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i ESPORTS D’AVENTURA
TURISME ACTIUSUMARI

3 INTRODUCCIÓ

 Lleida, destinació de vacances  i escapades tot l’any.

        5.- B-Travel, acull tota l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida.

6 NOVETATS DEL PATRONAT DE TURISME

        6.- La Diputació de Lleida impulsa el producte “Moturisme Ara Lleida”, pioner a escala estatal, amb 68 establi-
ments adherits, i 10 rutes per recòrrer la geografia lleidatana

        7.- Distintiu “Benvinguts, senderistes i cicloturistes” per allotjaments turístics lleidatans.

        8.- 35 nous paquets turístics experiencials a la Plana de Lleida.

        9.- La Diputació senyalitza 5 rutes d’evasió dels jueus del Pirineu dins del projecte “Perseguits i Salvats.

       10.-La Diputació de Lleida treballa en la creació de rutes vinculades amb Gaspar de Portolà.

       11.- La campanya de turisme actiu iesports d’aventura a les comarques de Lleida comença amb 230 empreses i 
amb l’objectiu de superar la contractació de 700.000 serveis.

       12.-La Seu d’urgell i Sort seran la seu del Mundial de piragüisme d’aigües braves del 2019.

       13.-La Noguera Pallaresa serà navegable en 50 km des de Llavorsí fins a la Pobla de Segur l’any 2018.

       14.-Les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida tanquen la millor temporada dels últims 8 anys.

       15.- Lleida, destinació de Turisme sostenible.

       17.- Marca turística per potenciar deu espais naturals del Pla de Lleida.

       18.-La demarcació de Lleida disposa de 5 reconeixements de la Unesco.

       20.-El nombre de visitants al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va crèixer un 11,67%.

       22.-Lleida incorpora noves propostes de Turisme adaptat.

       23.-L’ós i la brama del cèrvol acaparen major interès turístic.

       24.- La demarcació de Lleida amb tres estrelles “Michelin”.

         25.-Els rius de Lleida, atractiu per als pescadors de la truita.

         26.-Noves mesures per millorar la gestió de l’accès al Congost de Mont-Rebei.

         27.-La Ruta del Vi de Lleida es consolida.

         28.-Quinze pobles de Lleida amb el distintiu de Viles Florides.

         29.-El 28è Premi “Pica d’Estats” obté el millor registre de treballs internacionals.       

 PIRINEU DE LLEIDA

  L’ALT URGELL

       30.-La Seu d’Urgell, seu del Congrès Europeu d’Esports a la Natura (Nature & Sports Euromeet 2017).

       31.-El Canal Olímpic del Segre commemora el 25è aniversari com a subseu olímpica dels Jocs de Barcelona 92.

       32.-Sector D, la primera empresa que ofereix activitats aquàtiques al pantà d’Oliana.

       32.-Transpyr 2017.

  L’ALTA RIBAGORÇA

       33.-La Vall de Boí, certificada com a destinació de Turisme familiar.

       34.-El romànic de la Vall de Boí incrementa un 24% el nombre de visitants.

ÍNDEX
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i ESPORTS D’AVENTURA
TURISME ACTIU SUMARI

       35.-Nou centre de Trail running a la Vall de Boí.

  LA CERDANYA

       36.-Bellver de Cerdanya, seu de la Catalunya Bike Race.

  PALLARS JUSSÀ

       37.- Els trens nous de la Pobla amb vagons panoràmics s’estrenen amb una trentena de paquets turístics.

       38.-Joc de Dames, la visita al Castell de Mur en què les dones prenen el protagonisme.

       39.-El teleferic de la vall Fosca, atractiu turístic durant els mesos d’estiu.

  PALLARS SOBIRÀ

      40.- El Doctor Music Festival torna al Pallars Sobirà del 12 al 14 de juliol de 2019.

      41.- Noves iniciatives per promocionar el Parc del Alt Pirineu.

      42.- Un parc acrobàtic i un bosc vertical d’aventura entre les novetats del Pallars Sobirà.

      44.- El Pallars Sobirà estrena a Sort l’Aula de cuina “El Leader Gastronòmic”.

      45.- Neix “Lo Llumener”, un festival pirinenc de petit format de literatura infantil i juvenil.

      45.- Trail Running a l’estació d’esquí d’Espot.

  EL SOLSONÈS

      46.- El Solsonès difon el seu barroc per atreure turistes.

  LA VAL D’ARAN

      47.- La Val d’Aran aposta per les proves esportives.

      48.- Nova temporada d’Aran Parc.

  TERRES DE LLEIDA

  LES GARRIGUES

      49.- L’Oleoturisme, nova oferta de promoció turística de les Garrigues.

      51.- Visites estables a les pintures rupestres del Cogul.

  LA NOGUERA

      52.- Pla estratègic d’Astroturisme del Montsec.

  EL PLA D’URGELL

       54.- L’Estany d’Ivars i Vila-Sana transforma l’antiga masia de Cal Sintet en un centre d’interpretació i d’atenció als 
visitants.   

       LA SEGARRA

       55.- La Segarra estrena un motor de reserves per a visites guiades en temps real.

       EL SEGRIÀ

       56.-La campanya dels presseguers en flor més internacional i amb èxit de visitants.

       57.-La ciutat de Lleida estrenarà Parador nacional aquest any 2017, el quart de la demarcació de lleidatana.

       L’URGELL

       58.-Carnet cultural vinculat a la Ruta del Cister.  
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B-TRAVEL 2017
DOSSIERINTRODUCCIÓ

La demarcació de Lleida engloba tres de les nou marques turístiques del conjunt de Ca-
talunya, que són “Terres de Lleida”, “Pirineus” i “Val d’Aran”. Poques destinacions com 
aquesta poden oferir uns paisatges tan captivadors i variats on el visitant pot gaudir durant 
les quatre estacions de l’any d’un entorn natural, complementat per un patrimoni cultural i 
artístic de primer ordre, per l’encant de pobles amb història, per les tradicions ancestrals, 
per un turisme actiu i d’aventura pensat per a l’usuari més exigent, per la seva saborosa 
gastronomia i per l’autenticitat i l’amabilitat de la seva gent.

Les comarques de Lleida constitueixen una destinació ben coneguda pels turistes que vo-
len gaudir de la natura, la muntanya, l’esquí, la cultura i del turisme actiu i els esports 
d’aventura, però al mateix temps també ofereix una gran veritat d’opcions per d’altres tipus 
de turisme i és una destinació ideal per passar-hi uns dies de vacances o per fer-hi escapa-
des de caps de setmana o festius amb els amics i la família.

En el conjunt de les comarques de Lleida 230 empreses de turisme actiu i els esports 
d’aventura organitzen una cinquantena d’activitats diferents que s’adapten a qualsevol ti-
pus de demanda a l’aigua, a l’aire o a la terra, com també l’oferta de neu amb 11 estacions 
d’esquí i 493 km de pistes.

De la gran varietat de productes turístics que el visitant pot trobar a les comarques lleida-
tanes, l’oferta relacionada amb la natura i les activitats de turisme actiu a l’aire lliure són 
alguns dels seus punts forts, juntament amb un ric patrimoni cultural que té en el conjunt 
d’esglésies romàniques de la Vall de Boí, Patrimoni de la Humanitat, un dels seus principals 
exponents, la gastronomia i els productes agroalimentaris, que tenen un gran reconeixe-
ment en tots els àmbits.

LLEIDA, DESTINACIÓ DE VACANCES I ESCAPADES 
TOT L’ANY



4

B-TRAVEL 2017
DOSSIER INTRODUCCIÓ

En l’àmbit natural, Lleida ofereix paisatges molt diversos. A la zona de l’alta muntanya dels 
Pirineus, el visitant hi trobarà naturalesa en estat pur, amb especial esment al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici —l’únic parc nacional de Catalunya. També a la zona 
dels Pirineus es troben els parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró.

A la zona del Prepirineu trobem d’altres punts de gran interès com ara la Conca de Tremp-
Montsec que aspira aquest any 2017 ha ser reconeguda com a Geoparc Mundial per part de 
la UNESCO, atès que es tracta d’un territori excepcional per a l’observació, l’aprenentatge i 
el gaudi de les ciències de la terra gràcies a l’alt valor del seu patrimoni geològic, paleonto-
lògic, miner, arqueològic i astronòmic; la Reserva Natural de Caça de Boumort o el congost 
de Mont-rebei, entre d’altres indrets d’interès. La zona del pla de Lleida ofereix uns paisat-
ges tranquils, sobris en alguns casos i fèrtils en altres, decorats amb oliveres centenàries, 
arbres fruiters i terres de cultiu. Hi destaquen paratges espectaculars com l’estany d’Ivars i 
Vila-sana, amb 126 hectàrees inundades, una de les zones de lleure i d’interès turístic més 
importants de l’interior de Catalunya,  o l’Aiguabarreig del Segre, el Cinca i l’Ebre.

Les comarques de Lleida compten amb un ric patrimoni monumental, encapçalat pel llegat 
romànic, que té el seu màxim exponent en el conjunt d’esglésies de la Vall de Boí declarades 
l’any 2000 Patrimoni de la Humanitat i format per 8 esglésies i una ermita. A aquest reco-
neixement mundial es va afegir al desembre de 2015 la declaració de Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat per la UNESCO les Falles del Pirineu i la Festa del Foc. D’altra banda, l’any 
1998 es va declarar Patrimoni Mundial el conjunt d’art rupestre de l’arc del mediterrani 
de la península ibèrica que engloba 758 jaciments i pintures  rupestres, dels quals 16 es 
troben a les comarques lleidatanes, essent el més conegut el de la roca dels Moros o Coves 
del Cogul, situat a la comarca de Les Garrigues. 
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B-TRAVEL 2017
DOSSIERINTRODUCCIÓ

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, participa a B-Travel dins l’espai 
de l’Agència Catalana de Turisme amb les  marques “Pirineus” i “Terres de Lleida” per tal 
de donar a conèixer tota l’oferta de turisme que proposa la demarcació de Lleida ( esports 
d’aventura, natura, productes culturals i gastronòmics, etc.), a més de la seva capacitat in-
ternacionalitzadora. Sota la marca Pirineus, hi són presents els consells comarcals de l’Alt 
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès. Sota 
la marca Terres de Lleida, hi participen els consells comarcals de les Garrigues, la Nogue-
ra, el Pla d’Urgell, la Segarra i l’Urgell. La Val d’Aran compta amb un espai propi a la zona 
de Pirineus dins dels mateix estand de l’Agencia Catalana de Turisme.

B-TRAVEL, ACULL TOTA L’OFERTA TURÍSTICA DEL PIRINEU I 
LES TERRES DE LLEIDA

Les noves propostes turístiques de les comarques de Lleida tenen un lloc destacat en en 
el B-Travel, el renovat Saló Internaciona del Turisme a Catalunya. 

Les comarques de Lleida compten amb una àmplia oferta festiva i d’activitats esportives i 
culturals. A més, cal incidir en diverses iniciatives que han contribuït a desestacionalitzar el 
sector, com l’obertura del Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Montsec, un projecte 
ambiciós que combina la investigació, l’educació i la divulgació amb el turisme cultural i 
científic; l’engegada del Tren dels Llacs, ferrocarril turístic que uneix la capital lleidatana 
amb el Prepirineu; la creació de nous espais expositius, de rutes destinades a donar a conèi-
xer la riquesa natural, cultural i monumental de la zona (Ruta Perseguits i Salvats, Ruta dels 
Castells del Sió, Ruta del Pirineu Comtal, la ruta patrimonial pel Pallars Jussà sota el títol Joc 
de Dames , Ruta del Vi i de l’oli, Rutes Literàries del Pallars, etc.).

Menció a part mereix la capital, Lleida, en la qual el llegat monumental del Turó de la seu 
Vella (la Seu Vella, joia del període romànic-gòtic, juntament amb el Castell del Rei), ha estat 
inclosa la seva candidatura pel Consell de Patrimoni Històric a optar a ser declarada Patri-
moni Mundial per la UNESCO. La ciutat de Lleida conviu el seu ric patrimoni històric amb 
les principals referencies de La Seu Vella, el Castell del rei, el castell templer de Gardeny i 
l’església de Sant Llorenç, amb equipaments moderníssims com La Llotja, un palau de con-
gressos apte per a trobades professionals i grans espectacles.
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B-TRAVEL 2017
DOSSIER NOVETATS DEL PATRONAT DE TURISME

El projecte “Moturisme Ara Lleida” estableix un siste-
ma de garantia mitjançant un segell de qualitat que 
identifica els establiments d’allotjament turístic i els 
d’oferta complementària que reuneixen la infraes-
tructura necessària per a aquest segment de públic. 
Actualment uns setanta allotjaments turístics, restau-
rants, cafeteries i museus de les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida han obtingut la certificació 
“Moturisme Ara Lleida”, després d’haver superat el 
curs de formació i l’auditoria del seu establiment.

El projecte, impulsat pel Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida, és pioner en el conjunt d’Espanya 
i, de la resta d’Europa, només s’ha desenvolupat un 
producte similar a França, a la zona de Provença-Alps-
Costa Blava, i en una regió d’Àustria.

Per a l’obtenció d’aquest segell distintiu, els respon-
sables dels establiments d’allotjaments han hagut de 
superar un curs amb tallers on-line i presencials. 

Avantatges per als establiments adherits al programa

El projecte aporta als usuaris uns beneficis directes en disposar 
d’uns establiments que han pensat a satisfer les seves necessitats. 
Per la seva banda, els establiments podran disposar d’unes eines 
per acollir un segment turístic que fa augmentar tant quantitativa-
ment com qualitativament un apartat del seu negoci.

Creació del desplegable “Rutes Moturisme Ara Lleida” 

Vinculat amb aquest projecte, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha editat un 
desplegable amb informació detallada sobre 10 rutes moturístiques i 2.000 quilòmetres de 
recorreguts per carreteres amb corbes i paisatges de gran bellesa pel Pirineu i les Terres de 
Lleida que abracen el conjunt de les comarques lleidatanes. El desplegable inclou també la 
relació dels 40 establiments d’allotjament turístic i els 28 establiments complementaris que 
tenen a partir d’ara el segell distintiu de “Moturisme Ara Lleida”.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA IMPULSA EL PRODUCTE 
“MOTURISME ARA LLEIDA”, PIONER A ESCALA 

ESTATAL, AMB 68 ESTABLIMENTS ADHERITS, I 10 
RUTES PER RECORRER LA GEOGRAFIA LLEIDATANA

La Diputació de Lleida, per mitjà del Patronat de Turisme, impulsa el producte turístic 
denominat “Moturisme Ara Lleida”, destinat a posar en valor i promocionar de manera 
específica el segment del turisme vinculat als aficionats a viatjar amb moto. Actualment 
la demarcació de Lleida disposa de 40 establiments d’allotjament turístic i altres 28 de 
restauració, cafeteries i museus, entre d’altres, que tenen una sèrie de serveis en les se-
ves instal·lacions específicament pensats per atendre les necessitats i facilitar al màxim 
la comoditat al turista motoritzat. Aquest any 2017, la Diputació de Lleida ha fet una 
segona convocatòria del programa “Moturisme Ara Lleida” adreçada a 25 nous establi-
ments turístics de la demarcació de Lleida. També s’han creat 10 rutes per recórrer en 
moto la geografia lleidatana.

Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida  

Tel. 973 24 54 08 
www.aralleida.com
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Un total de 68  establiments d’allotjament turístic de les comarques de Lleida han rebut el 
segell “Benvinguts, Senderistes i cicloturistes”, que acredita que disposen d’un conjunt de 
serveis que s’adeqüen als practicants de senderisme i de cicloturisme i que tenen com a 
objectiu primordial captar aquest segment de turista i garantir-li una bona estada. Aquest és 
un projecte pioner a Catalunya.

Per a l’obtenció d’aquest segell distintiu, els responsables dels establiments certificats han 
hagut de superar un curs amb tallers on-line i presencials per poder adquirir els coneixe-
ments necessaris i adaptar la seva oferta a aquest grup de clients. La motivació principal del 
projecte és superar les expectatives dels clients i donar-los el millor acolliment. El benefici 
de l’acreditació és doble: per als usuaris, que trobaran un allotjament amb una oferta que 
afavoreix la pràctica de la seva activitat preferida, i per als establiments, un procés que els 
ajudarà a disposar de les eines i els recursos per posicionar-se i destacar dins d’un sector 
molt competitiu.

El sistema d’acreditació de “Benvinguts, Senderistes i cicloturistes” incideix en 9 àrees es-
sencials, per garantir i comunicar que els senderistes o els cicloturistes trobaran un allo-
tjament que ha pensat en ells. Alguns dels aspectes que inclouen les àrees de treball per 
aconseguir l’acreditació o segell fan referència a la necessitat de tenir una farmaciola a 
l’establiment; disposar d’elements informatius que facilitin la pràctica del senderisme o del 
cicloturisme com una biblioteca o cartoteca de la zona; la “Rutoteca”: rutes per descobrir i 
gaudir de l’entorn; disposar d’informació meteorològica amb previsions actualitzades a dos 
o tres dies vista, i oferir espais adequats per a la cura de la roba i del material dels sende-
ristes i els cicloturistes.

Un altre aspecte molt important es refereix a l’alimentació, un apartat fonamental per a les 
persones que efectuen una activitat física. 

“Benvinguts! Senderistes i cicloturistes” és un projecte desenvolupat pel Patronat de Tu-
risme, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Turisme i de l’Associació Catalana 
d’Empreses de Senderisme, que vol ajudar a potenciar, encara més, les comarques de Llei-
da com un referent capdavanter en els productes de turisme actiu com el senderisme i el 
cicloturisme. 

DISTINTIU “BENVINGUTS, SENDERISTES I 
CICLOTURISTES” PER A ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 

LLEIDATANS

Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida  

Tel. 973 24 54 08 
www.aralleida.com

SENDERISTES i CICLOTURISTES
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Les comarques de la Plana de Lleida disposen de 35 nous paquets turístics que s’han creat i 
estructurat a partir d’unes jornades de microconsultoria impulsades pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida en col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme i els consells 
comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

Els nous paquets turístics s’han creat a partir de diferents eixos temàtics: art, astronomia, 
arquitectura tradicional rural en pedra seca, balnearis, castells, personalitats, cultura, eno-
turisme i oleoturisme, fruiturisme i gastronomia, història, natura, pobles singulars, turisme 
actiu i vida rural. 

Són ofertes de 94 prestadors de serveis implicats, de 6 comarques i 51 municipis, entre res-
taurants, allotjaments, equipaments culturals, empreses productives, empreses d’activitats, 
monuments i espais naturals i ens públics.

En la creació d’aquests paquets turístics hi han participat un centenar de prestadors de ser-
veis (empresaris, representants d’entitats i tècnics de turisme) de 6 comarques de la Plana 
de Lleida (54 municipis en total), , els quals han aportat la realització d’activitats, serveis 
d’allotjament, restauració, oferta complementària o compra de productes agroalimentaris 
que, juntament amb els recursos turístics de cadascuna de les comarques participants, han 
permès la confecció d’aquesta vintena de nous paquets turístics experiencials a les comar-
ques de la Plana de Lleida. 

