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Carta de presentació de la Lleida turística

Dir que la revista Ara Lleida és una “carta de presentació” de l’oferta turística de la demarcació de 
Lleida podria semblar un tòpic; tanmateix, si repassem els seus continguts, comprovarem fins 
a quin punt esdevé autèntica aquesta afirmació. I és que, tot i la forçosa limitació de continguts 
que impliquen les 100 pàgines de la revista, les temàtiques tractades permeten fer-nos una idea 
aproximada de la riquesa turística de les contrades del Pirineu i la plana de Lleida. 

Temàtiques que reflecteixen molts dels punts forts de la demarcació lleidatana: l’esport, la natura i 
l’excel·lència dels seus equipaments i serveis turístics. 

L’article sobre els camins d’alta muntanya complementa perfectament el de la Lleida blanca: 
finalitzada la temporada de neu, el Pirineu s’obre a mil i una possibilitats de senderisme, des de 
les rutes clàssiques a les més innovadores, com les de “Perseguits i salvats” promogudes per la 
Diputació de Lleida. Sense deixar el senderisme, no podem obviar el gran referent del territori, el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, declarat recentment Destinació Turística i 
Reserva Starlight.

Saltem ara al Prepirineu, on és obligat parlar de la declaració del Geoparc Conca de Tremp-Montsec, una distinció que aporta un impor-
tant plus turístic a la zona. Igualment, la plana de Lleida té un paper remarcable a la revista, amb dos articles sobre temàtiques agrícoles 
que han derivat en propostes turístiques: l’arquitectura popular de la pedra seca, la tècnica constructiva de la qual ha estat reconeguda 
per la UNESCO, i el fantàstic fenomen cromàtic de la floració dels arbres fruiters del Baix Segre. 

I de la poesia dels arbres en flor passem a la prosa de l’escriptor Manuel de Pedrolo: el lector podrà descobrir en la seva obra diverses re-
ferències a indrets singulars de la geografia lleidatana. D’altra banda, els amants de la fotografia gaudiran del reportatge de Lleida a vista 
d’ocell, amb espectaculars imatges aèries d’alguns dels espais més emblemàtics del territori.

Finalment, volem reivindicar la tasca contínua de promoció que ha desenvolupat el Patronat de Turisme aquestes darreres dècades, 
plenament reflectida en la celebració del 30è aniversari del Premi turístic “Pica d’Estats”, un guardó que ha contribuït a situar Lleida en el 
mercat turístic mundial. 

Rosa Maria Perelló
Presidenta de la Diputació de Lleida

SALUTACIÓ

Carta de presentación 
de la Lleida turística
Por la variedad e interés de sus 
reportajes, la revista Ara Lleida 
constituye una excelente “carta de 
presentación” de la oferta turística 
de Lleida. Así, la publicación incluye 
amplios artículos centrados en 
las rutas de senderismo por el 
Pirineo y en el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de San Maurici, 
reconocido como Destino Turístico 
y Reserva Starlight.Y si hablamos de 
reconocimientos, hay que referirse 
a la declaración del Geoparque 
Conca de Tremp-Montsec y a la ar-
quitectura popular de la piedra seca, 
técnica constructiva reconocida por 
la UNESCO.

En estas páginas el lector podrá
descubrir el fenómeno de la 
floraciónde los árboles frutales del 
Bajo Segre y las referencias a parajes 
singulares de Lleida en las novelas 
de Manuel de Pedrolo. Asimismo, los 
amantes de la fotografía disfrutarán 
del espectacular reportaje de Lleida 
a vista de pájaro. Finalmente, el 
esfuerzo promocional que ha 
desarrollado el Patronato de Turismo 
en estas últimas décadas queda 
bien reflejado en la celebración del 
30º aniversario del Premio turístico 
internacional “Pica d’Estats”.

Carta de presentacion 
dera Lleida toristica
Pera varietat e interès des sòns 
reportatges, era revista Ara Lleida 
constituís ua excellenta “carta de 
presentacion” dera aufèrta toristica 
de Lleida. Atau, era publicacion 
includís articles longui basadi enes 
rotes de senderisme peth Pirenèu 
e eth Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de San Maurici, reconeishut 
coma Destinacion Toristica e Resèrva 
Starlight. E se parlam de reconeis-
hences, que mos auem de referir ara 
declaracion deth Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec e ara arquitectura 
populara dera pèira seca, tecnica 
constructiva reconeishuda pera 
UNESCO.

En aguestes planes eth lector poirà 
descurbir eth fenomèn dera florason
des arbes frutèrs deth Baix Segre e 
es referéncies a endrets singulars 
de Lleida enes romans de Manuel 
de Pedrolo. Atau madeish, es apas-
sionats dera fotografia gaudiràn der 
espectaclós reportatge de Lleida a 
vista d’audèth. Fin finau, er esfòrç 
promocionau qu’a desvolopat eth 
Patronat de Torisme en aguesti 
darrèrs decennis que demore vedible 
ena celebracion deth 30 aniversari 
deth Prèmi toristic internacionau 
“Pica d’Estats”.

Letter of presentation 
for tourism in Lleida
Given the variety and interest of its 
reports, the magazine Ara Lleida serves 
as an excellent “letter of presentation” 
for the tourism offer of Lleida. The 
publication therefore includes 
numerous articles about the trekking 
routes that run through the Pyrenees 
and the Aigüestortes i Estany de San 
Maurici National Park, which has been 
recognised as a Starlight Tourism 
Destination and a Starlight Reserve. 
And while we are talking about official 
recognition, we should also mention the 
creation of the Conca de Tremp-Montsec 
Geopark and the traditional dry-stone 
architecture which has been recognised 
by UNESCO as a significant construction 
technique.

In these pages, readers will also discover 
phenomena such as the flowering of 
the fruit trees of El Baix Segre and the 
references to unique parts of Lleida 
made in the novels of Manuel de Pedrolo. 
Similarly, those who love photography 
will enjoy a report featuring spectacular 
bird’s eye views of Lleida. Finally, there is 
an article dedicated to the promotional 
efforts made by the Patronat de Turisme 
in recent decades, which were well 
reflected by the 30th edition of the “Pica 
d’Estats” international prize for tourism-
related journalism. 

Lettre de présentation 
de la Lleida touristique
De par la variété et l’intérêt de ses 
reportages, le magazine Ara Lleida 
constitue une excellente « lettre de 
présentation » du potentiel touristique 
de Lleida. Ainsi, cette publication com-
prend de nombreux articles axés sur 
les itinéraires de randonnée dans les 
Pyrénées et le Parc national d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici, déclaré 
Destination touristique et Réserve 
Starlight. Toujours au chapitre des re-
connaissances, il convient de signaler 
la déclaration du Géoparc  Bassin de 
Tremp-Montsec par l’UNESCO, qui a 
également reconnu la technique de 
construction de l’architecture popu-
laire en pierre sèche.

Dans ces pages, le lecteur pourra 
découvrir le phénomène de la florai-
son des arbres fruitiers du Bas-Sègre 
ainsi que les références à des endroits 
singuliers de Lleida dans les romans 
de Manuel de Pedrolo. De même, les 
amateurs de photographie apprécie-
ront particulièrement le spectaculaire 
reportage de Lleida à vue d’oiseau. En-
fin, la célébration du 30e anniversaire 
du prix touristique international « Pica 
d’Estats » traduit bien l’effort de pro-
motion que le Patronato de Turismo 
(Office de tourisme) a déployé tout au 
long de ces dernières décennies.
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El Pirineu és ple d’indrets ideals per fer senderisme, amb diverses opcions de dificultat variable i per 
a tots els públics. Des dels parcs naturals –amb el majestuós Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 

de Sant Maurici com a espai emblemàtic– als mil i un racons màgics que clapegen les comarques 
pirinenques, l’oferta és amplíssima. 

Panoràmica des del Coll de So, al Pallars 
Sobirà, dins del Camí de l’Últim Càtar.
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TEXT: Jordi Sebastià
FOTOS: Arxiu fotogràfic IEI, Oriol Clavera, Consell Regulador del Camí 
dels Bons Homes, Diputació de Lleida

En aquest reportatge ens centrarem en tres propostes que en els darrers 
anys s’han consolidat com a opcions idònies per conèixer el territori, tot 
assaborint trossos d’història. Parlem de les rutes que ens ofereixen des del 
Solsonès, de les que segueixen els passos dels càtars per mitjà dels “camins 
dels Bons Homes” i –si optem per gaudir de la natura a través d’una història 
no tan llunyana– dels nous itineraris de “Perseguits i salvats”, que recuperen 
els camins dels milers d’homes i dones que fugien de l’horror nazi tot traves-
sant el Pirineu lleidatà. Et proposem un tastet per les pedres que ens parlen 
de natura i record. Ens acompanyes?    
 

RUTES PEL SOLSONÈS

La comarca del Solsonès té molt a oferir. Les rutes a peu per aquest territori ens 
deixen veure com el pas del temps ha trobat l’aliança perfecta entre la natura i 
l’arquitectura. Les 8 rutes senderistes que ens ofereixen els 15 municipis de la 
comarca contenen paisatges idíl·lics marcats per construccions romàniques i gò-
tiques de gran valor arquitectònic i construccions característiques de la Catalunya 
rural d’entre els segles XV i XVIII. Un exemple ens l’explica l’Esther Santaeulària, 
tècnica de turisme del Consell Comarcal del Solsonès. Ens recomana un paratge 
proper a la capital i que val la pena visitar. Santaeulària explica que “a 5 quilòme-
tres de Solsona hi ha l’església de Sant Esteve d’Olius. S’hi pot anar per la carretera 
de Berga. Allí hi podem trobar un exemple d’església romànica amb una cripta 
que és molt bonica. Davant mateix, hi ha un cementiri modernista que és molt 
curiós i interessant per als visitants. A més, just entre el cementiri i l’església hi po-
dem trobar unes sitges ibèriques”. Un exemple de paratge diferent i ple d’història.  
      
Però les rutes parlen per si mateixes i contenen milers de secrets. Des de la clàssica 
excursió des de Sant Llorenç de Morunys fins al naixement del riu Cardener, a altres 
opcions més aventureres, com l’ascensió al sostre del massís del Port del Comte, 
una talaia privilegiada del Prepirineu català, representen tot un món per descobrir. 

