 
coníferes i els carrascars. 

Una altra bucòlica imatge dels poblets que trobem dins dels límits del Parc de les Tres Nacions, en aquest cas Castet d’Aleu (Arieja), 
al vessant francès. 
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Estanys i torberes

Un dels grans atractius paisatgístics i 
biològics del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
són els seus estanys d’origen glacial: 
n’hi ha més de 140, entre els quals 
destaquen el de Certascan, el més extens 
del vessant sud dels Pirineus, amb les 
seves 58 hectàrees de làmina d’aigua, i 
el de Naorte per la seva singular bellesa. 
També són destacables les planes de 
pastures i les torberes.  

La flora del Parc de l’Alt Pirineu està for-
mada per unes 1.695 espècies, algunes 
endèmiques de la serralada i altres força 
rares a Catalunya, com les que creixen 
en ambients alpins calcaris. La més fa-
mosa és la flor de neu (Leontopodium 
alpinum), coneguda a Europa central pel 
seu nom germànic, edelweiss, i protegi-
da per la llei.

Les obagues del parc estan ocupades 
per extenses arbredes d’avet, pi negre, pi 
roig, bedoll i roure, algunes de les quals 
estan formades per espècies barreja-
des, amb arbres centenaris de grans 
dimensions i fusta morta a terra, bos-
cos antics que són la llar de diverses 
espècies rares i singulars de fauna i flora 
com el mussol pirinenc, el picot negre, la 
molsa buxbaumia i fongs i insectes que 
es mengen aquest material, com el cér-
vol volador.

L’animal pirinenc més gran és l’os bru, o 
l’ossa, com se’l coneix al Pallars. L’any 
1996 només en quedaven cinc en tota 
la serralada. Des d’aleshores, diferents 
projectes LIFE amb finançament euro-
peu han permès incrementar la població 
amb animals arribats d’Eslovènia fins 
a la vuitantena d‘individus assolida en-
guany.

A la zona també hi ha més d’un centenar 
d’explotacions familiars on es crien races 
de bestiar autòctones com les ovelles 
xisqueta i aranesa, la cabra pirinenca, el 
cavall pirinenc català i les vaques bruna i 
pallaresa. Malgrat que la principal activi-
tat de les 8.000 persones que viuen dins 
dels límits del parc al Pirineu de Lleida 
és el turisme, la ramaderia, que ajuda a 
mantenir un paisatge de mosaic divers, 
encara suposa un 10% de la seva econo-
mia.
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L’estany de Naorte és un llac d’origen glacial, a 2.151 m d’altitud, al Pallars Sobirà, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
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Una au que necessita 
tranquil·litat

Les altres dues grans espècies amena-
çades que protegeix el parc són d’aus. 
L’una és el trencalòs, un tipus de voltor 
que s’alimenta de manera molt original, 
ingerint trossos d’os que trenca fins a 
poder-los ingerir llençant-los des de 
gran alçària perquè s’estavellin contra 
les roques. 

A començaments dels anys 80 del se-
gle passat, en quedaven a tot Catalunya 
tot just cinc o sis parelles reproductores. 
L’ús de verins, la caça, els accidents amb 
línies elèctriques i l’espoli dels nius les 
havien portat al límit de l’extinció. Una 
exitosa tasca de recuperació ha permès 
que la població augmenti fins a un cente-
nar d’individus, dels quals una desena de 
parelles viu dins dels límits del parc.

L’altra espècie d’au, encara molt ame-
naçada perquè demana boscos madurs 
i molta tranquil·litat i no pot enlairar-se 
lluny quan es veu en perill, és el gall fer. 
I precisament en aquest parc lleidatà viu 
la seva principal població de la península.

El darrer cens, que es fa en època de re-
producció, quan els mascles s’exhibeixen 
d’una manera molt vistosa en els anome-
nats cantadors, va identificar-ne uns 120 
exemplars mascles i un nombre lleugera-
ment superior de femelles. El seu nivell de 
protecció és màxim: fins i tot és prohibit 
fer-los fotos si algú se’ls troba en període 
d’hibernació o de reproducció. S’ha donat 
el cas que un exemplar en zel ha arribat a 
morir d’estrès en ser empaitat pels qui en 
volien una imatge de record.

El director del parc destaca també la pre-
sència de la perdiu blanca, l’isard o l’herc 
(la cabra salvatge), que ha estat reintro-
duït des del 2014 després que l’any 2000 
morís el darrer exemplar pirinenc, i l’al-
mesquera o rata mesquera, una espècie 
que només viu en medis aquàtics molt 
ben conservats. 

El Parc Natural de l’Alt 
Pirineu ofereix un ampli 
ventall de possibilitats als 
amants de les activitats a 
la natura 

Hi ha una Associació de Guies Intèrprets 
i un programa d’educació i voluntariat 
mediambiental per difondre els valors de 
l’espai protegit, i nombroses activitats di-
rigides a centres educatius i col·lectius 
com grups d’adults, grups familiars, grups 
de gent gran, entitats juvenils de lleure, 
col·lectius de persones amb discapacitat 
o empreses. Per als grups familiars o edu-
catius, el ‘Passaport explora el parc’ per-
met als infants anar segellant-lo segons 
van duent a terme determinades activitats 
i obtenir diversos premis. 

Es poden visitar museus com la Casa de 
l’Os Bru a Isil, o el de les Papallones a Ri-
bera de Cardós, o seguir els senders que 
van recórrer entre els cims els fugitius 
espanyols de la Guerra Civil i més tard, en 
direcció contrària, els jueus o aliats de la 
Segona Guerra Mundial. És la ruta ‘Perse-
guits i salvats’ impulsada per la Diputació 
de Lleida. I degustar o comprar els pro-
ductes del parc, com formatges, infusions, 
embotits, cervesa o vi, que es poden trobar 
a diversos mercats o trobades transfron-
terers com el del port de Tavascan o el de 
Boet, o les fires d’Arròs de Cardós, Ordino, 
Arinsal, Castillon-en-Couserans i Foix, on 
participen productors de les tres nacions.

El trencalòs és una espècie amenaçada que habita al Parc Natural de l’Alt Pirineu, actualment amb una desena de parelles censades. 
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D’interès

• Parc Natural de l’Alt Pirineu
C/ de la Riba, 1  
25595 Llavorsí  (Seu administrativa) 
Tel. 973 62 23 35 
pnaltpirineu@gencat.cat 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/xarxa-
de-parcs/alt-pirineu/inici/

• Casa dels Parcs dels Pirineus  
Avinguda de les Valls d’Andorra, 33 
25700 la Seu d’Urgell 
Tel. 973 36 09 54

• Parc Naturel Régional des 
Pyrénées Ariégeoises
Ferme d’Icart
09240 Montels
Tel. 05 61 02 71 69
parc-pyrenees-ariegeoises.fr/

• Parc Natural de les Valls del 
Comapedrosa
comapedrosa.ad/ca/

• Parc Natural de la Vall de Sorteny
sorteny.ad/

La fauna i flora del Parc de les Tres Nacions és un festival d’espècies i de colors, que posarà a prova les càmeres de més d’un.
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Naturaleza sin frontera
En el puerto de Tavascan (2.218 m) podemos poner un pie en Cataluña y el otro en Occitania, y en la cima del Medacorba (2.905 
m) confluyen en un vértice estos dos países y Andorra. Hace cuatro años, en la ceremonia de firma del protocolo celebrada en La 
Massana (Andorra) el 24 de agosto de 2018, nació el Parque Pirenaico de las Tres Naciones, una idea concebida por el profesor 
francés amante de la montaña Michel Sébastien, quien consagró sus últimos años de vida a este proyecto. Este espacio suma las 
superficies protegidas y los esfuerzos de conservación del Parque Natural del Alt Pirineu, el Parque Regional de los Pirineos del 
Ariège francés y los andorranos Parque Natural del Valle de Sorteny y Parque Natural de los Valles del Comapedrosa. Incluye en 
total un área protegida de 328.000 hectáreas, que lo convierten en uno de los parques más extensos de Europa de ámbito trans-
fronterizo, y se extiende por el territorio de 158 municipios, una quincena de ellos catalanes. La parte catalana de este espacio, el 
Parque Natural del Alt Pirineu, ocupa 79.317 hectáreas de las comarcas leridanas del Alt Urgell y el Pallars Sobirà y culmina en los 
3.143 m de altitud de la Pica d’Estats. En este Pirineo en estado puro hallamos las especies emblemáticas de la cordillera, como la 
flor de nieve, el quebrantahuesos, el urogallo, la perdiz blanca, el oso pardo, el tritón de los Pireneos o la lagartija pallaresa. El parque 
ofrece un amplio abanico de actividades a los amantes de la naturaleza.

Natura sense termièra
En pòrt de Tavascan (2.218 m) podem méter 
un pè en Catalonha e er aute en Occitània, e 
en tuc deth Medacorba (2.905 m) se tròben 
en un vertex aguesti dus païsi e Andòrra. 
Hè quate ans, ena ceremonia de signatura 
deth protocòl celebrada ena Massana 
(Andòrra) eth 24 d’agost de 2018, neishec 
eth Parc Pirenenc des Tres Nacions, ua idea 
concebuda peth professor francés amorós 
dera montanha Michel Sébastien, eth quau 
consagrèc es sòn darrèri ans de vida ad 
aguest projècte. Aguest espaci amasse 
superfícies protegides e es esfòrci de 
conservacion deth Parc Naturau deth Naut 
Pirenèu, eth Parc Regionau des Pirenèus 
dera Arièja (francés) e es andorrans Parc 
Natural de la Vall de Sorteny e eth Parc 
Natural de les Valls del Comapedrosa. 
Includís en totau un airau protegit de 
328.000 ectares, que lo convertissen en un 
des parcs mès extensi d’Euròpa de caractèr 
transfronterèr, e s’estien peth territòri de 
158 municipis, un quinzenat d’eri son 
catalans. Era part catalana d’aguest espaci, 
eth Parc Naturau deth Naut Pirenèu, ocupe 
79.317 ectares des comarques lheidatanes 
der Alt Urgell e deth Pallars Sobirà e se 
coroe enes 3.143 m de nautada dera Pica 
d’Estats. En aguest Pirenèu en estat pur i 
podem trobar es espècies emblematiques 
dera cadia, coma era flor immortèla, eth 
caparròi, eth paom, era perditz carrascla, er 
os ròi, eth triton des Pirenèus o era cernalha 
palharesa. Eth parc aufrís ua grana gama 
d’activitats a toti es qu’estimen era natura.

La nature sans frontières
Au col de Tavascan (2 218 m), on peut 
mettre un pied en France et l’autre en 
Espagne, tandis qu’en haut du Medacorba 
(2 905 m), ces deux pays et Andorre 
convergent en un sommet. Il y a quatre ans, 
le 24 août 2018, la cérémonie de signature 
du protocole qui s’est tenue à La Massana 
(Andorre) marquait la naissance du Parc 
pyrénéen des Trois Nations, une idée 
conçue par le professeur français Michel 
Sébastien, amoureux de la montagne, qui 
y consacra les dernières années de sa vie. 
Ce parc regroupe les espaces protégés et 
les efforts de conservation du Parc naturel 
de l’Alt Pirineu (Espagne), du Parc naturel 
régional des Pyrénées ariégeoises (France), 
ainsi que des Parcs naturels des Vallées 
de Comapedrosa et Sorteny (Andorre). 
Couvrant une surface protégée totale de 
328 000 hectares, ce qui en fait l’un des 
plus grands parcs transfrontaliers d’Europe, 
ce parc s’étend sur le territoire de 158 
communes, dont quinze sont catalanes. 
La partie catalane de cet espace, le parc 
naturel de l’Alt Pirineu, s’étend sur 79 317 
hectares dans les districts de l’Alt Urgell et 
du Pallars Sobirà de la région de Lleida, et 
culmine à 3 143 m d’altitude au sommet 
Pique d’Estats. Dans ces Pyrénées à l’état 
pur, on trouve des espèces emblématiques 
de cette chaîne de montagnes, notamment 
l’edelweiss, le gypaète barbu, le grand 
tétras, la perdrix blanche, l’ours brun, le 
triton des Pyrénées et le lézard du Pallars. 
Le parc offre un large éventail d’activités 
aux amoureux de la nature.

Nature without frontiers
At the Tavascan mountain pass (2,218 m), 
it is possible to stand with one foot in Ca-
talonia and the other in Occitania, while at 
the vertex of the summit of El Medacorba 
(2,905 m) these same territories share a 
border with Andorra. Four years ago, on 
August 24th, 2018, a ceremony was held 
at La Massana (in Andorra) to celebrate 
the signing of a protocol by which the Py-
renees Three Nations Park officially came 
into being. This made a reality of an idea 
originally conceived by a mountain-loving 
French teacher, called Michel Sébastien, 
who devoted the last years of his life to this 
project. This space combines the protected 
areas and conservation efforts of the Alt Pi-
rineu Natural Park, France’s Ariège Pyrene-
es Regional Nature Park and Andorra’s Sor-
teny Valley Nature Park and Comapedrosa 
Valley National Park. It includes a total pro-
tected area of 328,000 hectares, which 
makes this one of the largest cross-border 
parks in Europe, and extends over a territory 
that contains 158 municipalities, fifteen of 
which are in Catalonia. The Catalan part 
of this area: the Alt Pirineu (High Pyrene-
es) Natural Park, occupies 79,317 hectares 
of the Lleida comarques (local districts) of 
L’Alt Urgell and El Pallars Sobirà and has its 
highest point at the 3,143 m summit of the 
Pica d’Estats. This is the Pyrenees at their 
purest, where it is possible to find the most 
emblematic species of these mountains, 
which include the snow flower, the bearded 
vulture, the capercaillie, the white partridge, 
the brown bear, the Pyrenean newt, and the 
Pallars lizard. The park offers a wide range 
of activities for those who love nature.
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La Coma del Sotllo, amb el Pic de Sotllo (esquerra) i la Pica d’Estats (dreta).

31



32



LLEIDA, 
TERRITORI 
RURAL

La sorprenentment variada i àmplia oferta de cases rurals, 
on la comoditat, el relax i la qualitat dels serveis conviuen 
amb uns entorns naturals de pel·lícula, converteixen la 
demarcació de Lleida una de les destinacions d’interior i 
de muntanya més preuades en l’àmbit del turisme rural

Text: Helena Culleré

Fotos: Cal Feixas, Casa Massa, Casa Ramón de Baish, Cal Rei, Cal Saumell, Cal 

Serni, Casa Coll, Consell Comarcal de les Garrigues, El Maset, Era de Cal Fa-

lillo, Federació Lleida Rural, Jordi Clariana, Jordi Pou, La Torre del Codina, L’Hort 

del Metge, Masia Gramuntill, Masia Rovira, Oriol Clavera, @perevirgilifoto, Sant 

Grau, Tom Solo, Torre Roca
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Lleida és territori rural. Des dels Pirineus 
fins a l’Ebre, de Ribera d’Ondara a Gime-
nells, menys de quaranta municipis dels 
231 que hi ha tenen més de 2.000 habi-
tants. Això fa que uns 190 pobles siguin 
aptes per acollir un establiment de turis-
me rural i, de fet, 140 ho fan. No només 
els petits. La normativa permet que les 
localitats de més de 2.000 habitants tin-
guin cases de pagès sempre que estiguin 
aïllades i això passa, per exemple, al Pont 
de Suert, tercer municipi de Lleida amb 
més allotjaments d’aquest tipus. Només 
uns minuts al nord-est, sobressurt la Vall 
de Boí. És una de les portes al Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici i té 45 cases de pagès, una per 
cada vint habitants, aproximadament. 

L’any 2002 les comarques del Pirineu i la 
plana tenien 303 establiments rurals. Vint 
anys després en són més de 670.

Les cases de turisme rural són a Lleida 
l’evolució natural de l’oferta d’allotja-

ments que ha anat aflorant al voltant del 
patrimoni rústic i de pagès.

Tot va començar a prop de paratges sem-
blants als del Parc Nacional, de boscos 
sinuosos i prats on l’aigua es trenca per 
esdevenir espectacle, sabedora del seu 
atractiu, gairebé arrogant. El turista era 
encara un personatge poc vist en aquests 
indrets. Existia a Europa. El Tirol i el camp 
anglès van ser dos focus d’origen d’aques-
ta forma de viatjar a principis del segle XX. 
A la resta d’Europa (els països del Benelux, 
Itàlia i França) el turisme rural va arrelar 
cap als anys seixanta del segle passat. A 
Lleida, però, els viatgers encara eren més 
aviat estiuejants. O bé caminants. Cela i 
Espinàs van ser uns dels primers turistes 
rurals al Pirineu a la dècada dels cinquanta 
sense saber-ho. L’economia era primària, 
agrícola i ramadera, i a les cases pairals 
qui més qui menys tenia un llit de sobres. 
Lleida és terra pagesa, i també d’acollida. 
Així que hi havia viatjants comercials, o bé 
viatgers pioners que buscaven la desco-

berta de la natura i, de tant en tant, truca-
ven a la porta d’una masia i demanaven 
acolliment. Hi havia un plat calent a taula 
i en marxar deixaven unes monedes. A 
partir del 1967, aquests allotjaments pri-
maris van ser reconeguts com a casas de 
labranza segons la normativa espanyola 
del vell Ministerio de Información y Turis-
mo i ja considerats una font d’ingressos. 
Josep Lluís Farrero, propietari d’una casa 
rural a Barruera, ho va viure de petit. És de 
Casa Coll. Allí va créixer Farrero, però ales-
hores no era l’actual establiment de turis-
me rural que capitaneja, sinó un de quan 
les masies no tenien telèfon i els hostes 
dinaven a taula amb els amos de la casa 
pairal. Els visitants “no feien reserves i ve-
nien a passar la nit sense avisar”. La cosa 
va evolucionar quan la Generalitat va rebre 
les competències en turisme i va aprovar 
el decret que regulava els establiments de 
turisme rural l’any 1983.

La casa de pagès de Farrero té el número 
28 de les que hi ha a Lleida. Per trobar 

Moltes cases rurals conserven l’arquitectura tradicional de muntanya (Casa Massa, de Baro).
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la número 1 cal anar uns 170 quilòmetres 
per carretera al nord fins a Garòs, a la Val 
d’Aran, i endinsar-se pels carrers del poble 
fins ensopegar amb Casa Matevet. Tere 
de Lupe i Lluís Amiell regenten les dues 
cases de pagès que els pares d’ell van 
obrir dos anys després d’aprovar-se la 
normativa per complementar la renda que 
els donava la pagesia. D’allò fa cinquanta 
anys, “eren pagesos, tenien una casa 
gran” i van destinar algunes habitacions a 
l’allotjament de turistes. Bé, al principi “van 
ser treballadors andalusos que venien 
a fer la temporada a l’estiu”, en plena 
voràgine de la construcció a redós de la 
gran Baqueira Beret. Més endavant, quan 
les vacances eren encara per a uns quants 
i duraven tot l’estiu, els turistes “venien a 
passar 15 dies”. I ja en aquest segle, “hi 
ha famílies que fa quinze anys que venen 
a estiuejar amb nosaltres i aprofiten per 
fer muntanya. En algun cas, van venir 
de petits amb els pares i ara repeteixen 
amb els fills. El turista rural és fidel. Hi ha 
clients per als qui la nostra casa és la seva 

segona residència”, defensa la Tere. Des 
de Naut Aran, els visitants que aposten 
per establiments de pagès acostumen a 
ser fidels també al senderisme. Montgarri, 
rutes als estanys... la llista és llarga. I en 
cotxe, explica la Tere de Casa Matevet, 
fins i tot Boí o en peregrinació a Lourdes, a 
la falda dels Pirineus pel vessant francès 
i a unes dues hores per carretera des de 
Garòs, el visitant utilitza tots els recursos 
per tornar al cap de la jornada al camp base. 
“El turista d’avui fa alguna activitat cada 
dia”: bici, cavalls, ràfting o barranquisme. 
L’oferta és àmplia i compartida de punta a 
punta del Pirineu.

Diu la normativa que els amos d’una 
casa de pagès estan obligats a donar 
una atenció personalitzada, a informar 
el viatger sobre els atractius de la zona 
i transmetre-li el respecte cap als valors 
de l’entorn que inspiren aquesta forma 
de turisme. Aquest decret, el darrer que 
regula el turisme rural (75/2020, de 4 
d’agost), ha elevat la capacitat màxima 

El turisme rural és perfecte per combinar el gaudi familiar amb l’autenticitat de la vida al 
camp (a les imatges, El Corral de Lladurs)
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dels establiments fins a les 20 places i 
l’antiguitat de les edificacions ha de ser 
anterior a 1957. Des de fa uns anys la 
llei autoritza també obrir un allotjament 
rural tot i que no estigui vinculat a una 
activitat agrària o ramadera. El turisme 
rural ha evolucionat de la mateixa ma-
nera que ho ha fet la pagesia als darrers 
anys. En alguns casos l’un ha desplaçat 
l’altre com a activitat principal. En altres, 
l’activitat primària fins i tot ha desapare-
gut. De manera que actualment hi ha dos 
grans tipus d’establiments: les cases de 
pagès, on el titular obté una renda d’una 
explotació agrària o ramadera i el turista 
pot conèixer aquesta activitat, i els allot-
jaments rurals, on la producció agrària ja 
no hi és o no hi ha estat mai. A més, en 
tots dos casos poden ser masies, maso-
veries, cases de poble compartides i ca-
ses de poble independents, segons si són 
dins o fora del nucli de població i segons 
si hi conviuen amos i turistes o no.

Pilar Bielsa és la presidenta de l’associació 
de turisme rural a la comarca de les mil 

masies. És també l’anima mater de Ma-
sia Rovira, a Sant Climenç de Pinell, que 
ha estat fins ara, de fet, l’única casa rural 
del Solsonès sota la tipologia de masia. 
La resta són gairebé de forma unànime 
masoveries i la mateixa Pilar ha emprès 
aquest 2022 les obres per fer el canvi: 
“era l’única masia i això no és un avantat-
ge”, assenyala. A Lleida només hi ha una 
trentena de masies dins del negoci turís-
tic rural, perquè és un model (compartir 
habitatge amb el turista i oferir menjar) 
que “cada cop costa més”. “Jo soc ne-
orural”, sentencia la Pilar. Fa 30 anys va 
arribar a Lleida procedent de l’àrea me-
tropolitana amb la intenció de posar en 
pràctica el que ella i la seva parella de-
fensaven sobre la vida de ritme pausat i 
batec conscient. El turisme de pagès al 
Solsonès té història pròpia. Amb l’èxode 
rural dels anys seixanta i setanta del se-
gle passat molts masovers van abando-
nar les cases que cuidaven. La propietat 
no canviava de mans, però les masies 
quedaven buides i el turisme va sorgir 
com una bona alternativa per garantir-ne 

la conservació. “Nosaltres vam ser pio-
ners a la comarca”, explica la Pilar, “vam 
llogar una casa, vam restaurar-la i vam 
fer-ne promoció, que era molt artesanal 
perquè no hi havia Internet”. Tres dèca-
des més tard, encara se sorprèn quan 
des de la finestra veu la serra del Cadí i el 
Pirineu, altiu, al seu darrere. Quan va em-
prendre l’activitat a Masia Rovira, “ens 
deien que la gent anava a la platja a pas-
sar les vacances, i aquesta terra era poc 
coneguda i hi venien boletaires comp-
tats. Però en quatre o cinc anys vam 
aconseguir que l’ocupació fos bona”. El 
Solsonès és, de fet, la comarca de Lleida 
amb més cases de pagès dedicades al 
turisme. En té més de 120 i l’única que li 
segueix l’estela és el Pallars Sobirà, amb 
més de 100. Juntament amb l’Alt Urgell 
(més de 90, segons dades de Turisme 
de Catalunya referents al 2022), copen la 
meitat de l’oferta rural a les comarques 
de Lleida. No hi ha en canvi actualment 
cap comarca que no en tingui, de cases 
de pagès, tot i que el Segrià (11), el Pla 
d’Urgell (12) i les Garrigues (9) són les 

Els allotjaments rurals ofereixen espais interiors i exteriors per fer tot tipus d’activitats (jardí i façana de Cal Rei de Lles de Cerdanya).
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que disposen de menys oferta, però tam-
bé més recorregut al davant.

El geògraf Martí Cors explica en un infor-
me encarregat per la Càtedra de Turisme 
d’Interior i de Muntanya de la Universitat 
de Lleida i del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida que l’Alt Pirineu ha 
anat teixint en “les darreres dècades una 
densa xarxa de cases rurals, molt visible 
en alguna de les seves valls” com ara la 
Vall de Boí o Alins, a la Vall Ferrera. Afe-
geix Martí Cors que “davant l’auge d’acti-
vitats relacionades amb el patrimoni cul-
tural i natural, el turisme rural esdevé una 
oferta d’allotjament perfectament com-
patible amb aquestes activitats i amb 
un model de desenvolupament turístic 
sostenible” que anima, a més, la deses-
tacionalització de la demanda. L’informe 
de Cors avalua les dades del 2016. Tras-
lladat al 2022 afegiria amb tota seguretat 
el revulsiu que ha suposat per al sector 
la recerca d’aire pur, lluny de les zones 
massificades, en plena pandèmia de la 
COVID. Durant uns mesos, els establi-
ments han patit en primera persona el 
tancament derivat dels confinaments i 

pal per a les vacances anuals davant al-
tres tipus de destinacions. 