Els paquets turístics tenen la singularitat que, cercant la diferenciació del territori, han adap-
tat l’oferta a les exigències del mercat i han vinculat el projecte als petits comerciants de 
la zona amb la producció i 
l’elaboració de productes 
autòctons. Aquests paquets 
estructurats es comercialit-
zen per mitjà de l’Agència 
Catalana de Turisme (http://
bookexperience.Catalunya.
com) i de TourEspaña/Se-
gittur (www.Spain.info). 

35 NOUS PAQUETS TURÍSTICS EXPERIENCIALS A LA 
PLANA DE LLEIDA 

Diputació de Lleida.
Àrea de Comunicació.

Tel.973 704 117 
www.diputaciolleida.cat
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Diverses recerques històriques reporten que prop de 20.000 persones d’origen jueu van fugir 
de la barbàrie a través de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i l’Aran per salvar-se de la deportació i la mort.

La senyalització condueix el visitant per diversos camins, espais i poblacions que van ser esce-
naris de fugida d’un dels episodis més foscos d’Europa. Les rutes són: Pirineus Val d’Aran-Alta 
Ribagorça (des d’Eth Pònt de Rei fins al Pont de Suert), Pirineus Pallars Sobirà (des del port de 
Guiló fins a Sort), Pirineus Alt Urgell (des del serral de Pimés fins a la Seu d’Urgell) i Pirineus 
Cerdanya (des del port de Perafita fins a Martinet).

Es tracta d’una senyalització unificada i amb una marca pròpia al llarg dels més de 150 km de 
recorregut que identifica en tot el territori els espais relacionats amb l’estada dels refugiats a 
les comarques de Lleida. La identificació inclou senyals direccionals, cartelleres explicatives 
de diferents grandàries i la incorporació de codis QR que permeten emmagatzemar informació 
de tot tipus per després descarregar les dades en el mateix lloc.

La senyalització s’ha complementat amb fullets de difusió per a la seva promoció i la publi-
cació d’una pàgina web multilingüe (www.perseguitsisalvats.cat) explicant els esdeveniments 
històrics, els itineraris i els llocs senyalitzats amb informació diversa.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i l’ambaixador de l’Estat d’Israel a Espanya, 
Alon Bar, van inaugurar el 23 de juny de 2014 a Sort la senyalització de les quatre rutes al 
llarg de 151,6 quilòmetres que discorren per les comarques de la Val d’Aran, el Pallars Sobirà, 
l’Alt Urgell, la Cerdanya i l’Alta Ribagorça. El punt duaner d’Eth Pònt de Rei, a la Val d’Aran, i el 
túnel de Vielha, que encara que no va ser inaugurat fins al 1948, el 1941 alguns evadits ja van 
aconseguir creuar-lo clandestinament, són alguns dels punts aranesos ja senyalitzats.

Internacionalització del projecte

D’altra banda, cal destacar que la Xarxa Audiovisual Local (XAL) ha produït un documental 
sobre “Perseguits i salvats” que ha reunit Françoise Bielinsky, coneguda com Paquita Sitzer, i 
els descendents d’evadits jueus que van fugir de l’Holocaust pel Pirineu de Lleida. El president 
de la Diputació, Joan Reñé, ha manifestat la seva satisfacció 
pel rodatge d’aquest documental que “permetrà explicar a tot 
el món un projecte moral i humà carregat de sentiment, tot 
internacionalitzant aquesta història”.

D’altra banda, la prestigiosa revista dels Estats Units Hadas-
sah explica la fugida dels jueus i l’aportació a la memòria his-
tòrica del projecte “Perseguits i salvats”. La publicació, òrgan 
de difusió de l’Organització de dones sionistes d’Amèrica, té 
més de cent anys d’existència i al llarg de la seva trajectòria 
professional ha rebut més de 350 premis a l’excel·lència pe-
riodística. 

LA DIPUTACIÓ SENYALITZA 5 RUTES D’EVASIÓ DELS 
JUEUS PEL PIRINEU DINS DEL PROJECTE “PERSEGUITS 

I SALVATS”

La Diputació de Lleida ha senyalitzat la cinquena ruta d’evasió de jueus de l’Holocaust 
nazi en la Segona Guerra Mundial que enllaça la Val d’Aran amb la comarca del Pallars 
Sobirà, des del Tuc dera Girèta, Montgarri, Pont de Perosa, Bordes de Perosa i refugi 
Fornet fins arribar a Alòs d’Isil. Es tracta d’un nou camí que se suma als altres quatre que 
formen el projecte ‘Perseguits i salvats’ impulsat per la institució lleidatana i situats tots 
ells al Pirineu lleidatà. 

Àrea de Comunicació 
de la Diputació de Lleida

www.perseguitsisalvats.cat/es/
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Gaspar de Portolà i Rovira, nascut a Os de Balaguer (1716) i fill d’una família noble de la 
ciutat de Balaguer (que disposava d’una casa a la plaça Mercadal), tenia possessions sen-
yorials a Àger (la Noguera) i al nucli de Castellnou de Montsec (el Pallars Jussà). També va 
estar vinculat amb la Val d’Aran, on la seva família va viure a la casa que és ara el Parador 
d’Arties, i amb la ciutat de Lleida, a la qual va llegar tota la seva fortuna de 300.000 rals, 
que van permetre construir un hospici d’orfes, un edifici que actualment és el Palau de la 
Diputació de Lleida. Precisament a la planta baixa d’aquest immoble hi ha una placa amb 
una llegenda que recorda aquesta efemèride.

L’empremta de Lleida a terres americanes vol ser una nova oportunitat per a la internacio-
nalització de l’oferta turística de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida mitjançant 
la figura històrica de Gaspar de Portolà, molt reconeguda als Estats Units, coincidint amb el 
tercer centenari del seu naixement.

Gaspar de Portolà és venerat i lloat a Califòrnia, com ho demostra el fet que hotels, teatres, 
clubs i fins i tot marques de productes comercials porten el seu nom. Cada any se celebra a 
San Francisco el Festival Portolà, en què es reconstrueix el seguici de la seva famosa marxa, 
amb un centenar de genets –vestits com fa més de 200 anys– que recorren el seu itinerari 
al llarg del Camino Real, des de la badia de San Diego al port de San Francisco.

Una de les rutes també transcorrerà per Guissona (la Segarra), on el 1734 va néixer Pere 
Fages i Beleta, militar i governador lleidatà de l’Amèrica hispànica. Sota les ordres de Gas-
par de Portolà va participar en la gran expedició que el 1770 va descobrir la badia de San 
Francisco. Portolà li va confiar el comandament suprem dels anomenats Nous Establiments, 
càrrec que va exercir fins al 1774. Ja abans havia substituït Gaspar de Portolà com a gover-
nador a la Baixa Califòrnia.

La Diputació de Lleida continua treballant en ini-
ciatives destinades a la internacionalització de 
les comarques lleidatanes. D’una banda, amb 
la senyalització de les cinc rutes d’evasió dels 
jueus de l’Holocaust pel Pirineu de Lleida i que 
formen part del projecte “Perseguits i salvats” 
i ara per mitjà de l’empremta de Lleida en te-
rres americanes, aprofitant la figura històrica de 
Gaspar de Portolà, molt reconeguda als Estats 
Units, en el marc del tercer centenari del seu 
naixement.

Una vegada totes les noves rutes estiguin com-
pletament estructurades, s’afegiran a la resta 
de productes turístics que promociona el Patro-
nat de Turisme del conjunt de la demarcació i 
ajudaran a la internacionalització de l’oferta tu-
rística lleidatana.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA TREBALLA EN LA CREACIÓ DE 
RUTES VINCULADES AMB GASPAR DE PORTOLÀ

La Diputació de Lleida, per mitjà de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Patronat de Tu-
risme, està treballant en la creació d’un seguit de rutes turístiques a les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida vinculades amb la figura històrica del lleidatà Gaspar de 
Portolà, fill d’Os de Balaguer (la Noguera), que va ser el primer governador de Califòrnia 
(del 1767 al 1770), explorador i fundador de les ciutats de San Diego i Monterrey.

Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida  

Tel. 973 24 54 08 
www.aralleida.com
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Amb l’entrada de la primavera, l’arribada del bon temps i l’inici del desgel, la demarca-
ció de Lleida enceta la temporada 2017 de turisme actiu i esports d’aventura amb 230 
empreses, distribuïdes pel conjunt de les 13 comarques lleidatanes, que ofereixen una 
cinquantena d’activitats de terra, d’aire i d’aigua. Aquesta xifra representa un increment 
d’un 2,68% respecte a l’oferta de l’inici de la campanya 2016, quan hi havia 224 empreses. 

Les previsions per a aquesta nova temporada són molt optimistes i es preveu un incre-
ment de la contractació d’activitats d’entre un 8 i un 10%. Això significa que la xifra de 
serveis en finalitzar la temporada se situarà per sobre dels 700.000. Si s’assoleix aquest 
objectiu, el nombre d’activitats se situaria en els millors percentatges obtinguts a la demar-
cació de Lleida.

La temporada 2017 es va presentar el dia 5 d’abril a Llavorsí en un acte presidit pel pre-
sident de la corporació, Joan Reñé, que va comptar amb la participació del vicepresident 
tercer i vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich; del director del Patronat de 
Turisme, Juli Alegre; del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, i del 
president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet.

Ràfting, el producte estrella

La temporada 2016 es va tancar amb una contractació de 670.577 serveis, un 4% més que 
l’any anterior, i les activitats de terra van aglutinar el major nombre de contractacions amb 
332.825 serveis. Les activitats d’aigua van sumar 325.732 serveis i les d’aire van experi-
mentar un lleuger descens respecte a la temporada anterior, amb 12.020 contractacions.

El ràfting va continuar essent el producte estrella de les diferents modalitats de turisme 
actiu i esports d’aventura durant l’any 2016 amb 161.120 serveis contractats, seguit de les 
activitats de trekking i senderisme, amb 135.382. En tercer lloc pel volum de serveis con-
tractats es va situar el descens de barrancs, amb 102.855, seguit de la BTT amb 92.813, un 
sector que també mostra un increment de la demanda.

LA CAMPANYA DE TURISME ACTIU I ESPORTS 
D’AVENTURA A LES COMARQUES DE LLEIDA COMENÇA 
AMB 230 EMPRESES I AMB L’OBJECTIU DE SUPERAR 

LA CONTRACTACIÓ DE 700.000 SERVEIS 
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El Mundial de freestyle (estil lliure) es disputarà al mes de juliol del 2019 a Sort. La Seu 
d’Urgell acollirà els Mundials d’eslàlom i descens, en la seva modalitat esprint, al setem-
bre. El pressupost conjunt és d’1.360.000 euros, dels quals 720.000 corresponen a la Seu 
d’Urgell i 640.000, a Sort.

Les dues localitats pirinenques tenen una llarga trajectòria en l’organització d’esdeveniments 
internacionals de primer nivell relacionats amb el piragüisme d’aigües braves. La Seu d’Urgell 
ja va organitzar el Mundial d’eslàlom del 1999 i del 2009, mentre que Sort va ser la seu 
del Mundial de freestyle el 2001 i del de descens i esprint el 2010. Cal recordar que el Parc 
Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, va acollir l’any 2016 també la Copa del Món d’eslàlom.

LA SEU D’URGELL I SORT SERAN LA SEU DEL MUNDIAL 
DE PIRAGÜISME D’AIGÜES BRAVES DEL 2019

La Seu d’Urgell i Sort acolliran l’any 2019 els Mundials d’eslàlom, descens i freestyle 
d’aigües braves. Aquests esdeveniments tornaran a posar en primera línia internacional 
dues poblacions pirinenques molt lligades al món de l’esport aquàtic i seran un important 
revulsiu per a la promoció turística d’aquests dos territoris muntanyencs.

93 milions d’euros d’impacte econòmic

La contractació dels serveis va representar un impacte directe de 28,2 milions d’euros i un 
impacte econòmic indirecte l’any 2016 de 93 milions d’euros (considerant els ingressos 
procedents de l’activitat mateixa, l’allotjament i la restauració). Aquestes xifres representen 
un increment de 700.000 euros respecte a l’any 2015 en la contractació d’activitat directa 
i d’uns 5 milions d’euros més si es comptabilitza l’impacte econòmic directe en el sector de 
l’hostaleria i la restauració. 

El client que practica activitats de turisme actiu i esports d’aventura a la demarcació de Llei-
da continua essent majoritàriament de Catalunya amb un 72,5% del total, sobretot de Bar-
celona. Un altre 15% es desplaça des d’altres comunitats autònomes, mentre que el mercat 
estranger, que representa l’11% dels clients, és sobretot d’origen francès, holandès i anglès. 
Pel que fa al personal contractat, durant la temporada 2016 es va reduir en un 6% respecte 
al 2015, en passar de 2.041 persones a 1.917 la campanya anterior, de les quals 727 van 
treballar a temps complet, 390 a temps parcial i altres 800 van ser personal autònom.
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El riu Noguera Pallaresa tindrà un recorregut sense interrupcions d’uns 50 km en el tram 
comprès entre Llavorsí fins a l’embassament de Sant Antoni. Això serà possible gràcies a 
dues actuacions que es faran al salt de l’Hostalet, al Pallars Sobirà, i al salt de Sossís, al Pa-
llars Jussà, fent un pas lateral que donarà continuïtat a la navegabilitat de les embarcacions 
sense que hi hagi cap obstacle que ho impedeixi, com ara preses o salts d’aigua.

Aquesta major navegabilitat del riu Noguera Pallaresa, que el situarà a l’altura dels grans 
descensos amb embarcacions que es fan per exemple als Estats Units, al Grand Canyon 
del Colorado, serà possible gràcies al projecte “GPS Tourism”, que preveu una actuació al 
salt de l’Hostalet, al Pallars Sobirà, i una altra al salt de Sossís, al Pallars Jussà, fent un 
pas lateral que doni continuïtat a la navegabilitat de les embarcacions, cosa que perme-
trà un recorregut sense interrupcions d’uns 50 km en el tram comprès de Llavorsí fins a 
l’embassament de Sant Antoni.

Un projecte de cooperació territorial que  lidera el Consell Comarcal del Pallars Jussà i comp-
ta amb la participació del Consell Comarcal del Pallars Sobirà pel que fa a la part catalana 
i de d’altres  3 territoris de la banda francesa. Un projecte que compta amb el finançament 
europeu del Fons FEDER amb un 65 % de la inversió prevista mitjançant el programa INTE-
RREG i que té com a objectiu la millora de dues infraestructures del vostre territori vincula-
des en l’àmbit de la sostenibilitat. 

El projecte, que s’espera que pugui estar en funcionament la temporada 2018 de turisme 
actiu i esports d’aventura, obre grans expectatives al sector turístic en general de les dues 
comarques, atès que la nova oferta d’activitats permetrà passar d’un tram de descensos 
amb barques de 15 km actuals fins als més de 50 km que van des de Llavorsí fins a la presa 
de Sant Antoni i obrir l’oferta d’activitats del riu Noguera Pallaresa.

La Noguera Pallaresa oferirà l’any vinent una nova dinamització per al sector turístic gràcies 
a la millora de la connectivitat fluvial del riu, mitjançant un pas lateral al salt de Sossís, que 
permetrà fer descensos en diversos dies i oferir pernoctacions en càmpings i establiments 
situats a les proximitats del riu, un fet que pot representar un nou reclam turístic tant a es-
cala estatal com internacional, que té una bona demanda per fer vacances practicant els 
descensos de rius.

LA NOGUERA PALLARESA SERÀ NAVEGABLE EN 50 
KM DES DE LLAVORSÍ FINS A LA POBLA DE SEGUR 

L’ANY 2018

Oficina de Turisme de la 
Seu d’Urgell

Tel. 973 35 15 11
www.turismeseu.com

Oficina Comarcal de 
Turisme del 

Pallars Sobirà
Tel. 973 62 10 02

www.pallarssobira.cat
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Els resultats de la temporada d’esquí 2016-2017 s’han tancat de forma molt positiva en el con-
junt de les 11 estacions d’esquí del Pirineu de Lleida, tant les d’alpí com també les de nòrdic. 
Una bona temporada no tant sols pel volum de forfets venuts en conjunt sinó també perquè totes 
les estacions del Pirineu de Lleida han tingut unes bons registres d’esquiadors i totes han pogut 
gaudir d’una bona oferta d’esquí.
La xifra de dies d’esquí de la temporada 2016-2017  s’ha tancat  en 1.284.476 esquiadors, un 
1,10 % més que la temporada anterior que va ser  d’ 1.270.426. El nombre de forfets venuts 
aquesta campanya representa el millor resultat de les darreres 8 temporades.
Baqueira Beret ha tornat a ser l’estació que ha rebut més esquiadors amb 808.120. El complex 
aranès ha comptat amb 143 dies d’esquí. Tot i  la meteorologia variable amb oscil·lacions de 
temperatures destacables, l’estació ha acabat la temporada amb 160 cm de neu a les cotes 
altes i 120 km de pistes obertes i va poder mantenir una mitjana de 85 km de pistes obertes 
durant les fetes de Nadal gracies a la producció de neu i el treball realitzat pels professionals 
del departament de muntanya davant la falta de precipitacions que va patir l’estació de forma 
natural per aquella època.
Boí Taüll Resort ha comptabilitzat un total de 143.000 esquiadors, el que representa pràctica-
ment un 20 % més ( 23.500)  respecte a la temporada anterior. Els responsables de l’estació 
han incidit en els bons resultats finals de la campanya i en la tendència favorable que venen 
mantenint  en els darrers  dos anys.
Skipallars, les dues estacions del Pallars Sobirà gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (Espot i Port Ainé) han tancat amb 179.551 esquiadors, que significa un increment 
d’1,08 % més que la temporada anterior que ja va resultar ser molt bona respecte la del 2014-
2015 amb increments que van arribar al 10 %.
Quant a la resta d’estacions d’alpí, Port del Comte ha tancat la temporada 2016-2017 d’una 
forma molt favorable mercès a les bones condicions de neu que ha tingut pràcticament tota la 
temporada. En concret ha tancat la temporada 2016-2017 amb 88.000 esquiadors, el que re-
presenta un increment d’un 80 % pràcticament més que la temporada anterior, quan només va 
poder arribar als 49.000.
Per la seva banda Tavascan, amb ha tancat la temporada amb 9.400 esquiadors, dels quals 
6.900 corresponen a alpí i 2500 a nòrdic, una xifra molt similar a la registrada l’any passat amb 
10.000 forfets expedits i que ser tot un rècord absolut en la història de l’estació. L’Estació d’Alta 
Muntanya de Tavascan ha tornat a registrar una bona afluència de públic que, des de fa unes 
temporades, manté una tònica ascendent. 
Pel que fa al conjunt de les estacions de nòrdic del Pirineu de Lleida, el resultat de la temporada 
ha estat molt satisfactori i pràcticament han doblat el nombre de visitants de la temporada an-
terior i un 12 % millor que la temporada 2013-2014 que va ser la millor temporada registrada.
El conjunt de complexos de nòrdic del Pirineu de Lleida han tancat amb un nombre de 58.905 
esquiadors , dels quals 43.414 corresponent a l’esquí nòrdic i 15.491 als serveis de raquetes 
La mitjana de dies que han estat obertes les instal·lacions de nòrdic ha estat de 108, gairebé el 
doble de la temporada passada que va ser de 63. Les estacions de nòrdic han destacat ells 141 
dies obertes de l’estació de Tuixent-la Vansa, enfront dels 80 dies oberts de Viros-Vallferrera o 
de la mateixa estació de Tavascan en que les precipitacions no van arribar fins el 14 de gener.
S’adjunta el quadre amb nombre d’esquiadors de les darrers 8 temporades a les estacions 
d’esquí del Pirineu de Lleida.