La natura amb història 
La història no només l’ha edificada l’home pedra a pedra, sinó que la natura hi té 
molt a veure. Els pobles del Pirineu ho saben molt bé. La terra marca el caràcter, 
però també l’economia. Un exemple és el Salí de Cambrils, situat al riu Fred, i del 
qual es té constància des de l’Edat Mitjana. Els pobles de la zona hi extreien sal 
per a ús domèstic, cosa que canviarà amb el pas del temps. L’economia obliga, 
i al final del segle XVIII ja s’explotarà el salí industrialment. Val la pena visitar les 
terrasses on l’aigua s’evapora i deixa petites piles de sal al terra. Si us interessa, s’hi 
poden programar visites guiades. (www.salidecambrils.cat)

Però no és l’únic exemple de la connexió entre home i natura: les Coves dels 
Moros, l’Espluga de Melera, Ca l’Andreu i Ca la Rita són altres mostres d’aquesta 
aliança ancestral entre la població que hi viu i les muntanyes que l’envolten. A les 
seves parets descobrim pintures que ens recorden que, no fa tant, l’home forma-
va part del medi que envolta la màgica paret de Canalda.

Aquesta no és l’única connexió entre els nostres avantpassats i la terra. A Solsona 
podem trobar diversos monuments que ens recorden el pas del temps. Santaeu-
lària apunta que “hi ha molts dòlmens que s’han restaurat. Molts d’aquests es tro-
ben al Museu Diocesà i Comarcal. Nosaltres, justament, recomanem fer la primera 
visita al Museu de Solsona i després descobrir-los sobre el territori. N’hi ha molts 
per poder veure’ls a peu de camí. Per exemple, podem observar els dòlmens de 
Ceuró, el de Llanera o el de la Pera”.

Aquests indrets estan perfectament senyalitzats i a l’oficina de turisme del Consell 
Comarcal hi podeu trobar tota la informació.  

Per fer en família 
Entre ruta i ruta al llarg de la comarca, si necessiteu un moment d’aturada, podeu 
visitar la ciutat de Solsona, on us recomanem 4 visites guiades. La primera, i quasi 
obligada, és la ruta de la “Solsona monumental”. Es tracta d’un recorregut de dues 
hores per veure els monuments d’aquesta ciutat amb molta llegenda. 

Si sou amants de la cultura tradicional us proposem “el quarto dels gegants”. Els 
infants sempre gaudeixen d’aquest element de la festa popular tan arrelat a casa 
nostra i que a Solsona paga la pena contemplar. Quines històries ens explicaran 
aquestes grans figures?

I dues rutes més per complementar el pas per la capital. Pugeu les escales de la 
Catedral per poder veure la comarca des de dalt. Una experiència guiada per la 
torre que explica els secrets de la ciutat. Quan acabeu haureu fet gana, per això us 
recomanem el “Tasta Solsona”. Podreu visitar els principals obradors de la ciutat, 
comprar i sobretot... tastar!

Natura, història i oci… un bon complement per visitar el Solsonès!  
      

A la comarca del Solsonès, la història no només l’ha edificada l’home 
pedra a pedra, sinó que la natura hi té molt a veure

El Solsonès ofereix diferents rutes que transcorren per paisatges idíl·lics, com ara boscos frondosos o rius.

El pas del temps ha trobat l’aliança perfecta entre la natura i l’arquitectura al Solsonès. 
A dalt, Sant Llorenç de Morunys.

La tardor és una de les millors èpoques de l’any per 
gaudir dels espectaculars paisatges de la comarca.
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Guillem Belibasta, nascut el 1280 a Cubières, al Llenguadoc, va ser l’últim càtar, 
el darrer dels perfectes i últim guaridor de la cultura dels Bons Homes. Perseguit 
per la Inquisició, va trobar el seu èxode sobre camins rocosos, freds i verds. Fugint 
pels Pirineus en direcció a Catalunya, el nostre territori va ser lloc de pas per a 
un home que ja va predir un fet del qual avui no hi ha cap dubte. Abans de ser 
executat a Vila-roja del Termenès, el 1321, va assegurar que “d’aquí a 700 anys el 
llorer reverdirà”. I, certament, el llorer ha reverdit i l’interès per la cultura dels Bons 
Homes ha anat creixent arreu, i també a casa nostra, 700 anys després.
  
20 anys de camins càtars
De fet, aquest no és un interès nou. La fugida càtara fa temps que fa córrer rius de 
tinta i que té un interès constant, no només per al “turista de patrimoni” que cerca 
tocar la pedra que ha marcat la història, sinó també per a aquell que busca alguna 
cosa més, per mitjà de l’experiència amb la natura. 

Ja fa 20 anys que la ruta turística transpirinenca uneix el santuari de Queralt, al 
Berguedà, i el castell de Montségur, al departament francès de l’Arieja. El camí es 

El Camí de l’Últim Càtar connecta amb 
la xarxa de camins del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. A la foto, arribada al poble 
de Tuixent.

CAMINS D’ÈXODE

El Pirineu sempre ha estat marcat per les petjades dels seus pelegrins, moltes 
vegades impreses sota el record d’una vida que es deixava enrere. Terra de pas, 
i alhora acollidora, ha vist com es repetien, cíclicament al llarg de la història, les 
mateixes tristeses, aventures o, en alguns casos, alegries humanes. Ara parlem de 
dues d’aquestes històries d’èxode lligades al Pirineu. Dues de ben diferents i con-
nectades per la tristor de la fugida i la desesperació davant de la incomprensió. 
Passejarem per l’itinerari que rememora l’exili dels càtars occitans, els anomenats 
“camins dels Bons Homes”. Uns espais on poder practicar esport, caminar i també 
recuperar la memòria d’un poble lligat a la nostra cultura. 

D’altra banda, també trepitjarem les dues noves rutes senyalitzades per la Dipu-
tació, i que acaben de completar els 8 itineraris de “Perseguits i salvats”, els passos 
clandestins pels Pirineus que van utilitzar milers de jueus d’arreu d’Europa per 
fugir de l’holocaust nazi.

Tot i que la pols dels camins ha esborrat el pas d’aquells qui van fugir a la recerca 
de noves oportunitats, avui dia, i gràcies a la tasca d’institucions com la Diputació 
de Lleida o els consells comarcals, s’està recuperant la seva memòria històrica. 
Camins plens d’història i també de bellesa.
   
El final d’una era. Les rutes dels camins dels Bons Homes
Diu un fragment del Pater Noster càtar: 
Fariseus enganardors que estat a la porta del regne e vedayts aquels qui intrar i 
voldrian, e vos altres no i voletz; per que prec al Payre sant dels bons sperits, que a 
poder de salvar las animas e per bos sperits fa granar e florir; e per raso dels bos dona 
vida als mals.

(Els fariseus bloquen les portes del Regne, no deixen ni entrar els qui volen entrar, ni 
ells mateixos no hi entren. Però jo reso al meu Just Senyor, Déu dels esperits bons, 
car Ell té el poder de salvar les ànimes i transformar-les amb l’ajuda dels esperits 
bons, perquè floreixin com les flors. A més dels bons, Ell dóna la vida als dolents.)

I sí, realment, les dificultats per accedir al seu món anaven més enllà de la qüestió 
metafísica. Si mai heu visitat qualsevol indret que formés part d’aquest poble, un 
dels que més incògnites han suscitat al llarg del temps, haureu comprovat que la 
dificultat en aquella època per accedir a les seves comunitats, com també la be-
llesa dels paratges, són més que evidents. La història, però, a vegades té un punt 
d’ironia. Si els bells i dificultosos camins per accedir-hi eren una de les caracterís-
tiques dels seus llocs de residència, la dificultat dels camins emprats per a la seva 
fugida també va marcar el final de la història dels càtars.

Itinerari de Sant Joan de l’Erm Vell, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

El Camí de l’Últim Càtar passa pel pla de Boet (a dalt). Prop de Sant Llorenç de Morunys es poden visitar diferents ermites (a baix).

El Camí de l’últim càtar segueix la ruta que suposadament hauria fet 
Guillem Belibasta fugint de la seva Occitània natal
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Excursió familiar al refugi de la Basseta, a l’estació 
de nòrdic de Sant Joan de l’Erm (esquerra). El pla 
de Boet (a baix) i excursió a cavall pel riu Riberies, 
a Llavorsí (a la dreta).

pot fer directament per aquest itinerari, però també hi ha una possibilitat per a 
aquells qui volen gaudir del territori i de la seva natura. I és que aquest trajecte 
també s’uneix per mitjà del “Camí de l’Últim Càtar” amb la xarxa de senders de 
l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, cosa que obre moltes possibilitats als amants de la 
natura, ja sigui a peu o amb bicicleta. Una ruta que molts anomenarien secun-
dària, però que posa en relleu l’experiència del Pirineu lleidatà en estat pur.

De fet, les dues rutes que se’ns proposen des dels camins dels Bons Homes ens 
permeten creuar els Pirineus de sud a nord, tot visitant poblacions amb molt a ex-
plicar. Des de Lleida podem arribar a Castellbò, la Seu d’Urgell o Llavorsí, i des d’allí  
atansar-nos a d’altres indrets, tot connectant amb l’itinerari principal, que trepitja 
poblacions com Gósol, Berga o Puigcerdà. Un camí que, si tenim temps i ganes, 
podem acabar a Occitània, a França, on va començar el principi del final d’aquesta 
història. Allí podrem retre tribut als més de 200 Bons Homes caiguts al peu del 
castell de Montségur, on diuen els llibres que els càtars amagaven el seu tresor.

Camí de l’Últim Càtar
Amb aquesta ruta, d’unes 51 hores a peu –i diem a peu ja que la dificultat del 
terreny no permet fer-la amb bicicleta–, podem retrobar els paisatges i els camins 

que, suposadament, Guillem Belibasta hauria recorregut fugint de la seva Occità-
nia natal. 

Un itinerari que, des del Berguedà, connecta amb el Pirineu lleidatà fins arribar a 
Tarascon d’Arieja, al Llenguadoc-Rosselló. Des dels camins dels Bons Homes ens 
proposen poder gaudir dels seus 190 km en 10 etapes diferents, 7 de les quals 
per territori lleidatà.

Es tracta d’una ruta de caràcter internacional, que se serveix de camins senyalit-
zats i que connecta amb la xarxa de camins del Parc Natural de l’Alt Pirineu i la 
xarxa de senders de l’Arieja.