Les dades del Patronat de Turisme de la 
Diputació ho corroboren. Després d’un 
primer semestre del 2021 encara en 
caiguda per la pandèmia, l’estiu d’aquell 
any el turisme rural va guanyar fins a un 
29,85% de viatgers amb relació a l’estiu 
del 2019, previ a la COVID-19. De fet, les 
principals destinacions de Lleida, típica-
ment naturals i desmassificades (com 
ara el Parc Nacional, els parcs naturals 
o espais del valor del congost de Mont-
rebei), van rebre un nombre alt de turis-
tes. Un extrem que ara fa pensar en la ne-
cessitat de preservar els valors originals 
d’aquests paratges.

El turisme rural és “la defensa d’un estil 
de vida” i, des del punt de vista del viatger, 
“ven producte local i territori”, assenyala 
Núria Ferrando, propietària d’una casa 
rural a Estac, el Pallars Sobirà, i presiden-
ta de la Federació d’Allotjaments Rurals 
de Lleida. “Nosaltres, els establiments ru-
rals, interpretem el territori per als qui ens 
visiten. Som més que un allotjament. La 

de les restriccions a l’aforament. No obs-
tant això, una vegada s’ha obert la veda, 
el viatger rural ha encapçalat les sortides 
per vacances. 

Un estudi de l’Observatori del Turisme 
Rural (d’Escapada Rural i el Centre Uni-
versitari de Turisme, Hoteleria i Gastro-
nomia de la UB, CETT) de gener del 2022 
assenyala que segons el 82% dels viat-
gers rurals la pandèmia ha fet que aquest 
segment del turisme sigui l’opció princi-

Tenir cura dels detalls és un dels trets singulars de les cases rurals: a les imatges, el celler de Cal Soldat (Castell de Mur), el colmado-museu 
de Casa Leonardo (Senterada) i el jardí de l’Era de Cal Falillo (Vilanova de Bellpuig).

Un estudi de l’Observatori 
del Turisme Rural 
assenyala que segons 
el 82% dels viatgers 
rurals la pandèmia ha 
fet que aquest segment 
del turisme sigui 
l’opció principal per a 
les vacances anuals 
davant altres tipus de 
destinacions 
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gràcia és que puguem explicar-los des 
del coneixement les rutes properes que 
poden recórrer, els productes que poden 
comprar i les activitats que poden fer”, 
que són cada cop més. “Nosaltres atan-
sem el viatger a la producció d’oli, a la de 
formatge, a la ramaderia, però també al 
senderisme o al cicloturisme”, fins arribar 
a l’oferta de turisme actiu.

Les cases rurals van viure un boom sota 
el paraigua dels ajuts europeus a la pa-
gesia. Els programes Leader de finals 
dels 80 i la dècada dels 90 pretenien 

frenar el despoblament rural de mitjans 
del segle XX. Més de mig segle després 
d’aquell èxode cap a la ciutat, el camp 
ha aconseguit revalorar-se. Josep Maria 
Troguet considera que “era una necessi-
tat per tirar endavant el projecte de pa-
gès”. Troguet és andorrà i era funcionari 
del Ministeri d’Ensenyament fins que el 
1996 va fer el salt. Va creuar la frontera i 
es va instal·lar a Calbinyà, on du el nego-
ci de l’antiga casa pairal de Dolors Pal, la 
seva companya, ara convertida en la ca-
sar rural Cal Serni. Va ser la número 3 de 
la comarca quan a Catalunya n’hi havia 

unes 200. “Si no arriba a ser pel turisme, 
molts negocis de pagès haurien tancat. 
El 90% de les cases que vam començar 
aquest camí ja viuen del turisme.” A Cal 
Serni, la gastronomia és pal de paller. 
Però una part de l’encant d’aquesta casa 
és que conserva animals a la granja. Fins 
a l’any 2016, segons l’estudi de Mar-
tí Cors per a la UdL, més del 50% de les 
cases de pagès en tenien, d’animals, una 
característica que ha fet que Lleida fos 
durant anys pionera en aquesta catego-
ria. Les cases de pagès són un mirall de 
la personalitat de cada comarca. I en el 

La majoria de cases rurals disposen d’equipaments per poder cuinar com a casa, fins i tot barbacoes a l’aire lliure (Masia Torre Roca d’Aitona).
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cas de l’Alt Urgell, una part del seu atrac-
tiu és la proximitat a Andorra, destinació 
de compres en qualsevol modalitat de 
turisme; al Pallars Sobirà, capital del ràf-
ting (amb permís del Parc del Segre de la 
Seu), i a la Cerdanya (punt de trobada de 
molts turistes de l’àrea metropolitana). 
Més enllà de la situació estratègica, la 
gastronomia i la producció de formatge 
(acull la primera fira estatal centrada en 
la seva producció, la de Sant Ermengol) 
enriqueixen l’atractiu del mateix Alt Ur-
gell. “Els darrers tres anys han estat una 
bogeria”, diu Troguet. “Amb la pandèmia, 

una vegada es va permetre viatjar, omplí-
em gairebé al 100% tots els dies de l’any. 
I descansàvem si hi tornava a haver con-
finament”, ironitza. El repte és conservar 
aquest turista, “perquè ara ja fa dos anys 
de les primeres cancel·lacions de viatges 
internacionals, i notem que ja els estan 
recuperant”. Troguet és també president 
dels establiments de pagès a la seva co-
marca i apunta una dada que caldrà ana-
litzar: d’aquells establiments acollits als 
programes Leader, “el 30% ja no estan 
en actiu”, tot i que es mantenen donats 
d’alta. Per això el futur que se li planteja 

Muntanyes, prats, pobles i fins i tot conreus agrícoles formen part dels paisatges que envolten 
les cases rurals (en aquesta pàgina, El Maset del Vilosell i Cal Serni de Calbinyà).

Hi ha dos tipus 
d’establiments: les 
cases de pagès, on 
el titular obté una 
renda d’una explotació 
agrària o ramadera, i els 
allotjaments rurals, on la 
producció agrària ja no hi 
és o no hi ha estat mai
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L’allotjament pot estar format per diverses cases que es poden llogar conjuntament o de forma 
independent (panoràmica de la casa rural Sant Grau, a Navès).

El visitant pot optar entre 
masies, masoveries, cases 
de poble compartides o 
independents, segons si 
són dins o fora del nucli 
de població i segons si hi 
conviuen amos i turistes o no
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al sector passa, amb tota seguretat, per 
complementar l’oferta.

Els establiments de turisme rural han fet 
aflorar al seu voltant una amalgama d’ini-
ciatives vinculades amb la vida a pagès 
i festejades per un nombre creixent de 
visitants. Són productes quilòmetre zero 
i ajuden a apropar el territori al viatger ru-
ral. Oleoturisme, enoturisme o el fruituris-
me en són només alguns exemples.

L’encant rural significa també quedar 
fora de l’espectre de les grans cadenes 
hoteleres. No obstant això, la categorit-
zació dels establiments afavoreix que si-
guin cada cop més exquisits. Es tracta de 
definir-los per espigues, com els hotels 
ho fan amb estrelles, tot i que és un pas 
voluntari. Segons la Generalitat, entre el 
Pirineu, Aran i la plana de Lleida fins a 108 
establiments s’han sumant a la iniciativa 
i estan categoritzats entre 1 i 4 espigues. 
L’evolució del turisme rural els darrers 
tres anys dona ales al sector per sen-
tir-se confiat quan mira endavant: ana-

litzant només els mesos d’estiu, els es-
tabliments de pagès de Lleida van rebre 
24.253 viatgers el 2019, que l’any se-
güent van pujar fins als 26.594 i el passat 
2021 van rondar els 31.500. L’any 2002, a 
l’Estat espanyol hi havia unes 6.000 ca-
ses de pagès, que implicaven un negoci 
del voltant de 240 milions d’euros. Vint 
anys després, són més de 17.000 esta-
bliments (estiu del 2022), un 180% més.
L’aigua és un component vital a l’hora de 
dissenyar qualsevol oferta turística. Si 
al Pirineu, motor principal del turisme a 
Lleida, bona part de l’oferta gira al voltant 
dels rius i llacs de muntanya, a les comar-
ques del Prepirineu i la plana l’equació es 
repeteix. Al Solsonès, els embassaments 
de la Llosa del Cavall i Sant Ponç atre-
uen una part important de les activitats; 
a la Noguera són Rialb i Camarasa; al Pla 
d’Urgell, l’estany d’Ivars, i al Segrià, els ai-
guabarreigs, per esmentar uns exemples.
La Torre de Roca és una masia situa-
da a dos quilòmetres del nucli d’Aitona, 
al Segrià, i de la qual es té constància al 
segle XIV. És tan antiga la construcció 

com novell l’establiment de turisme rural 
(actualment Casa Torre Roca): va obrir 
el desembre del 2021. Xavier Ivars Roca 
n’és el responsable. “La fruita va com 
va. Fa tres o quatre anys després d’una 
mala campanya vam acordar diversificar 
l’activitat.” El Fruiturisme els va donar 
corda “i la masia s’havia de restaurar”. 
Són a prop del riu Segre i de la seva con-
fluència amb el Cinca, aigües avall en di-
recció a la Granja d’Escarp. En menys de 
sis mesos, han omplert coincidint amb la 
floració i amb Setmana Santa i de cara a 
l’estiu ho tenen “tot ple”.

El Pirineu ens regala espectaculars construccions de pedra, fusta i pissarra (Casa rural Ramón de Baish, a Escunhau).
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“La COVID ha disparat l’interès pel 
turisme rural” 

Com ha evolucionat el turisme rural a 
Lleida?
Primer van ser pagesos o ramaders que 
tenien cases grans o disponibles. Oferi-
en una habitació i un àpat. I aleshores va 
arribar un moment en què es va profes-
sionalitzar. Jo soc de segona generació. 
Sóc una neorural i em vaig acollir a la llei 
de 2006, segons la qual ja no calia que hi 
hagués una activitat agrària associada.

I la demanda del viatger rural, ha 
canviat?
He de dir que hi ha establiments que 
reben visitants de la segona i la tercera 
generació d’una mateixa família. Però la 
demanda ha anat canviant. El turista rural 
fa peticions ara que abans no es feien, 
fins a l’extrem de buscar jacuzzi en una 
casa de pagès, cosa que ja s’ofereix. Hi 
ha de tot. També ha canviat la mobilitat: 
el turista repeteix poques vegades el 
mateix destí. I hi ha volatilitat quant a les 
reserves.

lloguin la casa, però també hi són. La ma-
joria són famílies i cada cop s’ofereixen 
menys àpats.

I el perfil del viatger rural?
Cada cop més lloga la casa sencera per 
estar-s’hi. Amb la pandèmia, també hem 
tingut usuaris que viuen en habitatges 
petits i volen una casa gran per fer les 
trobades familiars, per exemple. També 
n’hi ha que busquen activitats (esports, 
aventura, gastronomia). La majoria són 
de procedència catalana. Abans de la 
pandèmia havíem aconseguit augmentar 
el turista estranger, i s’hauria de recupe-
rar.

Què pot fer Lleida Rural pel sector?
No som un portal de reserves, sinó que 
fem de ‘lobby’ del sector. Som el ger-
mà petit del turisme, juntament amb els 
càmpings, i intentem influir dins la Con-
federació de Cases de Turisme Rural 
davant de l’administració. A hores d’ara 
crec que cal fer promoció i acabar de pro-
fessionalitzar el sector.

Què impliquen aquestes noves prefe-
rències per al sector?
T’has de moure i has de ser a les xarxes 
socials. Una part important d’aquesta fei-
na la fas per amor a l’art. Bé, al territori i al 
patrimoni, al marge de si dona diners o no.

Quin repte considereu més important?
Una de les coses que hem d’intentar és 
desestacionalitzar l’ocupació. Amb la 
pandèmia i el teletreball s’ha aconseguit 
una mica. 

La COVID ha disparat 
l’interès pel turisme rural. 
Qui marxava a l’estranger 
ja ens ha descobert, 
ara cal veure si els hem 
fidelitzat

Quin és el perfil dels vostres associats?
Habitualment són els propietaris de la 
casa els qui ofereixen l’allotjament. És 
menys freqüent titulars del negoci que 

Entrevista a Núria Ferrando, 
presidenta de la Federació Lleida Rural
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Més informació:

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
Web: www.aralleida.cat/

Federació Lleida Rural
E-mail: info@lleidarural.info
Web: https://www.lleidarural.info/es/la-federacio/

La plana de Lleida també és un escenari perfecte per al turisme 
rural (a la imatge, La Torre del Codina, a Tàrrega).

Espais que ens transporten a la genuïna vida rural: L’Hort del Metge (foto central 
esquerra), Masia Rovira (foto central dreta) i Masia Gramuntill (foto inferior).
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Una casa rural és una gran finestra oberta a la 
descoberta de pobles amb encant i de paratges 
meravellosos (Casa Coll de Barruera).
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Lleida, rural territory
Lleida is a rural territory: fewer than 40 of 
its 231 municipalities have more than 2,000 
inhabitants. This means that around 190 
of its villages are suitable for hosting rural 
tourism, and 140 of them currently do so. In 
Lleida, rural tourism houses are the natural 
evolution of an accommodation offer that 
has developed in association with the terri-
tory’s rustic and rural heritage. Accommo-
dation offers of this type first emerged after 
1967, when the use of farmhouses for rural 
tourism was recognised by Spain’s Ministry 
of Information and Tourism. Administrative 
responsibility for this type of tourism sub-
sequently passed to the Generalitat de Ca-
talunya which passed a decree regulating 
rural tourism establishments, in 1983. Ac-
cording to these regulations, the owners of 
rural properties used to provide accommo-
dation for visitors were obliged: to provide 
personalized attention, to inform travellers 
of attractions in their local area, and to con-
vey the importance of respecting the values   
of the local environment. These establish-
ments have helped to support the emer-
gence of a wide variety of different initia-
tives associated with rural life that are now 
enjoyed by a growing number of visitors. 
Examples of such initiatives include: olive 
oil tourism, wine tourism and fruit tourism. 
With the increase in the number of activiti-
es related to cultural and natural heritage, 
rural tourism offers a type of accommoda-
tion which is both compatible with these 
activities and also represents a model of 
sustainable tourism. The COVID-19 pan-
demic has recently made this sector one 
of the main options for annual holidays. In 
fact, the evolution of rural tourism over the 
past three years has given reason for con-
fidence in its further growth, and seems to 
have a bright future.

Lleida, territoire rural
La région de Lleida est un territoire rural. De 
ses 231  communes, moins de 40 comp-
tent plus de 2 000 habitants. Cela signifie 
que quelque 190 villages sont susceptibles 
d’accueillir un établissement de tourisme 
rural et que 140 le font. À Lleida, les gîtes 
ruraux sont l’évolution naturelle de l’offre 
d’hébergement qui s’est développée autour 
du patrimoine rural et paysan depuis 1967, 
date à laquelle les premiers gîtes ruraux 
furent reconnus comme des fermes par 
le ministère espagnol de l’information et 
du tourisme. Par la suite, le gouvernement 
catalan, la Generalitat de Catalunya, a reçu 
des compétences en matière de tourisme 
et a approuvé en 1983 le décret réglemen-
tant les établissements de tourisme rural. 
Selon la réglementation, les propriétaires 
d’une maison rurale destinée à accueillir 
des visiteurs sont tenus de leur accorder 
une attention personnalisée et de les in-
former des atouts de la région, le tout dans 
le respect des valeurs de l’environnement. 
Ces établissements ont donné naissance à 
de nombreuses initiatives liées à la vie en 
milieu rural et plébiscitées par un nombre 
croissant de visiteurs. L’oléotourisme, lié à 
l’huile d’olive, l’œnotourisme, lié au vin, et 
le tourisme des arbres fruitiers n’en sont 
que quelques exemples. Face à l’essor des 
activités relatives au patrimoine culturel 
et naturel, le tourisme rural est une offre 
d’hébergement compatible avec ces acti-
vités et avec un modèle de développement 
touristique durable. La pandémie de CO-
VID-19 a fait de ce secteur une option de 
taille pour les vacances annuelles, comme 
en témoigne l’évolution du tourisme rural 
au cours des trois dernières années. Cela a 
donné des ailes au secteur, qui peut envisa-
ger l’avenir avec confiance.

Lleida, territòri rurau
Lhèida ei un territòri rurau. Mens de 40 
des sòns 231 municipis an mes de 2.000 
abitants. Açò hè qu’uns 190 pòbles siguen 
aptes entà poder acuélher un establiment 
de torisme rurau e 140 d’aguesti ac hèn. Es 
cases de torisme rurau son en Lhèida era 
evolucion naturau dera aufèrta de lotja-
ments qu’a anat apareishent ar entorn deth 
patrimòni rustic e pagés des deth quau, 
en 1967, es prumères aubèrgues de camp 
siguessen reconeishudes coma casas de 
labranza peth Ministèri d’Informacion e 
Torisme espanhòu. Fòrça mès tard, era Ge-
neralitat de Catalonha recebec es compe-
téncies en torisme e aprovèc en 1983 eth 
decrèt que regulaue es establiments de 
torisme rurau. Segontes aguesta norma-
tiva, es regents d’ua casa de camp desti-
nada a lotjar visitants son obligats a dar 
ua atencion personalizada, a informar ath 
viatgèr sus es atractius deth sòn parçan e 
transmeter-les respècte de cap as valors 
der entorn. Aguesti establiments an hèt a 
nèisher ath sòn entorn tot un amàs d’inicia-
tives restacades damb era vida de pagés e 
celebrades per un nombre de visitants que 
creish cada an. Oleotorisme, enotorisme o 
eth torisme dera fruta non son sonque qu-
auqu’uns des exemples que i podem trobar. 
Ath deuant deth creishement d’aguestes 
activitats relacionades damb eth patrimò-
ni culturau e naturau, eth torisme rurau a 
vengut ua aufèrta de lojament compatibla 
damb totes aguestes activitats e damb un 
modèl de desvolopament toristic soste-
nible. Era pandèmia dera COVID-19 a hèt 
d’aguest sector era opcion principau entàs 
vacances annaus e, de hèt, era evolucion 
deth torisme rurau enes darrèri tres ans les 
a dat ales entà poder-se sénter confiadi en-
tath futur.

Lleida, territorio rural

Lleida es territorio rural. Menos de 40 de sus 231 municipios tienen más de 2.000 habitantes. Esto hace que unos 190 pueblos sean ap-
tos para acoger un establecimiento de turismo rural y 140 lo hacen. Las casas de turismo rural son en Lleida la evolución natural de la 
oferta de alojamientos que ha ido aflorando en torno al patrimonio rústico y campesino desde que, en 1967, los primarios hospedajes de 
campo fueran reconocidos como casas de labranza por el Ministerio de Información y Turismo español. Posteriormente, la Generalitat de 
Catalunya recibió las competencias en turismo y aprobó en 1983 el decreto que regulaba los establecimientos de turismo rural. Según la 
normativa, los dueños de una casa de campo destinada a alojar visitantes están obligados a dar una atención personalizada, a informar al 
viajero sobre los atractivos de la zona y transmitirle el respeto hacia los valores del entorno. Estos establecimientos han hecho aflorar a su 
alrededor una amalgama de iniciativas vinculadas con la vida campesina y cortejadas por un número creciente de visitantes. Oleoturismo, 
enoturismo o el turismo de la fruta son solo algunos ejemplos. Ante el auge de actividades relacionadas con el patrimonio cultural y natu-
ral, el turismo rural resulta una oferta de alojamiento compatible con estas actividades y con un modelo de desarrollo turístico sostenible. 
La pandemia de la COVID-19 ha hecho de este sector la opción principal para las vacaciones anuales y, de hecho, la evolución del turismo 
rural en los últimos tres años le ha dado alas para sentirse confiado de cara al futuro.
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Muñoz, Marc Perelló, Maria Torrens, Oriol Clavera, 

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Rafael 

López-Monné, Sebastià Tamarit

Els colors de 
les Garrigues

Els interminables camps d’oliveres i ametllers conviuen amb 
bosquets i serres de matollar mediterrani.
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Endinsar-se en la terra de les Garrigues 
és sempre una experiència que no deixa 
indiferent. Referir-s’hi a través dels colors 
de cada estació és una de les maneres 
més idònies per explicar les emocions 
que la persona visitant experimenta quan 
trepitja aquesta comarca. Entre els límits 
comarcals de les planes urgellenques i el 
Segrià al nord, el Priorat al sud, la Con-
ca de Barberà a l’est i la Ribera d’Ebre a 
l’oest trobem un paisatge majoritària-
ment d’oliveres i ametllers que en marca 
la diferència i que constitueixen per ells 
mateixos els límits d’aquest territori. 

La persona visitant hi entra i, malgrat el 
desconeixement inicial, percep al moment 
que es troba en un lloc especial, únic, di-
ferent a qualsevol altre, i es prepara sense 
saber-ho per percebre’n les olors, els ba-
tecs de la seva gent, els trets d’un clima 
amb caràcter, canviant i intens, del fred 
hivernal més inhòspit a la calor estiuenca 
que neix des de dins de la terra però, tan-
mateix, un clima que embolcalla alhora, 
que acompanya, que pertany a un terreny 
sense el qual no pot explicar-se. Quan una 
persona visita les Garrigues, intueix que 

viurà un ventall de sensacions que d’entra-
da desconeix però que, sense saber-s’ho 
explicar, no pot estar-se de viure-les. 

Està a punt, doncs, d’endinsar-se en una 
història, terra i cultura que fan de les 
Garrigues una comarca atractiva, de gent 
hospitalària i agraïda que compartirà 
els seus treballs amb l’agricultura, que 
convida a rodejar les cabanes de volta, 
a passejar pel costat del Canal d’Urgell, 
a meravellar-se amb les postes de sol 
entre oliveres i ametllers i a intuir tot un 
món entre el blanc de la boira d’hivern. 
Viure-hi marca per sempre i visitar-la 
enamora inevitablement.

Oleoturisme

Hi ha moltes maneres d’apropar-nos a les 
Garrigues, de recórrer els prop dels seus 
800 km2, de descobrir els racons més en-
cisadors dels seus 24 pobles petits i molt 
ben cuidats, habitats per un conjunt que 
no arriba als 20.000 habitants en total. 

Sens dubte, però, un dels seus elements 
més preuats és l’oli d’oliva verge extra, 
aquest tresor daurat que raja des de fa 
segles d’unes olives de la varietat arbe-
quina de prestigi internacional, conside-
rada una de les millors del món. Que es-
tigui tan estesa per la comarca és degut 
al fet que el duc de Medinaceli, senyor 
d’Arbeca, al segle XVIII la va portar des de 
Palestina. La promesa d’un ral de billó per 
olivera plantada va fer la resta i va omplir 
aquest territori d’oliveres.

Les experiències oleturístiques que po-
dem trobar a la comarca són diverses i 
ens permetran gaudir d’aquest ofici arte-
sà des dels seus inicis fins que arriba en 
forma de raig damunt la nostra torradeta. 

Cases de pagès, 
cooperatives dels pobles 
i museus són oberts a les 
persones visitants que 
poden recórrer plantacions 
d’oliveres i passejar entre 
els arbres sota el guiatge 
dels pagesos

Un dels elements més preuats de la comarca és l’oli d’oliva verge extra, considerat un dels millors del món.
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Són experiències a través de les quals es 
pot conèixer tot el procés d’elaboració de 
l’oli ja sigui de la forma més tradicional o bé 
a través d’explotacions ja més modernes. 

Cases de pagès particulars, cooperatives 
dels pobles i museus o cases museu són 
oberts a les persones visitants que, des-
prés de la reserva prèvia, podran recórrer 
plantacions d’oliveres i passejar entre els 
arbres sota el guiatge dels pagesos i pa-
geses que els n’explicaran totes les vicis-
situds, reptes i necessitats. 

Així mateix, es pot conèixer i visitar molins 
d’oli tradicionals i altres totalment moder-
nitzats, i sigui quina sigui l’opció que es-
collim podrem convertir-nos en experts 
en l’elaboració d’oli gràcies a les explica-
cions i hospitalitat dels seus propietaris. 

Moltes de les visites comencen amb un 
esmorzar de pagès del qual l’oli d’oliva 
verge extra és el principal protagonista, 
acompanyat de pa del poble –en alguns 
casos del pa de ronyó tan característic 
de la comarca i ara només elaborat a les 
Borges Blanques i Cervià–, altres produc-
tes típics com la mel, les fruites seques o 
la fruita dolça, especialment poma, pera 
i préssec, i embotit de ramaders de la 
zona.

En altres visites, la degustació es fa al 
final, després de recórrer el tros, veure el 
molí i sentir-se pagès per unes hores. La 
visita a les cooperatives dels pobles ens 
permetrà adquirir aquest oli que haurem 
vist elaborar i degustat, així com altres 
productes típics i referents de cada con-
trada.

Visitar alguna de les cooperatives garri-
guenques és també una experiència que 
paga la pena, ja que sovint hi podrem ob-
servar part del procés d’elaboració de l’oli 
així com un edifici d’arquitectura d’estils 
com el modernista, com la Cooperativa 
del Camp del Soleràs.

Per conèixer horaris i requisits de les ex-
periències oleoturístiques:
https://www.turismegarrigues.com/ca/
quefer/experienciesoleoturistiques/
https://www.aralleida.cat/oleo-turisme/

Enoturisme

Les Garrigues també cultiva vinyes, de les 
quals en surt un vi molt preuat a causa de 
la seva qualitat. Els cellers de les Garrigues 
pertanyen a la denominació d’origen Cos-
ters del Segre, concretament dins la sub-
zona de les Garrigues, caracteritzada per 
un sòl calcari, de clima mediterrani, amb 
hiverns freds i estius calorosos, i una mit-
jana de precipitació baixa. Un clima extrem 
que produeix un vi molt característic i d’alta 
qualitat.