LES ESTACIONS D’ESQUÍ DEL PIRINEU DE LLEIDA TANQUEN 
LA MILLOR TEMPORADA DELS DARRERS 8 ANYS

La temporada 2016-2017 s’ha tancat amb 1.284.476 esquiadors, el que representa un 
1,10 % més que la campanya anterior que també va ser molt positiva. 

TEMPORADA

NOMBRE 
D’ESQUIADORS

2009/10

1.257.202 1.206.0301.060.000 1.270.4261.224.348 1.160.0001.150.000 1.284.476

2010/11 2011/12 2012/12 2013/13 2014/15 2015/16 2016/17
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L’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la designació del 2017 com a l’Any 
Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. La resolució reconeix que “la 
importància del turisme internacional i, en particular, de la designació d’un any internacional 
del turisme sostenible per al desenvolupament, per promoure una millor comprensió entre 
els pobles, condueix al fet que es prengui una major consciència de la riquesa del patrimoni 
de les diverses civilitzacions i porta a una millor apreciació dels valors inherents a les diver-
ses cultures, i contribueix així a l’enfortiment de la pau al món”.

La demarcació lleidatana afronta aquest commemoració des d’una situació privilegiada pel 
que fa a l’àmbit de la sostenibilitat. Als reconeguts actius naturals i paisatgístics de la zona 
s’afegeix la tasca del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, que potencia una gestió 
sostenible del turisme que beneficiï no només el visitant i el turista sinó també la població i 
l’economia local. Es tracta d’apostar per una sostenibilitat no entesa com un producte més 
sinó com una filosofia general de gestió del turisme, present en totes les actuacions i els 
projectes desenvolupats a les comarques lleidatanes.

El 2013 el Montsec va obtenir el certificat internacional de Destinació Turística i Reserva 
Starlight, que atorga la Fundació Starlight, vinculada a la Unesco. La distinció inclou 24 
municipis de la Noguera i el Pallars Jussà i acredita la zona com un dels sis llocs del món en 
què millor es veuen les estrelles. Aquest segell de qualitat que ha de renovar la certificació 
aquest any 2017 posiciona el territori com un referent del món del coneixement i la ciència, 
en aquest cas l’astronomia, i suposa un gran impuls per al turisme. 

La Val d’Aran va rebre el 2014 el distintiu Biosphere Destination, que acredita el seu projecte 
de turisme responsable i sostenible amb l’entorn. Es tracta de la primera destinació de mun-
tanya de Catalunya que rep aquest certificat, que atorga l’Institut de Turisme Responsable, 
entitat associada a la Unesco, i que valora l’equilibri del projecte turístic en el camp social, 
cultural i mediambiental.

LLEIDA, DESTINACIÓ DE TURISME SOSTENIBLE 

La Val d’Aran amb el distintiu de Destinació de la Biosfera; el reconeixement del Montsec 
com a Reserva Starlight, la candidatura de la Conca de Tremp-Montsec a convertir-se en 
Geoparc Mundial i els diversos espais naturals protegits repartits pel territori convertei-
xen la demarcació de Lleida en una de les meques del turisme sostenible.
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D’altra banda, la Conca de Tremp-Montsec aspira a convertir-se en Geoparc Mundial. L’any 
2015 es va presentar la candidatura lleidatana per obtenir aquest reconeixement de la 
Unesco i, després de ser avaluada per experts que van visitar els espais naturals i els equi-
paments que formen part del projecte, i que van redactar l’informe preceptiu, l’Assemblea 
General de la Unesco emetrà la resolució oficial el mes d’abril del 2017. La marca de qualitat 
Geoparc Mundial servirà per reforçar la qualitat i la distribució dels productes turístics i dels 
productes agroalimentaris i no agroalimentaris locals.

A més d’aquests reconeixements, les comarques de Lleida disposen d’un gran nombre 
d’espais protegits naturals. El Pallars Sobirà és la comarca de Catalunya que més en té: el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran

Els espais naturals de la demarcació

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici constitueix la representació més 
genuïna de l’alta muntanya i és únic per la majestuositat dels seus paisatges i per la riquesa 
de la flora i la fauna que acull. Fou declarat Parc Nacional el 21 d’octubre de 1955. L’espai 
natural, repartit entre el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran i 
únic Parc Nacional de Catalunya, està sembrat d’avets i boscos de pi negre centenaris i el 
reguen gairebé 200 estanys de muntanya, on troben refugi espècies com l’isard, el gall fer, 
la marmota i el mític trencalòs. El Parc Nacional ha rebut la certificació de qualitat de gestió 
ambiental a escala europea amb la concessió de les distincions EMAS i ISO 14001, i també 
disposa del distintiu Q de qualitat turística que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística 
Espanyola.

El Parc Natural de l’Alt Pirineu es va crear el 2003 i se situa al Pirineu Central català, es-
tenent-se per 15 municipis que pertanyen a les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. 
L’àrea protegida compresa dins la delimitació del parc arriba gairebé a les 70.000 hec-
tàrees, una extensió que el converteix en el parc natural més gran de Catalunya; de fet, la 
seva superfície representa més d’un terç de la superfície global de tots els parcs naturals 
catalans junts.

El Parc Natural de muntanya del Cadí-Moixeró es va crear el 1983 com a necessitat de 
protegir l’àrea de la serra del Cadí. Té una superfície de 41.342 hectàrees, un dels parcs 
naturals més grans de Catalunya, repartides per tres comarques: l’Alt Urgell, el Berguedà i la 
Cerdanya. A més, és l’espai protegit català amb major nombre d’hàbitats i espècies de flora 
i fauna d’interès europeu (30 en cada cas) d’acord amb la Directiva Hàbitats i Aus de la UE.

La comarca del Pallars Jussà acull 
el Parc Territorial Collegats-Terra-
dets, que engloba racons singu-
lars com el congost de Mont-rebei, 
els estanys de Basturs, la Reserva 
de Caça de Boumort, la Vall Fosca 
o la zona de la Terreta. La Reserva 
Nacional de Caça de Boumort es 
va crear l’any 1991 amb la finali-
tat de protegir, fomentar i aprofitar 
les espècies animals que hi ha-
biten en estat salvatge i de pre-
servar els ecosistemes als quals 
pertanyen. L’espai té una extensió 
de 13.097 ha, repartides entre di-
versos municipis de l’Alt Urgell, el 
Pallars Sobirà i el Pallars Jussà.
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Aquests espais singulars són l’aiguabarreig del Segre-Cinca, els secans de Mas de Melons i 
Alfés, els secans del Segrià i Utxesa, la serra de Bellmunt-Almenara, els secans de Belianes-
Preixana, l’estany d’Ivars i Vila-sana, els Plans de Sió, els Bessons, la vall de Vinaixa i les 
muntanyes de Prades-Serra de la Llena. Integren la zona de promoció i divulgació conjunta 
75 municipis i 104.987 habitants.

Leader de Ponent ha creat la pàgina web www.espaisnaturalsdeponent.cat, en què els visi-
tants trobaran tota la informació rellevant i dels serveis turístics que s’ofereixen en els deu 
espais per organitzar una estada i també de la seva flora i la fauna, i també podran fer una 
visita virtual i visualitzar material audiovisual inèdit. L’objectiu del projecte és donar a conèi-
xer entre la població local i forana indrets força desconeguts, amb una combinació de zones 
de secà amb zones aigualoses, amb un important actiu turístic i econòmic. Aquests espais 
destaquen per la seva riquesa natural, amb una gran varietat de flora, diversitat d’espècies 
animals i d’ocells, i l’excepcionalitat dels seus paisatges.

Els impulsors del projecte confien que la dinamització d’aquests deu espais naturals contri-
buirà a la diversificació de l’activitat social i econòmica i a la creació de més llocs de treball, 
la potenciació i la generació de noves empreses i serveis especialitzats de restauració, allo-
tjament, guiatge i ornitologia, entre d’altres, i el consum de productes locals.

A més de fer-ne difusió per mitjà de les xarxes socials, l’associació continuarà treballant per 
afegir nous ecosistemes al projecte (a Ponent hi ha 14 espais naturals).També es pretén mi-
llorar la senyalització i enfortir els vincles amb la gastronomia i els productors per dinamitzar 
el territori i promocionar-ne la restauració de qualitat que treballa amb productes de la terra.

L’Associació Leader de Ponent és un dels onze Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya fi-
nançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i 
el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER). Espais Naturals de Ponent és 
un projecte de cooperació impulsat per l’Associació Leader de Ponent i finançat en un 90% 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i pel Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i en un 10% pels consells comarcals de les 
Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i el Segrià. 

MARCA TURÍSTICA PER POTENCIAR DEU ESPAIS 
NATURALS DEL PLA DE LLEIDA

L’Associació Leader de Ponent ha creat la nova marca turística Espais Naturals de Po-
nent per promocionar i donar a conèixer deu espais naturals protegits a les comarques de 
les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la zona sud del Segrià, en què es troben espècies 
i paisatges singulars i tenen un potencial per consolidar-se com una atracció de turisme 
natural.

Associació Leader de 
Ponent

Tel. 973 71 13 13
www.espaisnaturalsde-

ponent.cat

Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08
www.aralleida.cat
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La demarcació de Lleida té un sorprenent patrimoni cultural i natural que ha merescut dife-
rents distincions mundials i s’ha convertit en un atractiu turístic de primer ordre. L’estiu del 
2016, diversos pobles del Pirineu de Lleida van celebrar per primera vegada la festa de les 
Falles i la festa del Foc com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, després que 
la UNESCO els atorgués aquest reconeixement mundial el desembre del 2015. Les falles 
lleidatanes incloses en la llista són les que se celebren a Boí, Taüll, Erill la Vall, Barruera, 
Durro, el Pont de Suert, Llesp, Casós, Vilaller i Senet, a l’Alta Ribagorça; Arties i Les, a la Val 
d’Aran; Isil i Alins, al Pallars Sobirà, i la Pobla de Segur, al Pallars Jussà. Aquesta distinció 
beneficia 63 pobles d’Espanya i França, dels quals una quarta part, 15 en total, pertanyen 
a les comarques de Lleida.

Aquesta declaració ha atorgat a la Vall de Boí l’honor de tenir dos reconeixements de la 
UNESCO, atès que el 30 de novembre de 2000 es va declarar el seu conjunt romànic –for-
mat per vuit esglésies i una ermita– Patrimoni Mundial.

D’altra banda, el conjunt d’art rupestre del final de la prehistòria a l’arc mediterrani de la pe-
nínsula Ibèrica va ser declarat Patrimoni Mundial el 1998 per la UNESCO. El conjunt engloba 
757 jaciments i pintures rupestres. I d’aquests, 16 vestigis arqueològics estan situats a les 
comarques de Lleida. Sobresurten la cova dels Vilasos a Os de Balaguer, la Cova del Tabac 
a Camarasa i les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul, que data del neolític.

La demarcació de Lleida és ben coneguda pel seu patrimoni, però també pel seu encant 
paisatgístic i pels seus recursos naturals. La zona del Montsec, situada entre les comarques 
de la Noguera i el Pallars Jussà, disposa d’una oferta turística basada en la qualitat del cel 
i la falta de contaminació lumínica i l’aprofitament d’altres activitats relacionades amb el 
patrimoni natural i paisatgístic (vols amb parapent, senderisme, BTT, etc.). L’astroturisme 
és una de les principals bases econòmiques de la zona del Montsec, i més després que fos 
certificada com a Destinació Turística Starlight i Reserva Starlight, una distinció que atorga 
la Fundació Starlight, vinculada a la UNESCO. El territori disposa del Parc Astronòmic del 
Montsec (PAM), format per l’Observatori Astronòmic del Montsec (OAM), d’ús científic, i pel 
Centre d’Observació de l’Univers (COU), dedicat a la formació i la divulgació (ús turístic). 

LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA DISPOSA DE 
5 RECONEIXEMENTS DE LA UNESCO

Les comarques de Lleida promocionaran tot el patrimoni cultural i natural que ha estat 
reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat 
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També la Val d’Aran ha obtingut el reconeixement mundial en convertir-se en la primera 
destinació de muntanya del món que té la certificació Biosphere Destination atorgada per 
l’Institut de Turisme Responsable, entitat associada a la UNESCO i a l’Organització Mundial 
del Turisme. La denominació reconeix la sostenibilitat i la responsabilitat del turisme de la 
Val d’Aran.

La Conca de Tremp-Montsec i la Seu Vella aspiren al reconeixement mundial

A més de tots aquests reconeixements obtinguts fins ara, la Conca de Tremp-Montsec as-
pira aquest any 2017 a ser reconeguda com a Geoparc Mundial de la UNESCO, atès que 
és un territori excepcional per a l’observació, l’aprenentatge i el gaudi de les ciències de la 
terra gràcies a l’alt valor del seu patrimoni geològic, paleontològic, miner, arqueològic i as-
tronòmic, que el converteixen en un atractiu turístic. L’àmbit territorial del Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec comprèn tots els municipis del Pallars Jussà; el municipi de Baix Pallars, al 
Pallars Sobirà; Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, i Vilanova de Meià, Camarasa i Àger, a la Nogue-
ra. En aquests paisatges es troba resposta a quins van ser els últims dinosaures d’Europa, 
com es va formar el Pirineu o quan va començar l’ocupació humana al Pirineu, sota un cel 
fosc d’una qualitat excepcional que ha merescut el reconeixement de Reserva i Destinació 
Turística Starlight. 

D’altra banda, el Consell de Patrimoni Històric va decidir incloure la candidatura del Turó de 
la Seu Vella a la llista indicativa de l’Estat que es presentarà a la UNESCO perquè el conjunt 
monumental pugui optar a ser declarat Patrimoni Mundial.

Formen el conjunt monumental que corona la ciutat de Lleida la Seu Vella (catedral antiga), 
el Castell del Rei i el conjunt de muralles. La Seu Vella és l’atractiu turístic més emblemàtic 
i una de les millors produccions artístiques de l’arquitectura catalana del segle XIII, i per ex-
tensió de l’arquitectura medieval europea. El seu claustre, un dels més grans en estil gòtic, 
és una de les joies de la construcció.
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Des de l’any 2013 s’aplica un nou mètode de comptatge de visitants que integra tots els 
sectors del parc i de la zona perifèrica. El resultat és una xifra que resulta ser més acurada, 
ja que té en compte tot el complex entramat d’accessos a l’espai natural, a més dels tradi-
cionals de Sant Maurici i d’Aigüestortes. El nombre de visitants és determinat, doncs, per la 
suma de les dades obtingudes als controls de les entrades principals i que donen accés a 
la zona de parc estricte, a més de les obtingudes pels diversos comptadors automàtics que 
es troben situats a diferents punts d’accés i on no es disposa de controls personals (colls 
de muntanya, pistes forestals, camins, etc.), tant del parc pròpiament dit com de la zona 
perifèrica de protecció.

A aquestes xifres s’hi afegeixen també les persones que pernocten als refugis, les que acce-
deixen al parc mitjançant el telefèric d’Estany Gento i les que entren a la zona perifèrica dins 
de l’àmbit de les dues estacions d’esquí presents. Als comptadors s’hi efectuen diverses 
correccions en els comptatges d’acord amb els hàbits d’accés observats i que permeten 
determinar el nombre de visitants de manera més precisa.

Parc Nacional estricte

El recompte efectuat als controls de les tres entrades principals del parc indica que durant 
el 2016 hi han accedit un total de 301.609 persones. Aquesta xifra representa un augment 
de 38.215 persones respecte a l’any anterior (+14,5%). Si s’analitzen les xifres, pel sector 
d’Aigüestortes (l’Alta Ribagorça) hi van accedir un total de 144.055 persones, repartides 
entre la ribera de Sant Nicolau (74.332) i la de Caldes (69.723); en canvi, pel sector de Sant 
Maurici, hi van entrar 157.564 persones.

L’entrada que ha experimentat un major augment respecte a l’any anterior és la d’Aigüestortes, 
amb 20.990 visitants més (+17%), mentre que a la de Sant Maurici l’augment es xifra en 
17.225 persones (+12,3%).

EL NOMBRE DE VISITANTS AL PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI VA 

CRÉIXER EL 2016 UN 11,67%
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va rebre l’any 2016 un total de 
586.334 persones, 61.267 visitants i un 11,67% més respecte a l’any anterior. El 18% 
de les persones que van entrar a l’espai natural procedien de 66 països estrangers, entre 
els quals destaquen els ciutadans d’Israel.
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Un cop efectuades les correccions que tenen en compte els comptadors automàtics situats 
als colls i les pernoctacions dels refugis de dins del parc estricte, les xifres ens diuen que, pel 
sector de la Vall de Boí, el nombre total de persones que han visitat el parc és de 180.010, 
mentre que a la vall d’Espot va ser de 224.454. Això ens dóna un total de 347.205 visitants 
al parc estricte.

Zona perifèrica de protecció 

Les dades corresponents a la zona perifèrica de protecció es reparteixen pels diferents 
sectors on s’efectua l’accés al parc d’una manera majoritària i on es disposa també dels 
corresponents comptadors automàtics. És en aquest apartat on s’inclouen també els visi-
tants que hi accedeixen per l’Estany Gento amb el telefèric, les pernoctacions als refugis i 
les persones que accedeixen a la zona perifèrica per alguna de les dues estacions d’esquí 
que hi són presents. Analitzades les dades de què es disposa, un total de 239.129 persones 
han accedit pels diferents sectors de la zona perifèrica del parc.

Procedència dels visitants

El personal del parc pregunta als visitants sobre la seva procedència a tots els centres i als 
punts d’informació. Els visitants estrangers representen el 18% del total. El turisme israelià 
torna a assolir la primera posició en el total de visitants atesos al Parc Nacional (4.156, el 
38,9%), encara que es confirma l’estancament en nombres absoluts iniciat l’any anterior. 
Un petit detall destacable és la presència de visitants argentins (l’1% del total), entre els 
països numèricament més importants. El nombre total de països registrats ha estat de 66. 
Dels visitants estrangers destaquen els procedents de França (el 19%), Holanda (el 9,9%), 
Alemanya (el 9,6%), la Gran Bretanya (el 4%), Bèlgica (el 3,4%), els Estats Units (el 2,2%), 
Itàlia (l’1,8%) i el Japó (l’1%).

Quant als visitants estatals, el 75% són catalans, seguits dels procedents de la Comunitat 
Valenciana (el 6,7%), la Comunitat de Madrid (el 4,9%), el País Basc (el 3,4%), Andalusia (el 
2,5%) i Aragó (l’1,3%).

La Travessa del Portarró, dins de “Senderos del Centenario”

La Xarxa de Parcs Nacionals ha editat la guia “Senderos del Centenario”, una iniciativa que 
recull l’itinerari més representatiu de cadascun dels parcs nacionals espanyols. Aquests 
itineraris han estat curosament escollits per persones que treballen en la gestió i el mante-
niment d’aquests espais naturals protegits, per fer partícips dels valors que contenen i, al 
mateix temps, commemorar la primera llei de parcs nacionals que marcaria el punt d’inici 
de la conservació a l’Estat espanyol.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici ha escollit la 
Travessa del Portarró com la més em-
blemàtica. Aquest recorregut permet 
conèixer les dues zones que donen 
nom al parc: el planell d’Aigüestortes 
i l’estany de Sant Maurici. L’itinerari, 
d’uns 13 quilòmetres de recorregut 
i 550 m de desnivell positiu, uneix 
l’estany de Sant Maurici amb el pla-
nell d’Aigüestortes, en unes 5 hores, 
tot passant pel gran port del Porta-
rró, que separa les dues valls verte-
bradores del parc, que són la ribera 
de Sant Nicolau i la del riu Escrita.

Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici
Casa del Parc a Boí
Tel. 973 69 61 89

Casa del Parc a Espot
Tel. 973 62 40 36

www.gencat.cat/parcs/
aiguestortes
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LLEIDA INCORPORA NOVES PROPOSTES DE TURISME 
ADAPTAT

Les comarques de la plana i del Pirineu de Lleida compten actualment amb un centenar 
d’establiments i equipaments adaptats, la gran majoria a les contrades de muntanya i a la 
ciutat de Lleida. Aquest llistat inclou hotels, empreses d’aventura, equipaments de trans-
ports, rutes i espais naturals, museus i centres culturals, i estacions d’esquí.

La demarcació lleidatana ha estat objecte de diverses actuacions destinades a millorar 
l’accessibilitat dels seus espais, des de la instal·lació d’equipaments fins a la creació d’eines 
virtuals. Cal recordar, per exemple, que una de les actuacions pioneres als espais naturals 
lleidatans es va materialitzar al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb 
una passarel·la de 450 metres que ens endinsa pel planell d’Aigüestortes (1.825 m), en un 
itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda i ideal per a famílies amb nens.

Quant a l’àmbit de les noves tecnologies, destaca el web de l’Agència de Turisme “Camí de 
Sant Jaume per a tothom”, una eina concebuda per facilitar l’accessibilitat a persones amb 
discapacitat sensorial (auditiva i visual). Aquest web de promoció turística utilitza el llenguat-
ge de signes per a persones amb discapacitat auditiva i permet descarregar informació de 
les diferents etapes del Camí de Sant Jaume al dispositiu que es vulgui (mòbil, ordinador 
o PDA) a través del que s’anomena àudio-signes-guies. La instal·lació d’una passarel·la de 
fusta per a discapacitats físics i visuals a Sant Joan de l’Erm, al Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
ha marcat una nova fita en la consolidació de Lleida com a destinació de turisme accessible.

Lleida ha estat una demarcació molt activa a l’hora d’adaptar la pràctica de l’esquí a perso-
nes amb discapacitat. Estacions com Baqueira Beret (la Val d’Aran) i Boí Taüll (l’Alta Riba-
gorça) compten amb diverses facilitats, com ara professors especialitzats, equips adaptats, 
remuntadors acomodats i tot tipus de material didàctic de suport.

Menció a banda mereix Tavascan (el Pallars Sobirà), que ja l’any passat va rebre el Premi Tu-
risme de Catalunya en la categoria d’Innovació, en reconeixement al fet que l’estació d’esquí 
va ser la primera de tot l’Estat que va comptar amb una sèrie de circuits inclusius anomenats 
“Sumant Capacitats” impulsats per Anna Vives i Eduard Jornet i amb l’apadrinament de Ki-
lian Jornet. La iniciativa té el suport de la Diputació de Lleida i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

D’altra banda, l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID) ha posat 
en marxa al Pirineu lleidatà el primer programa multiesportiu d’aventura adaptat a Catalun-
ya, una innovadora proposta d’oci i lleure destinada a persones amb discapacitat física amb 
els esports d’aventura com a eix vertebrador. 
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L’ÓS I LA BRAMA DEL CÉRVOL ACAPAREN MAJOR INTERÈS 
TURÍSTIC

La brama del cérvol s’està convertint en els últims anys en un important reclam turístic 
dels Pirineus. Cada vegada més, les entitats i les empreses inclouen en els seus catàlegs 
aquest producte d’ecoturisme. És una experiència vivencial única i un dels espectacles més 
impressionants de la natura que es poden observar des de mitjan setembre fins a mitjan 
octubre a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, situada al nord-est de la comarca del 
Pallars Jussà; al Parc Natural de l’Alt Pirineu; al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, i al Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Coincidint amb l’època d’aparellament, els cérvols mascles competeixen amb els seus 
brams per conquistar les femelles. A més, els grans ungulats dominants creen els seus pro-
pis harems, bramen constantment i marquen el territori amb secrecions i gratant els troncs 
dels arbres amb la cornamenta. Els individus dominants desenvolupen una activitat intensa 
per mantenir unit l’harem durant aquesta època de zel i no paren de perseguir-se i lluitar 
amb la resta de mascles competidors.

Per facilitar l’accés a aquest espectacle únic de la natura, diverses empreses i establiments 
de turisme rural ofereixen paquets turístics que inclouen l’allotjament, el trasllat i un guia 
especialista que facilita l’accés als llocs on es pot sentir la brama en primera persona. Tam-
bé hi ha agències receptives que ofereixen aquest servei.

El mateix succeeix també amb l’ós, que s’ha convertit en els últims temps en un nou reclam 
turístic de les comarques del Pirineu de Lleida. Des de la seva reintroducció el 1996 amb 
tres exemplars procedents d’Eslovènia, trenta plantígrads, una espècie protegida i repre-
sentativa del territori, han nascut al Pirineu i prop d’una vintena freqüenten la zona lleidata-
na, en concret els boscos d’Aran, Alt Àneu i Lladorre. 

Isil, al Pallars Sobirà, acull la Casa de l’Ós dels Pirineus, un nou centre d’interpretació que 
permet conèixer l’ós bru i la seva vida als Pirineus catalans. 

També és un centre d’informació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. L’espai, situat a casa Sas-
très d’Isil, s’ha convertit en el primer centre d’interpretació sobre aquest animal en terres 
catalanes. 
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Al xef i copropietari del restaurant La Boscana de Bellvís, Joël Castanyé, li arriba el reconeixe-
ment només dos anys després d’inaugurar el restaurant gastronòmic del recinte anomenat 
Espai Germans Castanyé en aquesta finca, que funcionava des de feia set anys per a celebra-
cions. L’establiment disposa d’un equip professional de 16 persones, un espai gastronòmic 
de vuit taules i una cuina d’avantguarda amb arrels tradicionals, amb matèries primeres de 
màxima qualitat, provinents de la seva horta i de proximitat.

Les altres “estrelles” de Lleida

Xixo Castaño dirigeix el restaurant Malena, que és situat al complex de La Vaqueria de Gi-
menells. L’establiment destaca per la delicada i acurada cuina que fa, l’ús de productes de 
qualitat i la tècnica culinària, especialment les coccions al vapor de la brasa.

El restaurant Fogony de Sort, amb la xef Zaraida Cotonat al capdavant, manté també l’estrella 
Michelin. La seva extensa carta es complementa amb el menú Slow Food Km 0, que inclou 
plats elaborats amb productes de proximitat procedents de petits productors.

LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA AMB  TRES RESTAURANTS 
“MICHELIN”

Les Terres de Lleida disposen des d’ara de tres restaurants presents a la Guia Michelin 
2017, després que La Boscana de Bellvís, al Pla d’Urgell, hagi obtingut una estrella Mi-
chelin. El Malena, situat a Gimenells (el Segrià), i Fogony, de Sort (el Pallars Sobirà), han 
mantingut aquesta distinció.

L’oferta s’ha ampliat 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha posat 
en servei una activitat nova, pensada 
per fer en família, vinculada amb el 
món dels óssos bruns. És el projecte 
“El Pas de l’Óssa”, de l’associació na-
turalista La Paniquella, per incrementar 
l’oferta turística lligada a aquest plan-
tígrad. Com a material de suport s’ha 
editat un tríptic, un pòster i un quadern 
que incorpora informació sobre la biolo-
gia, el comportament, l’hàbitat i curiosi-
tats sobre l’ós, cinc rutes familiars pel 
Parc Natural de l’Alt Pirineu i un espai 
on segellar i demostrar que s’han reco-
rregut totes les rutes. “El Pas de l’Óssa” 
s’afegeix a les nombroses activitats al 
parc que tenen a veure amb aquests 
animals.

Aquests productes són elements dina-
mitzadors de l’economia del territori 
que afavoreixen un model de turisme 
sostenible, basat en el respecte a la natura i a la biodiversitat. A més, complementen la 
tasca que s’està duent a terme per mitjà del projecte Piroslife, de consolidació dels óssos 
bruns als Pirineus, per millorar l’estat de conservació d’una espècie emblemàtica generant 
un clima de coneixement, participació i coexistència.

Casa de l’Ós dels 
Pirineus 

Tel. 973 08 30 44
www.accionatura.org

www.fundacionosopar-
do.org

www.piroslife.cat/es/

Epicentre. 
Centre de visitants del 

Pallars Jussà
Tel. 973 65 34 70

www.pallarsjussa.net

Vine al Pallars, Viu el 
Jussà.

Tel. 680 23 94 23
www.viujussa.cat

Obaga
www.obagaactivitats.cat.

Tel. 619 93 82 67

Parque Natural del 
Cadí-Moixeró

parcsnaturals.gencat.cat
Tel. 93 824 41 51

Restaurant La Boscana 
de Bellvís

Tel. 973 56 55 75

www.laboscana.net
Restaurant Malena
Tel. 973 74 85 23

www.malenagastrono-
mia.com

Restaurant Fogony
Tel. 973 62 12 25
www.fogony.com
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Fins al final d’agost es pot pescar la truita a les zones de baixa muntanya, en concret aigües 
avall de tots els cursos fluvials que no són d’alta muntanya. És el cas, per exemple, del tram 
de la Noguera Pallaresa des del barranc de Romadriu, entre Rialp i Llavorsí. Pel que fa a la 
pesca sense mort, el termini finalitza a meitat del mes d’octubre. 

A la demarcació de Lleida hi ha 85 zones de pesca controlada, més de la meitat de les que hi 
ha al conjunt de Catalunya. El Pirineu de Lleida disposa d’una àmplia oferta de rius i embas-
saments per practicar-hi la pesca que es troben dins de la conca dels rius Noguera Pallaresa, 
Noguera Ribagorçana, Garona, Segre i la Ribera Salada, a les comarques del Pallars Sobirà, 
el Pallars Jussà, la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el Solsonès. També hi ha trams 
de règim especial a Oliana, Alòs de Balaguer, Sant Llorenç de Montgai, Santa Anna, Canelles, 
Sant Antoni, Terradets i Rialb. 

Un dels indrets que té més afluència de pescadors és el riu Noguera Pallaresa, a la comarca 
del Pallars Sobirà, que és alimentat per rius petits que es van trobant en el seu recorregut i 
estanys a les parts més altes de les valls i en paratges magnífics. D’una banda, la part alta 
del Pallars, gestionada pel Consorci de Pesca de l’Alt Pallars, disposa de 240 km de rius, 32 
estanys naturals de muntanya, 3 estanys artificials i una presa de pesca intensiva. De l’altra, 
la part més baixa, gestionada pel Conveni Pallaresa, té 50 km de riu que s’inicien al barranc 
de Romadriu, al terme municipal de Rialp, i arriben fins al pantà de Sant Antoni, al Pallars 
Jussà. Val a dir que el territori és un autèntic paradís per als pescadors a mosca.

A la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, hi ha 155 quilòmetres de rius i barrancs, tots en aigües 
d’alta muntanya. Un 66% són refugi (pesca prohibida) i el 33% (50,6 km) restant són 11 
vedats o zones de pesca tradicionals, intensiva i sense mort. Hi ha també nou estanys d’alta 
muntanya.

La pesca és una de les moltes activitats que es practiquen a la Val d’Aran i arrossega milers 
de visitants, molts dels quals provenen de França. Fins i tot 
alguns hotels ofereixen la possibilitat de cuinar les peces 
que l’hoste ha pescat. Així, els amants de la pesca poden 
gaudir als rius Garona i el Noguera Pallaresa  i els seus 
afluents, a la Bassa d’Oles i a diferents estanys i preses. 

A l’Alt Urgell, el Club Caça i Pesca de l’Alt Urgell gestiona al 
riu Segre 34,9 km de pesca amb mort i 56,8 km de pesca 
sense mort. Al Solsonès, la Ribera Salada, considerada un 
espai d’interès natural, ofereix paratges ideals per a la pràc-
tica de la pesca. 

La pesca als rius de Lleida està totalment controlada i regu-
lada per evitar l’excés de captures, així com per garantir la 
superviviencia i la sostenibilitat de la fauna del riu.

ELS RIUS DE LLEIDA, ATRACTIU PER ALS PESCADORS 
DE LA TRUITA

La pesca és una activitat turística important per a les comarques lleidatanes, especial-
ment a la zona del Pirineu de Lleida, que atreuen cada any milers d’aficionats a aquesta 
pràctica esportiva. A mitjan març s’ha iniciat la temporada de pesca de la truita (salmò-
nids) a les zones de baixa muntanya i el 10 de maig es dóna el tret de sortida a la cam-
panya a les aigües d’alta muntanya.

Federació Catalana 
de Pesca Esportiva 
i Càsting a Lleida
Tel. 973 35 37 62 

Web: www.fcpeic.cat
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L’espectacular increment de turistes que rep el Congost de Mont-rebei en els darrers anys 
(l’any 2016 gairebé uns 100.000) ha fet que els responsables de la gestió del congost de 
hagin impulsat un pla d’accions encaminades a millorar la gestió d’accés a aquest espai 
natural. 

Coincidint amb l’arribada del bon temps i les vacances de Setmana Santa, la Fundació Ca-
talunya-La Pedrera, ha impulsat un pla d’accions per millorar la gestió de l’accés al congost 
de Mont-rebei amb la finalitat de minimitzar els problemes provocats per la massificació que 
es produeix en moments puntuals.

La Fundació Catalunya-La Pedrera s’encarrega de la protecció del congost de Mont-rebei 
des de l’any 1999, quan el va adquirir per incorporar-lo a la seva Xarxa d’Espais Natura amb 
l’objectiu de conservar el seu patrimoni natural i preservar-lo per a generacions futures.

Les mesures que s’han possat en marxa per Setmana Santa han estat treballades i consen-
suades amb l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga i altres administracions de la zona.

El nou pla d’accions contempla les mesures següents:

1. Posada en marxa d’un nou sistema de reserva prèvia online de la plaça d’aparcament 
de la Masieta. El sistema de reserva online estarà disponible al web de la Fundació 
Catalunya-La Pedrera (www.congostdemontrebei.cat) i permetrà als visitants planifi-
car anticipadament la seva visita i evitar desplaçaments i aglomeracions a la zona. 
Per mitjà de la reserva online s’oferiran 150 places al dia.

2. Instal·lació d’un panell informatiu lluminós a l’accés nord del congost (des de Pont 
de Montanyana) informant els visitants en temps real quan l’aparcament ja estigui 
ple.

NOVES MESURES PER MILLORAR LA GESTIÓ DE L’ACCÉS 
AL CONGOST DE MONT-REBEI
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Fundació Catalunya-La 
Pedrera

Tel. 93 214 25 39

La Ruta del Vi de Lleida, associació que reuneix entitats públiques i privades relacionades 
amb el vi i el turisme, arriba al setè  aniversari de la seva constitució amb més de vuitanta 
associats. D’aquesta forma la Ruta del vi de Lleida es consolida i aposta de forma ferma per 
un dels sectors emergents dins del turisme de qualitat: l’enoturisme. 

L’enologia s’ha convertit en un atractiu turístic important a les comarques de Lleida. Els vins 
de qualitat —les elaboracions de la DO Costers del Segre estan aconseguint en els últims 
anys un gran prestigi tant en l’àmbit nacional com en l’internacional—, les festes enològi-
ques i iniciatives com la Ruta del Vi de Lleida han contribuït a consolidar l’oferta turística 
relacionada amb aquest sector.

La Ruta del Vi de Lleida és una proposta de enoturisme destinada a estructurar i promocio-
nar una experiència turística que convida a compaginar la visita a cellers de la DO Costers 
del Segre amb degustacions gastronòmiques en diversos restaurants de Lleida i pernoc-
tacions en allotjaments (hotels i cases rurals) de la demarcació situats dins del perímetre 
format per les 7 subzones de la denominació. 

LA RUTA DEL VI DE LLEIDA ES CONSOLIDA

Ruta del Vi de Lleida
Tel. 902 25 00 50

info@rutadelvidelleida.
com

rutadelvidelleida.com

3. Millora de la gestió i dels recursos del punt d’informació de la Masieta:

a. Ampliació dels dies i els horaris d’atenció al visitant i més personal. 

b. Tancament de l’aparcament fora de les hores d’obertura. 

c. No es permetrà l’acampada i la pernoctació dins l’aparcament de la Masieta, 
amb aquest objectiu es prohibeix l’entrada d’autocaravanes.

c1. Quedarà restringit l’aparcament a la carretera d’accés de la Masieta, 1,5 
km abans i després en els dos sentits de la marxa.

c2. Es potencia la senyalització existent tot promovent el civisme i un millor 
comportament dels visitants.

A més a més, de manera coordinada, als tres accessos a la zona del congost s’instal·larà 
un panell de normes de comportament del visitant en 4 idiomes (català, castellà, anglès i 
francès) i es faran enquestes per conèixer el perfil dels visitants i la seva satisfacció de cara 
a poder implementar millores en el futur.
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Quinze municipis de les comarques lleidatanes s’han adherit al projecto Viles Florides, una 
proposta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que distingeix les ini-
ciatives privades o públiques en les quals la flor i la planta ornamental són protagonistes 
dels racons, els pobles i les ciutats de Catalunya.

El municipi de la Seu d’Urgell ha estat el darrer en incorporar-se al projecte Viles Florides 
que promou la Confederació d’Horticultura ornamental de Catalunya (CHOC) i que distin-
geix els municipis que treballen per la transformació dels seus espais públics a través de 
l’enjardinament i la millora dels espais verds. En la gal·la Flors d’Honor 2016, es va lliurar la 
màxima distinció, de quatre flors, al nucli de Bagergue (Naut Aran). Almacelles (El Segrià) va 
rebre una certificació de tres flors, mentre que vuit localitats lleidatanes van obtenir la de 
dues: Alpicat, La Granadella, Montellà i Martinet, Rialp, Solsona, Tornabous, Vallbona de les 
Monges i Vilaller. Per la seva banda, Guimerà, Maldà, Olius i Raimat van rebre una distinció.

Es va reconèixer amb les Flors d’Honor 2016 a 86 municipis que treballen per fer créixer el 
verd a Catalunya i que suposen un important increment de poblacions respecte a les 66 de 
2015. D’aquest total, 5 han obtingut les quatre flors d’honor; 31, les tres flors; 44 municipis, 
dos, i 6, una.

Cada any el jurat visita els municipis per renovar o millorar el guardó, que, després de cinc 
anys d’història, ja ha aconseguit alguns dels seus objectius fundacionals, com són aconse-
guir l’interès per la naturalesa, les plantes i els jardins. Entre el jurat hi ha experts en floricul-
tura, viveristes, paisatgistes i enginyers agrònoms i membres del IRTA.

El jurat té en compte un paquet d’elements relacionats amb l’ús social i les sinergies amb 
l’activitat turística, com el desenvolupament d’una estratègia de promoció vinculada als es-
pais verds.