Per a tots els gustos
Malgrat que el Camí de l’Últim Càtar és adequat només per a senderistes, la resta de 
rutes que se’n deriven són ideals per poder anar amb dues rodes i tenir una expe-
riència amb BTT, o fins i tot anar a cavall. De fet, si entreu a la pàgina web del camí 
(www.camidelsbonshomes.cat) trobareu informació d’aquestes possibilitats, com 
també d’allotjament, per poder gaudir del final de cadascuna de les etapes. Al web 
també trobareu totes les activitats sobre el món càtar que es fan al territori. 

Malgrat que el Camí 
de l’últim càtar és 
adequat només per a 
senderistes, la resta 
de rutes que se’n 
deriven són ideals per 
poder fer amb Dues 
rodes, amb BTT o fins i 
tot muntant a cavall

“PERSEGUITS I SALVATS”: RUTES D’ESPERANÇA

Entre el 1940 i el 1944, milers de persones, entre elles al voltant de 5.000 
jueus, van passar pel Pirineu de Lleida per fugir de l’horror nazi que envaïa 
tot Europa durant la Segona Guerra Mundial. Des del 2014, la Diputació de 
Lleida treballa amb el projecte “Perseguits i salvats”,  7 rutes pirinenques que 
segueixen els camins d’evasió que van seguir els europeus que fugien de la 
barbàrie. 

Les rutes estan dissenyades per tal que siguin accessibles i practicables 
per a tothom. Per aquesta raó la Diputació de Lleida ha dissenyat una sèrie 
d’itineraris que són accessibles per a aquelles persones que volen practicar 
excursionisme de manera pausada o bé resseguir-los amb el seu vehicle. Això 
sí, també hi ha rutes per als més agosarats. El visitant pot trobar itineraris 
preparats i específics per a gent que practica l’alpinisme, però també n’hi ha 
per a aquells qui prefereixen gaudir-ne a sobre d’un tot terreny.

Què visitar?
Al llarg d’aquestes 7 rutes, hi ha punts emblemàtics que no poden deixar de 
visitar-se. En l’àmbit paisatgístic, sempre és un plaer contemplar la Val d’Aran, 
però en aquest cas la memòria històrica també obliga a fer una aturada. 
Entre el 1939 i el 1945, el santuari de Montgarri va ser un pas cabdal. Allí 
hi conflueixen dues d’aquestes rutes utilitzades per centenars de famílies 
jueves que fugien de l’Europa ocupada. 

Al Pallars Sobirà hi ha diversos indrets interessants per al visitant. Un d’ells 
és el poble d’Alòs d’Isil, on també s’ajunten dues d’aquestes rutes, i que 
acollia una caserna de la Guàrdia Civil. Allí anaven a parar la major part dels 
detinguts que creuaven els Pirineus després de ser capturats per la Be-
nemèrita. A la mateixa comarca, cal fer una parada al poble de Tavascan, a la 
vall de Cardós. Aquesta és una altra de les viles que també van veure passar 
aquestes figures clandestines enmig de la muntanya, amb roba de carrer poc 
adequada per a la geografia i la temperatura pirinenques. Allí encara es pot 
parlar amb alguns veïns que recorden les històries que explicaven els seus

La ruta dels Pirineus Val d’Aran-Alta Ribagorça 
del projecte “Perseguits i salvats” passa pel Pòrt 
dera Bonaigua.
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Tor forma part de la ruta que va d’Alins 
fins al port de Cabús, dins del projecte 
“Perseguits i salvats”.

L’antiga presó de Sort, que s’ha museïtzat, s’ha conservat tal com era als anys 1940.

La Sourasky Central Library Tel Aviv University d’Israel ha acollit l’exposició “Perseguits i salvats: Catalunya i els jueus 
refugiats durant la Segona Guerra Mundial”.

pares o que van o que van viure ells durant la seva infància. Històries de 
solidaritat que narren com els veïns intentaven ajudar amb un plat calent la 
pobra gent que apareixia famèlica i temorosa. Per exemple en Lluís, història 
viva del poble, que manté, encara, la memòria d’allò que va passar fa tants 
anys.   

La presó de Sort
Al Pallars Sobirà hi ha una altra visita obligada. Parlem de l’antiga presó del 
partit judicial, situada a Sort, que sortosament s’ha conservat tal com era 
als anys 40, i que s’ha museïtzat per tal de recordar el pas d’aquests fugitius 
un cop eren empresonats. Allí esperaven saber si el seu futur seria el del 
retorn a l’horror o el d’un exili continu. 22 metres quadrats de foscor amb 
una única reixa per on els presoners podien sortir a prendre el sol, a parlar 
amb els veïns de la població i, fins i tot, a jugar a cartes. En Josep Calvet 
és doctor en història i assessor del projecte “Perseguits i salvats”. Per tal de 
fer un recorregut fidedigne a la història durant el transcurs de les rutes, 
ha recopilat els testimonis de la gent que va passar la frontera pel Pirineu 
lleidatà. Explica que “totes les persones que hem pogut entrevistar tenen 
el record de la presó de Sort. Escassament 20 metres quadrats on hi havia 
nits que hi havien de dormir 50 persones amuntegades... si és que es pot 
dir dormir”. Això sense tenir en compte les condicions del recinte. Calvet 
explica que “l’excusat es conserva exactament com aleshores. Tothom qui 
visiti la presó veurà el forat que servia per fer les seves necessitats. Una 
latrina d’aquell temps i una galleda d’aigua on es podien rentar la cara en 
ple hivern. Aquest hivern, habitualment dur i complicat a les comarques de 
muntanya”.    

Dues noves rutes
Des del 2014, la Diputació no ha deixat de treballar en aquestes rutes, que 
cada cop tenen més interès, sobretot per al visitant provinent d’Israel. Un 
fet que potser és desconegut per a molts, però que ja succeeix des dels 
anys 80, molt abans de la senyalització dels camins. A Tavascan, fins i tot, 
hi ha veus que expliquen que, ja fa molts anys, algun ciutadà israelià va 
voler passar per allí per tal d’agrair l’ajuda que va rebre durant la seva 
fugida. Històries humanes que, a poc a poc, van engrandint l’anecdotari 
d’unes rutes que han anat evolucionant en els darrers 4 anys. Aquesta 
tardor, els visitants ja han pogut gaudir de les dues darreres rutes que 
clouen el projecte, ara ja a l’abast de tothom i que tanquen el cercle dels 
camins de l’èxode.

A mesura que el projecte ha anat creixent, els itineraris s’han hagut de fer 
més accessibles a un públic general. Per aquest motiu, la dificultat per als 
visitants en una gran part dels trajectes és mínima. Justament, les noves ru-
tes estan pensades per poder ser fetes per tots els públics. Un exemple és la 
ja clàssica ruta del Port de Salau, que cada any és utilitzada per desenes de 
persones de Catalunya i Occitània. Allí, cada primer diumenge d’agost es fa 
una trobada entre aquests dos pobles veïns. Una ruta de mitjana muntanya, 
i d’accés relativament fàcil, que s’ha senyalitzat ara amb els espais de record 
per als centenars de persones que la van utilitzar per travessar la frontera, 
entre el 1940 i el 1944. Dos anys abans, l’abril del 38, la mateixa ruta havia 
seguit la direcció inversa. Molts pallaresos la van utilitzar per fugir del 
bàndol del general Franco, que ja estava a punt de guanyar la Guerra Civil 
espanyola. Històries similars, però diverses latituds.         

La segona ruta, també de mitjana muntanya i d’accés fàcil, torna a travessar 
la vall de Cardós i el Port de Tavascan. Lloc de pas habitual, no només en 
aquest conflicte sinó també en molts moments de la història. Encara perdu-
ra al record dels joves francesos que, fugint de la Primera Guerra Mundial, 
travessaven la vall. I és que aquest indret és punt de contacte natural entre 
el departament de l’Arieja francès i el Pallars Sobirà. 

Un projecte global
Les 7 rutes de “Perseguits i salvats” són una part important del projecte de 
recuperació de la memòria històrica, però no l’única. La Diputació també 
treballa amb la seva projecció internacional i la realització de paquets 
turístics, per tal que tothom qui desitgi seguir aquests itineraris ho pugui 
fer amb seguretat i, si es vol, amb guies que expliquin la connexió entre els 
paratges pirinencs i la història de fa 80 anys. A més, el projecte de recupera-
ció de la memòria històrica també inclou diverses publicacions, reportatges 
audiovisuals i una exposició itinerant que recull el testimoni dels protago-
nistes principals d’aquesta història: les persones que van fugir i aquelles 
que van ajudar a fer-ho possible. 

Com hem vist, el Pirineu és ple d’història i de records, però també de vida i 
de muntanya. Aquests són alguns exemples de rutes que es poden fer molt 
a prop de casa. Uns itineraris plens de bellesa i d’història. Però no són els 
únics camins que es poden trobar al llarg de tota la nostra geografia. Lleida 
és plena de racons amb natura, història i tradició. Només cal trobar un 
moment per descobrir-los... sempre hi ha una bona excusa per trepitjar el 
llegat de les pedres, el llegat del Pirineu.    

Les noves rutes del projecte “Perseguits i salvats”, la del 
Port de Salau i la de la Vall de Cardós i el Port de Tavascan, 

són accessibles per a un públic general



EL LEGADO DE LOS CAMINOS DEL PIRINEO

El Pirineo está lleno de lugares ideales para hacer senderismo. Hablamos de tres de 
los lugares más adecuados para conocer el territorio y disfrutar de la naturaleza, sa-
boreando trozos de historia. Las 8 rutas senderistas que nos ofrecen los 15 municipios 
de la comarca del Solsonès contienen paisajes idílicos marcados por construcciones 
románicas y góticas de gran valor arquitectónico y construcciones características de 
la Cataluña rural de entre los siglos XV y XVIII. Desde la clásica excursión desde Sant 
Llorenç de Morunys hasta el nacimiento del río Cardener, a otras opciones más aven-
tureras, como la ascensión al techo del macizo del Port del Comte, suponen todo un 
mundo por descubrir. La historia no solo la ha edificado el hombre piedra a piedra, sino 
que la naturaleza tiene mucho que ver. Un ejemplo es el Salín de Cambrils, situado en 
el río Fred. Las Cuevas de los Moros, la Espluga de Melera, Ca l’Andreu y Ca la Rita son 
otras muestras de esta alianza ancestral entre la población que vive y las montañas que 
la rodean. Imprescindible un paseo por la ciudad de Solsona, donde a través de 4 rutas 
guiadas conoceremos los monumentos y los encantos de la población. 
  