A la comarca hi ha 7 cellers, i la majoria ofe-
reixen visites guiades a les vinyes, un recor-
regut pels cellers, un esmorzar típic de les 
Garrigues o bé una degustació de vins amb 
el maridatge de productes de la terra.

Des de les cooperatives (a l’esquerra, la del Soleràs) als espais culturals (a la dreta, Museu de 
l’Oli de la Granadella), l’oli és un producte omnipresent al territori. 

La serra de la Llena forma part dels Espais Naturals de Ponent, projecte destinat a protegir el patrimoni natural de la plana de Lleida.  
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Castells, una passejada per la 
història

La comarca disposa d’un conjunt de cas-
tells medievals que es poden visitar per 
conèixer la seva arquitectura, història i art. 
Els pobles que els acullen, tant si es tracta 
del mateix conjunt monumental com de 
restes dels castells, mantenen les cons-
truccions i els entorns molt ben conser-
vats i es troben completament integrats 
en cada municipi, pertanyen a la seva 
gent tant o més com la seva gent els per-
tany. Són passat i present, indissolubles.

Són els castells de l’Albagés, de l’Albi, de 
l’Espluga Calba, de la Floresta i el castell 
palau d’Arbeca. Altres restes de castells 
que es poden visitar són les de les for-
taleses de Castelldans, la Granadella i 
Puiggròs.

Aquestes visites ens proposen un viatge 
en la història i ens ajuden a comprendre 
com d’antigues són aquestes localitats i 
les terres que les envolten, i de quina ma-
nera han anat marcant no només la per-
sonalitat de la seva població sinó també 
la mateixa arquitectura dels pobles, la 
majoria a la vora de les fortificacions o 
tenint-les si més no com a referència fo-
namental.

Així, doncs, és com podem apreciar la 
ubicació idònia del castell d’Arbeca, dalt 

d’un turó i al punt més elevat del poble 
des d’on s’albira tota la plana d’Urgell, 
les muntanyes del Montsec, la serra de 
Prades i la serra de la Llena, una vista 
espectacular de tots aquests paratges. 
D’igual manera, valorem la majestuositat 
del castell de l’Espluga Calba, al bell mig 
del poble, que data dels segles XIII i XIV, 
i on es conserva encara al pati d’armes 
una pica de pedra que es feia servir per 
guardar l’oli.

La visita als castells ofereix l’oportu-
nitat de conèixer altres punts d’interès 
d’aquests municipis com el pou de gel de 
la Floresta; el nucli antic, el carrer del Call, 
la plaça porxada i el carrer Major de l’Albi, 
o el pantà de l’Albagés.

Aquestes passejades ens mostraran 
nuclis d’una arquitectura molt pròpia 
de les Garrigues on la pedra hi és molt 
present, amb carrers molt ben cuidats i 
conservats, la majoria d’ells estrets i que 
s’obren a porxades, altres mig amagats 
que conflueixen en places i indrets molt 
característics, però tots en conjunt ens 
deixaran embadalits i ens convidaran a 
deambular entre el silenci del poble, no-
més trencat per la conversa dels veïns i 
veïnes que encara seuen a les entrades 
de llurs cases, o alguns nens i nenes que 
van i venen amb les bicicletes. 

Pintures rupestres

Un altre dels elements més característics 
de la comarca que conviden a visitar-la 
són les pintures rupestres que es conser-
ven a l’Albi i al Cogul, llocs idonis per a 
la reflexió i la meditació i punt d’interès 
ineludible per a les persones amants de 
la història.

El conjunt d’art rupestre del Cogul, cone-
gut com la Roca dels Moros, a només mig 
quilòmetre del poble, és Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO des del 1998. 
Consisteix en una mola de pedra que 
conserva gravats i imatges pintades, ele-
ments que porten a pensar que es va trac-
tar d’un lloc sagrat i de culte a la fertilitat.

La balma és un aixopluc natural format 
per un bloc de pedra sorrenca esllavis-
sada a la part de la muntanya assentada 
al cantó del riu Set, afluent del Segre. El 
conjunt pictòric està format per 42 figu-
res pintades i 260 elements gravats so-
bre la roca d’epigrafia ibèrica i llatina. Són 
un exemple de l’art rupestre llevantí.

Són imatges que reflecteixen detalls de 
la realitat, en colors vermells, amb dife-
rents tons, ocres, potser blanc, i negre. 
Els dibuixos representen bòvids, cabres, 
cérvols, porcs senglars i també hi ha un 
caçador amb arc. Però la mostra més 
original és una escena amb deu dones 

Terra de mil-i-un racons amb encant: el curiós castell-església de la Floresta i un carrer de l’Albi.
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al voltant d’un home nu que sembla que 
dansen. També hi figuren inscripcions 
ibèriques i romanes que ocupen pràcti-
cament la totalitat de la cavitat.

Font de la informació i per concertar 
visites: https://www.cogul.cat/pintu-
res-rupestres-patrimoni-mundial/

D’altra banda, al terme de l’Albi hi ha el 
conjunt de pintures rupestres anomenat 
la Vall de la Coma, que es troba a 5 km 
de la població i conté 10 figures de dife-
rents estils. Les pintures de la Balma dels 
Punts són en una balma situada entre els 
barrancs d’Andomar i de Pallaresos. Allà 
es poden observar fins a onze represen-
tacions amb figures com un cérvol, un 
quadrúpede o caprí.

Per a informació i concertar visites:
https://patrimoni.gencat.cat/ca/artru-
pestre/pintures-rupestres-de-lalbi

Poblat ibèric

Una altra visita obligada si ens interessa 
la història i les seves petjades en el ter-
ritori és la del poblat dels Vilars d’Arbe-
ca, el qual es diferencia d’altres poblats 
ibèrics sobretot per l’emplaçament en un 
lloc planer, prescindint així de qualsevol 
defensa enlairada; aquest fet és explica-
ble per una intensa explotació agrària del 
terreny immediat. Aquest jaciment mos-
tra un dels sistemes de defensa de l’Edat 
de Ferro més interessants. Es tracta 
d’un dels jaciments arqueològics ibèrics 
més ben conservats d’Europa, únic en el 
panorama peninsular i europeu de la Pri-
mera Edat del Ferro i la cultura ibèrica.

Es pot visitar sense problemes i gaudir 
de les troballes que les diferents excava-
cions arqueològiques han permès posar 
al descobert. Destaca sobretot la mura-
lla reforçada per 14 torres, ja que pel fet 
d’haver emplaçat el poblat en una zona 
plana calia reforçar-ne la seguretat.

Cabanes de volta

Una de les possibilitats que ofereix la co-
marca és un gran nombre de rutes per 
camins que la creuen, que n’uneixen els 
pobles i ajuden a configurar el paisat-
ge, camins que es poden recórrer a peu 
i també amb bicicleta i en els quals ens 
embadalim, observant des de la llum de 
les primeres hores del dia fins a la pròpia 
dels capvespres, colors que per sempre 
més acompanyaran els nostres records 
i vivències.

Aquests recorreguts són molt recoma-
nables per anar perfilant aquest paisat-
ge d’oliveres, ametllers, fruiters i vinyes i 
també per descobrir una de les edificaci-
ons més característiques de la comarca, 
les cabanes de volta, construïdes amb 
pedra seca. Gràcies a la tasca feta per 
Josep Preixens, se n’han catalogat més 
d’un miler amb nou estils diferents de co-
berta. Històricament, aquestes cabanes 
servien als pagesos per aixoplugar-se 
en temps de collites i altres tasques del 
camp com llaurar i podar.

El Consell Comarcal de les Garrigues pro-
posa la Ruta de les Cabanes de Volta, que 
inclou els termes de les Borges Blanques, 
Castelldans, l’Albi i Vinaixa i en la qual hi 
ha nou cabanes, una cogulla, una bassa i 
un aljub. Quant als estils de coberta, cinc 
cabanes la tenen de volta de canó, que és 

Entre les construccions més característiques de la comarca destaquen les cabanes de volta i altres obres de pedra seca.

Pintures rupestres del Cogul. Poblat ibèric dels Vilars d’Arbeca.
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la que predomina a la comarca, amb un 
82% del total, i els altres tipus que hi tro-
barem són volta apuntada, falsa cúpula, 
coberta de lloses i coberta de jàsseres i 
lloses.

Sens dubte, aquesta és una ruta que 
combina història, natura, patrimoni, ar-
quitectura i la saviesa d’uns homes i 
dones que sabien aprofitar els recursos 
naturals propis per fer unes construcci-
ons totalment sostenibles i integrades en 
el paisatge, fortes davant totes les incle-
mències del clima. Veure’n la disposició 
interior també és una de les grans curi-
ositats d’aquestes construccions, equi-
pades amb armaris, piques de pedra o 
abeuradors per als animals o algun altre 
estri o element per a les persones.

Aquesta ruta permet descobrir també 
construccions arquitectòniques com l’al-
jub, cavat a la roca i cobert amb obra, o la 
cogulla, una cavitat de planta rectangu-
lar, excavada també a la roca. Ambdues 
construccions servien per recollir l’aigua 
de pluja per al consum de la persona o 
l’animal de càrrega.

Ametllers florits del febrer

Començàvem aquest reportatge re-
ferint-nos als colors de les Garrigues, i un 
d’aquests colors que ens pot enamorar 
per sempre més d’aquestes terres garri-
guenques és el que ens poden oferir els 
camps d’ametllers florits durant el mes 
de febrer. Si decidim viatjar a les Garri-
gues en aquesta època de l’any, fem un 
cop d’ull a les diferents propostes que, 
sota aquest color i aquesta bellesa flo-
ral, se’ns ofereix. N’han estat un exemple 
recent aquest any les diverses opcions 
lúdiques al voltant d’aquests ametllers 
en flor i la llum que anava oferint el sol 
durant tot el dia.

Sessions de ioga, chill out, caminades, 
degustacions, vermuts... i tot entre amet-
llers florits. No us les perdeu el proper hi-
vern, no hi ha altre color possible.

Gastronomia de la terra

Tant si es visita les Garrigues per alguna 
de les recomanacions comentades o bé 
per fer-hi una bona compra d’alguns dels 
seus productes típics, no podem desa-
profitar l’ocasió per tastar-ne la gastro-
nomia, basada en una cuina de proximi-
tat amb productes de la terra, receptes 
de sempre, cocció lenta i amorosa i amb 
tots els sabors de les fruites seques i del 
bon oli d’oliva verge extra.

En el conjunt dels restaurants de la co-
marca hi trobarem els plats típics garri-
guencs com poden ser els caragols de 
diferents maneres –essent els més típics 
a la gormanta o bullits amb all i oli–, les 
faves i l’olla barrejada.

L’escudella, la botifarra negra o la can-
salada amb mongetes són també altres 
plats que podrem trobar a les cartes, així 
com caragols també a la llauna o la cas-
sola de tros, que barreja mil sabors de 
la terra amb les seves verdures i la carn 
dels animals de la zona.

Les amanides són també plats acom-
panyants que no poden faltar a la taula, 
amb un bon raig d’oli d’oliva i un grapat 
d’arbequines, amb torrades i pa de ronyó.
La mel, la fruita dolça i les fruites seques 
són també convidades en aquesta festa 
gastronòmica de gustos i sabors, en què 
el tast de tot plegat tancarà una visita 
inoblidable a un dels indrets paradoxal-
ment més desconeguts de Catalunya.

I de postres? Doncs les orelletes, que es 
poden comprar a molts forns i que també 
trobarem de ben segur a les festes ma-
jors dels pobles garriguencs, ja que fer-
ne a cada casa per les padrines i la ca-
nalla és encara una tradició que perdura 
des de temps remots. 

Una bona oportunitat per degustar tots 
aquests plats és la Mostra Gastronòmi-
ca que es desenvolupa els mesos de no-
vembre i desembre.

Els cellers de les Garrigues 
pertanyen a la denomina-
ció d’origen Costers del 
Segre i produeixen un vi 
molt característic i d’alta 
qualitat

Oli, olives, embotits, fruita i vi, deliciosos producte de proximitat plens de color, aroma i sabor.
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Passejades pel Canal d’Urgell

Tanmateix, entre aquest paisatge de vi-
nyes, ametllers i oliveres, hi ha una part 
de les Garrigues que varia aquesta imat-
ge amb la plantació de fruiters a causa 
de la presència de l’aigua que hi aporta 
el Canal d’Urgell. Les Borges Blanques, 
Juneda, Arbeca, Puiggròs i una part de 
Castelldans afegeixen a aquest paisatge 
àrid i sec la verdor de la fruita dolça i tam-
bé el conreu d’alfals i panís.

Una ruta circular que forma part de l’àni-
ma de molts dels vilatans d’aquestes 
contrades és la que voreja el Canal d’Ur-
gell i les seves sèquies principals. Sor-
tint de les Borges Blanques o de Juneda, 
aquest camí ens aporta frescor i molta 
verdor a la primavera i passa per indrets 
tan esplèndids com l’arbreda del Salt 
Desfet, els 9 salts d’aigua i l’arbrat del 
Collet. Aquesta passejada convida al si-
lenci i al gaudi dels sons de l’aigua en els 

diferents punts, que va variant segons va 
trobant els diversos salts que servien per 
generar electricitat. Un dels trams és li-
mítrof entre els diferents paisatges més 
secs i àrids i el de reg, un contrast molt 
visual i de gran bellesa característic de 
les Garrigues.

Museus i llocs d’interès

La comarca de les Garrigues dispo-
sa d’altres espais d’interès que podem 
conèixer aprofitant una visita a aquestes 
contrades ponentines.

Un d’ells és l’Espai Macià, un centre d’inter-
pretació ubicat a les Borges Blanques so-
bre la figura de Francesc Macià, president 
de la Generalitat de Catalunya entre 1931 
i 1933. A l’Espai Macià es mostra, es com-
parteix, es recupera, es preserva i es difon 
el patrimoni documental, gràfic, audiovisu-
al i sentimental lligat a aquesta figura his-
tòrica. A l’exposició permanent s’incideix 

en la vinculació de Macià amb les Borges 
Blanques, ciutat a la qual va estar estreta-
ment relacionat per lligams familiars.

Ja que ens trobem a les Borges, la capi-
tal garriguenca, podem fer una volta pel 
passeig del Terrall, al centre del munici-
pi, un indret bellíssim, amb dues basses 
amb cignes, ànecs i oques i uns jardins 
amb plantes variades i arbres. El recinte 
també disposa d’una premsa d’oli antiga 
(s. XVII) i un monòlit dedicat al pagès de 
les Garrigues, un monument a la sardana, 
un monument a les víctimes de Matthau-
sen i un altre a Francesc Macià.

El Museu de l’Oli i el Món Rural de Cas-
telldans, la Sala d’Arqueofauna de June-
da, el Centre de la Cultura de l’Oli de la 
Granadella, la Manreana Parc de Juneda 
amb activitats per a tota la família i l’Eco-
museu de l’Oli de la Pobla de Cérvoles 
són només alguns dels altres indrets que 
podem visitar a la comarca.

El Canal d’Urgell a l’altura de les Borges Blanques és ideal per a bucòliques passejades a peu o en BTT.
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Els colors dels pobles

A més de les recomanacions ja esmen-
tades i d’altres que es poden consultar 
als portals turístics de referència de la 
comarca, una de les experiències més 
senzilles i alhora enriquidores és simple-
ment la de visitar els pobles garriguencs, 
passejar pels seus carrers sense pressa, 
observant-ne l’arquitectura, els racons, 
l’anar i venir de la seva gent, amb passes 
tranquil·les i còmplices del silenci dels 
llocs petits; recórrer carrers i places, els 

Un dels projectes recents d’abast internacional que cal assenyalar i que implica les 
Garrigues és el projecte Med Pearls, liderat per l’Agència Catalana de Turisme amb 
la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i que 
té l’objectiu de crear 26 experiències turístiques a diferents països mediterranis amb 
la finalitat de posicionar internacionalment la Mediterrània com a destí de qualitat i 
excel·lència per a l’Slow Turisme. A més de les Garrigues, les comarques catalanes de 
l’Anoia i la Ribera d’Ebre són les tres zones de Catalunya escollides per a les proves 
pilot d’aquest projecte. 
Es tracta de promocionar un turisme responsable, sostenible, respectuós amb l’en-
torn, que impulsi les economies locals i difongui la cultura i la natura d’aquests indrets.
Aquesta és una oportunitat d’or per a l’impuls de la comarca garriguenca i el seu posi-
cionament en aquest tipus de turisme.

Més informació:
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
Web: www.aralleida.cat/

Consell Comarcal de les Garrigues
Tel. 973 14 26 58
Web: www.turismegarrigues.com
turisme@garrigues.cat 

Una de les experiències 
més senzilles i enriquidores 
és la de visitar els pobles 
garriguencs, passejar pels 
seus carrers sense pressa, 
observant-ne l’arquitectura, 
els racons, l’anar i venir de 
la seva gent

Les Garrigues és una comarca plena de vida: el Carnaval 
de Juneda i el mercadet de les Borges Blanques. 

Imatges del pou de gel de la Floresta
i d’una terrassa de les Borges Blanques.

Les Garrigues, una perla del Mediterrani

voltants, les ermites en llocs singulars i 
les esglésies de cada municipi. 

En tot això, hi trobarem el plaer de la 
descoberta d’una part de la nostra his-
tòria. Seure en una de les terrasses que 
hi trobarem, conversar amb la seva gent i 
gaudir d’una tarda que ens semblarà que 
transcorre més lentament pot ser, senzi-
llament i plana, la millor descoberta gar-
riguenca que podem fer.
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The colours of Les Garrigues 
Entering Les Garrigues is always an emotional 
experience, with its landscapes of vineyards 
and almond and olive trees. One of its most 
valued elements is its extra virgin olive oil. For 
centuries, this has been obtained from olives 
of the internationally renowned Arbequina 
variety. Farmhouses, fruit cooperatives, mu-
seums and mills are open to visitors and will 
explain to them the process of making olive 
oil. Les Garrigues also has vineyards, from 
which a highly-prized quality wine is produ-
ced. In fact, there are seven wineries in this 
area, with most of them offering guided tours 
of their vineyards and facilities, as well as a 
typical Les Garrigues breakfast or a wine tas-
ting. Visitors can also discover an interesting 
group of medieval castles: those of L’Albagés, 
L’Albi, L’Espluga Calba, La Floresta and Ar-
beca. Another very characteristic element of 
the comarca (local district) are its pre-historic 
cave paintings, which can be found at L’Albi 
and El Cogul. One must-see site, for those in-
terested in history, is the Iber settlement of Els 
Vilars de Arbeca, which one of Spain’s most 
interesting Iron Age fortresses. The Consell 
Comarcal (Local District Council) also recom-
mends the Dry-Stone Shelter Route, which 
highlights characteristic local buildings built 
using the dry-stone technique. One of the 
colours that make people fall in love with this 
land is the white blossom of its almond tre-
es, which typically flower in February. Visitors 
should also try the local gastronomy, which 
has dishes based on snails and broad beans, 
and includes olla barrejada (a type of soup 
stew), amongst other delicacies. Part of Les 
Garrigues has changed its traditional image 
associated with dry-land farming to that of 
plantations of fruit trees; this has been achie-
ved thanks to the water provided by the Canal 
d’Urgell and its main irrigation channels.

Les couleurs des Garrigues
Une visite dans le district des Garrigues est 
une expérience qui ne laisse personne indif-
férent, avec son paysage ponctué de vignes, 
d’amandiers et d’oliviers. L’un des éléments 
les plus prisés de ce secteur réside dans 
son huile d’olive vierge extra, qui est produi-
te depuis des siècles à partir d’olives de la 
variété Arbequina, de renommée internati-
onale. Les fermes, coopératives, musées et 
moulins sont ouverts aux visiteurs pour ex-
pliquer le processus d’élaboration de cette 
huile. Dans les Garrigues, on trouve égale-
ment des vignes, qui produisent un vin très 
prisé pour sa qualité. On y dénombre sept 
établissements viti-vinicoles, dont la plupart 
proposent des visites guidées de leurs vig-
nobles et installations, avec petit déjeuner 
local typique ou dégustation de vin. Vous 
pouvez également découvrir les châteaux 
médiévaux de L’Albagés, L’Albi, L’Espluga 
Calba, La Floresta et Arbeca. Un autre élé-
ment très caractéristique de la région réside 
dans les peintures rupestres conservées à 
L’Albi et El Cogul. Si l’histoire vous intéresse, 
une visite s’impose dans le village ibérique 
de Vilars d’Arbeca, l’une des forteresses les 
plus intéressantes de l’âge du fer. Le Conseil 
de district propose en outre le Circuit des ca-
banes voûtées, constructions en pierre sèc-
he caractéristiques de la région. Par ailleurs, 
en février, le blanc des amandiers en fleurs 
ne manquera pas de vous captiver. En ou-
tre, n’hésitez pas à goûter à la gastronomie 
locale, notamment les escargots, les fèves 
et la « olla barrejada » (sorte de pot-au-feu 
typique), entre autres délices. Enfin, il existe 
une partie du district où la tonalité de la terre 
sèche cède le pas à des plantations d’arbres 
fruitiers grâce à l’eau du Canal d’Urgell et de 
ses principaux canaux d’irrigation.

Es colors des Garrigues
Calar-se enes Garrigues ei tostemps ua ex-
periéncia que non dèishe ad arrés indiferent, 
damb aqueth paisatge de vinhes, ametlèrs 
e olivèrs. Un de sòns elements mès esti-
mats ei er òli d’oliva vèrge èxtra, que còle, a 
compdar de tanti sègles, d’aqueres petites 
olives dera varietat arbequina de prestigi in-
ternacionau. Cases de pagés, cooperatives, 
musèus e mòles son dubèrti as visitants en 
pr’amor de poder-les explicar tot eth pro-
cès d’elaboracion der òli. Enes Garrigues 
tanben se coitive vinha, dera quau en ges 
un vin fòrça valorat precisament pera sua 
excellenta qualitat. I a sèt chais e era major 
part aufrissen visites guidades pes sues ex-
tensions de vinha e pes sues installacions, 
podent auer tanben un tipic esdejoar garri-
guenc o un tastet d’aqueri vins. Tanben se 
i pòt anar a conéisher eth conjunt de cas-
tèths medievaus, que son cinc en totau: es 
d’Albagés, Albi, Espluga Calba, Floresta e 
Arbeca. Un aute des elements fòrça carac-
teristic d’aguesta comarca son es pintures 
rupèstres que se consèrven en Albi e en Co-
gul. Ua visita obligada, se mos interèsse un 
shinhau era istòria, ei era deth pòble iberic 
des Vilars d’Arbeca, ua des fortificacions 
mès interessantes dera Edat deth Hèr. Eth 
Conselh Comarcau prepause tanben era 
Rota des Cabanes de Vòuta, edificacions 
caracteristiques d’aguest parçan bastides 
en pèira seca. Un des colors qu’enamoren 
en aguesta tèrra ei eth blanc des atmetlèrs 
florits pendent eth mes de hereuèr. Non se’n 
calerie anar sense auer gustat era gastro-
nomia locau, es cargòlhs, es haues e era 
òlha barrejada, entre fòrça d’autes delícies 
a trigar. I a ua part des Garrigues que càm-
bie era imatge de secan que solem auer 
pera plantacion de frutèrs, que i pòden èster 
mercés ara aigua deth canau d’Urgell e es 
sues granes paishères principaus.

Los colores de las Garrigues
Adentrarse en las Garrigues es siempre una experiencia que no deja indiferente, con su 
paisaje de viñas, almendros y olivos. Uno de sus elementos más preciados es el aceite 
de oliva virgen extra, que mana desde hace siglos de unas aceitunas de la variedad ar-
bequina de prestigio internacional. Casas de labranza, cooperativas, museos y molinos 
están abiertos a los visitantes para explicarles el proceso de elaboración del aceite. Las 
Garrigues también cultiva viñas, de las que sale un vino muy preciado por su calidad. Hay 
siete bodegas y la mayoría ofrecen visitas guiadas a sus viñedos e instalaciones, con un 
desayuno típico garriguense o una degustación de vinos. También se puede conocer el 
conjunto de castillos medievales, que son los de L’Albagés, L’Albi, L’Espluga Calba, La Flo-
resta y Arbeca. Otro elemento muy característico de la comarca son las pinturas rupestres 
que se conservan en L’Albi y El Cogul. De visita obligada si nos interesa la historia es el 
poblado ibérico de los Vilars de Arbeca, una de las fortalezas más interesantes de la Edad 
del Hierro. El Consejo Comarcal propone la Ruta de las Cabañas de Bóveda, edificaciones 
características de la zona construidas con piedra seca. Uno de los colores que enamoran 
en esta tierra es el blanco de los almendros floridos durante el febrero. También hay que 
probar la gastronomía local, con los caracoles, las habas y la olla barrejada, entre otras 
delicias. Hay una parte de las Garrigues que cambia la imagen de secano por la plantación 
de frutales gracias al agua del Canal de Urgell y sus acequias principales.
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reptes i bones 
pràctiques 
a Lleida

Redescobrim 
els nostres 
espais naturals:  

Els parcs naturals de l’Alt Pirineu (a la foto) i del Cadí-Moixeró han 
iniciat els treballs per obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible.
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Amb el lema “Redescobrim els nostres espais 
naturals”, el Pla d’Urgell ha acollit el III Fò-
rum ENS-Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat. 
Aquest congrés de referència ha debatut els 
principals reptes que afronta l’ecoturisme al 
nostre país. A la demarcació de Lleida, algu-
nes iniciatives ja han començat a posar fil a 
l’agulla.