A més, també es valoren el patrimoni vegetal i paisatgístic: la relació entre l’espai verd i el 
nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície 
verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds i la integració pai-
satgística, entre uns altres.

El projecte Viles Florides també distingeix els Racons florits, com és el cas de l’Hotel Llacs de 
Cardós, de Tavascan, i la Casa Massa, d’Estac. En la categoria de Càmpings florits destaquen 
el Càmping Serra, de Lladorre, i el Càmping el Solsonès, de Solsona.

QUINZE POBLES DE LLEIDA AMB EL DISTINTIU DE            
VILES FLORIDES

Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida

Tel. 973 24 54 08
www.aralleida.com
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Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08

www.aralleida.cat/pica

La Diputació de Lleida donarà a conèixer els guanyadors del 28è Premi “Pica d’Estats” de 
Premsa, Ràdio, Televisió i Internet el 20 de maig en un acte en què es farà públic el veredicte 
i es procedirà al lliurament dels guardons. El jurat es va reunir el dissabte 11 de febrer DE 
2017 per deliberar amb relació als 202 treballs presentats a concurs en aquesta edició, 
dels quals 39 corresponen a premsa internacional, cosa que representa el millor registre de 
tota la història del guardó pel que fa a l’àmbit internacional.

D’aquests 202 reportatges presentats a concurs, 58 corresponen a la categoria de premsa 
especialitzada en viatges i turisme, 34 a la categoria de premsa d’informació general, 21 
a ràdio, 9 a televisió, 39 a fotografia i 41 a internet. Un total de 18 treballs es presenten a 
dues categories.

Els 39 treballs internacionals concursants representen el millor registre de tota la història 
del guardó. Aquests 39 treballs internacionals procedeixen de 12 països estrangers, que 
són França amb 11; Alemanya amb 8; Holanda amb 5; Rússia amb 3; Andorra, Mèxic, Bèl-
gica i Israel amb 2 cadascun, i finalment un treball de Xile, Itàlia, el Regne Unit i els Estats 
Units.

El 28è  Premi “Pica d’Estats” consta de 8 categories i té una dotació econòmica de 38.000 
euros. El certamen destina una dotació de 5.000 euros a cadascuna de les modalitats 
següents: premsa escrita d’informació general, premsa especialitzada en viatges i turisme, 
ràdio, televisió, premsa internacional (al millor treball publicat o emès a l’estranger), repor-
tatge fotogràfic i mitjans de comunicació local de les Terres de Lleida. El guardó destinat a 
internet (portals informatius multimèdia) té una dotació econòmica de 3.000 euros.

 En aquesta 28a edició, el jurat del Premi “Pica d’Estats” ha estat format per professionals 
destacats del món de la comunicació, com Santiago Costa, director de redacció del diari 
Segre; Josep Cuní, director del programa “8 al dia” de 8TV; Lluís Foix, periodista i analista 
polític de La Vanguardia; Antonio Franco, assessor a la presidència del Grupo Zeta; Eduard 
Navarro, director general de Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió; Mariano Palacín, presi-
dent de la Federació Espanyola de Periodistes i Escriptors de Turisme; Josep Ramon Ribé, 
director del diari La Mañana, i, actuant com a secretari, el director del Patronat de Turisme, 
Juli Alegre. El president del jurat ha estat Rafa Gimena, vicedegà del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya i president a la demarcació de Lleida, per delegació de la degana, Neus Bonet.

EL 28è PREMI “PICA D’ESTATS” OBTÉ EL MILLOR 
REGISTRE DE TREBALLS INTERNACIONALS
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La Seu d’Urgell es convertirà aquest 2017 en la capital dels esports a la natura, atès que aco-
llirà el Congrés Europeu d’Esports a la Natura (Nature&Sports Euromeet 2017). D’aquesta 
manera es valora el potencial de turisme i esport a la naturalesa que ofereixen la Seu 
d’Urgell i la comarca de l’Alt Urgell. Aquest congrés, que se celebra bianualment,  és obert a 
la participació d’agents vinculats al turisme, l’esport, el medi ambient i el desenvolupament 
local, i té com a objectiu compartir estratègies de desenvolupament en activitats esportives 
al medi natural.

L’edició del 2017 serà la quarta i se celebrarà a la Seu d’Urgell del 27 al 29 de setembre des-
prés d’haver tingut lloc a Annecy (França) el 2011, a Liptovski Mikulas (Eslovàquia) el 2013 
i a Newcastle (Irlanda del Nord) el 2015. Es tracta d’un congrés promogut per ENOS (Xarxa 
Europea d’Esports al Medi Natural, www.nature-sports.eu).

S’hi preveu una participació d’unes 300 persones vinculades al món de la gestió d’espais 
naturals, la docència i la investigació universitària, agències de turisme i promoció del terri-
tori, professionals del turisme actiu i dels esports al medi natural d’Europa.

L’Euromeet de la Seu d’Urgell, sota el títol genèric de “Balancing Outdoors”, girarà al voltant 
dels reptes per al desenvolupament sostenible en els esports al medi natural. Estarà centrat 
en els quatre pilars de la sostenibilitat (ambiental, social, econòmica i institucional) i es de-
batrà al voltant dels eixos següents:  

1- Megaesdeveniments de gran format o de participació massiva

2- Turisme actiu

3- Outdoor Sports en àrees naturals protegides

4- Outdoor esports i salut

La Seu d’Urgell, situada entre els parcs naturals del Cadí-Moixeró i de l’Alt Pirineu, és un lloc 
ideal per a la pràctica del senderisme, la BTT (amb el Centre BTT la Seu-Alt Urgell, amb més 
de 1.000 km senyalitzats), l’esquí (amb les estacions d’esquí de fons de Tuixent-la Vansa i 
Sant Joan de l’Erm) o els esports d’aigua al Parc Olímpic del Segre (ràfting, caiac, hidrospeed 
o piragüisme). A més a més, al pantà de Rialb s’hi poden fer nombroses propostes nàutiques, 
com caiac, canoa canadenca, windsurf, bus-bob, etc. També s’hi inclouen les activitats en 
aigües braves, com el ràfting i el piragüisme al riu Segre o el barranquisme al Forat de Buli.

LA SEU D’URGELL, SEU DEL CONGRÉS EUROPEU 
D’ESPORTS A LA NATURA (NATURE & SPORTS 

EUROMEET 2017)

Oficina de Turisme de la 
Seu d’Urgell

Tel. 973 35 15 11
973 35 30 57

www.turismeseu.com
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El Canal Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, commemora enguany el 25è aniversari de la ce-
lebració dels Jocs Olímpics del 1992 com a subseu olímpica de piragüisme en aigües braves 
al Parc Olímpic del Segre. Per commemorar aquesta efemèride al final de juliol s’inaugurarà 
una exposició per explicar el procés dels Jocs Olímpics del 1992 a la Seu i la utilització pos-
terior de les instal·lacions.

Aquesta exposició es podrà veure des de la darrera setmana del mes de juliol fins al mes 
de setembre. A més, coincidint amb la celebració de la Copa del Món d’eslàlom (8, 9 i 10 
de setembre) tindrà lloc un acte de commemoració amb la participació d’una cinquante-
na d’equips internacionals. D’altra banda, també per commemorar aquest 25è aniversari 
s’està treballant en l’edició d’un llibre que recollirà tot el procés fins a convertir-se en subseu 
olímpica i el llegat que l’empremta olímpica ha deixat a la capital de l’Alt Urgell.

El Parc Olímpic del Segre passa a denominar-se Ràfting Parc per a usos turístics

El Parc Olímpic del Segre continuarà mantenint aquest títol per a tot allò relacionat amb 
les competicions esportives, si bé farà un canvi de denominació per a les activitats vincu-
lades amb l’oci i els esports d’aventura. En concret, el parc està actualment en ple procés 
d’adaptació a la nova denominació Ràfting Parc per a totes les activitats vinculades amb el 
turisme, si bé mantindrà la denominació de Parc Olímpic del Segre per a les diferents com-
peticions esportives.

El Ràfting Parc, fins ara Parc Olímpic del Segre, situat a 200 metres del centre històric, ofe-
reix la possibilitat de la pràctica esportiva als amants del turisme actiu. Les activitats de ràf-
ting, piragüisme, open-kayak i hidrotrineu tenen un marc incomparable per poder-se fer amb 
total garantia de seguretat. Els diferents elements que integren el parc fan d’aquest espai 
lúdic una instal·lació excepcional: remuntadors mecànics, minicentral hidroelèctrica de bom-
beig i turbinació, higienitzador i assecador de material esportiu, són elements de tecnologia 
avançada incorporats al conjunt del parc que asseguren i faciliten l’activitat esportiva dins 
d’un entorn de jardí on els canals esportius tenen un protagonisme especial. Un equip humà 
de professionals i experimentats monitors qualificats permeten als practicants gaudir amb 
plenitud d’aquestes instal·lacions i de tota l’oferta d’activitats que es poden dur a terme al 
seu entorn. Els diferents circuits i rutes amb BTT que surten del parc són un dels altres atrac-
tius de la zona, amb circuits 
adaptats a tots els nivells. 
En conjunt, el Centre BTT 
la Seu-Alt Urgell té més de 
1.000 km senyalitzats.

Totes aquestes iniciatives 
amplien l’extensa oferta 
que actualment brinda el 
Parc Olímpic del Segre amb 
diferents competicions es-
portives i una gran diversi-
tat de propostes d’activitats 
d’aigua, com ara ràfting, 
piragüisme i open-kayak, 
entre d’altres, sota la de-
nominació a partir d’ara de 
Ràfting Parc.

EL CANAL OLÍMPIC DEL SEGRE COMMEMORA EL 25è 
ANIVERSARI COM A SUBSEU OLÍMPICA DELS JOCS DE 

BARCELONA 92

Parc Olímpic del Segre/ 
Rafting Parc

973 36 00 92
www.parcolimpic.cat

Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell

973 35 31 12
www.ccau.cat

Turisme la Seu
973 35 15 11

www.turismeseu.com
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L’empresa Sector D ha estat la primera 
que ha començat a oferir activitats al 
pantà d’Oliana (l’Alt Urgell). L’empresa 
va començar a explotar turísticament 
les aigües de l’embassament d’Oliana 
a l’estiu del 2016. Aquesta compan-
yia ofereix principalment excursions 
amb caiac pel pantà o bé el lloguer 
d’embarcacions per a tots aquells qui 
vulguin navegar en solitari. També ofe-
reix paquets especials per als infants 
que van de colònies a l’alberg de San-
ta Fe d’Oliana o per a la gent que s’hi 
allotgi.

El pantà disposa de diferents llocs on poder embarcar, segons quin sigui el nivell de l’aigua, 
per Fígols o Coll de Nargó, a la cua de l’embassament, o per la Penella o Castell-llebre, si el 
nivell d’aigua és baix. L’empresa es va crear a partir de les jornades que el Consorci Segre-
Rialb va celebrar l’abril del 2016 sobre els usos turístics i esportius dels embassaments.

Per vuité any consecutiu, la capital de l’Alt Urgell serà els dies 12 i 13 de juny punt d’arribada 
i de sortida de la segona i la tercera etapes de la Transpyr, la Travessa Dos Mars en BTT que 
creua el Pirineu, unint Catalunya, Aragó, Navarra i el País Basc. La Transpyr consisteix a fer 
la travessa dels Pirineus amb BTT en un recorregut que va des de Roses fins a Donosti en 
vuit etapes. La Seu participa en aquest projecte des de la primera edició, i n’ha estat sempre 
final i sortida d’etapa.

La Seu d’Urgell rebrà la Transpyr Coast to Coast en la segona jornada de la prova, el dilluns 
12 de juny, i acollirà la sortida de la tercera etapa, el dimarts 13 de juny, quan la prova en-
filarà cap a El Pont de Suert en una etapa de 114 km i 3.200 metres de desnivell positiu i 
2.885 de negatiu.

El gran atractiu del recorregut, l’alt nivell d’organització i el grau de satisfacció que han expe-
rimentat els participants en les edicions anteriors han fet que National Geographic Aventura 
hagi considerat la Transpyr com una de les deu millors curses de MTB de tot el món.

La gran novetat del 2017 és la posada en marxa de la Transpyr Tours. Es tracta d’un producte 
turístic que oferirà els amants de la bicicleta poder gaudir de les etapes de la Transpyr al 
llarg de tot l’any, contractant mitjançant l’agència de viatges oficial de Transpyr, els serveis 
necessaris per poder gaudir del recorregut de la cursa fet a mida, triant l’època de l’any i el 
recorregut que es vulgui.

SECTOR D, LA PRIMERA EMPRESA QUE OFEREIX 
ACTIVITATS AQUÀTIQUES AL PANTÀ D’OLIANA

TRANSPYR 2017
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La Generalitat de Catalunya ha atorgat a la Vall de Boí el certificat de Destinació de Turisme 
Familiar (DTF). Aquest segell d’especialització és un projecte de col·laboració públic-privada, 
atès que els serveis poden ser oferts tant per instal·lacions i equipaments públics com per 
les empreses turístiques privades de la destinació.

La Vall de Boí es converteix en la quarta destinació d’interior de Catalunya en aconseguir 
aquest segell que atorga l’Agència Catalana de Turisme (ACT), i se suma a les Valls d’Àneu, 
Muntanyes de Prada de Conflent i Berga. Cal dir que Catalunya té actualment 23 Destina-
cions de Turisme Familiar, altres 4 amb el segell de naturalesa i muntanya en família, entre 
els quals s’inclou la Vall de Boí i d’altres 7 equipaments familiars. Entre aquests equipa-
ments  es troben les estacions d’esquí de Port-Ainé i Espot Esquí al Pallars Sobirà i l’estació 
de  Boí Taüll Resort a l’Alta Ribagorça. 

Entre els nombrosos atractius de la Vall de Boí destaca el conjunt romànic declarat Patrimo-
ni Mundial per la UNESCO, format per 8 esglésies i una ermita construïdes entre els segles 
XI i XII. També la Festa de les Falles que han estat declarades Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat el desembre de 2015 per la UNESCO. Quant a l’entorn natural, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb dues de les seves entrades naturals per la Vall 
de Boí, ofereix durant tot l’any una sèrie d’activitats de turisme actiu i de naturalesa, amb 
itineraris adaptats per a tots els gustos i nivells.

El termalisme, amb el balneari de Caldes de Boí i la seva gran quantitat d’aigües minerals i 
medicinals, i l’estació d’esquí de Boí Taüll Resort són dos atractius més de la vall. A tot això 
cal afegir nombroses fires i tradicions com les falles, una gastronomia de muntanya basada 
en la carn ecològica criada en totes les explotacions de la vall, els més de 60 km de senderes 
i la gran quantitat d’activitats per a tota la família que es poden dur a terme.

LA VALL DE BOÍ, CERTIFICADA COM A DESTINACIÓ DE 
TURISME FAMILIAR

Patronat de la Vall de Boí
Tel. 973 69 40 00
www.vallboi.cat 

Boí Taüll Resort 
902 30 44 30
973 69 62 64

www.boitaullresort.com
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El conjunt romànic del Vall de Boí, format per 8 esglésies i una ermita, va rebre durant el 
2016 un total de 152.455 visitants, xifra que representa un increment del 24 % respecte 
el 2015. Amb aquestes dades el 2016 se situa com el segon any que ha rebut més visites, 
després de l’any 2007 que va encapçalar el rànquing.

Aquest augment de visitants es deu, en gran part, al vídeo mapping de Sant Climent de Taüll, 
inaugurat a finals del 2013, segons el centre del Romànic del Valle de Boí.

Actualment es poden visitar, tots els dies de la setmana, les esglésies de Sant Climent de 
Taüll, Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia de Erill la Vall, de 10.00 a 14.00 
hores i de 16.00 a 19.00. I a partir del mes d’abril també es troben obertes al públic les es-
glésies de Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro i el Centre del Romànic.

El conjunt romànic de la Vall de Boí ha estat visitat per més de 2 milions de persones des de 
la seva designació com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. El conjunt 
de 8 esglésies i una ermita de la Vall de Boí són formats per les esglésies de Sant Climent i 
Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, 
la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l’Asunción de Cóll i l’ermita de Sant Quirç de 
Durro.

Una dels seus principals característiques és la unitat d’estil arquitectònic. Són construccions 
edificades durant els segles XI, XII i XIII seguint els models procedents del nord d’Itàlia (romà-
nic llombard) que es caracteritzen per l’acurat treball de la pedra, els esvelts campanars de 
torre i la decoració exterior d’arcs cecs i bandes llombardes.

El Centre del Romànic de la Vall de Boí, situat a Erill la Vall, facilita que el turista pugui orga-
nitzar la seva ruta pel conjunt monumental, ofereix informació pràctica per visitar cadascun 
dels temples i concerta visites guiades, després de la reserva prèvia, durant tot any.

La Vall de Boí disposa del certificat de Destinació de Turisme Familiar (DTF), atorgat per la 
Generalitat de Catalunya.

Videomapping per recrear els frescos originals de l’església de Sant Climent de Taüll 

Les pintures romàniques de l’església de Sant 
Climent de Taüll, una de les joies més impor-
tants del romànic català, van incorporar al final 
del 2013 una innovadora presentació per mitjà 
d’un videomapping que recrea els frescos origi-
nals dins l’absis major i el presbiteri de la nau 
central. La pintura original data del segle XII i ac-
tualment es conserva al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC), a Barcelona.

Aquesta reproducció virtual de l’obra de 
l’anomenat “mestre de Taüll” —l’autor de les 
pintures— forma part d’un cicle lumínic de mi-
tja hora, que es va repetint i que consta de tres 
parts: la recreació pròpiament dita, un audiovi-
sual que explica el procés d’execució de la pin-
tura i un espai de temps més curt en el qual 
simplement s’il·lumina l’absis perquè el visitant 
observa les restes de la pintura original que ro-
manen a les parets.

EL ROMANIC DE LA VALL DE BOÍ INCREMENTA UN
24 % EL NOMBRE DE VISITANTS 

Patronat del Valle de Boí
Tel. 973 69 40 00
www.vallboi.cat
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El Centre Trail Running de la Vall de Boí, dissenyat especialment per als corredors de mun-
tanya,  ofereix un circuit d’itineraris d’entrenament per tal que els esportistes millorin el seu 
rendiment, amb rutes senyalitzades i classificades amb codis de colors (segons la distància 
i el desnivell acumulat), que recullen els diferents graus de dificultat de les modalitats de les 
curses per muntanya.

Els serveis que ofereix l’equipament són uns 
13 recorreguts per nivell de dificultat, repar-
tits per tota la Vall de Boí, amb una altura 
que va dels 1.000 m dels fons de la vall als 
més de 3.000 m dels cims més alts, i unes 
distàncies que van dels 5 als 40 km. També 
es posa a disposició dels runners 5 recorre-
guts “Advanced Trail” per a l’entrenament 
específic de les diferents modalitats de les 
curses per muntanya, amb pujades i baixa-
des tècniques i dures, zones per fer entre-
nament intervàlic o córrer el quilòmetre ver-
tical (més de 1.350 m de desnivell positiu 
acumulat en 4,4 km de longitud), i 5 rutes 
de BTT i 3 de cicloturisme de carretera. Les 
sortides i les arribades dels recorreguts es 
troben a les diferents poblacions de la Vall 
de Boí.