Ahora hablamos de dos historias de éxodo ligadas al Pirineo. Pasearemos por el 
itinerario que rememora el exilio de los cátaros occitanos, los llamados “caminos de los 
Buenos Hombres”. Unos espacios donde poder practicar deporte, caminar, y también 
recuperar la memoria de un pueblo ligado a nuestra cultura. Ya hace 20 años que la 
ruta turística transpirenaica une el santuario de Queralt, en el Berguedà, y el castillo de 
Montségur, en el departamento francés de Ariège –190 km en 10 etapas distintas, 7 
de las cuales por territorio leridano–. El camino se puede hacer directamente por este 
itinerario, pero también hay una posibilidad para aquellos que quieren disfrutar del 
territorio y de su naturaleza. Y es que este trayecto también se une a través del “Camino 
del Último Cátaro” con la red de senderos del Alt Urgell y el Pallars Sobirà, lo que abre 
muchas posibilidades a los amantes de la naturaleza, ya sea a pie o en bicicleta. Una 
ruta de unas 51 horas a pie que muchos llamarían secundaria, pero que pone de relieve 
la experiencia del Pirineo leridano en estado puro. De hecho, las dos rutas que se nos 
proponen desde los caminos de los Buenos Hombres nos permiten cruzar los Pirineos 
de sur a norte, visitando poblaciones con mucho que contar. Desde Lleida podemos 
llegar a Castellbò, La Seu d’Urgell o Llavorsí, y desde allí acercarnos a otros lugares, 
conectando con el itinerario principal, que pisa poblaciones como Gósol, Berga o 
Puigcerdà.

Por otra parte, también pisaremos las dos nuevas rutas señalizadas por la Diputación, 
y que vienen a completar los 8 itinerarios de “Perseguidos y salvados”, los pasos clan-
destinos por los Pirineos que utilizaron miles de judíos de toda Europa para huir del 
holocausto nazi. A lo largo de estas 8 rutas, hay puntos emblemáticos que no pueden 
dejar de visitarse, como el santuario de Montgarri en la Val d’Aran o, en el Pallars Sobirà, 
los pueblos de Alòs d’Isil y Tavascan y la prisión de Sort –que se ha museizado–. Este 
otoño, los visitantes ya han podido disfrutar de las dos últimas rutas que concluyen el 
proyecto, ahora ya al alcance de todo el mundo y que cierran el círculo de los caminos 
del éxodo. Un ejemplo es la ya clásica ruta del Puerto de Salau. Una ruta de media 
montaña, y de acceso relativamente fácil, que se ha señalizado ahora con los espacios 
de recuerdo para los cientos de personas que la utilizaron para cruzar la frontera, entre  
1941 y 1942. La segunda ruta, también de media montaña y de acceso fácil, vuelve a 
atravesar el valle de Cardós y el Puerto de Tavascan. Lugar de paso habitual, no solo en 
este conflicto sino también en muchos momentos de la historia. La Diputación también 
trabaja con su proyección internacional y la realización de paquetes turísticos, para 
que todo aquel que desee seguir estos itinerarios lo pueda hacer con seguridad y, si se 
quiere, con guías que expliquen la conexión entre los parajes pirenaicos y la historia de 
hace 80 años. Además, el proyecto de recuperación de la memoria histórica también 
incluye varias publicaciones, reportajes audiovisuales y una exposición itinerante que 
recoge el testimonio de los protagonistas principales de esta historia.

D’INTERÈS

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10 
turismesolsones.com

Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Ctra. C-16, km 96,2
08600 Berga
Tel. 93 822 15 00
camidelsbonshomes.com
    
Perseguits i salvats
Diputació de Lleida
C/ Carme, 26
25007  Lleida
perseguitsisalvats.cat

ETH LEGAT DES CAMINS DETH PIRENÈU

Eth Pirenèu qu’ei plen de lòcs ideaus entà hèr senderisme, conéisher eth territòri e 
gaudir dera natura, gostant tròci d’istoria. Es 8 rotes senderistes que mos aufrissen es 
15 municipis dera comarca deth Solsonès contien paisatges idillics caracterizadi per 
construcciones romaniques e gotiques de grana valor arquitectonica e construccions 
caracteristiques dera Catalonha rurau d’entre es sègles XV e XVIII. Dera classica 
excursion de Sant Llorenç de Morunys enquia on nèish er arriu Cardener, a d’autes 
opcions mès aventurères, coma era ascension entath cap deth massís deth Port del 
Comte. Eth Salí de Cambrils, plaçat en arriu Fred, e es tutes des Moros, era Espluga 
de Melera, es d’Andreu e çò de Rita que son mòstres dera aliança ancestrau entre era 
poblacion que i viu e es montanhes que l’entornegen. Imprescindibla ua passejada 
pera vila de Solsona, a on mejançant 4 rotes guidades coneisheram es monuments e es 
encants dera localitat.  
 
Ara que mos cau parlar de dues istòries d’exòde restacades ath Pirenèu. Passejaram 
per itinerari que rebrembe er exili des catars occitans, eth coneishut coma “camí 
dels bons homes”. Ja hè 20 ans qu’era rota toristica transpirenenca junh eth santuari 
de Queralt, en Berguedà, damb eth castèth de Montsegur, en departament francés 
d’Arièja –190 km en 10 etapes diferentes, 7 des quaus per territòri lheidatan–. 
Aguest trajècte tanben se junh, a trauès deth “Camí de l’últim càtar” damb eth hilat 

de sendèrs der Alt Urgell e eth Pallars Sobirà. Ua rota d’ues 51 ores a pè que fòrça 
diderien segondària, mès que mòstre era experiéncia deth Pirenèu lheidatan en estat 
pur. 

De un aute costat, tanben caushigaram es dues naues rotes senhalizades pera 
Deputacion, e que complèten es 8 itineraris de “Perseguidi e sauvadi”, es passi 
clandestins pes Pirenèus qu’utilizèren milèrs de judius de tota Euròpa entà húger der 
olocaust nazi. Ath long d’aguestes 8 rotes que i a lòcs emblematics que non se pòden 
deishar de visitar pas, com eth Santuari de Montgarri, ena Val d’Aran o, en Pallars 
Sobirà, es vilatges d’Alòs d’Isil e Tavascan e era Preson de Sort –que s’a museïzat–. 
Aguesta tardor, es visitaires ja an pogut gaudir des dues darrères rotes que barren eth 
projècte, ara ja disponibles entà toti e que barren eth cercle des camins der exòde. 
Un exemple qu’ei era, ja classica, rota deth pòrt de Salau. Era segona rota, tanben 
de mieja montanha e d’accès facil, torne a trauessar era val de Cardós e eth pòrt de 
Tavascan. Era Deputacion tanben trabalhe damb era sua projeccion internacionau 
e era realizacion de paquets toristics, entà que toti es que volguen hèr aguesti 
itineraris les poguen hèr damb seguretat e, se vòlen, damb guides qu’expliquen era 
connexion entre es endrets pirenencs e era istòria de hè 80 ans. Ath delà, eth projècte 
de recuperacion dera memòria istorica tanben includís diuèrses publicacions, 
reportatges audiovisuaus e ua exposicion itineranta qu’arremasse eth testimòni des 
protagonistes principaus d’aguesta istòria.

LES SENTIERS PYRÉNÉENS EN HÉRITAGE

Les Pyrénées regorgent de lieux idéaux pour faire des randonnées, découvrir le territoire 
et profiter de la nature, le tout en savourant des morceaux d’histoire. Les 8 sentiers de ran-
donnée que nous proposent les 15 communes du district du Solsonès offrent des paysages 
idylliques ponctués d’édifices romans et gothiques de grande valeur architecturale ainsi que 
de constructions caractéristiques de la Catalogne rurale du XVe au XVIIIe siècle. Et ce, depuis 
la classique excursion à Sant Llorenç de Morunys jusqu’à la source de la rivière Cardener, en 
passant par d’autres options plus ambitieuses, telles que l’ascension jusqu’au sommet du 
massif du Port del Comte. Le Salí de Cambrils, situé sur la rivière Fred ainsi que les grottes 
des Maures, L’Espluga de Melera, Ca l’Andreu et Ca la Rita sont autant d’exemples qui té-
moignent de l’alliance ancestrale entre les habitants et les montagnes qui les entourent. Une 
promenade dans la ville de Solsona s’impose également, par le biais de 4 itinéraires guidés 
qui nous permettront de découvrir les monuments et les charmes de la ville. 
 
Parlons maintenant des histoires d’exode liées aux Pyrénées. Nous passerons ainsi par l’iti-
néraire qui retrace l’exile des Cathares occitans, tout le long des « Chemins des Bonshommes 
». Cela fait déjà 20 ans que cet itinéraire touristique transfrontalier relie le sanctuaire de 
Queralt, situé près de la ville de Berga en Espagne, et le château de Montségur, en Ariège, 
soit 190 km en 10 étapes différentes, dont 7 sur le territoire de Lleida. À travers le « Chemin 

du dernier Cathare », ce parcours rejoint également le réseau de sentiers de l’Alt Urgell et du 
Pallars Sobirà. Un parcours d’environ 51 heures à pied que beaucoup qualifieraient de secon-
daire, mais qui met en valeur l’expérience des Pyrénées de Lleida dans sa forme la plus pure. 

D’autre part, on peut également emprunter les deux nouveaux itinéraires balisés par la 
Diputació et qui viennent compléter les 8 itinéraires de « Persécutés et sauvés », sur les traces 
des milliers de juifs clandestins de toute l’Europe qui traversaient les Pyrénées pour fuir l’holo-
causte nazi. Ces 8 itinéraires sont jalonnés de points emblématiques à ne pas manquer, tels 
que le Sanctuaire de Montgarri dans le Val d’Aran ou les villages d’Alòs d’Isil et Tavascan dans 
le Pallars Sobirà, ainsi que la prison-musée de Sort. Cet automne, les visiteurs ont pu profiter 
des deux derniers itinéraires du projet, qui sont désormais accessibles à tous et qui viennent 
clore le circuit des chemins de l’exode. Un autre exemple de sentier est l’itinéraire désormais 
classique du Col de Salau. Le deuxième itinéraire, également de moyenne montagne et facile 
d’accès, traverse de nouveau la Vallée de Cardós et le Col de Tavascan. La Diputación travaille 
également à sa projection internationale et à la réalisation de forfaits touristiques, pour 
que tous ceux qui désirent emprunter ces itinéraires puissent le faire en toute sécurité et, s’ils 
le souhaitent, avec des guides qui leur expliquent la connexion entre ces sites pyrénéens et 
l’histoire d’il y a 80 ans. En outre, le projet de récupération de la mémoire historique comprend 
également plusieurs publications, des reportages audiovisuels et une exposition itinérante qui 
recueille le témoignage des principaux protagonistes de cette histoire.
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THE LEGACY OF THE PYRENEAN PATHS

The Pyrenees are full of ideal places for trekking, discovering the territory, enjoying 
nature and savouring pieces of history. The 8 trekking routes that we are offered by 
the 15 municipalities in the local district of El Solsonès contain idyllic landscapes 
marked by Romanesque and Gothic-style constructions of great architectural value and 
constructions characteristic of rural Catalonia between the 15th and 18th centuries. 
The routes range from a classic excursion from Sant Llorenç de Morunys to the source 
of the River Cardener, to other, more adventurous, options, such as climbing to the roof 
of the Port del Comte massif. El Salí de Cambrils, on the River Fred, and the Els Moros, 
L’Espluga de Melera, Ca l’Andreu and Ca la Rita caves are all examples of the age-old 
alliance between the population that live here and the mountains that surround them. 
It is also essential to take a walk through the town of Solsona, where - via 4 guided 
routes – visitors can discover the main monuments and attractions of this settlement.
   