Text: Xavi Basora 

Fotos: ACT, Antoni Benavente CTSVL, Atelier Fotogràfic/IDAPA, 

Birding Lleida Expeditions, Boumort Indòmit, Cerdanya Ecoresort, 

Espais Naturals de Ponent, FGC, motiva.cat /IDAPA, Jordi Vicen-

te (gencat.cat), Òscar Rodbag (Arxiu P.N. Alt Pirineu), Oficina de 

Turisme del Solsonès, Patronat de Turisme de la Diputació de 

Lleida, Ricard Badia, Torisme Aran
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La plana de Lleida va ser, els passats 6 
i 7 d’abril, l’epicentre de l’ecoturisme a 
Catalunya. El motiu: s’hi va celebrar el 
III Fòrum ENS-Ecoturisme, Natura i Sos-
tenibilitat, un congrés de referència que 
aplega els professionals del sector i que 
serveix per debatre els reptes associats a 
aquesta modalitat turística, que viu una 
autèntica efervescència a casa nostra.

L’ecoturisme, com ja es va explicar en el 
núm. 50 d’aquesta revista, és un segment 
turístic que consisteix a viatjar i recórrer 
espais naturals amb l’objectiu d’observar 
i descobrir atractius d’allò més diversos: 
animals salvatges, boscos de tota mena, 
paisatges fascinants —inclosos els noc-
turns—, formacions geològiques sorpre-
nents i flors de gran bellesa. I no només 
això, ja que l’ecoturisme també inclou el 
coneixement de la cultura, les tradicions 
i el patrimoni immaterial vinculat als es-
pais naturals. 

A més a més, l’ecoturisme és una for-
ma de turisme responsable i sostenible. 
Això vol dir, en essència, que les activitats 
ecoturístiques minimitzen el seu impacte 
en l’entorn natural, ajuden les economies 
locals, ens permeten viure experiències 
enriquidores (gràcies als guies de natura) 
i contribueixen a conservar i millorar els 
espais naturals que visitem.

El III Fòrum ENS, que portava per lema 
“Redescobrim els nostres espais natu-
rals”, va ser organitzat pel Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya i va comptar amb l’impuls de 
la Taula d’Ecoturisme de Catalunya, un 
ens participatiu públic-privat que vetlla 
per aconseguir els objectius definits en el 
Pla de foment del turisme de natura als 
espais naturals protegits, que està a punt 
de finalitzar el seu període de vigència. 

Diverses institucions lleidatanes van col-
laborar en el congrés. Concretament, el 
Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida, el Consell Comarcal del Pla d’Ur-
gell, els ajuntaments de Mollerussa, Vi-
la-sana i Ivars d’Urgell, l’associació Lea-
der de Ponent, el Consorci Estany d’Ivars 
i Vila-sana i la Comunitat General de Re-
gants dels Canals d’Urgell.

El programa de la trobada va incloure 
ponències, debats, sessions participati-
ves i una àgora de projectes. Tot plegat 
amb l’objectiu d’afrontar els reptes que 
han de quedar plasmats en el nou Pla 
d’Ecoturisme de Catalunya 2023-2027, 
que s’està començant a elaborar. Marta 
Domènech, directora general de Turisme, 
va manifestar durant la inauguració del 
fòrum que aquest nou full de ruta pre-
tén seguir “posant en valor l’ecoturisme 
a Catalunya i posicionant la destinació 
com un territori que vetlla per preservar 
els seus espais naturals i en promou una 
descoberta sostenible, responsable, sa-
ludable, inclusiva i guiada”.

Joan Talarn, president de la Diputació de 
Lleida, va afegir que “a les Terres de Llei-

da, Pirineu i Aran fa temps que fem ban-
dera d’aquest tipus de turisme, d’abans 
que s’anomenés sostenible, ja que el 
Pirineu i la Plana de Lleida és el territori 
rural i natural més extens de Catalunya, 
amb una immensa diversitat de paisat-
ges i ambients naturals, destil·lats en els 
seus espais naturals protegits, represen-
tatius d’aquesta riquesa”.

Els prop de 200 professionals que van 
participar en la trobada van reflexionar al 
voltant de quatre grans reptes: 1) acon-
seguir que aquestes activitats siguin el 
màxim de sostenibles i responsables 
possible, tot minimitzant la saturació que 
pateixen diversos espais naturals del país; 
2) promoure un ecoturisme universal, a 
l’abast de tothom; 3) enfortir els vincles 

El III Fòrum ENS, que portava per lema “Redescobrim els nostres espais naturals”, va tenir lloc 
al Pla d’Urgell, concretament a Mollerussa i a l’estany d’Ivars i Vila-sana.

Visita als horts ecològics El Verger Cerdà de Prullans (la Cerdanya).
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entre salut, natura i benestar, i 4) fomen-
tar el paper clau que tenen els i les guies 
de natura en fer-nos viure experiències 
ecoturístiques autèntiques i memorables.

Tot seguit es resumeixen les principals 
conclusions sorgides per a cadascun 
d’aquests reptes i es mostren bones 
pràctiques que ja tenen lloc a les comar-
ques de Lleida i que poden ser un refe-
rent. Abans, però, coneguem una mica 
millor el territori que va acollir el congrés.

Espais naturals de Ponent, 
amfitrions del III Fòrum ENS

Si la primera edició del Fòrum ENS va te-
nir lloc a la Garrotxa i la segona al Delta 
de l’Ebre, la tercera es va celebrar al Pla 
d’Urgell, concretament a Mollerussa (a 
l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell) i a 
l’estany d’Ivars i Vila-sana. 

Aquest estany, el més gran del país, for-
ma part dels anomenats “Espais Naturals 
de Ponent”. Aquestes 25 àrees d’interès 
natural combinen zones humides, com 
el mateix estany d’Ivars i Vila-sana o el 
pantà de Sant Llorenç de Montgai, amb 
espais de secà, com ara Mas de Melons, 
Belianes-Preixana o la vall del Sió.

“Espais Naturals de Ponent” també és, 
des de l’any 2016, un projecte de coope-
ració impulsat per diverses entitats locals 
–i finançat per la Generalitat de Catalu-
nya i la Unió Europea– que té un doble 
objectiu: realçar entre la població local 
els valors d’aquests espais naturals –so-
vint poc coneguts– per tal de garantir-ne 
la preservació, i fomentar-hi l’ecoturisme 
per ajudar a diversificar i potenciar l’eco-
nomia d’aquests territoris.

De les nombroses tipologies d’activitats 
pròpies de l’ecoturisme, el turisme ornito-
lògic és l’activitat estrella als espais natu-
rals de Ponent, amb un augment constant 
de visitants, molts procedents de països 
anglosaxons i del centre i nord d’Europa. 
Alguns dels ocells més desitjats de veu-

El turisme ornitològic 
és l’activitat estrella als 
espais naturals de Ponent

Boumort Indòmit ofereix experiències ecoturístiques per conèixer aquest magnífic espai natural prepirinenc.
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vistosos. Per als fotògrafs de fauna, hi ha 
empreses especialitzades que els oferei-
xen aguaits o hides fotogràfics des d’on 
retratar espècies com el sisó i el seu es-
pectacular festeig, ocells acolorits com 
el gaig blau i l’abellerol, i rapinyaires com 
l’arpella o l’esparver cendrós.

re són el sisó, el gaig blau, l’abellerol, el 
puput, la merla blava, el xoriguer petit i 
espècies amenaçades com la ganga, la 
xurra o la trenca. A les zones d’aiguabar-
reig, amb uns boscos de ribera d’enorme 
valor, s’hi poden observar ocells de gran 
interès com el cabussó emplomallat, el 

cabusset, el martinet menut, el bernat 
pescaire, l’arpella o l’agró roig.

A més de ser considerats birders o bird-
watchers, una part creixent d’aquests 
ecoturistes volen capturar bones foto-
grafies dels ocells més emblemàtics i 

Birding Lleida Expedicions organitza escapades d’aventura i natura, algunes de caire ornitològic.

Els secans de Preixana formen part dels Espais Naturals de Ponent, projecte destinat a realçar els valors i preservar aquestes zones.
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Durant el fòrum, els participants van po-
der conèixer el magnífic estany d’Ivars i 
Vila-sana i altres iniciatives turístiques 
del Pla d’Urgell com l’enciclopèdia mu-
ral d’Ivars d’Urgell i Vallverd (que inclou 
pintures d’ocells de gran format repar-
tides per aquests dos pobles), el Centre 
d’Immersió de Vila-sana (que ofereix un 
viatge hipnòtic pel paisatge de l’estany), 
l’escola d’equitació vinculada a l’Institut 
Mollerussa, el Museu dels Vestits de Pa-
per (també a Mollerussa) i el Parc de les 
Olors de Linyola.

Una redescoberta sostenible 
i responsable, minimitzant 
la saturació dels espais 
naturals

Aquest repte es va abordar des de diver-
ses perspectives. La primera va tractar 
les vies per minimitzar la saturació que 
pateixen alguns paratges naturals en de-
terminades èpoques de l’any, un fenomen 
que s’ha incrementat i agreujat arran de 
la pandèmia de la COVID-19. 

Estela Farias, professora de la Universitat 
de Lleida i subdirectora de recerca 
d’INEFC-Lleida, va analitzar una de les 
eines clau: els estudis de capacitat de 
càrrega, que permeten determinar, per 
a un paratge natural concret, el nombre 
màxim de visitants que pot rebre durant 
un dia sense alterar l’entorn i garantint 
una experiència turística òptima. Segons 
Farias, la utilitat d’aquests estudis no rau 
tant a obtenir una “xifra màgica”, sinó en 
el procés de legitimació, participació i 
consens associat a la presa de decisions 
complexes, que solen ser aquelles que 
porten a regular els accessos als espais 
naturals.

A l’hora d’establir aquestes noves regu-
lacions i garantir-ne una implementació 
reeixida, un dels aspectes clau és la seva 
acceptació social, tant per la població 
local com pels mateixos visitants. En el 
primer cas, és imprescindible implicar-la 
i fer-la participar des del primer moment 
(quan es comencen a fer els estudis de 
capacitat de càrrega i a recopilar infor-
mació) i també posteriorment quan es 

debaten les diverses alternatives possi-
bles. Pel que fa als visitants, és vital una 
comunicació adequada que expliqui els 
motius de la regulació i, en cas que cal-
gui pagar per accedir a l’espai o per apar-
car-hi, els usos dels diners recaptats.

Des de fa anys alguns espais naturals 
protegits lleidatans, com el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o 
l’Artiga de Lin (a la Val d’Aran), tenen els 
accessos principals regulats. En el pri-
mer cas, amb un servei de taxis locals 
que surten de Boí i Espot i, en el segon, 
amb un tren turístic que funciona durant 
l’estiu. Un altre cas seria el del congost 
de Mont-rebei, que requereix una reserva 
prèvia per poder-hi aparcar, si bé s’està 
treballant per aplicar noves mesures que 
millorin els resultats. 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, sobre la 
base dels estudis liderats per la profes-
sora Farias, també va iniciar l’estiu del 
2021 un sistema de reserva d’aparca-
ment per accedir a la capçalera de la Vall 
Ferrera. D’altra banda, i fruit de la decla-

El Parc Astronòmic Montsec, situat a Àger, és un equipament fascinant per gaudir de l’astronomia i el cel nocturn.
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ració d’una zona d’especial protecció de 
la qualitat acústica als municipis d’Alt 
Àneu, Alins i Farrera, s’iniciarà en breu 
una restricció del trànsit de motos, quads 
i buguis no elèctrics a la vall de Bonabé i 
a les pistes forestals de Farrera. 

Una altra perspectiva vinculada al turisme 
sostenible que es va abordar durant el fò-
rum, tot i que amb menys profunditat, va 
ser com les empreses i iniciatives d’eco-
turisme poden contribuir a conservar l’en-
torn natural. A la demarcació de Lleida hi 
ha un cas paradigmàtic en aquest sentit, 
que és la plataforma Gratitud Pallars, pro-
moguda en el seu inici per l’associació 
Marques de Pastor –entitat que gestio-
na la ruta per etapes del Cinquè Llac– i 
el Consorci Leader Pirineu Occidental. 
Aquesta plataforma web ofereix als eco-
turistes diverses vies voluntàries per 
contribuir a mantenir o recuperar el medi 
natural i cultural: apadrinar camins, donar 
suport a microreserves de biodiversitat, 
compensar la petjada de carboni o parti-
cipar en jornades de voluntariat per recu-
perar el patrimoni de pedra seca. Les tres 
primers vies es tradueixen en donacions 
econòmiques que s’utilitzen per finançar 
projectes de conservació i seguiment de 
la biodiversitat o en accions de recupera-
ció de camins tradicionals.

Finalment, el congrés va servir per repas-
sar els avantatges d’una de les eines més 

utilitzades per planificar, gestionar i fo-
mentar el turisme responsable al voltant 
dels espais naturals protegits: la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. Aquest 
instrument de certificació, que atorga la 
Federació Europarc, facilita el treball en 
xarxa entre els agents públics i privats 
i s’ha desenvolupat amb èxit en parcs 
naturals com el de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa o el del Delta de l’Ebre. Al Pi-
rineu de Lleida, els parcs naturals de l’Alt 
Pirineu i del Cadí-Moixeró, amb la partici-
pació dels agents turístics dels territoris 
respectius, han iniciat els treballs per ob-
tenir aquesta acreditació, un procés que 
culminarà durant els anys 2023-2024.

Una redescoberta inclusiva, 
promovent l’ecoturisme universal 

La Convenció dels Drets de les Persones 
amb Discapacitat de les Nacions Unides 
estableix, entre d’altres aspectes, que tota 
persona ha de poder gaudir d’accés a la 
natura a partir d’activitats turístiques i de 
lleure. En aquest context, la Taula d’Eco-
turisme de Catalunya va aprovar el de-
sembre passat la declaració “Per un Eco-
turisme universal i responsable”, que fixa 
un seguit de compromisos entre els quals 
el d’elaborar un nou manual per dissenyar 
experiències d’ecoturisme universal.

L’anomenat “ecoturisme universal” no 
significa crear activitats i recursos espe-

cífics per a persones amb discapacitats, 
sinó que des d’un primer moment, quan 
es dissenyen les activitats, aquestes ja 
estiguin pensades per tal que tothom en 
pugui gaudir, sense que ningú se senti 
exclòs. Això comporta considerar i apli-
car tot un seguit de criteris. Durant el III 
Fòrum ENS diverses empreses i experts 
van compartir alguns d’aquests criteris, 
que en molts casos són més fàcils d’apli-
car del que es pensa (i, fins i tot, amb cap 
cost econòmic). 

Isaac Padrós, president de la Fundació 
Multicapacitats i la primera persona del 
món amb discapacitat sensorial visual i 
física motriu en circumnavegar l’illa de 
Menorca amb caiac, va reivindicar que, 
en les experiències ecoturístiques uni-
versals, el guia hi té un paper clau: el de 
convertir-se en un “xef de la natura” per 
descobrir a tothom les diverses olors, 
textures, sabors... que proporciona el 
medi natural. Per la seva banda, Anna-
maria Martín, responsable de l’empresa 
MultiSignes, va recalcar la importància 
de ser precisos en la difusió d’aquest ti-
pus d’experiències i incloure els logotips 
dels diversos col·lectius que poden gau-
dir-ne.

Totes aquestes idees i criteris, i molts al-
tres, quedaran recollits en el Llibre Verd 
d’Experiències d’Ecoturisme Universal, 
que està a punt de presentar-se. Aquest 

Accès regulat a un espai natural protegit de l’Aran (esquerra) i itinerari accessible al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (dreta).
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instrument complementarà el manu-
al Turisme per a tothom, elaborat per 
l’Agència Catalana de Turisme i que tam-
bé va ser exposat durant el congrés.

Si bé queda un llarg camí per recórrer, a 
les Terres de Lleida s’han començat a 
executar diversos recursos i experiències 
relacionats amb l’ecoturisme universal. 

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici disposa del programa 
“Trencant barreres”, que pretén fer acces-
sibles a visitants amb mobilitat reduïda o 
amb alguna discapacitat algunes de les 
zones més emblemàtiques d’aquest es-
pai d’alta muntanya. Passarel·les de fusta 
amb apartadors, pendents suaus, cartells 

interpretatius en braille, maquetes tàctils, 
lavabos adaptats, places d’aparcament 
reservades... són algunes actuacions en-
gegades els darrers anys. El Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, per la seva banda, disposa 
de dos itineraris adaptats: el de la Guin-
gueta d’Àneu (a la mollera d’Escalarre) i 
el de Sant Joan de l’Erm (amb una pas-
sarel·la de fusta i senyalització interpre-
tativa per a persones cegues).

Boumort Indòmit és una cooperativa for-
mada per diversos professionals i em-
preses arrelats a la serra de Boumort. 
Ofereixen experiències ecoturístiques per 
conèixer aquest magnífic espai natural 
prepirinenc, i algunes d’elles –com l’ano-
menada “Palpa la muntanya”– inclouen 

la perspectiva de l’ecoturisme univer-
sal. El Parc Astronòmic Montsec-Centre 
d’Observació de l’Univers, situat a Àger, 
és un equipament fascinant que promou 
activitats universals, en aquest cas per 
gaudir de l’astronomia i el cel nocturn.

Una darrera iniciativa és el “Pla de sos-
tenibilitat turística Patrimoni Mundial 
Accessibilitat Universal”, gestionat per 
l’Ajuntament de la Vall de Boí i que es be-
neficiarà dels fons europeus Next Gene-
ration. Amb un pressupost de 2 milions 
d’euros, aquest ambiciós pla es desen-
voluparà entre els anys 2022 i 2024 i vol 
convertir la Vall de Boí en una destinació 
global de referència per al turisme ac-
cessible, posicionant aquest territori com 
un lloc amable per viure i visitar per a les 
persones amb discapacitats de mobilitat, 
visuals, auditives, de comunicació i apre-
nentatge. Entre les accions previstes, 
es millorarà l’accessibilitat al Centre del 
Romànic i a diverses esglésies Patrimo-
ni Mundial per la UNESCO, s’elaboraran 
materials en braille i una web inclusiva, i 
es construiran miradors amb senyalitza-
ció visual, sensorial i auditiva.

Les activitats al voltant del senderisme, com el Val d’Aran Walking Festival, estan guanyant 
terreny pas a pas. Fotos laterals: el Tren dels Llacs, un mitjà de transport públic atractiu.
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Una redescoberta saludable, 
aprofitant el lligam entre 
salut, natura i benestar 

L’ecoturisme és per a moltes persones 
una forma de descobrir la natura de ma-
nera profunda i conscient. La pandèmia 
de la COVID-19, a més, ha mostrat com 
de necessària és la natura per a la nostra 
salut física i mental. De fet, els estudis ci-
entífics demostren que el contacte regu-
lar amb la natura i l’activitat física asso-
ciada milloren la salut i ajuden a prevenir 
malalties. A més, la natura té un impacte 
positiu sobre la salut mental i el benestar 
emocional. L’exposició directa i regular a 
la natura pot contribuir a millorar el patró 
del son, a reduir l’estrès i a fer progressar 
l’estat d’ànim i l’autoestima. 

En aquest àmbit, Sandra Carrera, direc-
tora de la Xarxa per a la Conservació de 
la Natura, va exposar l’experiència de la 
Taula Salut i Natura, una plataforma de 
treball sorgida arran de la “Declaració 
sobre la interdependència entre salut i 
natura a Catalunya” (de gener del 2019). 
Aquest manifest, pioner al nostre país, 
posa en valor la contribució essencial de 
la natura a la salut integral de les perso-
nes, si bé va molt més enllà de l’activitat 
turística. 

Des de la perspectiva ecoturística, cal 
comunicar millor tots aquests beneficis 
que aporta la natura i aprofitar-ho per 
dissenyar i comercialitzar noves experi-
ències saludables basades en els vin-
cles entre salut, natura i benestar. Segu-
rament, els anomenats “banys de bosc” 
i els itineraris guiats per boscos madurs 
són les activitats ecoturístiques que, ara 
mateix, aprofiten millor aquest lligam, 
amb la cooperativa Sèlvans al capdavant 
i la seva xarxa de boscos terapèutics 
com a referent. El primer producte que 
ofereix aquesta entitat a la demarcació 
de Lleida es troba al bosc de Pallerols, 
una forest centenària amb arbres de 
grans dimensions situada a Sant Joan 
de l’Erm, al Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
A la muntanya d’Alinyà, també a l’Alt Ur-
gell, han començat a oferir una activitat 
similar.

D’altra banda, alguns allotjaments s’es-
tan especialitzant a oferir experiències 

que vinculen salut i natura. El Cerdanya 
EcoResort, situat al poble de Prullans, és 
un referent en aquest àmbit. A més de 
banys de bosc conduïts per guies pro-
fessionals, ofereix els anomenats “Retirs 
Life Reset Natura”, un conjunt d’activitats 
transformadores dissenyades per es-
pecialistes per aprendre nous hàbits de 
salut integral i potenciar el benestar físic 
i emocional. Els Banhs de Tredòs i Casa 
Chin, a la Val d’Aran, o el Santuari del Mi-
racle, al Solsonès, són altres allotjaments 
on natura i benestar van lligats.
 

El Parc de les Olors de Linyola, que els 
participants al III Fòrum ENS van poder 
visitar, ofereix activitats per aprendre les 
propietats curatives i medicinals de les 
plantes, amb la camamilla del Pla d’Ur-
gell com a símbol. Aquesta planta emble-
màtica és extraordinàriament aromàtica 
i té unes propietats reconegudes des de 
temps immemorials. El Parc de les Olors 
de Linyola s’ha especialitzat en el seu 
cultiu i recuperació.

Dues propostes saludables: la Ruta Pedals de Foc, per als més esportistes, i la piscina 
terapèutica del Salí de Cambrils, per als qui volen combinar salut i benestar. 
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Una redescoberta guiada, 
amb els guies ecoturístics 
com a peça clau

Els i les guies locals d’ecoturisme són 
els autèntics reveladors de la natura, el 
paisatge i la història vinculada als espais 
naturals, la millor manera de descobrir un 
territori, amb seguretat, de forma amena 
i còmoda, i contribuint a millorar l’econo-
mia local. 

A l’inici del congrés, Masaru Takayama, 
responsable de la xarxa d’ecoturisme a 
l’Àsia de la Global Ecotourism Network, va 
sacsejar el públic amb una reflexió reve-
ladora i provocadora. Va dir que els guies 
transmeten coneixements, mentre que els 
intèrprets van més enllà perquè intenten 
canviar mentalitats a través de l’educació. 
Al marge d’aquest debat conceptual entre 
guies i intèrprets, aquesta professió i el 
seu rol en l’impuls de l’ecoturisme afronta 
reptes diversos, tant des del punt de vista 
de l’oferta com de la demanda.

En l’àmbit de l’oferta, cal consolidar una 
formació especialitzada en guies d’ecotu-
risme, com la que s’ofereix des de l’Escola 
Universitària de Turisme i Direcció Hote-
lera de la UAB. La nova qualificació pro-
fessional en ecoturisme, aprovada aquest 
gener pel Ministeri d’Educació, obre la 
porta als centres de formació professio-

nal –com l’Institut-Centre d’Esports de 
Muntanya del Pallars o l’Institut Hug Ro-
ger III de Sort– a oferir una formació es-
pecialitzada i oficial en aquest àmbit.

En paral·lel a aquesta formació de base, 
els i les guies necessiten una formació 
complementària en altres aspectes. En 
primer lloc, sobre els territoris on oferiran 
les seves activitats. En aquest aspecte, 
són molt útils els cursos de bon/a conei-
xedor/a dels espais naturals protegits, 
que doten els professionals de coneixe-
ments imprescindibles sobre els valors i 
la gestió de parcs naturals com el de l’Alt 
Pirineu o el del Cadí-Moixeró. Així mateix, 
cal que els guies disposin de competèn-
cies en matèria d’ecoturisme universal i 
que dominin diverses llengües estrange-
res, entre d’altres aspectes.  

El treball en xarxa entre els i les guies 
d’un mateix territori és també un aspecte 
clau. En aquest sentit, resulta interessant 
l’existència d’entitats com l’associació de 
Guies Intèrprets del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu –que demana als seus associats 
complir amb un codi de bones pràcti-
ques– o l’associació de Guies Interpre-
tadors del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

Des de la perspectiva de la demanda, el 
repte principal és aconseguir que els vi-
sitants dels espais naturals valorin els 

nombrosos beneficis d’anar acompa-
nyats de guies locals d’ecoturisme i, per 
tant, que contractin els seus serveis, 
contribuint així a consolidar aquesta pro-
fessió. Tradicionalment, el públic català i 
espanyol, quan visita els espais naturals 
del nostre país, ha estat poc avesat a 
contractar guies. No obstant això, aques-
ta situació comença a canviar, en part per 
l’esforç dels parcs naturals a programar 
i promocionar activitats guiades, o per 
campanyes com “A la muntanya, deixa’t 
guiar”, promoguda per l’IDAPA (Institut 
per al Desenvolupament i la Promoció de 
l’Alt Pirineu i Aran) i que inclou un directo-
ri web de guies. 

Redescobrir els espais naturals, doncs, és 
una necessitat ara que sembla superada 
la pandèmia. Però cal fer-ho garantint el 
respecte al medi natural, a la població 
local i a totes les persones. El III Fòrum 
ENS, celebrat al Pla d’Urgell, va servir per 
aportar idees i posar deures. Ara són les 
administracions, les empreses i els visi-
tants els que hem de seguir avançant en 
aquesta línia. Com va concloure la direc-
tora general de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya, Marta Domènech, “el turis-
me del futur serà sostenible o no serà”.