A més, el centre disposa d’un servei especí-
fic d’acollimet i informació, situat a l’Oficina 
del Patronat de la Vall de Boí a Barruera, 
i d’un conjunt de serveis complementa-
ris –dutxes, taller de reparació de bicis, 
etc.– dissenyats tant per als qui s’estiguin 
iniciant en aquest esport com per als ex-
perts que vulguin millorar el seu rendiment 
i busquin un lloc on entrenar o organitzar 
jornades d’entrenament. Els usuaris també 
tenen al seu abast una app d’entrenament 
(que s’anomena bravento) que permet fer 
un seguiment GPS de la ruta i competir en-
tre ells per mitjà d’un rànquing virtual.

La Vall de Boí és una zona de referència 
en l’organització de campionats d’esports 
de muntanya, com ara les diferents proves 
de campionats estatals o els “Sky Games” 
l’any 2012 i els campionats del món d’sky 
running l’any 2016.

NOU CENTRE DE TRAIL RUNNING A LA VALL DE BOÍ

Per la seva orografia i els seus atractius paisatgístics, la Vall de Boí s’ha convertit en un 
paradís per als amants de la pràctica del trail running, que consisteix a córrer per camins 
i corriols de muntanya, travessar rius i rierols, sempre amb uns desnivells, una altitud i 
una distància considerables. Per atendre les necessitats d’aquests corredors d’alta mun-
tanya, la Vall de Boí ha inaugurat el nou Centre Trail Running. 

Patronat de la Vall de Boí
Tel. 973 69 40 00

Web: www.vallboi.com
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Aquest 2017 també tindrà una significació especial la Catalunya Bike Race, la prova de BTT 
marató de tres etapes en les categories elit, elit fèmina, màster 30, màster 40 i màster 50 
que es disputarà entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre a la localitat de Bellver de Cerdan-
ya, a la Cerdanya lleidatana.

La creació de la Catalunya Bike Race, a càrrec de l’entitat organitzadora Octagon, sorgeix 
després de la reeixida Andalucía Bike Race i posteriorment l’encara més popular La Rioja 
Bike Race. Amb aquesta cursa nova es tancarà la trilogia de competicions d’aquest tipus.

La celebració de la Bike Race absorbeix un públic nombrós, ja que molts dels participants 
viatgen amb família, amics o ajudants, per la qual cosa no es tracta tan sols d’una prova 
esportiva.

BELLVER DE CERDANYA, SEU DE LA CATALUNYA 
BIKE RACE

www.bellverdecerdanya.org
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Des del mes de juliol del 2016 la línia Lleida-la Pobla de Segur ha incorporat dos trens nous 
amb vagons panoràmics que han propiciat la creació d’una trentena de paquets turístics que 
es promocionen amb el nom de Turistren. Els paquets han estat elaborats conjuntament per 
ajuntaments i empreses del sector de la zona i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC).

Els paquets inclouen descomptes en diversos serveis als qui presentin el bitllet del tren i 
packs de viatges amb nombroses activitats per triar, després de la reserva prèvia. Entre 
aquest ventall de possibilitats hi ha la visita a les botigues de Salàs de Pallars, excursions 
amb BTT a la Pobla de Segur o la visita al Centre d’Observació de l’Univers d’Àger. També es 
programaran visites al telefèric d’Estany Gento i a la Torre de Capdella en combinació amb 
servei de bus. L’objectiu de la iniciativa és potenciar l’activitat econòmica de la comarca grà-
cies al turisme que gaudeix dels serveis dels trens nous de la línia Lleida-la Pobla.

Tren dels Llacs

Amb aquests trens nous es reforça el paper turístic d’aquesta línia ferroviària, que en deter-
minats mesos de l’any té com a gran atractiu el Tren dels Llacs, recorregut turístic i paisat-
gístic entre la ciutat de Lleida i la Pobla de Segur orientat bàsicament al turisme familiar. El 
Tren dels Llacs ha començat la novena temporada el 15 d’abril i finalitzarà el 28 d’octubre 
amb un viatge tots els dissabtes, llevat del 15 de juliol al 12 d’agost, quan no oferirà aquest 
servei.

La vuitena temporada es va tancar amb 7.213 passatgers (un 0,1% més que l’any anterior) 
i va registrar una ocupació del 99%, amb la qual cosa es posa de manifest que el producte 
turístic està del tot consolidat.

El Tren dels Llacs ofereix l’atractiu d’un paisatge singular i múltiples possibilitats lúdiques 
i gastronòmiques per als visitants al llarg del recorregut per les comarques del Segrià, la 
Noguera i el Pallars Jussà. El tren passa pels embassaments de Sant Llorenç, Camarasa, 
Cellers i Sant Antoni, voreja el riu Noguera Pallaresa i travessa els impressionants congosts 
de Terradets i Collegats.

ELS TRENS NOUS DE LA POBLA AMB VAGONS PANORÀ-
MICS S’ESTRENEN AMB UNA TRENTENA DE PAQUETS 

TURÍSTICS
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Què va passar als segles XI i XII al Pallars? Les entitats que gestionen el castell i la canònica 
de Mur, Santa Maria de Gerri, Sant Pere del Burgal i Santa Maria d’Àneu ens proposen conèi-
xer a través d’una ruta per aquests 5 espais medievals els estrets vincles que tenen entre si 
i no tan sol quedar-nos amb el relat d’uns petits fragments de la història.

A cada espai s’explica com va ser el Joc de Dames, com es va percebre des d’aquell lloc i 
com va transcórrer la història posterior. La ruta s’explica amb una visió integral, amb visió 
de gènere, parlant de les dones i dels homes que van fer la història. Com va ser, com ha de 
ser. Joc de Dames no és un itinerari marcat, però sí es recomana visitar els 5 espais i fer la 
visita guiada.

Santa Maria d’Àneu: Probablement col·legiata agustina. Segles IX, XI-XII, XV-XVI, restauració 
ss. XX-XXI. Amb reproducció de les pintures romàniques. Personatges històrics: Llúcia de la 
Marca, Artau I de Pallars, Caterina Albert de Pallars i d’altres.

Sant Pere del Burgal: Monestir benedictí (parcialment en ruïnes). Segles IX, XI-XII, restau-
ració ss. XX-XXI. Església de doble capçalera, fet molt rar. Amb reproducció de les pintures 
murals romàniques. Personatges històrics: abadessa Ermengarda, Llúcia de la Marca, Artau 
I, Artau II, Llúcia, Ot i d’altres.

Antic monestir de Gerri de la Sal: Monestir benedictí. Segle IX, modificant-se al llarg de 1.000 
anys. Restauració ss. XX i XXI. Romànic tardà, amb escultura de pedra. Reformes barroques. 
Personatges històrics: Espanell, Ot i d’altres.

Castillo de Mur i canònica de Santa Maria: Castell i canònica agustina. Segles X, XI-XII, res-
tauracions ss. XX-XXI. Millor castell romànic de Catalunya. Es completa amb l’església. Amb 
reproducció de les pintures romàniques. Personatges històrics: Arsenda, Arnau Mir de Tost, 
Valença, Ramon de Pallars, Puig i Cadafalch, Folch i Torres i d’altres.

JOC DE DAMES, LA VISITA AL CASTELL DE MUR EN QUÈ 
LES DONES PRENEN EL PROTAGONISME

Tel. 973 62 64 36
www.pallarsjussa.net
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El telefèric de la Vall Fosca, al Pallars Jussà, cada any a l’estiu, des de finals de juny fins a 
finals de setembre, es converteix en un nou atractiu turístic amb viatges cada hora i amb 
preus especials per a les famílies. La infraestructura dóna un accés únic al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per la Vall Fosca i els més de 30 llacs que formen 
part. El telefèric de Sallente-Estany Gento, és l’únic a la zona sud dels Pirineus. L’any 2016, 
un total de 27.557 viatgers van entrar al Parc Nacional d’Aigüestortes per la Vall Fosca, mi-
tjançant el telefèric, un 21 % més que l’any 2015.

Des d’Estany Gento, punt d’arribada del telefèric en la cota 2.200, es poden fer diversos 
tipus de caminades, pensades per a tots els públics, com la via verda del ferrocarril de via 
estreta, un camí de 5 km sense desnivells amb encant que recorre l’antiga via del ferrocarril, 
que servia per transportar material i treballadors i que passa per petits túnels; el GR11, que 
comunica la Vall Fosca amb Espot i amb La Vall de Boí per la vall de Riqüerna, o rutes pels 
32 llacs que formen aquesta impressionant zona del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici.

El telefèric de la Vall Fosca va ser construït 
en 1981 per l’empresa Forces Elèctriques 
de Catalunya, SA (FECSA), per facilitar el 
transport del personal i de materials du-
rant la construcció de la nova central hi-
droelèctrica reversible de Sallente-Estany 
Gento. Actualment, 23 anys més tard, fa 
un ascens des de Sallente (1.750 m) fins 
a Estany Gento (2.200 m), amb un reco-
rregut lineal de 700 metres i un desnivell 
de 450 metres que es fan en poc més de 
10 minuts. Té capacitat per 58 persones.

EL TELEFERIC DE LA VALL FOSCA, ATRACTIU TURÍSTIC 
DURANT ELS MESOS D’ESTIU

Ajuntament de la Torre 
de Capdella

Tel. 973 66 30 01
Web: www.vallfosca.net
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El Pirineu de Lleida es convertirà l’estiu del 2019 en una cita mundial obligada per als amants 
de la música rock i pop. Els prats d’Escalarre (el Pallars Sobirà) acolliran una nova edició del 
Doctor Music Festival (els tres primers es van celebrar també a Escalarre (El Pallars Sobirà-
Lleida) i aplegaran alguns dels millors músics i bandes del panorama musical actual en una 
cita d’abast internacional que —segons l’organització— atraurà més de 40.000 persones.

Aprofitant la primera gran presentació mundial del festival, que va tenir lloc el 20 de febrer 
a la capital britànica, la Diputació de Lleida va promocionar per mitjà de la marca Ara Lleida 
l’oferta turística del Pirineu lleidatà. La presentació, celebrada a The Groucho Club londi-
nenc, va comptar amb la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el 
vicepresident tercer, Gerard Sabarich, i el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre. Reñé 
va explicar als mitjans de comunicació presents a l’acte que el festival esdevindrà una eina 
important per promocionar a escala internacional les comarques del Pirineu lleidatà tant en 
l’àmbit cultural com turístic i econòmic.

D’altra banda, el president i fundador de la promotora de concerts Doctor Music, Neo Sala, 
va explicar que una de les novetats de la pròxima edició serà el concepte de “sobirania 
alimentària” (tots els aliments que es consumiran al festival  procediran de l’agricultura i 
la ramaderia ecològiques i predominarà el producte de proximitat lleidatà), fet que pretén 
contribuir al desenvolupament agroecològic i sostenible de la comarca del Pallars Sobirà.

Els assistents a la presentació van poder degustar diversos productes lleidatans elaborats 
pel reputat xef Albert Adrià. El cuiner tindrà un paper destacat en la pròxima edició del Doctor 
Music Festival 2019, ja que serà present amb el seu equip del restaurant Tickets al recinte 
musical per cuinar per als assistents amb productes agroalimentaris del Pirineu lleidatà.

Amb el nom de Reincarnation Edition 2019, la nova edició del Doctor Music Festival tindrà 
lloc els dies 12, 13 i 14 de juliol a Escalarre, poble del municipi de la Guingueta d’Àneu, i 
alhora que vol mantenir el seu paper de referent musical del sud d’Europa tindrà un caràc-
ter commemoratiu, atès que aquest paratge ja va viure els anys 1996, 1997 i 1998 tres 
edicions del festival. El recinte ocuparà més de 140 hectàrees, disposarà de cinc escenaris, 
càmpings especials i una zona d’acampada preparada per a un mínim de 40.000 persones.

Els primers abonaments per assistir al festival es podran adquirir al començament del mes 
de maig. El preu especial inicial per a aquests primers abonaments serà de 175 euros per 
als tres dies de festival, amb un descompte de 50 euros a aquelles persones que puguin 
demostrar l’assistència a qualsevol de les seves edicions històriques.

Les edicions anteriors 
del Doctor Music Festi-
val van aplegar més de 
300 grups i cantants, en-
tre els quals artistes de 
la talla de David Bowie, 
Lou Reed, Iggy Pop, Bob 
Dylan, Massive Attack, 
Rage Against the Machi-
ne, Blur, Beastie Boys, 
Muse, Nick Cave & The 
Bad Seeds, Patti Smith, 
Sepultura, Megadeth, 
Carl Coix o Echo and the 
Bunnymen.

EL DOCTOR MUSIC FESTIVAL TORNA AL PALLARS 
SOBIRÀ DEL 12 AL 14 DE JULIOL DE 2019

Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida
Tel. 973 24 54 08

www.aralleida.com

Doctor Music 
www.doctormusic.com
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El Parc Natural del Alt Pirineu, el més gran de Catalunya, ha fet un pas endavant amb la 
posada en funcionament d’una sèrie d’iniciatives, adreçades especialment al turisme fami-
liar, destinades a facilitar als visitants l’estada i el coneixement del seu patrimoni natural i 
cultural.

Entre les noves eines i recursos per dinamitzar el turisme al parc, molts d’ells digitals, des-
taca l’engegada del projecte del Pas de l’Ossa i l’ampliació del projecte Explora el Parc. El 
primer és una campanya d’educació i divulgació sobre l’ós bru dirigida al públic familiar i 
escolar. El projecte, desenvolupat per l’Associació La Paniquella, està destinat a incrementar 
l’oferta turística lligada a l’ós i augmentar la seva acceptació social mitjançant xerrades i 
tallers en escoles.

Quant al projecte Explora el Parc, es van  iniciat l’any 2016 tallers a les escoles per donar 
a conèixer el programa als més petits. Aquests reben un passaport en forma de llibret on 
se situen i s’expliquen aquells llocs i activitats —centres d’interpretació vinculats al parc, 
activitats fetes per empreses de guies interpretadores acreditades i més de 30 miradors 
panoràmics— pensats perquè les famílies que visiten el parc interpretin l’entorn i puguin se-
gellar el document. Incrementant els segells del passaport, l’usuari rep premis com a gorres, 

samarretes, jocs educatius, guies de 
naturalesa o activitats gratuïtes.

Aquest any s’han incorporat més ru-
tes autoguiades i s’ha engegat un 
joc interactiu, el “Quadern de camp”, 
per conèixer les espècies més em-
blemàtiques de flora i fauna del parc 
a través d’imatges, rastres i sons. 
L’aplicació facilita el descobriment 
del parc mitjançant la GEO localitza-
ció de punts d’interès natural i cultu-
ral, itineraris a peu i rutes autoguia-
des.

El Parc Natural del Alt Pirineu es va 
crear en 2003, està situat al Pirineu 
central català i s’estén per més de 
15 municipis pertanyents a les co-
marques del Pallars Sobirà i l’Alt Ur-
gell (Alt Àneu, La Guingueta d’Àneu, 
Esterri d’Àneu, Alins, Llavorsí, Esteri 
de Cardós, Lladorre, Tírvia, Vall de 
Cardós, Farrera, Rialp, Soriguera, 
Sort, Valls de Valira i Montferrer i 
Castellbò). L’àrea protegida que cons-
titueix el parc cobreix gairebé 70.000 
hectàrees, una extensió que el situa 
en el parc natural més gran de Cata-
lunya; de fet, la zona del Parc Natural 
del Alt Pirineu suposa més d’un terç 
de tota la superfície de tots els parcs 
naturals catalans junts.

NOVES INICIATIVES PER PROMOCIONAR EL PARC DEL 
ALT PIRINEU 

Parc Natural del 
Alt Pirineu 

Tel. 973 62 23 35
http://parcsnaturals.

gencat.cat/ca/alt-pirineu 

pnaltpirineu@gencat.cat
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La comarca del Pallars Sobirà creix any rere any amb la seva oferta d’oci vinculada amb 
el turisme actiu i els esports d’aventura. Entre les darreres novetats destaquen dos parcs 
d’aventura que ofereixen la seva activitat com un complement als diferents atractius natu-
rals i de turisme actiu i esports d’aventura que brinda la comarca. Es tracta del Parc Acro-
bàtic Cims Aventura, situat al municipi de Rialp, que es va inaugurar a l’estiu del 2015 amb 
un espai lúdic de 4.500 m2, i el Pirineus Parc Aventura, inaugurat a l’estiu del 2016 i que 
s’ha convertit en el primer bosc vertical d’aventura del Pallars.

PARC ACROBÀTIC CIMS AVENTURA RIALP-PALLARS SOBIRÀ

El Parc Acrobàtic és un espai lúdic a l’aire lliure, situat a l’entrada del municipi de Rialp, de 
4.500 m2 de superfície dissenyat per a tot tipus de públic, des del més petit de la família, 
passant pels estudiants, fins als avis més esportistes.

L’empresa Cims Aventura va inaugurar a l’estiu del 2015 aquest nou projecte amb la finalitat 
d’oferir un gran espai lúdic en un entorn en plena natura com una activitat complementària 
per als turistes que visiten la comarca del Pallars Sobirà atrets tant pels diferents recursos 
naturals, patrimonials, gastronòmics i de turisme actiu i esports d’aventura com també per 
la temporada d’esquí, que s’allarga fins a la meitat de la primavera.

El Parc Acrobàtic consta de tres circuits:

1.- El circuit Groc, d’aprenentatge i adaptat als més petits, des de 3 anys. Inclou 8 reptes 
i acaba amb una tirolina de 8 metres de llargada.

2.- El circuit Vermell (mitjà) inclou 20 reptes a una alçada de 3 metres i acaba amb una 
tirolina de 35 metres.

3.- El circuit Negre (alt) inclou 41 reptes en dues alçades fins a 8 metres i acaba amb una 
tirolina de 100 metres que creua el Parc Acrobàtic.

En tot moment els circuits queden a la vista d’aquelles persones que no volen participar en 
el circuit i es garanteix la visió de l’activitat als acompanyants.

UN PARC ACROBÀTIC I UN BOSC VERTICAL D’AVENTURA, 
ENTRE LES NOVETATS DEL PALLARS SOBIRÀ
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També es pot practicar la tirolina independentment dels circuits acrobàtics. Així mateix, 
s’ofereixen activitats d’hípica.

L’espai lúdic consta de 4.500 m2 i disposa d’un gran aparcament amb més de 100 places, 
pàrquing adaptat a les autocaravanes, espai per a més de 10 autocars i una gran zona de 
pícnic.

PIRINEUS PARC AVENTURA, EL PRIMER BOSC VERTICAL DEL PALLARS

A la Guingueta d’Àneu, a les Valls d’Àneu, es va estrenar l’estiu del 2016 el Pirineus Parc 
Aventura, el primer bosc vertical d’aventura del Pallars, que s’adreça principalment a un 
públic familiar, però també a grups d’amics, escolars o sortides d’empresa.

El Pirineus Parc Aventura és situat a les Bordes de Berrós, a la Guingueta d’Àneu, a la vora 
de l’embassament de la Torrassa. És un espai de diversió per a grans i petits situat en plena 
natura i envoltat d’aigua i bosc de pi vermell, que ofereix més de 70 activitats repartides en 
quatre circuits aeris de diferents nivells que passen entre els arbres.

En el recorregut es troben diversos jocs: salts, xarxes, passarel·les, ponts, túnels, xemeneies, 
gronxadors i més de 400 metres de tirolines. Persones de totes les edats poden utilitzar els 
circuits, al llarg dels quals els usuaris van trobant plafons explicatius per saber com han de 
resoldre cada joc.