We will now speak of two exodus stories linked to the Pyrenees. We will walk along the 
itinerary that recalls the exile of the Occitan Cathars, known as the “Good Men’s Paths”. 
It is now 20 years since this trans-Pyrenean tourist route connected the Sanctuary of 
Queralt, in El Berguedà, to the Castle of Montségur, in the French department of Ariège: 
a distance of 190 km, to be walked in 10 different stages, 7 of which pass through the 
territory of Lleida. Via the “Path of the Last Cathar”, this route also connects with the 

network of paths that run through the local districts of L’Alt Urgell and El Pallars Sobirà. 
This is a 51-hour walking route, which many would call secondary, but it is one that 
highlights the Lleida Pyrenees experience in its purest state.
 
We will also tread the two new routes signposted by the Diputació, which complete the 
8 “Persecuted and Saved” itineraries: the clandestine paths through the Pyrenees that 
were used by thousands of Jews from all over Europe to flee from the Nazi holocaust. 
Along these 8 routes, there are several emblematic points that really must be visited. 
These include places like the Sanctuary of Montgarri, in the Val d’Aran, and the villages 
of Alòs d’Isil and Tavascan and the Prison Museum of Sort, in El Pallars Sobirà. This 
autumn, visitors have already been able to enjoy the last two routes which complete 
this project, which are now within the reach of everyone and close the circle of the 
paths to exile. One of these is the, now classic, route through the Salau Pass. The second, 
which also runs through medium-high mountain territory, but is easily accessible, again 
crosses the Cardós Valley and the Tavascan Pass. The Diputació is also working on their 
international projection and the creation of tourist packages, so that everyone who 
wants to follow these itineraries can do so in safety and, if they want, with the assistance 
of guides who can explain the connections between the Pyrenean landscapes and the 
history of the past 80 years. The project to recover historic memory also includes various 
publications, reports, audio-visuals and a travelling exhibition which bring together the 
testimonies of the main protagonists of this story.
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Des del Roc de Pesssonada, al municipi de Conca de Dalt, 
hi ha unes espectaculars vistes de tota la vall.
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Fa 550 milions d’anys es comença a escriure el primer 
dels capítols del Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 
Un territori que té un registre molt detallat 
i continu de l’evolució de la terra
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FOTOS: Xavier Basora, Oriol Clavera, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Mu-
seu de la Conca Dellà, Geoparc, Kike Herrero, Jordi Peró, Òscar Sanisidro

Paisatges, climes, ambients, formes de vida... Les roques més antigues són 
les pissarres que es troben a Capdella i Sallente, a la Vall Fosca, i els materials 
procedents d’erupcions volcàniques que descansen a Manyanet. Els testimonis 
fossilitzats de rudistes, organismes marins extingits, amb valves asimètriques 
que es troben a Sant Corneli, el Montsec o Bóixols mostren que antany un im-
mens oceà pintava de blau la totalitat de l’horitzó.  I en aquest territori de 2.000 
quilòmetres quadrats, declarats Geoparc l’abril passat per la UNESCO, es recull 
fotograma a fotograma la pel·lícula de l’edificació de la serralada dels Pirineus. 

Un procés que no és solament una lectura perfecta de pedres, relleus, conques, 
i estanys que s’originen, sinó també de la generació de vida, de com la vida 
evoluciona, s’adapta i s’interrelaciona amb el seu entorn: “El Geoparc posa en 
joc tot el patrimoni identitari d’aquest territori únic, que utilitza una geologia 
de rellevància internacional com a nexe d’unió de tots els valors tangibles 
i intangibles”, explica Gonçal Rivas, director científic del Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec.

 ‘Orígens-Pirineus Catalans’ estampat en la imatge d’una petjada de titanosaure 
vol ser el segell que exporti al món la singularitat d’aquest territori, convertit en 
un laboratori fòssil dels últims dinosaures que van habitar a Europa, ara fa 66 

milions d’anys. I és un dels grans tresors d’aquest Geoparc, que amb els vestigis 
recuperats d’aquest món del Cretaci desaparegut dóna fe que aquests últims 
gegants van acampar per la Conca de Tremp i del Coll de Nargó abans de la 
seva extinció.

En aquest calendari de temps milionari, també està escrit quan el Montsec treu 
el nas de l’aigua, i el joc de marees harmonioses entre el Sol, la Terra i la Lluna 
que ha deixat petjada en els estrats que avui centenars d’investigadors estudien 
a la Règola, i a tota la vall d’Àger. I explica el com i per què els rius com la No-
guera Pallaresa o la Ribagorçana es dibuixen de nord a sud, quan les principals 
serralades s’alineen d’est a oest. I, també, com sorgeixen els congostos de Colle-

gats, d’Erinyà, de Terradets o de Mont-rebei, i les serres de Gurp, de Pessonada, 
de Roc de Santa o de Comiols. 

Fruit d’una geologia altament diversa, neix una mineria molt rica. De ferro a la vall 
de Manyanet o Sant Esteve de la Sarga, de carbó a Isona i Sossís, de manganès i 
sal a Gerri, de materials guixos a Tendrui, de roques carbonatades i cimenteres a 
Xerallo o a la Pobla de Segur, de plom i zinc a Mont-ros i Pobellà, de coure a la Torre 
de Capdella, o de roques argiloses a Palau de Noguera... i d’urani a Castell-estaó. 

A les immediacions del poble de Castell-estaó, a la Vall Fosca, aflora una veta 
minera. És una veta de materials d’origen continental del Triàsic que dóna un 

La Roca del Bolet és una curiosa formació geològica  a prop del poble medieval 
de Figuerola d’Orcau (Isona i Conca Dellà). A la imatge, sota un espectacular cel Starlight.

Mar de boira sobre el Pallars Jussà que pot simular l’últim mar que va cobrir el territori.

“El Geoparc posa en joc tot el patrimoni identitari d’aquest territori únic, que utilitza una 
geologia de rellevància internacional com a nexe d’unió de tots els valors tangibles i intangibles”

Il·lustració del que va ser un dels habitants de la zona: el titanosaure. 
Al costat, observant petjades de dinosaure que es conserven a la zona de Basturs.
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 Impressionants les parets mil·lenàries 
del congost de Mont-rebei. 

Visita guiada a les mines de Castell-es-
taó, on es poden veure les vagonetes, 
les tremuges i altres estris que es van 
utilitzar anys enrere.

Turistes al pont de Bóixols.

EL PONT MEDIEVAL DE BÓIXOLS CREUA EL RIU RIALP, QUE TRANSCORRE ENTRE CINGLES I AGULLES DE 
COMPACTE CALCARI. UNA EXCURSIÓ QUE COMBINA NATURA, GEOLOGIA I BELLESA 

color vermellós a la terra i la fa ressaltar enmig de tanta verdor. A la dècada 
dels 60 del segle passat, en el marc d’un projecte miner conegut amb el nom 
d’Eureka, s’hi van fer exploracions d’urani. És el moment històric de l’Espanya 
de l’autarquia i la postguerra en què el règim franquista aspirava a ser potèn-
cia nuclear. Es van concedir fins a tres permisos miners i es van obrir diverses 
galeries. Finalment, el projecte es va abandonar tres anys després per la baixa 
rendibilitat econòmica. Encara s’hi poden veure les vagonetes, les tremuges, 
l’edifici dels compressors i altres estris que es van fer servir. L’Eva Perisé trans-
met aquesta història ampliada amb més detalls en el llibre Les mines de Castell: 
de l’urani de Franco al descobriment de l’abellaïta. El conjunt miner es pot visitar 
en un recorregut en paral·lel a les galeries, i ara s’està estudiant “la possibilitat 
d’oferir visites guiades, no tant per la importància minera sinó per la seva vincu-
lació amb el moment històric que hi ha al darrere”, assevera l’Eva.

El Geoparc Conca de Tremp-Montsec està plagat d’espais d’interès geoturístic, 
tant miners, geòlogics, ecològics, paleontològics com culturals. Conceptual-
ment Geoparc deriva de les paraules ‘geo’ i ‘parc’. ‘Parc’ fa referència a una 
delimitació territorial, i ‘geo’, a la Mare Terra. El coordinador del Geoparc, Gui-
llem Puras, explica que el motiu de la seva existència és el de relacionar tot el 
patrimoni geològic, natural i cultural “per conservar aquest patrimoni, per 
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Només una dona molt pobra li va oferir un tros de pa. Les nits de Sant Joan es 
veu aparèixer la dona, i s’escolta de fons els crits embogits dels habitants de la 
ciutat maleïda”, resum de la llegenda recollida per Pep Coll a Guia dels indrets 
mítics i llegendaris del Pallars Sobirà. L’estany de Montcortès té uns 30 metres de 
fondària, és d’origen càrstic –com els de Basturs– i són aigües subterrànies. 

Històries de mites com ara bruixes, diables, encantades o monstres són molt 
habituals al territori, sovint relacionades amb indrets concrets. Una tipologia de 
personatges que apareixen i que “generen fabulacions”, diu Pep Coll. “La Cova 
del Serpent –que ja està senyalitzada en una ruta de senderisme– conta que 
dins hi vivia una serp monstruosa que es menjava bèsties grosses, i alesho-
res un frare del convent que hi havia a la vora, el convent de Sant Pere de les 
Maleses –construït aprofitant una balma de la muntanya–, li va preparar una 
trampa al carregar el ruc de ganivets. La serp al menjar-se’l no el va poder pair i 
va morir”, relata l’escriptor pallarès. La Cova del Serpent a Collegats té al sostre 
unes formes que imaginen la silueta d’aquest rèptil. 