Més informació
Patronat de Turisme,  Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
Web: www.aralleida.cat/

Hi ha una experiència més singular que practicar el ioga entre muntanyes, al bell mig de la Cerdanya, o dins del claustre d’una catedral medieval?
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Endinsar-nos en la muntanya seguint 
el ritme pausat de les nostres passes. 
Això és el que ofereixen els Festivals de 
Senderisme dels Pirineus, que enguany 
arriben a la 7a edició. Aquest 2022 se ce-
lebren, de maig a octubre, 12 festivals al 
llarg de les 11 comarques que integren la 
marca turística Pirineus. 

D’aquests dotze festivals, vuit tenen lloc 
en comarques lleidatanes. Són, per ordre 
cronològic, el de la Conca Dellà (20-22 de 
maig), el de la Cerdanya (9-12 de juny), el 
de l’Alt Urgell (17-19 de juny), el de la Vall 
Fosca (7-10 de juliol), el de la Val d’Aran 
(25-31 de juliol), el del Solsonès (17-18 
de setembre), el de la Vall de Boí (8-9 
d’octubre) i el de Sort, la Vall d’Àssua i el 
Batlliu (21-23 d’octubre).

La principal novetat d’aquesta edició és 
el passaport dels festivals, una iniciativa 
que vol animar els visitants a assistir a 
més d’un esdeveniment ja que tots ofe-
reixen atractius que es complementen. 
Les persones que demostrin que han 
participat en més d’un festival entraran 
en el sorteig d’un GPS, una motxilla tèc-
nica i uns bastons telescòpics. 

Els festivals pirinencs ofereixen itineraris 
a peu per a tot tipus de públics i amb di-
ferents graus de dificultat. Fins i tot s’ofe-
reix alguna ruta per a persones amb mo-
bilitat reduïda. En paral·lel, s’organitzen 
activitats per conèixer la cultura i la gas-
tronomia locals. El programa d’activitats 
de cada festival està descentralitzat; per 
tant, les sortides guiades es reparteixen 
per diversos indrets del territori que acull 
el festival, incloent espais naturals prote-
gits de gran valor.

En ple auge de les activitats al medi natu-
ral i del turisme de proximitat, els festivals 
promouen un senderisme saludable con-
duït per guies professionals, practicat en 
grups petits i en espais oberts no massi-
ficats. Es vol afavorir, doncs, un turisme 
responsable i respectuós amb la natura i 
la població local. 

Aquests esdeveniments s’inspiren en els 
walking festivals dels països centreeuro-
peus, on estan molt consolidats, sobretot 
al Regne Unit i a Suïssa. Les Illes Canàri-
es també acumulen diverses edicions de 
festivals similars.

LA 7a EDICIÓ DELS FESTIVALS DE SENDERISME 
DELS PIRINEUS ESTRENA PASSAPORT

Més informació a: 
www.FestivalsSenderismePirineus.cat 
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Redécouvrir nos espaces 
naturels : enjeux et bonnes 
pratiques à Lleida
C’est sous cette devise que le Pla d’Urgell 
a accueilli le IIIe Forum ENS-Écotourisme, 
Nature et Durabilité, un congrès de référen-
ce qui a débattu des principaux enjeux liés 
à l’écotourisme en Catalogne. L’écotouris-
me est un segment touristique qui consiste 
à voyager et à parcourir des espaces na-
turels dans le but d’observer et de décou-
vrir des atouts très divers. C’est aussi une 
forme de tourisme responsable et durable, 
avec des activités qui minimisent leur im-
pact sur le milieu naturel, contribuent aux 
économies locales, offrent des expériences 
enrichissantes et participent à la conserva-
tion ainsi qu’à l’amélioration des espaces 
naturels visités. Les près de 200 professi-
onnels qui ont participé au congrès ont ré-
fléchi à quatre enjeux majeurs : rendre ces 
activités aussi durables et responsables 
que possible, promouvoir un tourisme uni-
versel accessible à tous, renforcer les liens 
entre santé, nature et bien-être, et encou-
rager le rôle clé des guides naturalistes. Le 
IIIe Forum de l’ENS s’est tenu à Mollerus-
sa et au lac d’Ivars i Vila-sana, l’un des 
espaces naturels de la région occidentale 
de la Catalogne, dans le cadre d’un projet 
de coopération promu par divers organis-
mes locaux en vue de mettre en valeur ces 
espaces auprès de la population locale et 
d’y promouvoir l’écotourisme. Redécou-
vrir les espaces naturels est une nécessité 
maintenant que la pandémie de COVID-19 
semble terminée. Mais cela doit se faire en 
garantissant le respect du milieu naturel, de 
la population locale et de toutes les person-
nes. Le forum qui s’est tenu au Pla d’Urgell 
a permis d’apporter des idées et d’inviter 
les administrations, les entreprises et les 
visiteurs à poursuivre leurs efforts dans 
cette voie.

Rediscovering our natural 
spaces: challenges and 
good practices in Lleida
It was with this motto that El Pla d’Urgell 
hosted the 3rd ENS Forum on Ecotourism, 
Nature and Sustainability, a reference con-
gress that debated the main challenges fa-
cing ecotourism in our country. Ecotourism 
is a segment of the tourism market that in-
volves travelling and visiting natural spaces 
in order to observe and discover their very 
diverse attractions. It is also synonymous 
with a form of responsible and sustainable 
tourism which includes activities that have a 
minimal impact on the natural environment, 
help local economies, provide enriching ex-
periences and contribute to conserving and 
improving the natural spaces that are visi-
ted. Around 200 professionals took part in 
the congress and reflected upon four major 
challenges: how to make these activities as 
sustainable and responsible as possible; 
how to promote a form of universal tourism 
that is available to everyone; how to stren-
gthen the links between health, nature and 
well-being; and how to promote the key role 
of nature guides. The 3rd ENS Forum was 
held at Mollerussa and the Estany d’Ivars 
and Vila-sana, which is one of the “natural 
spaces of Western Catalonia”. This coope-
ration project was promoted by various local 
entities which wish to promote the values   
of these spaces among the local population 
and encourage more people to enjoy eco-
tourism. Rediscovering natural spaces is a 
necessity now that the COVID-19 pandemic 
seems to have been overcome. However, 
this must be done while, at the same time, 
guaranteeing respect for the natural en-
vironment, the local population and people 
in general. The forum held in El Pla de Urgell 
has helped to provide new ideas and has 
set some homework that should help local 
administrations, companies and visitors to 
continue advancing in this direction.

Redescorbim es nòsti 
espacis naturaus: rèptes e 
practiques bones en Lhèida
Damb aguesta devisa, eth Pla d’Urgell a 
acuelhut eth III Fòrum ENS-Ecoturisme, 
Natura i Sostenibilitat, un congrès de refe-
réncia qu’a debatut es rèptes mès impor-
tants que i a sus er ecotorisme en nòste 
país. Eth ecotorisme ei un segment toristic 
que consistís en viatjar e recórrer espacis 
naturaus damb er objècte d’observar e 
descorbir atractius fòrça divèrsi. Ath delà 
d’açò, ei tanben ua manèra de torisme 
responsable e sostenible, damb activitats 
que minimizen eth sòn impacte en un en-
torn naturau, ajuden as economies locaus, 
permeten víuer experiéncies enriquidores 
e contribuïssen a conservar e milhorar es 
espacis naturaus que se pòden visitar. Es 
lèu 200 professionaus que participèren en 
aguest congrès reflexionèren ar entorn de 
quate grani rèptes: arténher qu’aguestes 
activitats siguen çò de mès sostenibles e 
responsables possible, promòir un torisme 
universau que pogue arténher tot eth mon, 
refortir es ligams entre salut, natura e be-
nèster, e possar eth papèr clau des guides 
de natura. Eth III Fòrum ENS se celebrèc en 
Mollerussa e en estanh d’Ivars e Vila-sana, 
un des “espacis naturaus de Ponent”, pro-
jècte de cooperacion impulsat per diuèrses 
entitats locaus en pr’amor de relheuar en-
tre era poblacion locau es valors d’aguesti 
espacis e fomentar en aguesti endrets er 
ecotorisme. Redescorbir es espacis na-
turaus ei un besonh, justaments ara que 
semble qu’ei superada era pandèmia dera 
COVID-19. Mès qu’ac cau hèr garantint eth 
respècte peth mèdi naturau, ara populacion 
locau e a totes es persones. Eth fòrum que 
se hec en Pla d’Urgell servic entà aportar 
idees e méter déuers a hèr ara administra-
cion, as entrepreses e visitants entà que se 
seguisque auançant en aguesta linha.

Redescubramos nuestros espacios naturales: retos y buenas prácticas en Lleida
Con este lema, el Pla d’Urgell ha acogido el III Foro ENS-Ecoturismo, Naturaleza y Sostenibilidad, un congreso de referencia que ha debati-
do los principales retos del ecoturismo en nuestro país. El ecoturismo es un segmento turístico que consiste en viajar y recorrer espacios 
naturales con objeto de observar y descubrir atractivos muy diversos. Además, es una forma de turismo responsable y sostenible, con 
actividades que minimizan su impacto en el entorno natural, ayudan a las economías locales, permiten vivir experiencias enriquecedoras 
y contribuyen a conservar y mejorar los espacios naturales que se visitan. Los cerca de 200 profesionales que participaron en el congreso 
reflexionaron alrededor de cuatro grandes retos: lograr que estas actividades sean lo más sostenibles y responsables posible, promover 
un turismo universal al alcance de todo el mundo, fortalecer los vínculos entre salud, naturaleza y bienestar, y fomentar el papel clave de 
los y las guías de naturaleza. El III Foro ENS se celebró en Mollerussa y el lago de Ivars y Vila-sana, uno de los “Espacios Naturales de 
Ponent”, proyecto de cooperación impulsado por diversas entidades locales para realzar entre la población local los valores de estos es-
pacios y fomentar en ellos el ecoturismo. Redescubrir los espacios naturales es una necesidad ahora que parece superada la pandemia 
de la COVID-19. Pero hay que hacerlo garantizando el respeto al medio natural, a la población local y a todas las personas. El foro cele-
brado en el Pla d’Urgell ha servido para aportar ideas y poner deberes para que administraciones, empresas y visitantes sigan avanzando 
en esta línea.
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ALCARRÀS
La memòria 
del camp
Text: Sebastià Tamarit

Fotos: Agusti ́ Argelich, Blue Collectors, 

Diputació de Lleida, Lluís Tudela
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La nova pel·lícula de Carla Simón ha posat la 
demarcació de Lleida  —la Lleida més agrícola, la que 
exporta fruita de la millor qualitat a mig món— en el 
panorama cinematogràfic internacional. El seu Os d’Or 
a la darrera Berlinale consagra la directora catalana 
com un dels talents més brillants del nostre cinema 
alhora que reivindica un dels sectors més emblemàtics 
de l’economia lleidatana: el de l’agricultura familiar, un 
món entranyable que tanmateix està perdent terreny 
davant la globalització i les grans empreses agràries.
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Lleida va acollir el 26 d’abril la preestrena del film, en la que un miler d’assistents van poder tastar també productes de proximitat

Alcarràs –a la imatge, preestrena de la cinta a Lleida– ha triomfat internacionalment gràcies a l’obtenció de l’Os d’Or a la Berlinale.
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La plana lleidatana excel·leix per uns im-
pressionants paisatges agrícoles, de la 
mateixa manera que el Pirineu destaca 
per la seva natura feréstega i salvatge. 
Uns paisatges, els del sud de Lleida, aco-
llidors i plens de contrastos, des de les 
ubèrrimes finques agrícoles de les zones 
de reg a l’estètica sòbria dels camps de 
secà. És en aquest marc incomparable, 
que d’altra banda disposa ja des de fa 
molt temps amb innombrables atractius 
turístics –la Ruta del Vi, la de l’Oli, les fes-
tes i tradicions gastronòmiques o el tu-
risme de la floració, entre altres–, que la 
directora d’Estiu 1993 ha ubicat la seva 
darrera pel·lícula, una crònica quasi ne-
orealista de la vida d’una família d’agri-
cultors lleidatans enfrontats a l’amenaça 
d’un canvi radical del seu modus vivendi, 
i que en el fons és un retrat social dels 
canvis en els models agraris que vivim 
actualment.  

El mateix president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, ha destacat els va-
lors socials d’un film que “a través de la 
ficció explica al gran públic com s’està 
duent a terme la transformació econòmi-
ca de les Terres de Lleida, l’actual període 
de transició que viu el camp lleidatà entre 
la tradició de la collita de fruita dolça i la 
irrupció de les energies renovables”. Cal 
recordar que la Diputació, per mitjà del 
Patronat de Promoció Econòmica, va do-
nar suport a aquest llargmetratge, rodat 
l’any 2021 a diferents poblacions del Se-
grià i el Pla d’Urgell.

Segons David Masot, president del Con-
sell Comarcal del Segrià, Alcarràs ha 
tingut per a la comarca una repercussió 
doble. D’una banda, ha posat en valor la 
pagesia com a professió, tot reivindicant 
el territori rural i especialment la comarca 
del Segrià “com un lloc per viure-hi, i per 
viure-hi a la manera pagesa, treballant la 
terra i sentint-nos orgullosos d’aquest 
fet”. D’altra banda, hi ha la vessant turís-
tica: “Alcarràs ens ha posat en el mapa: 
érem uns grans desconeguts per al gran 
públic, però la pel·lícula ens ha permès 
començar a treure el cap i ens hem donat 
a conèixer com a destinació turística; de 
fet, ja ho érem en part, però ens faltava 
l’impuls que ens ha donat la pel·lícula”.

A més del seu valor social, Alcarràs res-
pira l’autenticitat que transmeten els 
seus actors no professionals, la majo-
ria dels quals agricultors en la vida real, 
que aporten al film un realisme que difí-
cilment haurien pogut donar uns actors 
professionals. Tot i que aquest planteja-
ment també va comportar una dificultat 
afegida, la d’escollir les persones idònies 
per a cada personatge del repartiment. La 
mateixa directora explica que van passar 
pels càstings fins a 9.000 candidats, la 
majoria “reclutats” en festes majors i al-
tres actes multitudinaris. 

La cinta es va rodar a les poblacions 
d’Alcarràs, Aitona, Bellvís, Fraga (ja a la 
Franja de Ponent), Lleida, Maials, Mas-
salcoreig, Seròs, Soses i Sucs, fet que 
per cert ha contribuït a reforçar el po-
tencial turístic d’aquests municipis, 
especialment pel que fa a àmbits com 
ara el turisme de la floració, el patrimo-
ni monumental o la gastronomia. Per 
descomptat, també ha posat en valor 
elements com els productes de proxi-
mitat, en aquest cas destaca la fruita 
dolça, que en la majoria de casos pro-
vé d’una agricultura de llarga tradició i 
sempre respectuosa amb l’entorn, “feta 
amb afecte de pares a fills”, com afirma 
la mateixa directora del film.

FITXA DE LA PEL·LÍCULA

Títol Alcarràs 

Any 2022 

Durada 120 minuts 

Directora Carla Simón 

Guió Carla Simón, Arnau Vilaró 

Música Andrea Koch 

Fotografia Daniela Cajías 

Repartiment Jordi Pujol Dolcet, Anna 
Otín, Xènia Roset, Albert Bosch, Ainet 
Jounou, Josep Abad, Montse Oró, Car-
les Cabós, Berta Pipó 

Productora Avalon P.C, Elàstica Films, 
Vilaüt Films, Kino Produzioni, Movistar 
Plus+, RTVE, TV3 

Gènere Drama rural

Sinopsi Durant generacions, la família 
Solé cultiva una gran extensió de pres-
seguers a Alcarràs, una petita localitat 
rural de Lleida. Però aquest estiu, des-
prés de vuitanta anys cultivant la matei-
xa terra, potser és la seva última collita. 

Premis 2022: Festival de Berlín: Os d’Or 
- millor pel·lícula 2022; Festival de Màla-
ga: Secció oficial (fora de concurs)

La cinta ens ofereix una entranyable visió 
del món rural també a través de la mirada 
innocent dels infants.  
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Com va sorgir la idea de fer Alcarràs?
Jo tinc una vinculació familiar amb el 
món de l’agricultura ja que els meus ti-
ets són agricultors i cultiven presseguers 
a Alcarràs, i malgrat que vaig créixer a la 
Garrotxa, jo solia passar les vacances de 
Nadal i d’estiu en aquest poble del Segrià. 
Potser el punt d’inflexió va ser la mort del 
meu padrí, un fet que a mi em va portar 
a posar en valor aquest estil de vida i 
aquests arbres que, vaig pensar per pri-
mera vegada, què passarà si un dia no hi 
són? Entre això i la situació actual de la 
pagesia, d’aquest estil de cultivar en fa-
mília que potser és l’ofici més vell de la 
humanitat i que ara sembla que està en 
perill d’extinció perquè és un model difí-
cilment sostenible, va sorgir la idea de fer 
la pel·lícula.

Hi ha algun motiu concret pel qual vas 
escollir aquesta zona geogràfica per fer 
la pel·lícula?  
Segurament acostumada a la Garrotxa, 
que és una zona més muntanyosa i sal-
vatge, quan venia al Segrià em semblava 
curiós trobar-me amb un paisatge pla, 
amb molt de cel, ben organitzat per l’ho-
me; un paisatge que em semblava molt 
cinematogràfic i en el qual em venia molt 
de gust rodar. 

Entenc que la pel·lícula va més enllà dels 
tràngols d’una família pagesa en con-
cret i vol retratar una problemàtica més 
genèrica que està patint la pagesia...
Sí, la família de la pel·lícula es troba da-
vant d’una situació concreta, la de la 
instal·lació de les plaques solars, però 
d’alguna manera el que els passa als pro-
tagonistes li està succeint a molta altra 
gent que viu del camp; de fet en moltes 

“Vaig escollir rodar 
al Segrià perquè 
el paisatge em 
semblava molt 
cinematogràfic”

Entrevista amb Carla Simón, 
directora
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situacions del film –quan els pagesos 
van a la cooperativa, quan el padrí va a la 
llar de jubilats, quan hi ha una manifesta-
ció– es veu que hi ha molta gent afecta-
da per un problema o un altre.

La cinta es podria qualificar de drama 
però també té unes bones dosis de po-
esia i nostàlgia. Creus que és una mena 
de cant del cigne d’un món que desapa-
reix o encara hi ha una certa esperança?
És curiós perquè inicialment vam plan-
tejar la pel·lícula amb un final feliç –de 
fet a la vida real els meus tiets segueixen 
cultivant presseguers–, però a mesura 
que vam anar desenvolupant el projecte 
i sobretot quan fèiem el càsting i anàvem 
parlant amb la gent vam comprovar que 
el discurs era força pessimista. Ens vam 
adonar que si volíem fer un retrat realis-
ta d’aquest món el desenllaç no podia 
ser gaire esperançador. I que consti que 
jo penso que l’agricultura no desaparei-
xerà, però segurament sí que s’imposen 
altres sistemes i s’està perdent aquest 

model familiar, que és el més respectuós 
perquè en definitiva estàs cuidant la terra 
pensant que l’has de deixar als teus fills 
i nets.
  
Penses que Alcarràs pot aportar el seu 
granet d’arena en l’objectiu de posar 
en valor aquest model d’agricultura 
familiar?
Per a nosaltres seria meravellós que fos 
així. No sé si ho serà, però el que puc dir 
és que hem superat totes les expectati-
ves que teníem i de moment hem posat 
un territori al mapa d’una manera posi-
tiva que sovint, per culpa de fets com les 
gelades o les pedregades, solia generar 
notícies negatives. Crec que la pel·lícula 
pot ajudar persones que no viuen a Llei-
da a aprendre a valorar aquest món i que 
contribuirà a conscienciar la gent sobre 
temes com la fruita de proximitat, per-
què amb la globalització sovint comprem 
préssecs de no se sap on quan aquí en 
tenim d’excel·lents.  

En una pel·lícula com aquesta el fet 
d’utilitzar el català occidental era del tot 
lògic, oi?
Per descomptat, per a mi era impensable 
que no fos parlada en un català de Lleida, 
en primer lloc per aquest plantejament de 
retrat o crònica social, i també pel fet de 
treballar amb actors no professionals, els 
quals parlen a la pel·lícula com ho fan a la 
realitat. I això penso que és un dels factors 
que fan que Alcarràs sigui més bonica. 
 
Tant en el càsting com en el rodatge 
pròpiament dit, va ser complicat treba-
llar amb actors no professionals?
Sí, va ser complicat. Per escollir els actors 
vam estar cosa d’un any, vam voltar per 
molts pobles i per moltes festes majors, 
llocs on es concentrava força gent, per 
convidar els assistents a venir al càsting. 
En total, vam veure uns 9.000 candidats! 
Després, un cop escollides les persones 
que s’assemblaven als personatges del 
guió –estem parlant d’actors no profes-
sionals– calia establir els vincles entre 

Nou mil candidats van passar pels càstings destinats a “configurar” la família protagonista de la història.
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els membres de la família protagonista: 
el que vam fer és llogar durant tres o qua-
tre mesos una casa a l’Horta de Lleida on 
anaven venint els actors durant les tar-
des i els caps de setmana perquè s’anes-
sin coneixent i assumint els seus rols 
familiars. És a dir, volíem que tinguessin 
uns vincles reals. El que sí que vam fer és 
assajar molt les escenes, però després 
deixar una certa llibertat perquè els ac-
tors s’expressessin com ells volguessin. 

Cal dir també que el rodatge es va cancel-
lar uns mesos l’any 2020 per culpa de la 

pandèmia, i com que se’ns va passar la 
collita d’estiu de presseguers, vam haver 
d’ajornar la pel·lícula un any. La qual cosa 
va obligar a començar algunes coses de 
nou, tornar a provar actors, etc.

El treballar amb actors no professionals 
va ser positiu perquè era gent que tenia 
un vincle real amb la terra; un pagès es 
nota que ho és per les seves mans, la 
seva cara, la manera com porta un trac-
tor... i això responia al plantejament de 
retrat naturalista que volíem.

Sembla que la col·laboració amb els 
municipis implicats ha estat bona, oi?
La col·laboració dels ajuntaments, igual 
que la de la gent que ha vingut a fer la fi-
guració i la dels veïns en general dels mu-

nicipis on hem rodat, ha estat excel·lent en 
tots els sentits. La veritat és que aques-
ta magnífica predisposició per part de la 
gent, i parlem de molta gent, ha estat una 
de les coses més boniques de la pel·lícula.

Sabies que Alcarràs fins i tot ha tingut 
una certa repercussió turística, amb 
gent que ha vingut a veure algunes de 
les localitzacions de la pel·lícula?
Sí, m’havien comentat que enguany ha 
vingut força gent a veure espectacles 
com el de la floració dels fruiters, que va 
coincidir amb els premis dels festivals de 
Berlín i Màlaga, i potser la pel·lícula ha 
donat una certa empenta al tema. Fenò-
mens com la floració són espectaculars i 
és molt bonic que la gent la vingui a veure 
a Lleida.

Malgrat no ser 
professionals, o potser 

per això, els actors 
infantils i adults ens 
aporten una imatge 
molt fidedigna de la 

vida al camp.

Carla Simon

Carla Simón rememora 
a través de la pel·lícula 
les seves inoblidables 
vacances infantils al 
Segrià. 

Alcarràs és una crònica de la vida al camp.
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Des de ja fa molt temps l’agricultura i, en 
menor grau, la ramaderia han estat una 
font inesgotable de recursos turístics, tant 
al Pirineu com sobretot a la Plana de Lleida.

Un dels exemples més evidents d’aquest 
maridatge és el turisme de la floració. A 
les acaballes de l’hivern, el singular cro-
matisme dels arbres fruiters en flor del 
Segrià i les Garrigues ha esdevingut un 
important reclam turístic i cada any són 
més les poblacions que ofereixen activi-
tats de tota mena al voltant d’aquest es-
pectacular fenomen.
 
La floració de presseguers, nectariners 
i arbres de platerines i paraguaians per-
met als visitants que es desplacen a les 
esmentades comarques entre els mesos 
de febrer i abril viure una experiència sen-
sorial única en què es barregen els colors 
(blanc, groc, verd, rosat), les textures i les 
aromes dels fruiters. Molts ajuntaments, 
a més, han estructurat una oferta turísti-
ca al voltant d’aquest fenomen. 

Al Segrià, Aitona ha estat el munici-
pi pioner i de referència en l’àmbit del 
fruiturisme, amb un ampli catàleg d’ex-
periències que combina la immersió en 
els camps de fruita dolça amb visites al 
patrimoni monumental i històric. Altres 
pobles han iniciat també iniciatives simi-
lars (“Alcarràs Florit”, la “Ruta de la Flor 

de l’Aiguabarreig” de la Granja d’Escarp, 
“Soses en Flor”, “FlorSeròs”, “El color de 
la floració” de Torres de Segre, Montoliu 
de Lleida, Albatàrrec, etc.), que porten a 
les zones en qüestió milers de visitants 
delerosos de contemplar les immenses 
catifes cromàtiques amb què ens regalen 
els camps de fruiters.

Per la seva banda, el Consell Comarcal de 
les Garrigues porta a terme la campanya 
“Les Garrigues, zona d’Ametllers Florits”, 
que comprèn els pobles de l’Albi, Arbeca, 
Castelldans, la Floresta i la Granadella, 
amb activitats com visites guiades, ca-
minades, àpats gastronòmics, vermuts o 
degustacions de productes locals. 