El parc també disposa d’una àrea de pícnic, una altra de descans, jocs infantils i dues plat-
ges naturals. L’espai potenciarà les visites d’escoles, casals i esplais, i per això ha destinat 
una zona del bosc a l’estudi de les diferents espècies botàniques amb l’ajuda d’uns panells 
informatius. De cara a l’any vinent es desenvoluparà una app amb jocs de camp perquè els 
estudiants puguin experimentar sobre el terreny, alhora que adquireixen coneixements nous.

Les Valls d’Àneu van ser catalogades l’any 2013 com la primera Destinació de Turisme 
Familiar de l’interior de Catalunya, una certificació que atorga l’Agència Catalana de Turis-
me. El territori ofereix al visitant un gran ventall de possibilitats: des d’esports d’aventura i 
d’hivern, passant per l’excursionisme o les simples passejades, en el marc del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i pels seus voltants —inclosos al Parc Natural de l’Alt 
Pirineu—, fins a les rutes del romànic, l’Ecomuseu o la gastronomia autòctona, a més del 
gaudi dels pobles formats per cases de pedra, fusta i llosa.

Cims Aventura Sl
Tel.-616 992 603 /675 
136 720 / 691 630 210

Pirineus Parc Aventura
Tel. 973 62 65 13 / 619 

93 17 68
www.pirineusparcaven-

tura.com

Turisme Valls d’Àneu
Tel. 973 62 65 68

www.vallsdaneu.org
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Sort ha estrenat l’aula de cuina “Leader gastronòmic”. Es tracta d’un espai que disposa 
d’una cuina professional i un aula de formació amb l’objectiu d’albergar activitats formatives 
dirigides a tots els públics.

Es tracta d’una vella reivindicació dels cuiners de la comarca, que consideren que un espai 
formatiu pot dinamitzar la gastronomia local. Aquesta instal·lació està situada en un edifici 
annexo a l’Escola de Piragüisme de Sort que estava en desús.

Aquest projecte ha estat promogut pel Consorci Leader Pirineu Occidental i ha comptat amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sort, que ha cedit l’espai i ha cofinançat una part. El pres-
supost total del projecte és de 54.450 euros.

La gestió i dinamització de l’aula recaurà en el Consorci Leader, però compta amb la total 
implicació i col·laboració de l’Ajuntament de Sort, que ha apostat per aquest projecte com 
una iniciativa que s’ha de recolzar. La gastronomia és una important via de dinamització 
socioeconòmica en el Pallars Sobirà, incidint no solament en la restauració sinó també di-
rectament en el turisme i en els propis productors agrícoles locals.

Des de l’Ajuntament i des del Consorci Leader creuen que un espai d’aquestes característi-
ques en una comarca rural de població dispersa com és el Pallars pot ser també un espai de 
relació sociocultural important i, per tant, suposarà molt més que un aula de cuina. A partir 
d’ara la comarca comptarà amb un equipament com els quals ja tenen el Pallars Jussà i 
l’Alta Ribagorça.

EL PALLARS SOBIRÀ ESTRENA A SORT L’AULA DE
CUINA “EL LEADER GASTRONÒMIC”

Ajuntament de Sort
Tel. 973 62 00 10

www.sort.cat



45

i ESPORTS D’AVENTURA
TURISME ACTIUPALLARS SOBIRÀ

Lo Llumener, un festival de nova creació dedicat a la literatura infantil i juvenil, va celebrar 
la seva primera edició en el mes d’octubre de 2016 a Sort, amb molt bon acolliment per 
part del públic. El certamen pretén generar un espai de trobada familiar en l’àmbit rural i 
contribuir a dotar als municipis de muntanya, com és la localitat de Sort, d’una programació 
cultural de qualitat i accessible i de caràcter familiar, amb la finalitat de promoure de forma 
especial el desenvolupament personal, social i cultural dels nens i joves.

El primer festival que es va celebrar en el mes d’octubre a Sort va tenir una molt bon aco-
lliment per part del públic i ja s’està treballant de cara a la propera edició. El festival, or-
ganitzat per l’Ajuntament de Sort i l’Associació Cultural Cambuleta, es va desenvolupar en 
diferents espais de la capital del Pallars Sobirà amb espectacles, narracions orals de contes, 
tallers creatius i activitats d’animació al carrer.

L’estació d’Espot, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), també 
disposa d’un Centre Trail Running. La localitat del Pallars Sobirà ofereix 7 circuits senyalit-
zats a diferents altures per tal que els esportistes puguin entrenar i millorar la seva forma 
física. Els corredors poden fer un quilòmetre vertical des del mateix poble i fins al refugi 
Josep M. Blanc, ja en ple Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Només cal 
descarregar-se una aplicació i el seu temps sortirà publicat al web www.espotesqui.cat. Du-
rant la temporada d’hivern es pot fer la mateixa activitat, però sortint de la base de l’estació 
d’esquí i amb quatre circuits de diferents nivells per a qui vulgui fer esquí de muntanya.

La vall de l’Escrita, l’accés més important al Parc Nacional i on es troba Espot, ofereix unes 
particularitats úniques per a la pràctica del running de muntanya i del senderisme. Els aficio-
nats a aquestes disciplines troben en pocs llocs de la Península i dels Pirineus les llargues 
pistes forestals que hi ha en aquesta zona, pistes que es mantenen durant molts quilòme-
tres a més de 2.000 m d’altitud i a les quals cal sumar els centenars de quilòmetres senya-
litzats del mateix Parc Nacional, l’únic existent a Catalunya.

NEIX “LO LLUMENER”, UN FESTIVAL PIRINENC DE PETIT 
FORMAT DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

TRAIL RUNNING A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ D’ESPOT

Ajuntament de Sort.
973 62 00 10
www.sort.cat

Estació d’esquí d’Espot
Tel. 973 62 40 58

Web: www.skipallars.cat
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El Patronat de Turisme del Solsonès i l’Ajuntament de Riner han habilitat l’Espai Barroc, 
destinat a difondre el patrimoni artístic d’aquest període repartit per tota la comarca, un 
dels més importants de Catalunya. El centre d’interpretació està situat a la Casa Gran del 
Miracle, a Riner, i complementa diverses actuacions de condicionament del llegat barroc 
executades a diverses esglésies de la comarca. 

L’Espai Barroc, que ha comptat amb el suport econòmic de l’Agència Catalana de Turisme, 
mostra en diferents sales amb plafons explicatius el que va suposar i el que va comportar el 
barroc, en quin context va sorgir i en quin context va desaparèixer. El centre ofereix al visitant 
un audiovisual de gran format que mostra el repertori escultòric i pictòric de la comarca del 
Solsonès. 

D’altra banda, l’edifici alberga un espai que recrea una sala de l’antic Hostal del Miracle, 
que va tenir un paper important en el marc de l’onada de pelegrinatge dels segles XVII i 
XVIII. Igualment, es mostren les 14 obres imprescindibles que els visitants poden veure en 
el Solsonès, explicant la importància que té el barroc a la comarca. El visitant també té la 
possibilitat de navegar a través d’un interactiu, realitzat a partir de l’aplicatiu per a disposi-
tius mòbils que tothom es pot descarregar gratuïtament en acabar la visita a l´Espai Barroc. 

El projecte “Solsonès Barroc” ha suposat també actuacions en 9 esglésies de la comarca 
(Lladurs, Sant Llorenç de Morunys, Pinell, Llobera, Pinós, La Molsosa i Riner) destinades a 
fer visitables els seus retaules barrocs. El cost global del projecte ha estat de 421.000 euros, 
un 90% dels quals aportat per l’Agència Catalana de Turisme. 

El barroc a Catalunya es dóna sobretot a les zones rurals i es caracteritza per la seva exu-
berància decorativa, amb la qual es pretenia fascinar als creients donant-los la imatge d’una 
església ostentosa enfront de l’austeritat de l’església reformista. Va ser en l’àmbit dels 
retaules en el qual més va destacar el barroc català. 

El Solsonès conserva cinc dels conjunts més importants de barroc a Catalunya. Es tracta del 
santuari del Miracle de Riner, la capella de la Verge dels Colls de l’església de Sant Llorenç 
de Morunys, la capella de la Verge de la Mercè a la Catedral de Solsona, l’església de Sant 
Pere de Matamargó de Pinós i l’església de Sant Pere de Madrona de Pinell.

EL SOLSONÈS DIFON EL SEU BARROC PER ATREURE 
TURISTES

Oficina de Turisme del 
Solsonès

Tel. 973 48 23 10
turismesolsones.com

Espai Barroc
www.solsonesbarroc.cat/
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Després de la positiva valoració que va te-
nir com a final d’etapa del Tour de França al 
juliol de 2006 i també al juliol de 2016, la 
Val d’Aran aposta per les proves esportives. 
Aquests esdeveniments fan que la vall vegi 
incrementada notablement la demanda de 
clients que busquen destinacions amb una 
oferta especialitzada al món de la bicicle-
ta. Compte actualment amb un Centre BTT 
amb més de 400 km de rutes senyalitzades 
de diferents nivells de dificultat.

La Pedals de Foc Non Stop, reconeguda per primera vegada com a Campionat d’Europa 
de BTT Ultramarató

La dotzena edició de la Pedals de Foc Non Stop, que es disputarà del 30 de juny al 2 de 
juliol, acollirà per primera vegada a la història els Campionats d’Europa MTB en la distància 
Ultramarató. El Club Ciclista Pedales del Mundo ha aconseguit fer un gran pas endavant amb 
l’organització d’aquests campionats per primera vegada a la història del ciclisme europeu, 
un fet que suposa també el reconeixement oficial per la UEC i la UCI de la distància MTB 
Ultramarató.

La Pedals de Foc Non Stop és un raid de BTT de gairebé 220 quilòmetres i 6.200 metres de 
desnivell positiu amb participació individual. La sortida i l’arribada estan situades a Vielha i 
la ruta passa per les comarques de la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars 
Sobirà, al Pirineu de Lleida. Web: www.pedalsdefoc.com.

Trail Vielha-Molières 3010

D’altra banda, el 15 de juliol se celebrarà la Trail Vielha-Molières 3010, una carrera de mun-
tanya a la Val d’Aran amb dues distàncies, la Marató Molières, de 40 km, i la Mitjana Mont-
pius, de 21 km. 

Web: www.trailmolieres3010.com

LA VAL D’ARAN APOSTA PER LES PROVES ESPORTIVES

Foment Torisme Val 
d’Llauren

Tel. 973 64 06 88
www.visitvaldaran.com
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Amb l’objectiu de continuar sent un atractiu turístic més del Baish Aran i de tot el conjunt de 
la Val d’Aran, com a novetat aquesta temporada el centre de visualització de fauna de Bos-
sòst ha introduït quatre exemplars de llop gris europeu (tres mascles, dos de dos anys i un 
de cinc, i una femella de tres anys). D’altra banda, els tres cadells d’ós que van néixer l’any 
passat es van traslladar al Parc Animalier des Pyrénées de Lourdes (França) i a la Val d’Aran 
s’han quedat els seus pares, de 8 i 5 anys.

Els visitants poden gaudir fins al 5 de novembre d’un recorregut d’unes dues hores en què 
podran veure més d’un centenar d’animals de quinze espècies diferents, tant mamífers com 
aus, com ara óssos, linxs, llúdrigues, llops blancs i grisos, marmotes, voltors, cérvols, isards 
i els ungulats de muntanya, entre d’altres, una fauna que viu en semillibertat en el recinte. 
I els més petits tenen a la seva disposició una minigranja perquè puguin contactar amb ani-
mals domèstics.

Aran Park és el centre zoològic de les comarques lleidatanes que més visitants atreu. L’any 
2016 hi van passar més de 45.000 turistes i el 2015, uns 42.000. Enguany s’espera acon-
seguir o superar aquestes xifres.

L’equipament es concep com una àrea ludicoeducativa que dóna a conèixer la fauna i la flora 
autòctones de la Val d’Aran aprofundint en les necessitats de la seva conservació i protecció. 
Els visitants viuen una sensació de proximitat i llibertat en observar els animals en el seu 
hàbitat i gaudeixen de boscos impressionats. A més, un cop acabada la visita es pot veure el 
petit museu, en què es podrà aprendre a reconèixer els sons dels animals, a identificar els 
diferents tipus d’hàbitat i a distingir els pelatges i el banyam dels mamífers.

El parc se situa a la Val d’Aran, a la zona d’Eth Portilhon, a 6 km del poble de Bossòst. El 
centre de recepció de l’Aran Park i totes les infraestructures annexes s’ubiquen a l’edifici 
restaurat de l’antiga caserna militar d’Eth Portilhon, amb accés directe des de la carretera 
asfaltada de Bossòst a França. La instal·lació té una superfície de 20 ha, està situada a 
una altitud mitjana de 1.200 m i disposa d’un centre d’interpretació, una botiga, una aula 
d’aprenentatge, un snack-bar i una zona de pícnic.

L’Aran Park és obert tots els dies, fins i tot diumenges i festius, des de l’1 d’abril fins al 5 de 
novembre de 2017. L’horari dels mesos d’abril, maig, juny, setembre i octubre és de 9.30 a 
18 h, i el juliol i l’agost, de 9.30 a 19 h. L’entrada individual dels adults val 14 euros i la dels 
infants de 3 a 12 anys, 10 euros.

NOVA TEMPORADA D’ARAN PARK 

L’Aran Park, el parc de fauna de la Val d’Aran, situat al municipi de Bossòst, ha inaugurat 
la cinquena temporada l’1 d’abril, molt abans de Setmana Santa, davant la demanda dels 
turistes francesos, atès que al país veí les vacances escolars de Pasqua a la zona més 
propera (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) tindran lloc de l’1 al 18 d’abril.

Aran Park
Tel. 973 92 90 06

Web: www.aran-park.es
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La comarca de les Garrigues impulsa el projecte Oleoturisme, una nova oferta dirigida bàsi-
cament al turista cultural i gastronòmic. La voluntat és desenvolupar un producte de qualitat 
atractiu vinculat a les activitats turístiques de l’oli i l’oliva, amb la implicació del sector privat 
i la suma d’esforços dels productors, del sector turístic i de les administracions públiques del 
territori que produeix l’or verd.

Els pobles de les Garrigues viuen un boom turístic durant la tardor i l’hivern. Durant aquesta 
època nombroses persones visiten les cooperatives de la comarca per comprar l’oli d’oliva 
verge extra nou que es comercialitza sota la Denominació d’Origen les Garrigues i, a més, 
participen en les diverses fires que se celebren entorn del preuat or verd i en la Mostra Gas-
tronòmica de les Garrigues.

Els visitants que s’acosten a les cooperatives no solament vénen a comprar l’oli d’oliva verge 
extra, que s’obté de la varietat d’oliva arbequina i és considerat dels millors del món. Cada 
vegada hi ha més persones que aprofiten el desplaçament per fer turisme en les Garrigues, 
un territori singular, ric en patrimoni històric i amb un paisatge característic.

Així, els visitants poden recórrer la Ruta de l’Oli de les Garrigues per visitar algunes de les 
cooperatives i els molins que existeixen a cada poble de la comarca; les pintures rupestres 
de la vall de la Coma i el Castell de L’Albi; la fortalesa ibèrica d’Els Vilars; el castell i el casc 
antic d’Arbeca; el Centre de Descobriment de les Garrigues-El Mirador, l’Espai Macià i el Mu-
seu d’Arqueologia de Les Borges Blanques; el Museu de l’Oli i del Món Rural de Castelldans; 
les pintures rupestres del Cogul; el castell de L’Espluga Calba; el castell, el pou de gel, la sala 
d’exposicions de treballs de la pedra i la galeria d’art d’Edith Schaar a La Floresta; l’antic 
molí d’oli de Fulleda; la Sala del Molí i l’exposició de arqueofauna del jaciment de Minferri de 
Juneda; l’Ecomuseu de l’Oli de La Pobla de Cérvoles; el Museu i Centre de la Cultura de l’Oli 
de Catalunya de La Granadella, i el casc antic del Vilosell i Vinaixa.

L’OLEOTURISME, NOVA OFERTA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 
DE LES GARRIGUES
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Mostra gastronòmica

Cada any el Consell Comarcal organitza la Mostra Gastronòmica de les Garrigues per fomen-
tar i donar a conèixer la cuina característica de la comarca i el sabor tan especial que l’oli 
d’oliva verge extra dóna als plats.

Paquets turístics 

Els pobles d’Arbeca, El Cogul i La Granadella (les Garrigues) i Torrebesses (el Segrià) han 
engegat amb el suport de la Diputació de Lleida un paquet turístic destinat a promocionar el 
seu patrimoni cultural i el producte estrella de la zona, l’oli d’oliva.

Amb el nom de “Fem un tomb? Història, oli i pedra”, aquests municipis han presentat una ini-
ciativa destinada a dinamitzar el turisme a la zona amb la promoció de quatre equipaments 
culturals (la fortalesa ibèrica d’Els Vilars d’Arbeca, el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre 
del Cogul, el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses i el Centre de la Cultura 
de l’Oli de Catalunya de La Granadella) i els productes més emblemàtics de cada localitat, 
especialment l’oli d’oliva extra verge.

El safrà, nou atractiu gastronòmic i turístic

Els camps de la comarca de les Garrigues han recuperat el cultiu del safrà, un ingredient 
molt benvolgut per la gastronomia, que se suma a d’altres productes de qualitat de la zona 
com l’oli d’oliva verge extra, i el vi de la D.O. Costers del Segre. El clima d’aquesta zona de 
secà de la demarcació de Lleida garanteix unes condicions òptimes per al cultiu del safrà 
de qualitat sota la marca de Safrà dels Garrigues, que és una bona alternativa als cultius 
tradicionals de l’oliva i l’ametlla.

En l’actualitat, ja són més de 60 els productors de la cooperativa Safrà dels Garrigues re-
partits pels municipis de la comarca. La cooperativa té clients a Catalunya i Andalusia i el 
producte també s’exporta a França i Panamà i, en breu, es vol vendre a Estats Units.

La temporada del safrà comença per la festivitat del Pilar i s’allarga un mes aproximada-
ment. La flor del safrà floreix cada dia i al llarg d’aquest mes s’ha de recol·lectar cada matí a 
primera hora sense excepció, en cas contrari la flor es marceix. És un treball totalment ma-
nual, no hi ha mecanització possible i d’aquí l’elevat preu d’aquesta espècie, que al pagès 
es paga a uns 8.000 euros el quilo.

Consell Regulador de la 
Denominació d’Origen les 

Garrigues 
973 28 04 70

www.olidoplesgarrigues.
com
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El conjunt de les pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul, a la comarca de les 
Garrigues, que són Patrimoni de la Humanitat, ha recuperat un horari d’obertura estable i 
un guia oficial.

Situada a un quilòmetre del poble del Cogul al peu de la carretera en direcció a L’Albagés, 
la Roca dels Moros és el conjunt d’art rupestre més significatiu i emblemàtic de Catalunya i 
un dels referents dels estudis sobre aquest art a nivell estatal i internacional. Descobert en 
1908, forma part dels més de vuit-cents conjunts d’art rupestre del Llevant peninsular –An-
dalusia, Castella-la Manxa, Aragó, Murcia, València i Catalunya–, que al desembre de 1998 
van ser declarats Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.