Els primers humans del Geoparc, els neandertals, habiten a la cova de les 
Llenes, al congost d’Erinyà, fa uns 200.000 anys. A les excavacions que s’hi estan 
duent a terme s’han trobat bifaços, ascles i nuclis, i restes d’animals que aquests 
avantpassats prehistòrics van portar a la cova per ser processats per a l’aprofita-
ment de la carn o les pells. Segons la codirectora d’aquestes excavacions, Maite 
Arilla, aquest descobriment és important “perquè situa la presència humana en 
llocs molt allunyats dels grans corredors o esplanades, en zones que podríem 
considerar marginals amb una cronologia antiga, i molt anterior a allò que es 
pensava en indrets d’aquestes característiques”.

Més recent en el temps, fa 50.000 anys, a la Roca dels Bous, a Sant Llorenç 
de Montgai  grups de neandertals feien regularment parada en el seu camí 
a la Cinglera de la Cascada, “un dels passos naturals entre els primers contra-
forts dels Pirineus”, tal com es referencia en el portal web d’aquest jaciment 
arqueològic. “Els particulars processos geològics que es donen en aquesta 
cinglera han fet possible la preservació de nombroses empremtes d’aquestes 
visites dels neandertals”, s’explica al lector. Actualment el conjunt de la Roca 
dels Bous i el Parc Arqueològic de Sant Llorenç de Montgai és visitable i dóna 
a conèixer com eren i com vivien aquests avantpassats prehistòrics. De cara al 
futur, la Cova de les Llenes també  projecta ser visitable i obrir al públic; ara, de 
moment, només s’hi organitzen visites guiades quatre dies a l’any i per a grups 
reduïts de persones.

I tot aquest patrimoni d’interès cultural es pot continuar descrivint per mitjà 
d’exemples com la Cova dels Muricecs o la Cova Sorta; els conjunts megalítics, 
dòlmens de l’Edat de Bronze a la Casa Encantada, la Cabana de Castellars d’en 
Pey, la Cabana dels Moros, o el Dolmen de Cogulló; sense oblidar les restes roma-
nes d’Isona, o l’arquitectura medieval del conjunt monumental de Castell de Mur, 
del monestir de Santa Maria de Gerri o l’església de Santa Maria de Covet, o una 
mostra molt important de l’arquitectura modernista com ho és la Casa Mauri a la 
Pobla de Segur. 

La Geganta adormida, topònim popular que rep aquesta curiosa formació geològica. La il·lustració de sota és d’Helena Rovira/Geosilva.

educar sobre aquest patrimoni, generar economia, i ser una eina de desenvolu-
pament local” en un procés que neix de la implicació de tot un territori. El que 
pretén “és beneficiar la població que hi viu. I com? Doncs fent de la geologia un 
motor de desenvolupament econòmic sempre vinculat amb la resta de valors”, 
referma Puras. I descriu dues exemplificacions prou significatives d’aquesta 
relació. La primera és que no és gratuït que en aquest espai hi cohabitin quatre 
espècies de rapinyaires –el trencalòs, l’aufrany, el voltor negre i el comú–, sinó 
que això respon al tipus de geomorfologia i de roques que hi ha en aquest 
indret, al clima i a l’activitat biològica que propicia que hi facin els nius, i alhora 
esdevingui un reclam turístic. El segon dels exemples: els barrancs, els engorjats 
erosionats per l’acció dels rius i els congostos com el de Mont-rebei i el de Terra-
dets propicien que sigui una zona idònia per als esports d’aventura, i per tant 
també un motor econòmic. 

Centenars de mites i llegendes s’han anat passant de pares a fills, per explicar 
fenòmens naturals antany incompresos relacionats amb formacions geològi-
ques. Cultura popular nascuda de la necessitat de l’ésser humà d’explicar el 
perquè d’un relleu, d’una forma, d’un broll d’aigua o d’un color predominant en 
un entorn natural, i que han esdevingut topònims com la Cova del Serpent, el 
Barranc de l’Infern, la Geganta adormida o l’Estacador del Diable. La geomito-
logia vol divulgar el patrimoni geològic i la seva vinculació amb el patrimoni 
cultural immaterial. 

“Conta la llegenda que sota les aigües d’una profunditat insondable hi ha la 
ciutat de Pallars. Els seus veïns no van voler acollir ni donar almoina a Déu, que 
anava disfressat de captaire. I, com a càstig, aquest la féu engolir per les aigües. 

El Geoparc Conca de Tremp-Montsec l’integren 19 municipis: tots els 14 del Pa-
llars Jussà; Àger, Camarasa i Vilanova de Meià, de la Noguera; Baix Pallars, al Pallars 
Sobirà, i Coll de Nargó, a l’Alt Urgell. El seu president, Joan Ubach, aposta perquè 
en un termini de 4 o 5 anys “es pugui arribar a duplicar el nombre de visitants”. 
Actualment al territori s’hi efectuen al voltant de 100.000 pernoctacions anuals. 
L’objectiu es desestacionalitzar el turisme per fer-lo present tot l’any, ja que ara 
està concentrat en els caps de setmana i els períodes festius.

centenars de mites i llegendes s’han anat passant de pares a fills per explicar 
fenòmens naturals antany incompresos relacionats amb formacions geològiques

Vista de Pessonada amb el pantà de Sant Antoni al fons.

El castell i la col·legiata de Mur 
dominen per sobre del que 
va ser un veritable oceà, de 
coneixement i de vida.

D’INTERÈS

Geoparc Conca de Tremp-Montsec
Tel. 973 65 10 88   -  @GeoTrempMontsec

info@projectegeoparctrempmontsec.com
www.projectegeoparctrempmontsec.com

 Epicentre, centre de visitants
Pg. del Vall, 13 25620 TREMP  

Tel.  973 65 34 70
epicentre@pallarsjussa.cat
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GEOPARC: UN OCEAN DE SABER

Hè 550 milions d’ans que se comence a escríuer eth 
prumèr des capítols deth Geoparc Conca de Tremp-
Montsec. Un territòri qu’a un registre plan detalhat e 
continuat dera evolucion dera Tèrra. E en aguest territòri 
de 2.000 quilomètres carrats, declaradi Geoparc en abriu 
der an passat pera Unesco, se recuelh era filmacion de 
coma se bastic era serrada des Pirenèus. Un procès que 
non ei solaments ua lectura perfècta de pèires, relhèus, 
arribères e estanhs que s’originen, senon tanben dera 
generacion, de com aguesta evolucione, s’adapte e 
s’interconnècte damb eth sòn entorn.

“Origines-Pirenèus Catalans” estampat ena imatge d’ua 
pautassada de titanosaure vò èster eth sagèth qu’expòrte 
ath mon era singularitat d’aguest territòri, vengut un 
laboratòri fossil des darrèrs dinosaures qu’abitèren en 
Euròpa, hè 66 milions d’ans. E qu’ei un des grani tresaurs 
d’aguest Geoparc. En Montsec se pòt veir era emprenta 
des estrats en La Règola, e en tota era val d’Àger. E es 
estreti de Collegats, eth d’Erinyà, eth de Terradets o Mont-
rebei, e, es serrades de Gurt, de Pessonada, Roc de Santa 
o Comiols. Frut d’ua geologia nautaments diuèrsa, ne ges 
ua mineria plan rica. 

Eth Geoparc Conca de Tremp-Montsec ei plapat d’espacis 
d’interès geotoristic, ja siguen minèrs, geologics, 
ecologics, paleontologics o culturaus. En aguest espaci 
i coabiten quate espècies de rapaces -eth caparròi, era 
maria blanca, er arrian nere e eth comun. Era segona 
reclama toristica que son es barrancs, es gòrges 
erosionades pera accion des arrius e es estreti coma es de 
Mont-rebei e eth de Terradets, que favorissen que sigue 
ua zòna idonèa entàs espòrts d’aventura, e donc tanben 
un motor economic.

Es prumèrs umans deth Geoparc, es Neandertals, abiten 
ena tuta des Llenes, en estret d’Erinyà hè uns 200.000 ans. 
Mès recenta en temps, hè 50.000 ans, qu’ei era Roca dels 
Bous, en Sant Llorenç de Montgai. Actuauments, aguest 
ensem e eth Parc Arqueologic de Sant Llorenç de Montgai 
que se pòden visitar.

E tot aguest patrimòni d’interès culturau se pòt continuar 
descriuent pera tuta des Muricecs o era Tuta Sorta; es 
ensems megalitics, dolmèns dera Edat deth Bronze 
ena Casa Encantada, ena Cabana de Castellars d’en 
Pey, era Cabana dels Moros, o eth Dolmèn de Cogulló; 
sense desbrembar pas es rèstes romanes d’Isona, o era 
arquitectura medievau der amàs monumentau de Castell 
de Mur, deth Monastèri de Santa Maria de Gerri o era 
glèisa de Santa Maria de Covet; damb ua mòstra fòrça 
importanta dera arquitectura modernista dera Casa Mauri 
ena Pobla de Segur.

Eth Geoparc Conca de Tremp-Montsec ei composat de 19 
municipis: toti es 14 deth Pallars Jussà; Àger, Camarasa 
e Vilanova de Meià dera Noguera; Baix Pallars, en Pallars 
Sobirà e Coll de Nargó, en Alt Urgell.

GEOPARQUE: UN OCÉANO DE CONOCIMIENTO

Hace 550 millones de años se empieza a escribir el primero de los capítulos del Geoparque 
Conca de Tremp-Montsec. Un territorio que tiene un registro muy detallado y continuo de la 
evolución de la Tierra. Las rocas más antiguas son las pizarras que se encuentran en Capdella 
y Sallente, en la Vall Fosca, y los materiales procedentes de erupciones volcánicas que 
descansan en Manyanet. Los testigos fosilizados de rudistas con valvas asimétricas que se 
encuentran en Sant Corneli, el Montsec o Bóixols demuestran que antaño un inmenso océa-
no pintaba de azul la totalidad del horizonte. Y este territorio de 2.000 kilómetros cuadrados, 
declarados Geoparque el abril pasado por la UNESCO, recoge la película de la edificación 
de la cordillera de los Pirineos. Un proceso que no es solo una lectura perfecta de piedras, 
relieves, cuencas y lagos que se originan, sino también de la generación de la vida, de cómo 
esta evoluciona, se adapta y se interrelaciona con su entorno.