Enologia i turisme també formen un bi-
nomi inseparable. La demarcació de 
Lleida s’està consolidant com una de les 
zones vitivinícoles més prestigioses de 
Catalunya, amb vins de gran qualitat que 
s’exporten a tots els continents del món. 
Molts cellers ofereixen visites tot l’any, 
encara que la tardor té el plus afegit de 
poder gaudir del cromatisme dels vinyers 
ponentins i de la possibilitat d’observar 
el procés d’elaboració del vi als diversos 
cellers elaboradors del territori, a més de 
gaudir de les festes al voltant del vi que 
se celebren a la demarcació. 

Aquest vincle entre el vi, d’una banda, i 
l’art, la festa i l’esport, de l’altra, es tra-

El món agrari com a atracció turística

El camp dona peu a grans experiències agroturístiques, com un tast de vins al Castell del 
Remei o les visites als camps de fruiters en flor de la plana de Lleida.

75



dueix en activitats molt variades com 
les propostes (l’Aplec literari, la Cami-
nada i Cursa Nocturna o la Festa Ma-
jor) que ens ofereix el celler del Castell 
del Remei (la Noguera), els concerts de 
música clàssica del celler Vila Corona 
(el Pallars Jussà) o el festival Coma-
lada Art & Paraula del celler Comalats 
d’Ametlla de Segarra, una experiència 
en què convergeixen la cultura del vi, el 
teatre, la poesia i la música. A la tardor 
s’organitza la Festa de la Verema i el Vi 
de Verdú (l’Urgell), amb una mostra de 
vins que conviu amb les tradicions i la 
història agrícola de la vila, o les jornades 

gastronòmiques “Cuina de l’Horta, vins 
de Ponent”, amb restaurants que ofe-
reixen menús amb productes de l’Horta 
de Lleida maridats amb vins dels cellers 
que formen part de la Ruta del Vi. 

També destaca en l’àmbit enològic la 
posada en marxa de paratges emble-
màtics com Raimat Natura, l’espai na-
tural visitable dins d’una finca vinícola 
més gran de l’Estat, iniciativa del celler 
de Raimat (el Segrià), o la Vinya dels 
Artistes del celler Mas Blanch i Jové, a 
la Pobla de Cérvoles (les Garrigues), un 
gran museu a l’aire lliure amb diverses 

obres exposades entre els vinyers i el 
mateix celler.

L’oli també ha estat un factor tradicional 
d’agermanament entre l’agricultura i el 
turisme. La demarcació de Lleida, i molt 
especialment comarques com la No-
guera, el Segrià, l’Urgell, el Pallars Jussà 
i, sobretot, les Garrigues, disposa d’una 
oferta turística pròpia que sota el con-
cepte de l’oleoturisme s’articula entorn 
a un dels seus productes més populars, 
l’oli d’oliva, i ofereix al visitant un ampli 
ventall de possibilitats experiencials, 
des de visites a molins i cooperatives 
per conèixer de primera mà com s’ela-
bora l’oli fins a tastos guiats, tot plegat 
en combinació amb la descoberta del 
patrimoni paisatgístic, monumental i 
cultural de cada comarca.

Una experiència que no us heu de perdre 
(o sí, segons com es miri) és la dels la-
berints vegetals, els quals constitueixen 
en conjunt un dels atractius turístics més 
singulars de la plana de Lleida. El laberint 
de blat de moro de Castellserà, el primer 
obert –l’any 2006– a les comarques de 
Lleida, té una extensió aproximada de 
fins a 3 hectàrees, ofereix més de 2 km 
de passadissos i un mirador de fusta de 
6 m d’alçària per poder veure els camins 
del laberint. El Laberint de l’Horta a Gran-
ja Pifarré (el Segrià) es planteja com una 
gimcana amb dos camps de cultiu on el 
visitant troba diverses proves agrocultu-
rals fins a assolir el repte final. Finalment, 
i organitzat per l’associació de joves La 
Mansa de Sant Ramon (la Segarra), el 
Laberint de Palla està fet amb 320 bales 
de palla (de 300 quilos cadascuna) i in-
clou un joc de pistes.

Van caldre moltes sessions prèvies de “confraternització” entre els actors i actrius escollits 
per aconseguir una “integració” perfecta de la família que vertebra el guió.  

El film també planteja el difícil dilema de 
molts joves entre agafar el testimoni d‘una 
professió, la d’agricultor, plena d’exigències i 
sacrificis, o optar per altres sortides laborals. 
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Alcarràs, la memoria del campo
La nueva película de Carla Simón ha puesto el territorio de 
Lleida –la Lleida más agrícola, la que produce fruta de la mejor 
calidad– en el panorama cinematográfico internacional. Su Oso 
de Oro en la última Berlinale consagra a la directora catalana 
como uno de los talentos más brillantes de nuestro cine a la 
vez que reivindica uno de los sectores más emblemáticos de la 
economía leridana: el de la agricultura familiar. Alcarràs es una 
crónica de la vida de una familia de agricultores enfrentados 
a la amenaza de un cambio radical de su modus vivendi, y 
también un retrato social de los actuales cambios en los 
modelos agrarios. El film respira la autenticidad que transmiten 
actores no profesionales, la mayoría de los cuales agricultores 
en la vida real elegidos entre 9.000 candidatos. Rodada en 
poblaciones del Segrià y el Pla d’Urgell, la cinta ha contribuido 
a reforzar el potencial turístico de estos municipios en ámbitos 
como el turismo de la floración, el patrimonio monumental o 
la gastronomía, y ha puesto en valor productos de proximidad 
como la fruta dulce. 
La agricultura leridana es una fuente inagotable de recursos 
turísticos. Es el caso del turismo de la floración, especialmente 
en las comarcas del Segrià y las Garrigues, del enoturismo 
(con visitas a las bodegas, fiestas de la vendimia y el vino y 
manifestaciones artísticas), el oleoturismo (que se articula 
en torno al aceite de oliva y ofrece al visitante diversas 
posibilidades experienciales) o los laberintos vegetales, como 
los de Castellserà, la Granja Pifarré o Sant Ramon.

Alcarràs, the memory of the countryside
Carla Simon’s new film has put the territory of Lleida -the most 
agricultural part of Lleida, which produces the best quality fruit- 
on the map of the international film scene. The Golden Bear 
Award, which she won at the last Berlinale, consecrated this di-
rector as one of the brightest talents in Catalan cinema as she 
highlighted one of the most emblematic sectors of the Lleida 
economy: family farming. Alcarràs chronicles the life of a family 
of farmers faced with the threat of a radical change to their mo-
dus vivendi. It also provides a social picture of current changes 
in models of farming. The film exudes authenticity; this is con-
veyed by its non-professional actors, most of whom are real-life 
farmers, who were chosen from 9,000 candidates. Shot in the 
villages of El Segrià and El Pla d’Urgell, the film has helped to 
reinforce the tourist potential of these villages, which are in areas 
renowned for their fruit-blossom tourism, monumental heritage, 
and gastronomy, and has particularly highlighted local products 
such as sweet fruits.
Lleida’s agriculture is an inexhaustible source of tourism poten-
tial. This is certainly the case of: fruit-blossom tourism, and par-
ticularly that in the comarques (local districts) of El Segrià and 
Les Garrigues; wine tourism (with attractions such as visits to 
wineries, harvest and wine festivals, and artistic events); olive oil 
tourism (which is organized around olive oil, and offers visitors a 
choice of various different experiences); and vegetation mazes, 
such as those of Castellserà, Granja Pifarré, and San Ramón.

Alcarràs, eth rebrembe deth camp
Eth nau film de Carla Simon a metut eth territòri de Lhèida -era 
Lhèida mès agricòla, aquera que produsís fruta dera milhor qua-
litat- en panorama cinematografic internacionau. Eth sòn Os d’Aur 
ena darrèra Berlinale consagre ara directora catalana com un des 
valors mès talentosi e remercables deth nòste cinèma, e ath ma-
deish temps reivindique un des sectors mès emblematics dera 
economia lheidatana: eth dera pagesia familiau. Alcarràs ei ua cro-
nica dera vida d’ua familha de pagesi que se ven afrentadi ara me-
naça d’un cambi radicau deth sòn modus vivendi, e ei tanben ath 
madeish temps, un retrat sociau des actuaus cambis enes modèls 
agraris. Eth film respire era autenticitat que transmeten uns actors 
non profesionaus, era major part d’aguesti son pagesi ena vida vi-
danta reau, trigadi entre 9.000 candidats. Rodada en pòbles deth 
Segrià e eth Pla d’Urgell, aguest film a contribuït a refortir tanben eth 
potenciau toristic d’aguesti municipis, en sectors com eth torisme 
dera floracion, eth patrimòni monumentau o eth dera gastronomia, 
e a metut en valor productes de proximitat com ei era fruta doça. 
Era agricultura lheidatana ei ua hònt inagotabla de recorsi toristics. 
En aguest cas parlam deth torisme dera floracion, especiauments 
enes comarques deth Segrià e des Garrigues, der enotorisme 
(damb visites entàs chais enes vinhes, hèstes dera vrenha e deth 
vin, e manifestacions artistiques), er oleotorisme (que s’articule ar 
entorn der òli d’oliva e qu’aufrís ath visitant diuèrses posibilitats 
experienciaus) o toti aqueri laberints vegetaus que son presenti en 
lòcs coma Castellserà, era Granja Pifarré o San Ramon.

Alcarràs, la mémoire des champs
Le nouveau film de Carla Simon a placé la région de Lleida - la 
Lleida la plus agricole, celle qui produit les fruits de la meilleure 
qualité - sur la scène cinématographique internationale. Son prix 
Ours d’or à la dernière Berlinale consacre cette réalisatrice cata-
lane parmi les talents les plus brillants de notre cinéma, tout en 
revendiquant l’un des secteurs les plus emblématiques de l’éco-
nomie de la région de Lleida : l’agriculture familiale. Alcarràs est 
une chronique de la vie d’une famille d’agriculteurs confrontés à la 
menace d’un changement radical de leur mode de vie, mais aussi 
un portrait social de l’évolution actuelle des modèles agricoles. Le 
film respire l’authenticité véhiculée par des acteurs non professi-
onnels, dont la plupart sont de véritables agriculteurs choisis par-
mi 9 000 candidats. Tourné dans des communes du Segrià et du 
Pla d’Urgell, le film a contribué à renforcer le potentiel touristique 
de ces municipalités dans des domaines tels que le tourisme de 
la floraison, le patrimoine monumental et la gastronomie, tout en 
mettant en valeur les produits locaux tels que les fruits. 
L’agriculture de Lleida est une source inépuisable de ressources 
touristiques. C’est le cas du tourisme lié à la floraison, notamment 
dans les districts du Segrià et des Garrigues, du tourisme vitico-
le également appelé « œnotourisme » (visites de caves, fêtes des 
vendanges et du vin et manifestations artistiques), du tourisme lié 
à l’huile également appelé « oléicole » (qui tourne autour de l’huile 
d’olive et offre aux visiteurs diverses possibilités expérientielles), 
ainsi que des labyrinthes végétaux, comme ceux de Castellserà, la 
Granja Pifarré et Sant Ramon.
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A la recerca 
de la Riella 
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El centenari de GUILLEM VILADOT, un bon 
motiu per passejar per Agramunt tot buscant 
la petjada creativa del genial poeta i artista

Text: Pau Echauz - Fotos: Santi Iglesias
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Si viatges cap a Agramunt, hi ha una ruta 
pel sud-oest que parteix de la Fuliola i 
travessa una petita serra que s’anomena 
d’Almenara. En el seu punt més alt hi ha, 
orgullosa, una vella torre de guaita, qui 
sap si d’origen sarraí, una construcció de 
pedra sobre pedra, que és un excel·lent 
mirador de la plana d’Urgell. Aquest ob-
servatori privilegiat, a 459 metres d’al-
titud, era un dels espais preferits per un 
home excepcional, que aquesta prima-
vera hauria complert cent anys de vida 
física si no hagués estat per una malaltia 
que se’l va endur abans d’entrar al segle 
vint-i-u. El personatge d’aquest relat es 

deia, es diu, Guillem Viladot, i era un crea-
dor polifacètic, prolífic, polièdric, que més 
d’una vegada havia dit que pujava tot so-
vint al Pilar d’Almenara a contemplar el 
paisatge, a pensar, a deixar anar la seva 
imaginació desbordant.

Viladot pujava al Pilar d’Almenara de la 
mateixa manera que Nietzsche pujava a 
Sils Marie, als Alps suïssos, un lloc amb 
l’altitud suficient que t’ajuda a prendre 
distància dels altres, un lloc amb què ob-
servar la vida amb una perspectiva dife-
rent, un espai pur, en plena natura, en el 
qual pots pensar, i qui sap si atrapar una 
idea, un pensament que després acaba-
rà sent un poema, un aforisme, una no-
vel·la o una escultura. Des d’Almenara 
pots guaitar allà avall, esperant-te, una 
vila, Agramunt, a la ribera del Sió, el riu 
que serà el primer obstacle geogràfic que 
hauràs de superar.

El centenari del naixement de Guillem 
Viladot i Puig (Agramunt, 1922-Barce-
lona, 1999) és una bona excusa per vi-
sitar aquesta petita ciutat. Agramunt és 

una vila històrica, que per a alguns his-
toriadors va ser una de les capitals dels 
ilergets, la mítica Atanagrum, tot i que 
només és una hipòtesi que encara no 
s’ha demostrat. L’arrelament dels Viladot 
s’enceta a finals del segle XVIII i sempre 
per una professió científica, la farmàcia, 
experts en remeis per a les malures. Els 
avantpassats de l’escriptor eren lletra-
ferits i el seu pare, Joan Viladot, va es-
criure els Romanços agramuntins.

Viladot estimava 
Agramunt. L’estimava 
tant que el va elevar a la 
categoria de mite literari i 
personal 

De la mateix manera que Espriu va ima-
ginar Sinera, Faulkner va inventar Yokna-
patawpha, o García Márquez va construir 
Macondo, Viladot va crear un Agramunt 
mític, que el va acompanyar tota la vida, 
Riella. “S’inventa el nom de Riella arran 
d’una trobada literària d’homenatge a 

El Pilar d’Almenara era un lloc d’inspiració per a Viladot, que freqüentava molt sovint i des d’on deixava anar la seva imaginació desbordant.
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Verdaguer que se celebra al poble de Ri-
ells i només en canvia una lletra, i a partir 
d’aquí, i als seus llibres, neix el mite.” M’ho 
explica el filòleg i periodista Joan Puig, di-
rector de la revista local Sió, amic i profund 
coneixedor de l’obra de Guillem Viladot, 
sens dubte el millor conductor per recór-
rer els carrers i places del poble. En una 
de les seves Cartes per(ver)ses, el poeta 
escriu: “fa segles que els meus ancestres 
s’han arrelat en aquest poble. Si marxés, 
de segur que m’enyoraria. Perquè aquí hi 
deixaria els meus núvols, els meus vents, 
el meu cel, les meves herbes, els meus 
guarets... Soc un sentimental, un romàn-
tic, un decadent, un aristòcrata d’argela-
gues, de timons i d’àrniques montanes”.

Ens hem trobat amb Joan Puig a l’anti-
quíssim pont romànic que creua el Sió, un 
riu que és a Agramunt, i a Riella, com el 
Tíber a Roma. “El Sió no és un riu qual-
sevol, avui el veiem amb un cabal petit i 
tranquil, però ha estat protagonista de 
moments difícils i tràgics per a Agramunt, 
com la famosa rubinada de Santa Tecla, a 

finals del segle XIX, quan les aigües bai-
xen sense avisar i s’enduen sense com-
passió vides humanes”, explica Puig.

Travessem la plaça del Pou i el carrer 
d’Àngel Guimerà i després d’una lleu pu-
jada ens trobem davant una casa que, a 
primera vista, fa la patxoca de ser una 
casa de senyors. Hi ha uns porxos que 
et protegeixen del temps inclement i 
aquest és el primer element de la faça-
na que t’impressiona, juntament amb un 
rètol fet amb ceràmica on s’indica que 
allí hi ha una farmàcia. Més amunt, en-
tre finestrals, un relleu escultòric de dues 
figures que un pressuposa que són Sant 
Cosme i Sant Damià, patrons dels apote-
caris. Dins d’aquest casalot ben conser-
vat, el número 24, Viladot hi va escriure i 
realitzar gairebé tota la seva obra, literà-
ria, plàstica i visual. Avui, Cal Viladot és 
un allotjament rural que en el seu interior 
manté l’essència estètica que li va do-
nar el seu propietari mentre hi va viure i 
crear. La casa del costat, el 26, és el seu 
bressol, ja que allí hi va néixer el 26 d’abril 

A Cal Viladot, la casa pairal on va viure i crear l’artista d’Agramunt, es conserva l’essència estètica que li va donar el seu propietari. Avui és un 
allotjament rural ple d’art i encant.
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de 1922. La farmàcia i habitatge familiar 
va resultar molt malmès per les bombes 
de l’aviació feixista durant la guerra.

Cal Viladot, reconstruïda només acabar 
el conflicte, és un laberint amb moltes 
estances que s’enfila cap amunt per una 
escala central quadrada. Per tota la casa 
es respira l’estètica i el geni viladotià. Així, 
tan aviat et pots trobar amb un desple-
gable de les famoses Sopes de pa torrat 
com molts quadres i escultures, poemes 
objecte,  pintures del seu gran amic Llu-
ís Trepat, i en un racó, dipositada en una 
tauleta, la seva màquina d’escriure, una 
Olivetti portàtil. Als salons, als despat-
xos, als menjadors, per tot arreu, estants 
plens de llibres i més llibres, antics, mo-
derns, amb tapa dura, edicions rústiques, 
de butxaca, novel·les, breviaris, poemaris, 
clàssics, assaigs, enciclopèdies, obres 
completes i revistes enquadernades. La 
curiositat i l’afany de saber d’aquest al-
quimista de la modernitat es demostra 
si ens entretenim llegint el llom dels lli-
bres, des d’Homer a Joyce, passant per 
Dámaso Alonso, Cela, Freud i Lacan, sen-

se oblidar els seus contemporanis, com 
Josep Vallverdú o Manuel de Pedrolo. 
L’Anna Santacreu, la propietària actual, 
ens ensenya algunes de les habitacions 
que s’han reformat per llogar a turistes 
que surten de la casa bocabadats davant 
l’espectacle estàtic que hi ha dins. Tots 
aquests dormitoris s’han batejat amb 
noms d’obres literàries del Guillem, com 
La cendra, Simetria, els infants de Riella, 
Ricard o Joana. 

Si la visita a la casa pairal ha estat una 
aventura visual, la segona parada promet 
una experiència cultural que no pot de-
cebre cap visitant. Ja hem dit que Viladot 
estimava Agramunt amb follia. La prova 
material d’aquest amor són tres vells edi-
ficis ubicats a la plaça del Pare Gras, on 
hi ha la seu oficial de la Fundació Privada 
Guillem Viladot i el museu que va batejar 
amb el nom de Lo Pardal. Aquest Lo és 
tota una declaració reivindicativa d’una 
manera de parlar i de sentir la llengua ca-
talana des de la perifèria ponentina, una 
manera d’enaltir la ruralitat i un regal cul-
tural de primera magnitud que converteix 

El museu que acull la major part de l’obra de Viladot és Lo Pardal, a la plaça del Pare Gras d’Agramunt. 
Desenes d’escultures, gravats, pintures i collages, que ens captivaran i sorprendran alhora.
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Agramunt/Riella en una capital cultural 
de primer ordre.

A la porta del primer casal de Lo Pardal, 
hi ha una peanya amb una gran Q inverti-
da, una advertència al visitant que, quan 
entri per la porta, ha d’estar disposat a 
viure un joc que no té regles o que, en tot 
cas, pretén una disbauxa dels conceptes 
estètics. Si Cal Viladot era el laborato-
ri on el poeta esdevenia un alquimista 
de la paraula i els objectes, Lo Pardal 
és com la sala de jocs on el Guillem va 
anar dipositant els seus experiments 
poètics visuals i objectuals. Hi ha dese-
nes d’escultures, de gravats, de pintures, 
de muntatges, de collages, molts d’ells 
sense cap títol, que poden provocar més 
preguntes que respostes en el visitant 
però que al capdavall fan que l’espec-
tador es vegi obligat a pensar, a buscar 
una resposta racional o a deixar-se anar 
pels camins de l’imaginari viladotià. A 
Lo Pardal hi ha pistes de les influències 
que Viladot va obtenir d’altres creadors 
com Marcel Duchamp, Leandre Cristòfol 

Lo Pardal és també la mostra de la ra-
dical independència de Viladot, com una 
mena d’obra completa en què els dife-
rents nivells són com els volums, i tot fet 
sempre segons el seu criteri, a partir de 
les seves idees, dels seus objectius i amb 
els seus recursos, sense ajuda de ningú, 
sense esperar cap subvenció del poder. 

En aquest sentit, hi ha un muntatge –Ide-
al del jo– que expressa aquest individu-
alisme extrem. Es tracta d’una calavera 
adornada amb una corona ubicada dins 
d’una urna cúbica de vidre i fora del vidre, 
com a prolongació, els quatre volums de 
la seva obra poètica, literària i visual, una 
mena d’autohomenatge. 

Però si el visitant no n’ha tingut prou 
amb el banquet visual que se li ha servit, 
pot seguir per diferents carrerons cap 
a la plaça del Mercat, on en un edifici 
construït després de la guerra hi ha 
l’Espai Guinovart, un museu dedicat a la 
difusió i coneixement de l’obra artística 
d’un creador genial, contemporani i amic 

o els surrealistes. També hi ha referèn-
cies a les seves passions intel·lectuals, 
la psicoanàlisi, l’eros i el tànatos. Viladot 
gaudeix de l’assemblatge o la juxtapo-
sició de diferents objectes que puguin 
esdevenir la representació física o ma-
terial d’una idea, d’un concepte, d’una 
teoria o d’una sensació. Així, hi ha bal-
dufes que dialoguen amb paraules, es-
taquirots que juguen amb paelles, ossos 
d’animals clavats en tenalles, xapes de 
cotxe, estructures de paraigua, calave-
res, ventiladors i balancins que s’ajunten 
amb trossos de ferro i orinals.

A Lo Pardal hi ha pistes 
de les influències que 
Viladot va obtenir
d’altres creadors 
com Marcel Duchamp,
Leandre Cristòfol o 
els surrealistes

A la plaça del Mercat l’Espai Guinovart exhibeix les obres d’aquest altre creador, contemporani i amic de Viladot.  

83



de Guillem Viladot, Josep Guinovart. 
A la plaça hi ha una gran escultura 
d’homenatge al Torró d’Agramunt, 
dissenyada pel mateix Guinovart. Els 
dos artistes es coneixien força bé i 
s’admiraven l’un a l’altre.

La següent estació d’aquesta ruta per Ri-
ella ens porta a la plaça de l’Església, on 
hi ha el temple romànic de Santa Maria, el 
poder diví, i l’ajuntament, el poder tempo-
ral. Joan Puig explica que en els arcs de 
la façana hi niaven orenetes i que l’ajun-
tament va ordenar treure els nius, cosa 
que va provocar un article molt crític de 
Viladot, l’agramuntí que estimava més 
els ocells. En un lateral hi ha una tom-
ba medieval que no se sap a qui estava 
dedicada. Fa anys es va obrir per restau-
rar-la i dins s’hi van trobar els ossos d’un 
home i una dona, units més enllà de la 
mort. Els cadàvers encara conservaven 
roba de l’època, vestits que avui es poden 
veure restaurats i exhibits en una vitrina 
de l’ajuntament.

Si deixem la plaça de l’Església, els nos-
tres peus ens poden encaminar pel raval 
de Sant Francesc cap a una plaça rec-
tangular. Aquí es respira un ambient que 
et pot traslladar al convuls segle XIX, i la 
plaça té un aire burgès, una arquitectura 
de senyors rurals. Explica Viladot que “un 
veí n’era tant de senyor que no sortia mai 

pots observar escultures que l’envolten, 
poesies voluminoses, com Lo Pardal, 
però a l’aire lliure. Des d’aquesta talaia, 
l’adolescent Viladot va observar com els 
avions dels feixistes llançaven les seves 
bombes contra una vila innocent. Aquí, 
aquell fill de casa bona va fer de pagès, 
va treballar l’hort i va segar i amuntegar 
el cereal. 

Ca l’Isidori és un mirador perfecte per ob-
servar Riella amb la perspectiva del turó, 
a l’alçària justa per veure-la allà baix, ple-
na de nens i nenes, d’humans, de gent 
que té somnis, manies, pensaments, 
desitjos i realitats. Guillem Viladot ha 
complert cent anys aquesta primavera, 
100, una xifra que segurament li hauria 
agradat manipular, retocar, girar-la del 
revés o fer-ne un poema visual. Qui sap 
què! Potser hi ha un enigma Viladot, però 
una cosa és certa, ell va morir, però Riella 
segueix viva.
   

de casa ni quan s’hi plantava l’envelat o 
s’hi ballaven sardanes”. L’escriptor creu 
que el Mercadal “és una de les places 
més boniques de Catalunya” i s’entén la 
contundent afirmació, més si tenim en 
compte que en un racó, no sabem quin, li 
van ensenyar solfeig i a tocar el violí.