La Roca dels Moros és un gran bloc de pedra d’uns 10 m de longitud per 4 m d’altura, que 
va ser utilitzat per l’home com a lloc de culte durant uns 5.000 anys, des del 7000 al 100 
aC aproximadament. El conjunt pictòric del Cogul reuneix 42 figures pintades d’estil figuratiu 
o naturalista i esquemàtic-abstracte (16 humans, 19 animals i 7 de restes indeterminades). 
Les coloracions varien del taronja al castany, passant pel rosat, el vermell i el violeta amb 
diferents tonalitats. Hi ha 260 signes gravats, que ocupen la part central de la cavitat, corres-
ponents a l’alfabet ibèric i llatí, i unes poques representacions faunístiques també gravades.

Entre les escenes destaquen la d’un arquer disparant a un cérvol, un altre arquer sostenint 
l’arc i les fletxes i un grup de 9 figures humanes femenines nues de la cintura cap amunt, 
amb faldilles acampanades, que envolten una masculina, escena que ha estat interpretada 
com una dansa fàl·lica o de fertilitat. També es visualitzen les figures de cérvols, senglars i 
tres grans bòvids.

En les diferents excavacions arqueològiques que s’han fet en la Roca dels Moros s’han tro-
bat instruments de finals del Paleolític i del Neolític, algunes ceràmiques fetes a mà i també 
ceràmiques d’època romana.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament del Cogul van posar a la pri-
mavera les bases per a la gestió conjunta del recinte patrimonial, que ara permeten la seva 
visita. A partir del mes d’octubre de 2015, una vegada executada l’obra de connexió a la 
xarxa elèctrica, es va obrir el centre d’interpretació annex al conjunt patrimonial. El conjunt 
de la Roca dels Moros està gestionat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya.

VISITES ESTABLES A LES PINTURES RUPESTRES 
DEL COGUL

http://www.cogul.cat/
pintures-rupestres-
patrimoni-mundial
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El Pla Estratègic de Turisme Astronòmic del Montsec preveu una sèrie d’accions i projectes 
que es faran durant els anys 2017 i 2018 per continuar consolidant el Montsec, zona si-
tuada entre la Noguera i el Pallars Jussà, com una destinació capdavantera a Espanya en 
turisme astronòmic.

La creació de la “Guia de tematització en Astroturisme per als establiments turístics”, el Pla 
MICE (Meeting, Incentives, Congress & Events) del Montsec, la renovació de les certifica-
cions internacionals de Destinació Turística i Reserva Starlight, la posada en marxa del “Bus 
de les Estrelles” o el I Congrés Internacional de Turisme Astronòmic, són algunes de les ac-
cions incloses en el Pla Estratègic de Turisme Astronòmic del Montsec. La iniciativa ha estat 
impulsada pel Consell Comarcal de la Noguera, en col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’Agència Catalana de Turisme.

La “Guia de tematització en Astroturisme per als establiments turístics”, la primera que es fa 
a Catalunya i Espanya, té com a objectiu principal mostrar la importància de dur a terme un 
procés d’innovació als establiments, que els habiliti per al desenvolupament d’experiències 
d’astroturisme per tal de crear un producte turístic. El Pla Estratègic per al Montsec té força 
importància per a les empreses turístiques, que estan aconseguint un posicionament impor-
tant en turisme astronòmic que complementa l’oferta que ja hi ha de turisme d’aventura, 
cultural o de natura.

Amb la guia es pretén establir les línies bàsiques que cal seguir per a la tematització d’un 
establiment turístic (restaurants, hotels, hostals i allotjaments de turisme rural) en el marc 
d’una proposta de turisme d’experiències, identificant els tipus d’accions que s’han de fer 
i facilitant el suport gràfic que contribueixi a il·lustrar les propostes. Aquesta guia té com a 
destinataris les persones interessades a desenvolupar una innovació o adaptació dels esta-
bliments turístics per tal de potenciar el turisme astronòmic com una activitat dinamitzadora 
del territori.

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) renovarà la certificació de Reserva Starlight per al  
Montsec, que va aconseguir l’any 2013. La Fundación Starlight crea i fomenta un conjunt 

PLA ESTRATÈGIC D’ASTROTURISME DEL MONTSEC
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de certificacions que acrediten la qualitat del cel nocturn amb la finalitat d’unificar ciència i 
turisme i, per aconseguir-ho, l’observació de les estrelles es considera integrada com a part 
del patrimoni natural, cultural i científic de cada lloc. Aquestes certificacions reben el suport 
de la UNESCO, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i la Unió Astronòmica Internacional 
(IAU) i garanteixen un ressò internacional.

El Pla Estratègic també preveu la sol·licitud de “Qualitat de cel fosc” a la International Dark 
Sky Association (IDA), una organització nord-americana fundada en 1988, on les seves reco-
manacions són molt valorades pels astrònoms de tot el món. Aquesta certificació, que jun-
tament amb la Starlight i l’emesa per la Reial Societat Astronòmica del Canadà són les tres 
més prestigioses, obrirà la possibilitat que el Montsec pugui accedir al mercat de turisme 
astronòmic internacional.

Al maig del 2017 s’organitzarà el I Congrés Internacional de Turisme Astronòmic amb temàti-
ques com “La qualitat del cel com a recurs”, “Certificacions del cel” i “Experiències turísti-
ques certificades en turisme astronòmic”, entre d’altres. El congrés reunirà els principals 
experts internacionals i les experiències d’èxit en turisme astronòmic més significatives.

Rècord de visitants al Parc Astronòmic del Montsec (PAM)

El Parc Astronòmic del Montsec s’ha convertit en un motor de potenciació del turisme as-
tronòmic i del coneixement que està donant un gran dinamisme a la comarca. Així, ha aug-
mentat considerablement la demanda dels paquets turístics del Montsec, que tenen el PAM 
com a destinació principal. El 2014 es van contractar 442 paquets turístics, l’any passat es 
van vendre 610 paquets i les previsions d’aquest any són d’arribar als 800.

A més, s’ha consolidat la línia ascendent de visitants de les últimes temporades i l’any 2016 
s’ha aconseguit arribar a la xifra rècord de 32.000 persones (5.000 més que l’any 2015), 
amb un impacte econòmic per al sector turístic del Montsec proper als 1,5 milions d’euros. 
D’aquests turistes, la meitat són de l’àrea metropolitana de Barcelona; el 32%, de Lleida; el 
7%, de Tarragona, i el 4%, de Girona. Els turistes de la resta de l’Estat representen un 3% i 
el 4% són estrangers.

Parc Astronòmic 
del Montsec-Centre 

d’Observació de l’Univers
973 05 30 22
973 45 52 46

www.parcastronomic.cat   
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La comarca del Pla d’Urgell té en l’estany d’Ivars i Vila-sana el seu principal referent turístic. 

Té una extensió de 126 hectàrees, que s’ ha convertit en el major llac interior de tota Ca-
talunya. Equipat per a l’observació d’aus, es poden observar fins a 210 espècies d’ocells 
diferents. El seu entorn és ideal per passejar a peu, amb bicicleta i a cavall.

El Consorci de Estany d’Ivars i Vila-sana ha transformat l’antiga masia de Cal Sinent en un 
punt d’atenció als visitants i un punt de venda de productes de proximitat.

La masia de Cal Sinent acull aquest nou servei de l’Estany , després d’un procés de rehabi-
litació de l’edifici. Antigament la masia de Cal Sinent ja havia estat un lloc emblemàtic del 
llac, ja que era un punt de trobada i un lloc d’hostalatge per als caçadors que venien de fora. 

La recuperació del llac d’Ivars permet disposar d’un espai de gran interès biològic, mante-
nint alhora els usos agrícoles i tradicionals de l’entorn. 

El llac va ser dessecat l’any 1950 i s’ha mantingut viu en la memòria popular de la gent de 
la plana de Lleida. El llac es troba dins dels termes municipals d’Ivars d’Urgell i Vila-sana i 
s’accedeix a ell a través de camins senyalitzats des de les poblacions de Vila-sana, Ivars 
d’Urgell i Vallverd. 

El llac té una longitud de 2.150 m per 730 d’amplària màxima. L’espai natural, que és el 
major llac interior de Catalunya, es configura com un punt de turisme de qualitat, sobretot 
pel que fa a l’ornitologia i a l’oci, i com un espai ecològic i educatiu de primer ordre. 

L’ESTANY  D’IVARS I VILA-SANA TRANSFORMA L’ANTIGA 
MASIA DE CAL SINENT EN UN CENTRE D’INTERPRETACIÓ I 

D’ATENCIÓ ALS VISITANTS

Consell Comarcal 
del Pla d’Urgell

Tel. 973 71 13 13
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L’àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Segarra ha impulsat un nou motor de reserves 
en el qual els turistes poden reservar i pagar en temps real el servei per realitzar visites 
turístiques guiades al poble de Montfalcó Murallat i al castell de Concabella, on es troba 
situat el Centre d’Interpretació dels Castells del Sió. El poble medieval de Montfalcó Murallat 
pertany al municipi de Les Oluges i es tracta d’un recinte tancat i emmurallat que data dels 
segles XI i XIII.

La plataforma funciona amb un TPV virtual que fa les vegades de passarel·la de pagament, a 
més d’oferir opcions per triar el monument a visitar, el dia, l’hora i el nombre de persones. Al 
final l’usuari pot pagar amb la seva targeta de crèdit i la visita ja és vinculant. 

Per aquest any 2017 el Consell Comarcal de la Segarra vol ampliar l’oferta de reserves on-
line a les visites guiades i propostes turístiques de la ciutat de Cervera i en el Museu de 
Guissona, així com per dur a terme activitats en entorns naturals de la comarca.

L’objectiu és aconseguir incrementar la competitivitat turística de la comarca, augmentar el 
nombre de turistes i de reserves d’allotjaments i restaurants i oferir un servei d’atenció les 
24 hores del dia.

LA SEGARRA ESTRENA UN MOTOR DE RESERVES PER A 
VISITES GUIADES EN TEMPS REAL

Consell Comarcal de la 
Segarra

Tel. 973 53 13 00
www.lasegarra.org
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La campanya de floració dels presseguers d’aquest any, que ha tingut lloc del 8 al 22 de 
març, ha estat tot un èxit gràcies, en bona part, a la implicació i a la cooperació dels veïns i 
les veïnes, els pagesos, els comerços, els establiments i els guies i els voluntaris locals. Du-
rant les visites guiades als camps fruiters, els turistes, bàsicament de l’àrea metropolitana 
de Barcelona i molts  de Girona i de Tarragona, també han pogut conèixer de primera mà 
la feina dels pagesos i de totes les persones implicades en el procés de producció agrícola, 
com també els detalls de l’agricultura de regadiu i dels productes de proximitat i de qualitat 
que s’elaboren a la zona.

A més, la campanya de la Flor’17 també ha tingut una gran repercussió mediàtica, atès que 
mitjans internacionals, com diverses televisions de França i Rússia, s’han interessat pels 
camps fruiters d’Aitona. I entre els turistes, cal destacar els visitants procedents del Japó, la 
Xina, el Canadà, Colòmbia, Veneçuela o Alemanya.

L’èxit de les visites guiades ha estat tan gran, que les reserves es van tancar dos dies abans 
dels caps de setmana. No obstant això, molts turistes, fins i tot estrangers, es van apropar 
a la vila d’Aitona per descobrir-la per lliure i deixar-se seduir per la flor rosada dels presse-
guers. Així, durant dues setmanes es va poder veure nombrosos grups de caminants, ciclis-
tes i fotògrafs per les rutes senyalitzades pels camps fruiters, com ara la de la Serra Brisa, 
de l’Arbre fruiter i la Fotogràfica (aquesta és guiada i s’ha fet per la tarda).

La campanya de la Flor’17 és una de les activitats de Fruiturisme. Aquest projecte és un con-
cepte d’experiència turística que proposa una vivència única, plena de sensacions, sabors, 
olors i dolces degustacions. A més, és un dinamitzador econòmic que suposa un benefici 

LA CAMPANYA DELS PRESSEGUERS EN FLOR MÉS 
INTERNACIONAL I AMB ÈXIT DE VISITANTS

Més de 5.500 visitants han participat en la campanya de la Flor’17, tot gaudint de les 
rutes i les visites organitzades que els han permès fer passejades pels camps de presse-
guers d’Aitona i descobrir els racons i el patrimoni cultural i arquitectònic d’aquesta po-
blació del Segrià. Cal destacar la important presència de turistes estrangers, com alguns 
procedents del Japó i el Canadà.
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important per al teixit comercial del poble, ja que els productors locals van donar a conèixer, 
en els expositors habilitats, la riquesa gastronòmica d’Aitona amb productes locals, com la 
mel, el formatge, la xocolata i la fruita. Els restaurants i els bars d’Aitona i de l’entorn del 
municipi també van notar l’afluència de visitants, que van omplir els seus locals respectius.

A més d’Aitona, altres pobles del Baix Segre –comarca natural situada al sud-oest del Se-
grià–, com ara Soses, Alcarràs, la Granja d’Escarp o Torres de Segre, també van rebre una 
allau important de visitants per gaudir de l’espectacle natural dels arbres fruiters en flor. I 
prova d’això és la munió de persones que es podia veure als turons de l’ermita de Carras-
sumada (Torres de Segre), Sant Joan de Carratalà (Aitona), Montmaneu (Seròs) o la Costa 
Genebral (la Granja d’Escarp), convertits en miradors privilegiats per observar els bancals 
plens d’arbres florits.

Davant la gran repercussió econòmica que ha tingut enguany el turisme floral, l’Ajuntament 
d’Aitona convocarà els veïns per demanar-los que aportin idees per explotar la iniciativa i fer 
que a l’estiu vinguin turistes per veure com madura i es recull la fruita. Entre les propostes 
hi ha la creació de restaurants, el lloguer de bicicletes o l’obertura d’apartaments turístics.

Ajuntament d’Aitona
Tel. 973 79 40 10 

Web: www.aitona.cat

La ciutat de Lleida inaugurarà aquest any  2017 el Parador de Turisme, a l’edifici del Roser, 
el quart establiment hoteler vinculat a aquesta xarxa de turisme d’excel·lència que hi ha en 
la demarcació lleidatana (els altres tres estan a La Seu d’Urgell (Alt Urgell), Arties, i Vielha 
(Val d’Aran). 

El nou Parador Nacional suposa la rehabilitació de l’edifici del Roser, un edifici històric artís-
tic que es troba situat en la carrer Cavallers de Lleida, la qual cosa comportarà una impor-
tant contribució a la millora global del centre històric de la ciutat i al turisme d’excel·lència, 
que permetrà potenciar l’atractiu turístic de la capital.

El Parador comptarà amb 53 habitacions, una adaptada, dues habitacions familiars i una 
suite a més d’un aparcament subterrani. El nou Parador de Lleida es convertirà en el número 
95 de la xarxa d’aquests establiments hotelers en tot l’Estat espanyol i ha comptat amb una 
inversió de més de 12,5 milions d’euros per part del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

LA CIUTAT DE LLEIDA ESTRENARÀ PARADOR NACIONAL 
AQUEST ANY 2017, EL QUART DE LA DEMARCACIÓ 

LLEIDATANA

Ajuntament de Lleida. 
Turisme de Lleida.
Tel. 973 700 319

www.turismedelleida.com
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La Ruta del Cister és una marca turística ben consolidada amb més de set milions de per-
sones que han visitat els monestirs cistercencs de Vallbona de les Monges, a la comarca de 
l’Urgell a la província de Lleida, de Santes Creus, a l’Alt Camp, i Poblet, a la Conca de Bar-
berà, aquests dos últims a la demarcació de Tarragona. Ara s’ha engegat una nova iniciativa 
cultural vinculada amb la ruta. Es tracta del carnet cultural que s’obté mitjançant l’entrada 
conjunta als monestirs de Vallbona de les Monges, Poblet i Santes Creus i permet aconse-
guir interessants descomptes per visitar diferents espais d’interès turístic de la comarca de 
l’Urgell.

Després de consolidar els tres principals atractius turístics de la Ruta del Cister (els mones-
tirs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges), la marca aposta ara per potenciar els 
altres elements turístics del seu entorn a les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà 
i l’Urgell amb l’objectiu de projectar-los i donar-los a conèixer al mercat català, però també a 
l’espanyol i a l’europeu.

La iniciativa compta amb la col·laboració dels consells comarcals de l’Alt Camp, la Conca de 
Barberà i l’Urgell, els patronats de turisme de les diputacions de Lleida i Tarragona, l’Agència 
Catalana de Turisme (ACT) i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

El programa està configurat per a un total de 25 noves propostes que inclouen des de turisme 
familiar, enoturisme i gastronomia fins a turisme cultural i natural. D’aquesta manera la Ruta 
del Cister incideix de forma directa en el turisme local a través de diferents propostes. Quant 
a la demarcació de Lleida, la Ruta del Cister ens proposa visitar a la comarca de l’Urgell el po-
ble de Guimerà, declarat conjunt històric artístic; la localitat de Verdú, que compta amb el re-
coneixement de municipi declarat d’interès artesanal per la seva ceràmica i l’Espai Mayoral; 
el municipi d’Agramunt, que compta amb l’atractiu del famós torró d’Agramunt, com també 
es pot visitar el Museu del Torró i de la Xocolata, a més de diversos espais culturals. També 
s’inclouen les visites al municipi de Bellpuig, que alberga el mausoleu de Ramon Folch de 
Cardona i el convent de Sant Bartomeu, així com el terme de Tornabous, per visitar i conèixer 
el poblat ibèric del Molí d’Espígol, i finalment la ciutat de Tàrrega, que entre altres atractius 
compta amb el Museu Comarcal, que ens convida a fer una incursió en l’ambient quotidià 

CARNET CULTURAL VINCULAT A LA RUTA DEL CISTER
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d’una família de terratinents acomodats de la Tàrrega dels segles XVIII i XIX. L’exposició 
combina peces arqueològiques i mostra la història de la comarca de l’Urgell des de l’època 
ibèrica fins al segle XIX.

Vallbona de les Monges està habitat per una comunitat de monges que combinen el seu tre-
ball i l’oració amb les visites guiades i l’artesania. La història del monestir s’inicia l’any 1153, 
quan l’ermità Ramon de Vallbona congrega una comunitat mixta d’ermitans. 

En 1176, després que els homes s’anessin al Montsant, unes monges vingudes de Tulebras 
(Navarra) es van unir a la comunitat i es van integrar a l’ordre del Císter. Les restes de les 
reines de la Corona d’Aragó Violant d’Hongria, esposa de Jaime I el Conqueridor, i la seva filla 
Sancha d’Aragó descansen en el monestir.

Un dels elements més característics del monestir de Vallbona de les Monges és el seu claus-
tre. Amb una forma trapezoïdal, les seves quatre galeries es van construir al llarg de 400 
anys. La primera galeria es va fer al segle XII en ple romànic i és austera. La segona, del segle 
XIII, presenta algunes ornamentacions i els seus arcs i finestres ja són apuntats. La tercera, 
del segle XIV, és gòtica, la seva altura és gairebé el doble de les anteriors i les finestres i els 
arcs són ben apuntats, amb les seves voltes de crucería. L’última galeria, del segle XV, és 
d’estil neorrománic.

Consell Comarcal de 
l’Urgell

Tel. 973 50 07 07



www.aralleida.cat