“Orígenes-Pirineos Catalanes” estampado en la imagen de una huella de titanosaurio quiere 
ser el sello que exporte al mundo la singularidad de este territorio, convertido en un labora-
torio fósil de los últimos dinosaurios que habitaron en Europa, hace 66 millones de años. Y 
es uno de los grandes tesoros de este Geoparque.

En este calendario de tiempo millonario es cuando el Montsec asoma fuera del agua y se 
puede ver la huella de los estratos que hoy cientos de investigadores visitan en La Règola, y 
en todo el valle de Àger. Y explica también cómo surgen los desfiladeros de Collegats, Erinyà, 
Terradets o Mont-rebei, y las sierras de Gurp, Pessonada, Roc de Santa o Comiols. Fruto de 
una geología altamente diversa, nace una minería muy rica. En las inmediaciones del pueblo 
de Castell-estaó, en la Vall Fosca, aflora una veta minera. El conjunto minero se puede visitar 
en un recorrido en paralelo a las galerías, mientras que ahora se está estudiando la posibili-
dad de ofrecer visitas guiadas.

El Geoparque Conca de Tremp-Montsec está plagado de espacios de interés geoturístico, ya 
sea mineros, geológicos, ecológicos, paleontológicos o culturales. En este espacio cohabitan 

cuatro especies de rapaces –el quebrantahuesos, el alimoche, el buitre negro y el común–. El 
segundo reclamo turístico son los barrancos, las gargantas erosionadas por la acción de los 
ríos y los desfiladeros como los de Mont-rebei y Terradets, que propician que sea una zona 
idónea para los deportes de aventura, y por tanto también un motor económico.

Cientos de mitos y leyendas se han ido pasando de padres a hijos, para explicar fenómenos 
naturales antaño incomprendidos relacionados con formaciones geológicas. Historias de 
mitos, como brujas, diablos, encantadas o monstruos, son muy habituales en el territorio a 
menudo relacionadas con lugares concretos. Como es el caso de la antigua ciudad de Pallars, 
en el fondo del lago de Montcortès, o la Cueva del Serpent.

Los primeros humanos del Geoparque, los neandertales, habitan en la Cueva de las Llenes, 
en el desfiladero de Erinyà, hace unos 200.000 años. Más reciente en el tiempo, hace 50.000 
años, en la Roca dels Bous, en Sant Llorenç de Montgai, grupos de neandertales hacían regu-
larmente parada en su camino a la Cinglera de la Cascada, uno de los pasos naturales entre 
las primeras estribaciones de los Pirineos. Actualmente el conjunto de la Roca dels Bous y 
el Parque Arqueológico de Sant Llorenç de Montgai es visitable y da a conocer cómo eran y 
cómo vivían estos antepasados prehistóricos.

Y todo este patrimonio de interés cultural se puede seguir describiendo a través de ejem-
plos como la Cueva de los Muricecs o la Cueva Sorta; los conjuntos megalíticos, dólmenes 
de la Edad de Bronce en la Casa Encantada, la Cabaña de Castellars d’en Pey, la Cabaña de 
los Moros, o el Dolmen de Cogulló; sin olvidar los restos romanos de Isona, o la arquitectura 
medieval del conjunto monumental de Castell de Mur, del monasterio de Santa Maria de 
Gerri o la iglesia de Santa Maria de Covet; con una muestra muy importante de la arquitectu-
ra modernista como es la Casa Mauri en La Pobla de Segur.

El Geoparque Conca de Tremp-Montsec está integrado por 19 municipios: todos los 14 del 
Pallars Jussà; Àger, Camarasa y Vilanova de Meià, de la Noguera; Baix Pallars, en el Pallars 
Sobirà, y Coll de Nargó, en el Alt Urgell.

GEOPARK: AN OCEAN OF KNOWLEDGE

The first chapters of the history of the Conca de Tremp-
Montsec Geopark began to be written 550 million years ago. 
This territory contains a continuous, and highly detailed, 
register of our planet’s evolution. It is a territory of 2,000 
km2 which guards a geological record of the construction 
of the Pyrenees mountain range and one that was declared 
a UNESCO Geopark in April last year. This was a process that 
cannot only be perfectly read from the local stones, relief, river 
basins and lakes, but also by studying how all of this evolved, 
adapted and interacted with its environment.

“Origins-Catalan Pyrenees”, the words stamped on the image 
of a Titanosaur footprint, seeks to be the seal that is exported 
to the rest of the world to announce the unique nature of this 
territory, which has been turned into a fossil laboratory by 
the last of the dinosaurs that lived in Europe, some 66 million 
years ago. It is also one of the great treasures of this Geopark. 
At El Montsec, it is possible to see these prints in the layers of 
rock at La Règola, and throughout the Àger Valley, and also in 
the gorges of Collegats, Erinyà, Terradets and Mont-rebei, and 
the sierras of Gurt, Pessonada, Roc de Santa and Comiols. This 
highly diverse geology has also given rise to a very rich mining 
sector. 

The Conca de Tremp-Montsec Geopark is full of spaces of 
interest to the geotourist, whether they are interested in 
mining, geology, ecology, palaeontology or culture. In this 
space, it is possible to find four species of birds of prey: the 
bearded vulture, the Egyptian vulture, the black vulture and 
the common vulture. The second tourist attraction consists 
of the ravines and openings that have been eroded by river 
action and the gorges, such as those of Mont-rebei and 
Terradets, which make this an ideal area for adventure sports, 
and therefore also as a motor for the local economy.

The first humans in the Geopark, the Neanderthals, lived in the 
Llenes cave, in the Erinyà gorge, about 200,000 years ago. More 
recently, some 50,000 years ago, humans lived at the Roca dels 
Bous, at Sant Llorenç de Montgai. This group of sites and the 
Archaeological Park of Sant Llorenç de Montgai can now be 
visited.

And it is possible to go on describing all of this patrimony of 
cultural interest, such as the Cova dels Muricecs (bat cave) 
or the Cova Sorta; megalithic groups, such as the Bronze 
Age dolmens at the Casa Encantada (Enchanted House), the 
Cabana dels Castellars d’en Pey, the Cabana dels Moros, and 
the Dolmen of Cogulló; without forgetting the Roman remains 
of Isona, or the medieval architecture of the monumental 
group of the Castell de Mur, the Monastery of Santa Maria 
de Gerri or the church of Santa Maria de Covet; and a very 
important sample of Art Nouveau architecture, in the form of 
Casa Mauri in La Pobla de Segur.

The Conca de Tremp-Montsec Geopark is includes 19 
municipalities: all 14 of those in El Pallars Jussà; Àger, Camarasa 
and Vilanova de Meià in La Noguera; Baix Pallars, in El Pallars 
Sobirà; and Coll de Nargó, in L’Alt Urgell.

GÉOPARC : UN OCÉAN DE CONNAISSANCE

Il y a 550 millions d’années le tout premier chapitre du 
Géoparc Bassin de Tremp-Montsec commençait à s’écrire. 
Un territoire qui consigne l’évolution de la terre de façon très 
détaillée et constante. C’est sur ce territoire de 2 000 kilomètres 
carrés, déclaré Géoparc par l’UNESCO en avril dernier, que se 
déroule le film de la naissance de la chaîne des Pyrénées. Un 
processus qui n’est pas seulement une lecture parfaite des 
pierres, des reliefs, des bassins et des lacs ainsi créés, mais 
aussi de leur genèse, de leur évolution, de leur adaptation et 
de leurs relations avec l’environnement.

Imprimé sur l’image d’une empreinte de titanosaure, le nom 
du Géoparc, « Origines-Pyrénées catalanes », se veut la carte 
d’identité qui défend à travers le monde la singularité de 
ce territoire converti en un laboratoire fossile des derniers 
dinosaures ayant habité en Europe, il y a 66 millions d’années. 
Cela constitue l’un des grands trésors de ce Géoparc. Dans le 
Montsec, on peut voir la trace des strates à La Règola, ainsi 
que dans toute la vallée d’Àger, sans compter les gorges de 
Collegats, d’Erinyà, de Terradets ou de Mont-rebei, ainsi que 
les chaînes montagneuses de Gurt, Pessonada, Roc de Santa 
ou Comiols. Cette géologie très diverse a donné naissance à 
une riche exploitation minière. 

Le Géoparc Bassin de Tremp-Montsec regorge d’espaces d’inté-
rêt géotouristique, que ce soit de caractère minier, géologique, 
écologique, paléontologique ou culturel. Quatre espèces de 
rapaces cohabitent dans cette zone : le gypaète barbu, le 
vautour percnoptère, le vautour moine et le vautour fauve. 
La deuxième attraction touristique réside dans les ravins, les 
escarpements érodés par l’action des rivières et les gorges 
telles que celles de Mont-rebei et de Terradets, qui en font 
une zone idéale pour les sports d’aventure, et par là même un 
moteur économique.

Les premiers humains du Géoparc, les hommes de Néandertal, 
habitaient dans la grotte des Llenes, située dans la gorge 
d’Erinyà il y a 200 000 ans. Plus récent, le site de la Roca des 
Bous situé à Sant LLorenç de Montgai date de 50 000 ans. Ce 
site et le Parc archéologique de Sant Llorenç de Montgai sont 
actuellement visitables.

Tout ce patrimoine d’intérêt culturel comprend également la 
grotte de Muricecs et la grotte Sorta, les ensembles méga-
lithiques, les dolmens de l’âge de bronze (la Casa Encantada, la 
Cabana de Castellars d’en Pey, la Cabana de los Moros), ou 
encore le Dolmen de Cogulló ; sans oublier les vestiges romains 
d’Isona ou l’architecture médiévale de l’ensemble monumental 
de Castell de Mur, le monastère de Santa Maria de Gerri ou 
l’église de Santa Maria de Covet. Citons également un exemple 
très important d’architecture de style Art nouveau avec la Casa 
Mauri, située dans la commune de La Pobla de Segur.

Le Géoparc Bassin de Tremp-Montsec se compose de 19 
communes : les 14 du district de Pallars Jussà ; Àger, Camarasa 
et Vilanova de Meià, situées dans la Noguera ; Baix Pallars, qui 
se trouve dans le district du Pallars Sobirà, et Coll de Nargó, 
dans l’Alt Urgell.