Caminar, passejar per Riella és una aven-
tura plena de fantasia, de detalls sim-
bòlics que constantment recorden o fan 
referència a Guillem Viladot. Al costat de 
la carretera que va cap a Cervera hi ha 
el Parc de Riella. L’itinerari del parc, dis-
senyat en forma de vuit com el símbol 
de l’infinit, acull textos originals de l’au-
tor, reproduïts sobre diferents faristols, i 
quatre recreacions en forma d’escultures 
urbanes dissenyades per Jaume Figue-
ra. Es tracta de peces tridimensionals de 
gran volum, algunes de les quals compo-
nen un mateix poema. Aquest és el cas 
de les peces escultòriques que interpre-
ten conceptualment el poema concret 
titulat Formes de vida, amb les paraules 
Nen, Noi, Home, Món, quatre paraules.

Cal, però, fer una última estació, una dar-
rera meta per conquerir, i Joan Puig ens 
guia fora de la vila. Per uns camins de 
terra envoltats de camps d’ordi i cereal, 
arribem a Ca l’Isidori, una masia pro-
pietat de la família Viladot des d’abans 
de la guerra. A l’era que hi ha al davant 

A sobre d’aquestes línies, església de Santa Maria, i a la dreta, monument de Guinovart al torrò i plaça del Mercadal.
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D’interès

Lo Pardal. Fundació Guillem Viladot.
Pl. del Pare Gras, 5
25310 Agramunt
Tel. 973 39 07 18 
www.lopardal.com

Parc de Riella, amb les peces conceptuals del poema Formes de vida, de Viladot.
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Una barreja celestial, el torró
La llegenda diu que una nit de fa molts 
anys enrere, quan Agramunt era parada 
i fonda de traginers i comerciants, un vi-
atger que venia de la serra del Montsec 
amb un carregament de mel va fer conei-
xença d’un altre que venia de Reus i por-
tava el carro ple de sacs d’avellanes. Tots 
dos van deixar la seva càrrega al magat-
zem i se’n van anar a dormir pensant en 
el viatge que els esperava l’endemà. Però 
vet aquí que un àngel novell, una mica tra-
pella, va fer una barreja de tots dos ingre-
dients i quan es va adonar de la malifeta, 
ho va voler arreglar amb una mica de pa 
àzim, la pasta de farina amb què es fan les 
hòsties de la missa. Els habitants d’Agra-
munt van aprofitar aquella mescla celes-
tial i hi van afegir sucre i clara d’ou. És així 
com va néixer el famós Torró d’Agramunt.

L’origen de les postres nadalenques ja 
hem dit que es perd en el temps més pre-
tèrit, però els primers documents histò-

rics que parlen de la indústria torronaire 
agramuntina es remunten al 1741, enca-
ra que se sap que els pagesos de la ri-
bera del Sió acostumaven a barrejar els 
ingredients feia ja segles, una activitat 
que els servia per complementar els es-
cassos guanys que els donava el conreu 
de la terra. Tots aquests detalls i d’altres 
més tècnics, a més dels estris i la ma-
quinària adient per fabricar torró i també 
xocolata, es poden veure en un museu, 
tal vegada l’únic de Catalunya especialit-
zat en el dolç. L’empresa Torrons Vicens, 
una marca capdavantera en el sector de 
la confiteria catalana, manté obert el Mu-
seu del Torró i de la Xocolata a la pedra a 
la seva fàbrica de la carretera de Tàrre-
ga, número 1, d’Agramunt. Visitar aquest 
espai és una experiència per als sentits 
més golafres, la vista, l’olor del producte i, 
si no pots resistir la temptació, pots aca-
bar fent un tast i comprar directament el 
producte a la botiga annexa. A la vila hi 

ha també altres excel·lents productors de 
renom com Torrons Roig o Fèlix, un dels 
més artesanals.

El Torró d’Agramunt va començar a ser fa-
mós quan a principis del segle passat els 
productors es van desplaçar a la Rambla 
de Barcelona i van muntar les seves para-
des al voltant de les festes de Nadal. Es-
criptors com Serafí Soler “Pitarra”, Josep 
Maria de Sagarra o Josep Pla descriuen 
en les seves pàgines aquells torronaires 
urgellencs vestits amb camisoles negres 
i una musca, la barretina enrotllada, men-
tre que les dones portaven un mocador 
blanc al cap, diuen que per distingir-se de 
la competència dels confiters de Xixona. 
Avui, el Torró d’Agramunt és una Indica-
ció Geogràfica Protegida i la qualitat del 
producte no admet cap discussió, de tal 
manera que ha deixat de ser una exquisi-
desa nadalenca i s’ha aconseguit que es 
consumeixi tot l’any.
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En busca de la Riella perdida
De camino a Agramunt, una ruta por el sudeste atraviesa la sierra de Almenara, en cuyo punto culminante se levanta una atalaya, el 
Pilar de Almenara, excelente mirador de la plana de Urgell y uno de los espacios preferidos del artista Guillem Viladot. El centenario de 
su nacimiento es una buena excusa para visitar la ciudad. Viladot creó un Agramunt mítico, Riella, que le acompañó casi toda su vida. 
Cal Viladot es un imponente caserío en el que Guillem escribió y realizó casi toda su obra. La casa anexa es su cuna, donde nació el 26 
de abril de 1922. La farmacia y vivienda familiar resultó muy maltrecha por las bombas de la aviación fascista durante la guerra. En la 
plaza del Pare Gras se ubican los tres edificios que constituyen la sede de la Fundación Privada Guillem Viladot y el museo Lo Pardal. La 
plaza del Mercado contiene el Espai Guinovart, un museo dedicado a la difusión y conocimiento del creador Josep Guinovart, amigo de 
Viladot. El paseo por Riella prosigue por el templo románico de Santa Maria, en la plaza de la Iglesia, y llega hasta el Mercadal, “una de 
las plazas más bonitas de Cataluña”, en opinión del escritor. Junto a la carretera de Cervera se halla el Parque de Riella, con un itinerario 
diseñado en forma de ocho, como el símbolo del infinito. El recorrido termina en Ca l’Isidori, una masía propiedad de la familia Viladot 
desde antes de la guerra que constituye un mirador perfecto para observar Riella desde lo alto.

À la recherche de la Riella 
perdue
Sur la route d’Agramunt, un itinéraire vers le 
sud-est traverse le massif d’Almenara, au 
point culminant duquel se dresse une tour 
de guet, le Pilar d’Almenara, qui offre un ex-
cellent point de vue sur la plaine d’Urgell et 
figure parmi les endroits préférés de l’artiste 
Guillem Viladot. Le centenaire de la naissan-
ce de ce dernier est une bonne excuse pour 
visiter cette ville. Viladot créa une Agramunt 
mythique, Riella, qui l’accompagna presque 
toute sa vie. Cal Viladot est un imposant 
mas catalan où Guillem écrivit et réalisa la 
quasi-totalité de son œuvre. La demeure at-
tenante est sa maison natale, où il naquit le 
26 avril 1922. La pharmacie et la maison fa-
miliale furent gravement endommagées par 
les bombes de l’aviation fasciste pendant la 
guerre civile. Sur la place Pare Gras se dres-
sent les trois bâtiments qui accueillent la 
Fondation privée Guillem Viladot, ainsi que 
le musée Lo Pardal. La place du marché 
(Mercadal) abrite quant à elle l’Espace Gui-
novart, un musée dédié à la diffusion et à 
la découverte du créateur Josep Guinovart, 
ami de Viladot. La promenade dans Riella se 
poursuit par l’église romane de Santa Ma-
ria, sur la place de l’église, avant d’arriver au 
Mercadal, « l’une des plus belles places de 
Catalogne », selon l’écrivain. Au niveau de la 
route de Cervera, on trouve le Parc de Riella, 
qui propose un itinéraire conçu en forme de 
huit, comme le symbole de l’infini. Le circuit 
s’achève à Ca l’Isidori, un mas appartenant 
à la famille Viladot depuis l’avant-guerre, qui 
offre un point de vue idéal pour observer Ri-
ella d’en haut.

In search of the lost village 
of Riella
On the way to Agramunt, a route running to the 
southeast crosses the Serra d’Almenara, on 
whose highest point stands a former watch-
tower: the Pilar d’Almenara. This structure pro-
vides an excellent vantagepoint from which to 
look out over of the Urgell plain and it was one 
of the favourite places of the artist Guillem Vila-
dot. In fact, the centenary of the artist’s birth is 
a good excuse to visit the village. Viladot crea-
ted a mythical Agramunt: Riella, which accom-
panied him for most of his life. Cal Viladot is an 
imposing homestead where Guillem wrote and 
produced almost all of his work. The adjoining 
house was his birthplace; where he was born on 
April 26th, 1922. The pharmacy and family home 
were both badly damaged by bombs dropped by 
fascist aviation during the Spanish Civil War. The 
three buildings that constitute the headquarters 
of the Fundació Privada Guillem Viladot and the 
Lo Pardal Museum are all located in the Plaça 
del Pare Gras. The market square contains the 
Espai Guinovart: a museum dedicated to the 
dissemination and knowledge of the creator Jo-
sep Guinovart, who was a friend of Viladot. The 
walk through Riella takes in the Romanesque 
temple of Santa Maria, in the Plaça de l’Esglé-
sia, before reaching the Plaça Mercadal (market 
square) which, according to the writer, is “one of 
the most beautiful squares in Catalonia”. Next to 
the road to Cervera is the Riella Park, which has 
an itinerary in the form of a figure eight, sym-
bolising infinity. The tour ends at Ca l’Isidori, a 
farmhouse that has been owned by the Viladot 
family since before the Spanish Civil War, which 
provides a perfect vantage point from which to 
look out over Riella from up on high.

Ara recercar dera Riella 
perduda
De camin tà Agramunt, ua rota peth sud-
èst trauèsse era sèrra d’Almenara, en punt 
mès naut dera quau se lhèue ua talaia, 
eth Pilar d’Almenara, excellent guardader 
dera plana d’Urgell e un des espacis que 
mès s’estimaue er artista Guillem Viladot. 
Eth centenari deth sòn naishement ei ua 
bona desencusa entà visitar era ciutat. Vi-
ladot creèc un Agramunt mitic, Riella, que 
l’acompanhèc lèu-lèu tota era sua vida. Cal 
Viladot ei ua imponenta maison ena quau 
Guillem escriuec e realizèc lèu tota era sua 
òbra. Era casa junhuda ad aguesta ei era 
sua cunhèra, a on neishec eth 26 de abriu 
de 1922. Era farmàcia e abitatge familiau 
siguec fòrça maufotut pes bombes dera 
aviacion fascista pendent era guèrra. Ena 
plaça deth Pare Gras se i tròben setiades es 
tres bastisses que constituïssen era seden-
ça dera Fundació Privada Guillem Viladot e 
eth musèu Lo Pardal. Era plaça deth Mercat 
conten eth Espaci Guinovart, un musèu de-
dicat ara difusion e coneishement deth cre-
ador Josep Guinovart, amic de Viladot. Era 
passejada per Riella prosseguís peth tem-
ple romanic de Santa Maria, ena plaça dera 
Glèisa, e arribe enquiath Mercadal, “ua des 
places mès polides de Catalonha”, en opini-
on der escrivan. Ath cant dera carretèra de 
Cervera se i tròbe eth Parc de Riella, damb 
un itinerari dessenhat en forma de ueit, com 
eth simbèu der infinit. Eth recorrut acabe en 
Ca l’Isidori, ua masia propietat dera familha 
Viladot des d’abans dera guèrra que cons-
tituís un guardader perfècte entà poder ob-
servar Riella des d’un punt naut.

Escultures al voltant de Ca l’Isidori.
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Oficines 
de turisme. 
Motor del 
territori

Text: Miquel Spa

Fotos: Arxiu del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici, Oficines de Turisme, Patronat de 

Turisme, Jordi V. Pou, Adrià Ropero

La Gemma, de Turisme de Lleida, té nombrosos productes per recomanar als visitants: 
la ciutat i tots els seus encants, entre ells la Seu Vella. 
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A les deu del matí el carrer Major de Lleida 
es comença a activar. L’Eix Comercial tira 
persiana amunt en espera dels primers 
visitants. Al número 31, entre botigues 
de roba, complements i restaurants, la 
Gemma, la Núria, l’Elisabet, la Patrícia, 
la Rosa i la Maria obren també l’Oficina 
de Turisme de Lleida amb el mateix 
esperit optimista d’ajudar, en el seu cas, 
a fer conèixer la ciutat. La capital és el 
seu gran producte. A la mateixa hora 
i encara amb el fred del matí, al carrer 
Sarriolera número 10, al cor del barri vell 
de Vielha, l’Estefania, la Marta i la Isabel 
obren l’Oficina de Turisme per explicar al 
món la Val d’Aran com a essència dels 
Pirineus. Al costat de l’estanc, la seu de 
Correus, l’Ajuntament i les botigues de 
records, l’Oficina de Turisme suma el seu 
rol com a agent clau en la personalitat 
del territori.

Benvinguts a casa

L’atenció personalitzada i el tracte empàtic 
donen sentit i credibilitat a les fotografies 
i dades que el turista ha trobat navegant 
per les xarxes. Des de l’oficina de la capital, 
la Gemma Segués explica que “l’Oficina de 
Turisme és el lloc de benvinguda; avui dia 
amb les noves tecnologies la gent pot pre-
parar-se més el viatge però després, quan 
arriba, el primer que fa és buscar l’Oficina 
perquè la informació personalitzada enca-
ra té molt valor mentre que la converteix 
en una vivència palpable i humana que fa 
que el visitant se senti ben rebut”. 

Les Oficines de Turisme 
són el punt de trobada 
inicial indispensable per 
convertir en vivència 
humana la informació 
que el visitant ha obtingut 
prèviament a Internet

Des de Vielha, l’Estefania Calbetó hi 
afegeix que el rol dels tècnics darrere 
el taulell és indispensable per convertir 
la informació turística en sensacions: 
“Som la rebuda del treball que es fa des 
del Patronat de Turisme de la Diputació; 
la feina que es fa de promoció, visites a 
fires, contactes, organització de press-
trips i altres esdeveniments finalment 
ens arriba a l’Oficina. Atenem la gent i 
som la cara humana i visible del turis-
me de la Val d’Aran quan el visitant ja 
és aquí”. Però la feina de les Oficines no 
es redueix a una bona rebuda. La tasca 
dels seus tècnics és cada vegada més 
precisa a l’hora d’oferir el que el viatger 
desitja perquè prèviament han portat 
a terme una anàlisi del visitant i tot un 
programa de generació de productes. 
Durant tot l’any les Oficines fan una fei-
na de recull i anàlisi de les estadístiques 
del sector: principals demandes, origen 
dels viatgers, tipologies, edat, mitjà de 
transport, accés a la informació...

L’atenció personalitzada dels tècnics de turisme és el que més agraeixen els visitants quan demanen informació als diferents punts de la 
geografia lleidatana.
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Estudi del viatger 
i formació

Durant l’any 2021 les xifres de turisme a 
la demarcació van tornar a repuntar se-
guint l’estela dels rècords del 2019 amb 
els càmpings, que van registrar més de 
800.000 pernoctacions, i les cases de 
Turisme Rural, que van oferir més de 
215.000 nits. El 2019 prepandèmic, les 
comarques de Lleida van rebre més de 
945.000 viatgers i van registrar prop de 
dos milions de pernoctacions. Les Ofi-
cines de Turisme són la gran porta d’en-
trada i alhora els principals pols d’atrac-
ció d’aquests viatgers.  

En Ramon Gasch, de la Seu d’Urgell, fa 25 
anys que treballa a l’Oficina de Turisme 
de la capital de l’Alt Urgell. Abans, co-
menta, es limitava a informar els viatgers, 
ara en canvi a l’Oficina són autèntics as-
sessors del visitant, a qui van a buscar al 
destí i l’atenen personalment quan arriba: 
“Agafem el perfil dels visitants i així al fi-

nal de l’any sabem qui ve a la Seu, d’on ve 
i per què ve; d’aquesta manera decidim 
amb criteri on hem de fer les accions i 
si cal anar, per exemple, al Maresme o a 
l’Hospitalet a reforçar la nostra marca”. 

Una altra funció de les Oficines de Turis-
me és la formativa, especialment les que 
estan circumscrites en destins molt con-
crets com és el cas dels parcs naturals 
del Cadí-Moixeró, de l’Alt Pirineu o el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Les Oficines, o Cases del Parc, 
d’aquests entorns naturals esdevenen 
aules de natura que formen el visitant 
perquè tingui una experiència tan profito-
sa com es pugui. Des de la Casa del Parc 
Nacional d’Espot, en Xavier Llimiñana ex-
plica que “evidentment que fem tasques 
d’informació, però principalment tenim 
un vessant d’educació ambiental perquè 
el Parc Nacional és una figura turística 
molt important que hem de compagi-
nar amb el seu grau de protecció”. Tant 

és així que les Oficines acaben sent els 
ens amb més informació sobre el territo-
ri. El radiografien i de la suma dels grans 
atractius i els secrets més ben desats en 
fan nous productes turístics. La Sònia 
Ortiz, de l’Oficina de la Pobla de Segur, 
desgrana aquest procés: “Som dinamit-
zadors, promotors, creadors de producte, 
comercialitzadors, difusors a través de 
les xarxes socials... fem una anàlisi molt 
exhaustiva de la destinació per determi-
nar què tenim i què volem potenciar; és 
aleshores quan veiem tot el potencial que 
tenim a les Terres de Lleida en l’àmbit 
paisatgístic, gastronòmic o de tradició, 
és un territori molt potent. Amb tot això 
creem els nous productes, els quals des-
prés acaben beneficiant directament i in-
directa moltes empreses, convertint-nos 
en motor de l’economia local”.  

Amb aquest coneixement de cada racó 
del mapa, les Oficines esdevenen eixos 
que vertebren el territori per sobre fins i tot 

Al taulell, els tècnics assessoren el viatger i li programen visites guiades amb indicacions  i recomanacions que agraeixen molt.
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de les fronteres municipals, comarcals o 
provincials. Ho saben molt bé a l’Oficina 
de Turisme de l’Urgell, on l’Esther Corbella 
i l’Elisa Ferrer coordinen productes 
culturals de primer ordre com la Ruta del 
Cister relligant la comarca amb altres de 
la demarcació de Tarragona. Alhora, les 
Oficines se situen al centre de la vida 
local, com la del Solsonès, que gestiona 
una plataforma de venda d’entrades a 
monuments, visites guiades, concerts i 
espectacles que la converteixen en punt 
neuràlgic de l’activitat cultural.

A les Terres de Lleida 
hi ha una seixantena 
d’oficines d’informació en 
les quals hi treballen més 
de cent professionals

Són oficines lligades als patronats comar-
cals de turisme, institucions locals, admi-
nistracions, espais culturals, parcs naturals 
o monuments històrics. Des de l’Oficina de 
la Vall de Boí, la Montse Señís fa una ra-
diografia de la seva feina: “Una tasca pro-
fessional i moderna que va molt més enllà 
d’un punt d’informació. L’Oficina participa 
en el procés de seducció del viatger, en el 
d’informació sobre el territori, en el de re-

serva de serveis, en el de recepció una ve-
gada és al destí, en el de configuració d’una 
oferta d’activitats perquè gaudeixi de l’ex-
periència i finalment també en el procés de 
difusió d’aquesta experiència a través de 
les xarxes per tal que la informació torni a 
començar el procés”. Señís apunta que un 
dels grans mèrits dels tècnics de turisme 
de la demarcació és aconseguir que el visi-
tant potencial senti ja la calidesa del territori 
des del sofà de casa seva mentre consulta 
la informació turística. És així com Lleida 
comença a ser una experiència abans de 
sortir de casa per, finalment, fer-se realitat 
arreu del mapa comarcal per mitjà de les 
seves Oficines de Turisme.  

Al taulell de les Oficines de Turisme de la 
demarcació, els tècnics assessoren el vi-
atger i li programen visites guiades amb 
indicacions incontestables. Propicien 
aquell moment màgic en el qual la recer-
ca d’informació esdevé segura i personal. 

El visitant se sent ben tractat i segur. A tal 
hora, a tal lloc, aquella persona el condui-
rà en un viatge que recordarà per sempre. 
Tiquet en mà, les comarques de Lleida es-
devenen més reals que mai a través d’una 
experiència inoblidable de tracte humà 
que és fruit d’un treball constant tot l’any. 
Benvinguts a l’Oficina, benvinguts a casa.
 

Dinamitzant el territori

Per optimitzar l’atenció al viatger i, al-
hora, enfortir aquest rol dinamitzador, 
el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida coordina des de l’any 2016 
un programa específic destinat als res-
ponsables de les Oficines de Turisme 
del Pirineu i les Terres de Lleida. Aquest 
programa té per objectiu millorar la ges-
tió de les diferents microdestinacions 
turístiques de la demarcació de Lleida 
per mitjà de l’ús d’eines tecnològiques, 
accions específiques i formació espe-
cialitzada que millorin l’experiència de 
l’atenció del visitant a la destinació. El 
projecte ha permès, entre d’altres acci-
ons, implantar la connexió al servei de 
wifi gratuït del Patronat de Turisme de 
la Diputació adreçat als visitants que 
s’informen a les Oficines de Turisme; 
coordinar les necessitats de millora del 
gestor estadístic Oficines de Turisme 
de Catalunya (OTC) liderat per la Direc-
ció General de Turisme de la Generalitat 
de Catalunya; organitzar formació sobre 
novetats, tendències i noves tecnologies 
aplicades al turisme; convocar jornades 
d’interoficines per intercanviar experièn-
cies, així com també instal·lar diversos 
plafons de doble funció promocional i 
audiovisual. 

Punt d’informació turística al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
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En aquest sentit, pel cap de Promoció i 
Màrqueting del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, Juli Alegre, les Ofi-
cines “són un factor imprescindible en 
l’èxit del turisme perquè són la cara ama-
ble que ajuda i assessora; un primer con-
tacte que és clau i estratègic”. Els tècnics 
que reben el turisme serveixen també de 

Més informació: consulteu les 
pàgines 98 i 99

termòmetre perquè el Patronat conegui 
les demandes dels viatgers. Per això l’ens 
va crear aquest programa per a totes les 
oficines de la demarcació. Alegre emfa-
titza que gràcies a aquest treball aglu-
tinador i coordinador entre les Oficines, 
cada una és, alhora, «una porta oberta a 
tota la demarcació de Lleida”.

La presència i promoció en fires és una altra de les tasques dels professionals de turisme. A la imatge, a Fitur.  

Sovint les Oficines de Turisme són centres d’acollida de visitants amb diferents espais al seu servei com ara la del Pallars Sobirà, situada a Sort.
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Oficinas de Turismo. Motor del territorio
Las Oficinas de Turismo son el punto de encuentro inicial 
indispensable para convertir en vivencia humana la información 
que el visitante ha obtenido previamente en Internet. La atención 
personalizada y el trato empático dan sentido y credibilidad a 
las fotos y datos que el turista ha encontrado navegando por las 
redes. Constituyen la gran puerta de entrada y los principales 
polos de atracción de los viajeros que llegan a las comarcas de 
Lleida. Pero el trabajo de estas Oficinas no se reduce a un buen 
recibimiento. La tarea de sus técnicos es cada vez más precisa a 
la hora de ofrecer lo que el visitante desea. Durante todo el año, 
realizan una labor de recogida y análisis de las estadísticas del 
sector turístico. Otra función que desempeñan las Oficinas de 
Turismo es la formativa, especialmente las que se circunscriben 
a destinos muy concretos como los parques y espacios 
naturales. En las Tierras de Lleida hay unas sesenta oficinas de 
información en las que trabajan más de cien profesionales. En 
sus mostradores, los técnicos aseso-ran al viajero y le programan 
visitas guiadas con indicaciones incontestables. Para optimizar la 
atención al visitante y fortalecer este rol dinamizador, el Patronato 
de Turismo de la Diputación de Lleida coordina desde 2016 un 
programa específico destinado a los responsables de las Oficinas 
Turísticas para mejorar la gestión de los distintos microdestinos 
de la demarcación a través del uso de herramientas tecnológicas, 
acciones específicas y formación especializada que mejoren la 
experiencia de la atención al visitante en destino.

Tourist Offices: The Motors of the Territory
Tourist Offices are essential initial meeting points that help to con-
vert the information that visitors have previously obtained via the 
Internet into a human experience. Personalised attention and em-
pathetic treatment give meaning and credibility to the photographs 
and data that tourists have found while browsing websites. They are 
also great gateways and the main poles of attraction for travellers 
visiting the comarques (local districts) of Lleida. However, the work 
of these offices is not only limited to providing a good reception. 
The tasks performed by their technicians have become increasing-
ly precise in providing visitors with what they want. Throughout the 
year, they carry out a labour of collecting and analysing statistics 
about the tourism sector. Another function carried out by Tourist 
Offices is that of training. This is particularly relevant in the case 
of offices dedicated to promoting precisely defined destinations, 
such as parks and natural spaces. In the Lands of Lleida, there are 
about 60 tourist information offices, employing more than 100 pro-
fessionals. The technicians that work in them provide visitors with 
good advice and clear instructions and help them to schedule guid-
ed tours. Since 2016 the Patronat de Turisme of the Diputació de 
Lleida has run a specific programme for those responsible for op-
erating local Tourist Offices. The aim is to optimize client care and 
strengthen the dynamic role played by these offices. In this way, 
it is possible to help them to improve the management of differ-
ent micro-destinations within the local territory, through the use of 
technological tools and specific actions. Such specialized training 
improves the service given to visitors and also their experiences at 
their respective destinations.

Foto de família dels tècnics 
de les Oficines de Turisme de 
la demarcació de Lleida.
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Les Offices de tourisme, force motrice du 
territoire
Les Offices de tourisme sont le point de rencontre initial indispen-
sable pour convertir en expérience humaine les informations que 
le visiteur a préalablement obtenues sur Internet. Une attention 
personnalisée et un accueil empathique donnent du sens et de la 
crédibilité aux photos et aux informations que le touriste a trouvées 
en surfant sur le web. Ils constituent la grande porte d’entrée et 
les principaux pôles d’attraction des voyageurs qui arrivent dans 
la région de Lleida. Toutefois, le travail de ces offices ne se limite 
pas à un bon sens de l’accueil. La mission de leurs agents devient 
de plus en plus précise lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins des 
visiteurs. Tout au long de l’année, ils assurent un travail de collec-
te et d’analyse des statistiques liées au secteur du tourisme. Une 
autre fonction remplie par les Offices de tourisme réside dans la 
formation, notamment celle qui concerne des destinations très 
spécifiques, telles que les parcs et les espaces naturels. Les Terres 
de Lleida disposent d’une soixantaine de bureaux d’information qui 
emploient plus de cent professionnels. À leurs guichets, les agents 
conseillent les voyageurs et leur programment des visites guidées 
avec des consignes claires. Afin d’optimiser le service aux visiteurs 
et de renforcer ce rôle de moteur, le Patronat de Turisme (sorte de 
Comité régional du tourisme) de la Diputació de Lleida coordonne 
depuis 2016 un programme spécifique destiné aux responsables 
des Offices de tourisme. Ce dernier vise à améliorer la gestion des 
différentes micro-destinations de la région, grâce à l’utilisation 
d’outils technologiques, d’actions ciblées et de formations spécia-
lisées qui améliorent l’expérience du service aux visiteurs sur place.

Burèus de torisme. Motor deth territòri
Es burèus de torisme son eth punt de trobada iniciau indispensable 
entà transformar en vivéncia umana era informacion qu’eth visitant 
a pogut obtier abans en Internet. Era atencion personalizada e eth 
tracte empatic dan tot eth sentit e credibilitat as fòtos e dades qu’eth 
torista pòt auer trobat en tot navegar pes hilats. Constituïssen 
era grana pòrta d’entrada e es principaus pòles d’atraccion des 
viatjaires quan arriben enes comarques de Lhèida. Mès, qu’eth 
trabalh d’aguesti burèus non son sonque tà un bon recebement e 
pro. Eth trabalh des tecnics d’aguesti lòcs ei cada viatge mès precís 
entà aufrir aquerò qu’eth visitant poirie desirar. Pendent tot er an, 
hèn ua labor de recuelhuda e d’analisi de dades estadistiques deth 
sector toristic. Ua auta des foncions que pòrten a tèrme es burèus 
de torisme ei era formativa, especiauments es que se circonscriuen 
as destinacions fòrça concrètes, com es parcs e espacis naturaus. 
Enes Tèrres de Lhèida i a uns seishanta burèus d’informacion enes 
quaus trabalhen mès de cent professionaus. Enes sòns taulèrs, 
es tecnics assessoren ath viatgèr e li programen visites guidades 
damb indicacions incontestables. Entà optimizar era atencion ath 
visitant e refortir aguest ròl dinamizador, eth Patronat de Torisme 
dera Deputacion de Lhèida a compdar deth 2016 coordine un 
programa especific adreçat as responsables des burèus toristics en 
pr’amor de milhorar era gestion des diferentes microdestinacions 
dera demarcacion a trauès der usatge de airines tecnologiques, 
accions especifiques e formacion especializada que milhoren era 
experiéncia dera atencion ath visitant ena destinacion madeisha.
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha 
convocat el 33è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” 
de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet, amb una dotació 
econòmica de 45.000 €, distribuïts en 8 categories. 

El guardó mantindrà en aquesta nova convocatòria les 8 categories i els 45.000 €, 
distribuïts en un premi especial de 10.000 € al millor treball escollit pel jurat entre els 8 
reportatges guanyadors en les diferents categories i altres 7 premis de 5.000 euros ca-
dascun. Les 8 categories del certamen són les següents: premsa escrita d’informació 
general, premsa especialitzada en viatges i turisme, ràdio, televisió, premsa internaci-
onal (al millor treball publicat o emès a l’estranger), reportatge fotogràfic, Internet (por-
tals informatius multimèdia) i, finalment, un altre destinat al millor treball dels mitjans 
de comunicació locals de les Terres de Lleida.
 
Els treballs que poden optar al premi en aquesta nova convocatòria del guardó han 
d’haver estat produïts i publicats en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2021 i el 
30 de setembre de 2022. La butlleta d’inscripció i els treballs hauran de ser lliurats pels 
autors, o per qualsevol persona o entitat que n’acrediti el consentiment, en el termini 
comprès entre l’1 i el 31 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.
 
El jurat del guardó estarà format per destacats professionals del món de la comunicació 
i presidit pel degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Cal recordar que el jurat de la 
32a edició del Premi “Pica d’Estats” va estar integrat pel degà del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, Joan Maria Morros, i en van formar part com a vocals els/les periodistes 
Lourdes Ballarín, Francesc Canosa, Santiago Costa, Josep Cuní, Pepa Fernández, Lluís 
Foix, Francesc Guillaumet, Mariano Palacín, Mònica Terribas i Rafa Gimena. El cap de 
Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va actuar com a secretari.

EL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA CONVOCA EL 33è PREMI “PICA D’ESTATS”

Defoto
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Acte de lliurament del 32è Premi Internacional “Pica d’Estats” (foto esquerra). Sobre aquestes línies, jurat del 32è Premi.

Call for participation in the 33rd 
edition of the “Pica d’Estats” Prizes 
The Patronat de Turisme (Tourist Board) of the 
Diputació de Lleida has recently announced the 
call for participation in the 33rd edition of the 
“Pica d’Estats” International Tourist Prize for 
Press, Radio, Television and Internet Journa-
lism, which offers total prize money of €45,000, 
shared between 8 competition categories: writ-
ten press providing general information; press 
specializing in travel and tourism; radio; televi-
sion; international press (for the best work pu-
blished or broadcast abroad); photographic re-
ports; Internet (multimedia information portals); 
and, finally, for the best work of local media from 
the Lands of Lleida. The €45,000 prize money 
will be distributed between a special prize of 
€10,000, for what the jury consider the best of 
the 8 prize-winning reports in the different ca-
tegories, and another 7 prizes, each of €5,000.
The works must have been produced and pu-
blished in the period between October 1st, 2021 
and September 30th, 2022. The registration 
form and works must be submitted by the aut-
hors, or by any other person or entity that can 
prove their consent, within the period between 
October 1st and 31st, 2022. The competition 
jury will be made up of outstanding professi-
onals from the world of communications and 
chaired by the Dean of the College of Journa-
lists of Catalonia.

Convocado el 33º Premio “Pica d’Estats”  
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida ha convocado el 33º Premio Turístico Internacional “Pica d’Estats” de Prensa, Radio, 
Televisión e Internet, con una dotación económica de 45.000 €, distribuidos en 8 categorías: prensa escrita de información general, prensa 
especializada en viajes y turismo, radio, televisión, prensa internacional (al mejor trabajo publicado o emitido en el extranjero), reportaje 
fotográfico, Internet (portales informativos multimedia) y, por último, otro destinado al mejor trabajo de los medios de comunicación lo-
cales de las Tierras de Lleida. Los 45.000 € se distribuirán en un premio especial de 10.000 € al mejor trabajo elegido por el jurado entre 
los 8 reportajes ganadores en las distintas categorías y otros 7 premios de 5.000 € cada uno. 
Los trabajos deben haber sido producidos y publicados en el período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 
2022. El boletín de inscripción y los trabajos deberán ser entregados por los autores, o por cualquier persona o entidad que acredite su 
consentimiento, en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022, ambos incluidos. El jurado del galardón estará formado por 
destacados profesionales del mundo de la comunicación y presidido por el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña. 

Appel à participation au 33e Prix 
« Pica d’Estats » (Pique d’Estats)
Le Patronat de Turisme (sorte de Comité régi-
onal du tourisme) de la Diputació de Lleida a 
lancé un appel à participer à la 33e édition du 
Prix touristique international « Pica d’Estats » 
de presse, radio, télévision et Internet, doté de 
45 000 € répartis en 8 catégories : presse écri-
te générale, presse spécialisée en voyages et 
tourisme, radio, télévision, presse internatio-
nale (pour le meilleur travail publié ou diffu-
sé à l’étranger), reportage photographique, 
Internet (portails d’information multimédia), 
ainsi qu’un autre destiné au meilleur travail 
des médias locaux des Terres de Lleida. Les 
45 000 € seront répartis en un prix spécial de 
10 000 € remis au meilleur travail choisi par 
le jury, parmi les 8 reportages gagnants dans 
les différentes catégories, accompagné de 7 
autres prix de 5 000 € chacun. 
Les travaux doivent avoir été produits et 
publiés dans la période comprise entre le 
1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. 
Le formulaire de participation et les travaux 
doivent être soumis par les auteurs, ou par 
toute personne ou organisme attestant de 
leur consentement, entre le 1er et le 31 oc-
tobre 2022, tous deux inclus. Le jury du prix 
sera constitué d’éminents professionnels 
du monde de la communication et présidé 
par le doyen de l’Ordre des journalistes de 
Catalogne.

Convocat eth 33au Prèmi 
“Pica d’Estats”
Eth Patronat de Torisme dera Deputacion 
de Lhèida a convocat eth 33au Prèmi Toris-
tic Internacionau “Pica d’Estats” de Premsa, 
Ràdio, Television e Internet, damb ua dota-
cion economica de 45.000 €, distribuïts en 8 
categories: premsa escrita d’informacion ge-
nerau, premsa especializada en viatges e to-
risme, ràdio, television, premsa internacionau 
(ath milhor trabalh publicat o emetut en es-
trangèr), reportatge fotografic, Internet (por-
taus informatius multimèdia) e, fin finau, un 
aute destinat ath milhor trabalh des mieis de 
comunicacion locaus des Tèrres de Lhèida. 
Es 45.000€ se distribuïràn en un prèmi espe-
ciau de 10.000€ ath milhor trabalh, trigat per 
un jurat d’entre es 8 reportatges guanhadors 
enes diferentes categories e 7 prèmis mès de 
5.000 € cada un. 
Es trabalhs an d’auer estat produsits e publi-
cats en periòde includit entre er 1 d’octobre 
de 2021 e eth 30 de seteme de 2022. Eth bu-
lletin d’inscripcion e es trabalhs auràn d’èster 
depositadi pes autors, o per quinsevolha per-
sona o entitat qu’acredite eth consentiment 
der autor, en tèrme comprenut entre er 1 e 
eth 31 d’octobre de 2022, andús includidi. Eth 
jurat deth guerdon serà format per importan-
ti profesionaus deth mon dera comunicacion 
e presidit peth degan deth Collègi de Perio-
distes de Catalonha.

Defoto
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CONSELLS COMARCALS
Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973 35 31 12
turisme@alturgell.ddl.net
alturgell.cat

Consell Comarcal
de l’Alta Ribagorça
Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 69 03 53
consell@ccar.ddl.net
pturisme@ccar.ddl.net
altaribagorça.cat

Consell Comarcal de la Cerdanya
Pl. del Rec, 5
17520 Puigcerdà
Tel. 972 88 48 84
recepcio@cerdanya.org
cerdanya.cat

Consell Comarcal
de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 les Borges Blanques
Tel. 973 14 26 58
consell@garrigues.cat
ccgarrigues.com

Consell Comarcal
de la Noguera
Plaça de la Unió Catalanista, 1
25600 Balaguer
Tel. 973 44 89 33
consell@ccnoguera.cat
montsec.cat

Consell Comarcal
del Pallars Jussà
C. Soldevila, 18 (casa Sullà)
25620 Tremp
Tel. 973 65 01 87
turisme@pallarsjussa.cat
pallarsjussa.net

Consell Comarcal
del Pallars Sobirà
Camí Cabanera, 2
25560 Sort
Tel. 973 62 10 02
turisme@pallarssobira.cat
turisme.pallarssobira.cat

Consell Comarcal del Pla d’Urgell
C. Prat de la Riba, 1
Edif. Can Niubó
25230 Mollerussa
Tel. 973 71 13 13
consell@plaurgell.cat
plaurgell.cat

Consell Comarcal
de la Segarra
Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel. 973 53 13 00
consell@ccsegarra.cat
ccsegarra.cat
lasegarra.org

Consell Comarcal del Segrià
C. Canyeret, 12
25007 Lleida
Tel. 973 05 48 00
turisme@segria.cat
segria.cat

Consell Comarcal del Solsonès
C. Dominics, 14
(Pl. del Consell Comarcal)
25280 Solsona
Tel. 973 48 20 03
consell@elsolsones.cat
elsolsones.cat

Consell Comarcal de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
turisme@urgell.cat
urgell.cat
turismeurgell.cat
larutadelcister.info

Conselh Generau d’Aran
Pg. dera Libertat, 16
25530 Vielha
Tel. 973 64 18 01
conselharan.org

OFICINES DE TURISME
Agramunt
Of. Municipal de Turisme
d’Agramunt
Pl. del Pou, s/n
25310 Agramunt
Tel. 973 39 10 89
turisme@agramunt.cat
agramunt.cat

Alguaire
Of. Turisme Aeroport
de Lleida-Alguaire
Tel. 973 03 27 44

Alinyà
La Rectoria d’Alinyà
Plaça del Ball Pla
25794 Alinyà
Tel. 608 05 56 66
info@alinyamuntanya.cat
alinyamuntanya.cat

Arbeca
Espai Cèsar Martinell -
Cooperativa del Camp
C. Lleida, 32
25140 Arbeca
Tel. 973 16 01 82 / 973 16 00 08
turismearbeca206@arbequina.coop
arbeca.cat

Arties
Of. Turisme de la Val d’Aran
(Només oberta primavera i estiu)
C. dera Mòla, s/n - 25599 Arties
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

Balaguer
Pl. Comtes d’Urgell, 5
25600 Balaguer
Tel. 973 44 51 94 / 973 44 66 06
turisme@balaguer.cat
balaguer.cat

Baronia de Rialb, la
C. Monestir, 1
25747 Gualter, la Baronia de Rialb
Tel. 973 46 02 34
turisme@baroniarialb.cat
baroniarialb.cat

Barruera
Patronat de la Vall de Boí
Pg. Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera
Tel. 973 69 40 00
vallboi@vallboi.com
vallboi.com

Bellpuig
Of. Municipal de Turisme
de Bellpuig
Pl. Sant Roc, 23 - 25250 Bellpuig
Tel. 973 32 05 36 / 973 32 04 08
oficinaturisme@bellpuig.cat
bellpuig.cat

Punt d’Informació del
Convent de Sant Bartomeu
Ctra. Belianes, s/n
25250 Bellpuig
Tel. 973 32 02 92
bellpuig.cultura@gencat.cat
bellpuig.cat

Bellver de Cerdanya
Centre d’informació, interpretació
i recerca del Parc Natural del
Cadí-Moixeró
C. de la Font, 5
25721 Talló (Bellver de Cerdanya)
Tel. 973 51 08 02
centredetallo@bellver.org
bellver.org
bellverecoturismecerdanya.cat

Borges Blanques, les
Cons. Com. de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 les Borges Blanques
Tel. 973 14 26 58
turisme@garrigues.cat
turismegarrigues.com

Oficina Comarcal i Local de
Turisme Espai Macià
Pl. Ramon Arqués, 5
25400 les Borges Blanques
Tel. 973 14 08 74
info@espaimacia.cat

Bossòst
(Només oberta primavera i estiu)
Eth Grauèr, s/n - 25550 Bossòst
Tel. 973 64 72 79
torisme@bossost.es
bossost.es

Cervera
Turisme Cervera
Av. President Macià, 78
25200 Cervera
Tel. 973 53 44 42
turisme@cerverapaeria.cat
turismecervera.cat

Oficina Comarcal de Turisme
Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel. 973 53 13 00
turisme@ccsegarra.cat
lasegarra.org

Cogul, el
Punt d’Informació
“Centre d’interpretació de les
pintures rupestres del Cogul”
Camí de l’Albagés, km 1
25152 el Cogul
Tel. 672 44 59 90
reservescogul.acdpc@gencat.cat
cogul.cat

Coll de Nargó
Ajuntament i Dinosfera
Pl. de l’Ajuntament
25793 Coll de Nargó
Tel. 973 38 30 48
culturaiturisme@collnargo.ddl.net
collnargo.ddl.net

Estany d’Ivars i Vila-sana
Punt d’Atenció Turístic
(Zona aparcaments)
Tel. 973 71 13 13
info@estanyivarsvilasana.cat
estanyivarsvilasana.cat

Esterri d’Àneu
C. Major, 42
25580 Esterri d’Àneu
Tel. 973 62 63 45
turisme@esterrianeu.cat
vallsdaneu.org

Gerri de la Sal
Of. Tur. del Baix Pallars
Pl. Àngel Esteve, s/n
25590 Gerri de la Sal
Tel. 973 66 20 40 / 630 05 61 38
turisme@baixpallars.ddl.net
baixpallars.ddl.net

Gósol (Berguedà)
Inf. Turisitica i Centre Picasso
Pl. Major, 1
25716 Gósol
Tel. 973 37 00 55
elstreshereus@gmail.com
gosol.ddl.net

Granadella, la
Of. Turisme de la Granadella
Plaça de la Independència, 1
25177 la Granadella
Tel. 973 09 41 01
info@culturadeloli.cat

Guissona
C. del Tint, 2
25210 Guissona
Tel. 973 55 14 14
turisme@guissona.cat
guissona.cat
museudeguissona.cat

Isona i Conca Dellà
Punt d’informació Museu 
Conca Dellà
C. del Museu, 7
25650 Isona
Tel. 973 66 50 62
ofturisme@parc-cretaci.com
parc-cretaci.com

Ivars d’Urgell
Punt d’Atenció Turístic
Cal Sinén
(Afores d’Ivars d’Urgell)
25260 Ivars d’Urgell
Tel. 973 71 13 13
estany@plaurgell.cat
turismeplaurgell.cat

Les
(Només oberta primavera i estiu)
Av. Sant Jaume, 39
25540 Les
Tel. 973 64 73 03
torismeles@torismeles.com
torismeles.com

Llavorsí
Punt de reforç d’estiu
Ctra. Vall de Cardós, s/n
25595 Llavorsí
Tel. 973 62 20 08
ajuntament@llavorsi.ddl.net
llavorsi.ddl.net
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Lleida
Of. Tur. de Catalunya a Lleida
Pl. Edil Saturnino, 1
25007 Lleida
Tel. 973 24 88 40
ot.lleida@gencat.cat

Punt d’Informació
Turó de la Seu Vella
Edifici Canonja
25002 Lleida
Tel. 973 23 84 46
ot.lleida@gencat.cat

Turisme de Lleida
C. Major, 31 bis
25007 Lleida
Tel. 973 70 03 19
infoturisme@paeria.es
turismedelleida.cat

Llessui
Centre d’informació de Llessui
Ecomuseu dels Pastors de la Vall
d’Àssua
Escoles de Llessui, s/n
25567 Llessui
Tel. 973 62 17 98

Mollerussa
Oficina Turisme del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell
(planta baixa Casa Canal)
Av. Jaume I, 1
25230 Mollerussa
Tel. 973 60 39 97
turisme@plaurgell.cat
turismeplaurgell.cat

Oficina Turisme del Pla d’Urgell
(Can Niubó)
C. Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel. 973 71 13 13
turisme@plaurgell.cat
plaurgell.cat

Oliana
Av. Barcelona, 81
25790 Oliana
Tel. 973 47 03 39
olianaturisme@gmail.com
oliana.cat

Organyà
Pl. de les Homilies
25794 Organyà
Tel. 973 38 20 02
ajuntament@organya.cat
organya.cat

Penelles
C. del Carme, 2
Tel. 973 61 02 46 / 621 266 167
gargar@penelles.cat
gargar.negocio.site/

Pobla de Segur, la
Of. Tur. de la Pobla de Segur
(Estació d’esports i natura del
Pirineu)
Plaça del Ferrocarril
25500 la Pobla de Segur
Tel. 973 68 02 57
turisme@lapobladesegur.cat
lapobladesegur.cat

Pont de Suert, el
Patronat Comarcal de
Turisme de l’Alta Ribagorça
Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 69 04 02
pturisme@ccar.ddl.net
turismealtaribagorca.cat

Of. Municipal de Turisme
del Pont de Suert
Av. de Victoriano Muñoz, 22
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 69 06 40 / 973 69 00 05
turisme@elpontdesuert.cat
visitaelpontdesuert.com

Port del Comte
Estació d’Esquí
25284 la Coma i la Pedra
Tel. 973 49 23 78
ajuntament@comapedra.cat
comapedra.cat

Puigcerdà
Turisme Cerdanya
Ctra. N-260, km 179-180
17520 Puigcerdà (Girona)
Tel. 972 14 06 65
info@cerdanya.org
cerdanya.org

Oficina Torisme Salardú
Trauèssa Balmes, 2
25598 Salardú
Tel. 973 64 51 97
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

Santuari del Miracle (Riner)
Oficina de Turisme del Miracle
Santuari del Miracle, s/n
25290 el Miracle (Riner)
Tel. 973 09 09 16
reserves@elmiracle.cat
elmiracle.cat

Sant Llorenç de Morunys
Oficina de Turisme
Ctra. de Berga, s/n
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 49 21 81
info@lavalldelord.com
lavalldelord.com

Seu d’Urgell, la
Of. Tur. de la Seu d’Urgell
C. Major, 8
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973 35 15 11 / 973 35 30 57
info@turismeseu.com
turismeseu.com

Turisme Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973 35 31 12
turisme@alturgell.ddl.net
alturgell.cat

Turisme Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
Tel. 973 62 10 02 - Fax. 973 62 10 03
www.pallarssobira.cat
otpallarssobira.wordpress.com

Solsona
Of. Tur. del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10
turisme@turismesolsones.com
turismesolsones.com
solsonaturisme@ajsolsona.cat
solsonaturisme.com

Sort
Of. Com. de Turisme
del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
Tel. 973 62 10 02
turisme@pallarssobira.cat
turisme.pallarssobira.cat

Tàrrega
Of. Com. de Turisme de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 07 07
turisme@urgell.cat
turismeurgell.cat
larutadelcister.info

Tavascan
Ctra. de Tavascan, s/n
25577 Tavascan
Tel. 973 62 30 79
info@tavascan.net
tavascan.net

Torre de Capdella, la
Ajuntament de la Torre de Capdella
Punt d’Informació
Turisme Vall Fosca
Pl. de l’Ajuntament, 1
25515 la Torre de Capdella
Tel. 973 66 30 01
turisme@vallfosca.net
vallfosca.net

Tremp
Epicentre. Centre de visitants
del Geoparc
Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 65 34 70
oficinaturisme@pallarsjussa.cat
pallarsjussa.net

Tuixent
Ajuntament
Pl. Serra del Cadí, 1
25717 Tuixent
Tel. 973 37 00 30
museu@trementinaires.org
trementinaires.org

Utxesa
Punt d’Informació
i d’Interpretació d’Utxesa
Av. Pearson, 2
25170 Torres de Segre
Tel. 973 79 63 94 / 660 61 26 15
utxesa@utxesa.org
utxesa.org

Vallbona de les Monges
Of. Municipal de Turisme de
Vallbona de les Monges
C. Prat de la Riba, 6
25268 Vallbona de les Monges
Tel. 973 98 25 00
turisme@vallbonadelesmonges.cat
vallbonadelesmonges.cat

Vall de Cardós
Punt de reforç d’estiu
Camí de la Reguera, s/n
25570 Ribera de Cardós
Tel. 973 62 31 22
ajuntament@vallcardos.ddl.net
valldecardos.cat

Verdú
Of. Municipal de Turisme
Pl. Bisbe Comelles, 13
25340 Verdú
Tel. 973 34 72 16
turisme@verdu.cat
verdu.cat

Vielha
Foment Torisme Val d’Aran
Pg. dera Libertat, 16
25530 Vielha
Tel. 973 64 06 88
info@visitvaldaran.com
visitvaldaran.com

Of. Torisme Vielha
C. Sarriulèra, 1
25530 Vielha
Tel. 973 64 01 10
o.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

Vilagrassa
Of. Municipal de Turisme
C. Tàrrega, 12
25330 Vilagrassa
Tel. 973 31 11 62
ajuntament@vilagrassa.cat
vilagrassa.cat

Vila-sana
Punt d’Atenció Turístic
de Vila-sana
(Afores de Vila-sana)
25245 Vila-sana
Tel. 973 71 13 13
estany@plaurgell.cat
estanyivarsvilasana.cat
turismeplaurgell.cat

PUNTS D’INFORMACIÓ
DELS PARCS
Centre dels Parcs dels Pirineus
Av. Valls d’Andorra, 33
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973 36 09 54
pnaltpirineu@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici
Seu administrativa Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 69 61 89
pnaiguestortes@gencat.cat
info.aiguestortes@oapn.es
parcsnaturals.gencat.cat/ca/
aiguestortes

Casa del Parc
C. de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. 973 62 40 36

Parc Natural de l’Alt Pirineu
Seu del Parc Natural de l’Alt
Pirineu
C. de la Riba, 1
25595 Llavorsí
Tel. 973 62 23 35
pnaltpirineu@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat/ca/
altpirineu

Parc Natural del Cadí-Moixeró
C. la Vinya, 1
08695 Bagà
Tel. 938 24 41 51
pncadimoixero@gencat.cat
gencat.cat/parcs/cadi

Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran, 18, 3r pis
25007 Lleida
Tel. 973 24 54 08
info@aralleida.cat
aralleida.cat
lleidatur.com
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