Font: Geoparc Conca de Tremp-Montsec

LA POBLA DE SEGUR
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La Pica d’Estats és el cim més alt de Catalunya. Es troba entre la 
comarca del Pallars Sobirà i el departament francès de l’Arieja. 
Està situada al final de la Vallferrera i de la ribera de Sotllo, i és el 
punt culminant del massís del Montcalm.
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A vegades es fa certa aquella idea que la necessitat aguditza l’enginy. L’objectiu 
del departament era donar a conèixer els potencials turístics de les Terres de 
Lleida amb la idea d’atreure turistes. La informació aleshores només circulava a 
través dels mitjans de comunicació, i pensant una manera d’aconseguir presència 
sense haver de pagar una campanya publicitària convencional se’ls va acudir una 
idea molt més productiva: “en aquest punt va tenir-hi molt a veure l’experiència 
de Moncayo com a periodista, va saber veure quines eren les dinàmiques del 
sector per incidir-hi d’una manera atractiva i gens invasiva”, recorda Alegre. El 
Premi “Pica d’Estats” es proposa com un reconeixement a articles periodístics 
que parlessin de Lleida ja publicats. “Al llarg de trenta anys hem rebut milers de 
treballs originals d’arreu del món, el premi és a bastament conegut per tots els 
periodistes del sector que siguin susceptibles de guanyar-lo i s’ha convertit en un 
reconeixement de prestigi per a tots aquells que l’han guanyat”, explica Alegre, 
“però fins que no vam aconseguir que els periodistes el tinguessin present i ens 
enviessin els treballs per iniciativa pròpia, vam efectuar incomptables trucades 
als autors per explicar-los el certamen i convidar-los a presentar-s’hi”. 

Van aconseguir que la Diputació els comprés un fax i, després de rastrejar la premsa 
local, nacional i estatal buscant material periodístic susceptible de guanyar el 
premi, li trucaven a la redacció per convidar-lo a presentar-s’hi. “Avui dia el guardó 
continua sent desconegut per al gran públic, però ha aconseguit introduir-se en 
el sector i penso que molts periodistes el poden tenir present a l’hora d’escollir els 
temes dels seus reportatges”, explica Anna Sàez, periodista del diari Segre i coor-
dinadora del suplement “Lectura”. Ella l’ha guanyat tres vegades en aquests trenta 
anys d’història. “A trenta anys vista la perspectiva sobre el territori ha canviat molt, 

i quan ara un periodista pensa quins treballs pot presentar al premi ja no té tants 
prejudicis com als anys noranta”, puntualitza. “Aleshores era impossible que ningú 
sortís dels tòpics de l’esquí, el paisatge de muntanya o el romànic.” 

A les portes dels Jocs Olímpics de Barcelona i l’Exposició Universal de Sevilla 
no semblava fàcil fer-se un lloc en el panorama turístic per a un territori que 
no podia vendre una imatge cosmopolita i d’avantguarda. “En aquella època 
el que tothom tenia al cap quan parlava de Lleida eren les muntanyes: els pocs 
reportatges que podies trobar en diaris i revistes eren sobre esquí a la temporada 
d’hivern i els paisatges del Parc Nacional a l’estiu. Això estava molt bé perquè són 
dos pilars del sector turístic de les nostres comarques, però necessitàvem trobar 
la manera que els periodistes busquessin altres mirades”, recorda Alegre.
 
Oriol Clavera és un fotoperiodista especialitzat en natura, cultura i viatges, tre-
balla per a revistes especialitzades catalanes i publica sovint a l’estranger. Fa dos 
anys va guanyar el “Pica” en la categoria de reportatge fotogràfic amb una sèrie 
d’instantànies sobre la Seu Vella de Lleida per a la revista basca Zazpihaisetara. 
“La relació amb la majoria de mitjans és per encàrrec, són els mateixos editors o 
directors de les revistes que t’encarreguen un tema; però tampoc no és estrany 
que si ja has establert una certa confiança professional també els pots proposar 
tu. En aquest cas els vaig oferir la possibilitat de fer un article sobre la Seu Vella 
i van acceptar la idea de seguida. És evident que no és una ciutat gaire conegu-
da.” Al final dels anys vuitanta el Turó de la Seu Vella no estava gens pensat per 
atreure turistes: les possibilitats que algú hagués comprat un reportatge haurien 
estat molt menors. 

Al final dels anys vuitanta el departament dedicat a la promoció turística de la Diputació de Lleida estava situat 
en una setena planta d’un edifici d’oficines a la rambla de Ferran de Lleida. El constituïen un director, un tècnic 
i dues administratives. “En aquella època parlar de promoció volia dir posar anuncis als mitjans, fer cartells i 
contractar tanques publicitàries”, recorda Juli Alegre, actual director del Patronat de Turisme i que aleshores 
n’era el tècnic. “Érem quatre persones dirigides per Xavier Moncayo i els recursos dels quals disposàvem eren 
molt limitats, així que vam haver de buscar una solució enginyosa per començar a situar Lleida al mapa”

Un reportatge sobre les falles d’Isil, dels periodistes de TV3-Lleida Pep Segon i Erik Van Hoof, va guanyar el II “Pica d’Estats”, el 1990.

Els guardonats l’any 1995 posen amb el llavors president 
de la Diputació, Josep Grau; el vicepresident, Francesc 

Xavier Ballabriga, i el president del jurat, Pau Echauz.

Xavier Moncayo fa la lectura de l’acta dels guanyadors del primer Premi “Pica 
d’Estats”, l’any 1989. L’escolten el llavors president de la Diputació de Lleida,  
Ramon Companys; el conseller de Turisme, Lluís Alegre; el periodista Carles 

Sentís, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, Jaume Magre.

TEXT: Jaume Barrull
FOTOS: Arxiu IEI, Oriol Clavera, Defoto, Getty Images, Jordi Gómez Vidal, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Manel Pueyo, Roger Rovira, Francesc Tur

Reunió del jurat del IX “Pica d’Estats”, amb uns joves Antonio Franco, Josep Cuní, Lluís Foix, Xavier Moncayo, Juli Alegre i Josep Cabasés, entre d’altres.
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“Per a la promoció del territori el que realment ajuda a portar visitants és quan els 
periodistes viuen una experiència en primera persona i traslladen les

seves impressions i sentiments als seus mitjans”

atreu els periodistes”. Aquesta era la intenció original, sobretot quan es tracta de 
mitjans que tenen moltes possibilitats i poden escollir qualsevol lloc d’Espanya o 
fins i tot d’Europa. 

En aquest sentit el certamen ha estat un bon reclam i una eina que dóna molta 
llibertat al periodista per decidir com enfrontar-se al territori i abordar els 
temes. El “Pica d’Estats” és un premi a obra publicada i repassar els guanyadors 
ens permet veure com ha canviat la perspectiva que des de fora tenen de les 
Terres de Lleida. Els periodistes són observadors i transmissors, estan amatents 
al que passa i ho expliquen a la resta de la societat. No són visionaris, senzilla-
ment es fan ressò del que succeeix. “Des del jurat també es podria parlar de 
modes, de tendències, de temes que en anys puntuals es converteixen en un 
cos central de les propostes que arriben”, explica Costa. El Montsec i el congost 
de Mont-rebei no van ser motiu d’interès fins al tombant de segle: “l’obertura 
de la passarel·la que connectava les dues ribes del congost va ser el detonant 
per posar Mont-rebei al mapa. Fins aleshores era una destinació molt minori-
tària i ha anat creixent fins al punt que avui dia és una de les destinacions de 
senderisme més populars”. 

En aquesta promoció hi té un pes específic que surti als mitjans, que les revistes 
en parlin, que es publiquin fotos espectaculars i que els periodistes narrin la seva 
experiència. “Nosaltres com a Patronat cobrim el territori i procurem estar al cas 
de tots el serveis que s’hi presten i col·laborar amb les diferents administracions 
i el sector privat, però quan parlem de Lleida és evident que només en podem 
dir coses boniques: és la nostra feina. El que realment ajuda a portar visitants és 
quan els periodistes viuen una experiència en primera persona i traslladen les 
seves impressions i sentiments”, confessa Juli Alegre. 

Aquesta és la mateixa reflexió que fa Pepa Fernández quan ha de transmetre 
emocions per la ràdio. “Nosaltres ens movem cada setmana per tot Espanya i no 
podem penjar fotos o fer vídeos, tot el que tenim són la veu i les paraules: quan 
ets sincer i parles des del cor arribes a la gent i li despertes curiositat per visitar 
allò que expliques.” En aquest sentit la mirada forastera és molt interessant. És 
una veritat relativa i a voltes una mica trista, però a vegades és la gent de fora 
qui posa en valor allò que els locals han normalitzat fins al punt de no donar-li 
importància. Aquesta idea val per a qualsevol raconada del món. Pepa Fernández 
podria fer una llista molt llarga de llocs que recomanaria per visitar als seus com-
panys de Madrid, però coneix tant la Segarra que no la posaria a la llista. 

En canvi, Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i membre 
del jurat des del 2014, quan li pregunten què ha descobert arran de llegir-se els 
treballs del premi, reconeix que l’ha sorprès gratament la Segarra. “Quan t’arriben 
els treballs també t’adones del patrimoni que tenim en aquest país, i que festes 
com les falles, que la gent té integrades perquè si no les ha viscut, les ha vist a 
la televisió o a la premsa, quan les veu un canadenc per primera vegada queda 
absolutament sorprès. Aquests periodistes, quan expliquen la seva experiència 
als mitjans del seu país, transmeten unes sensacions molt autèntiques.”

Els cartells promocionals de les darreries del segle XX, fossin de Lleida, el País 
Basc o Lisboa, eren monuments i paisatges: reclams freds i distants que volien re-
presentar una bellesa gairebé inabastable. Ara són persones somrients esquiant, 
fent ràfting i parapent. “La gent vol sentir i viure el mateix que expliquen els 
autors del reportatge i aquesta manera d’explicar el territori és una realitat de la 
qual també s’ha impregnat el mateix Patronat”, diu Alegre. “La diferència és que 
nosaltres fem i hem de fer campanyes genèriques i els reporters poden 

El “Pica” no deixa de ser un reflex dels canvis que han experimentat les Terres de 
Lleida i la mateixa ciutat. Rosa Regàs va guanyar un “Pica” amb un article sobre la 
ciutat l’any 2000 i quan va recollir el premi va confessar que l’havia sorprès grata-
ment, que la recordava molt diferent i que l’havia trobat rejovenida i acollidora. 
Si abans de la caiguda del mur de Berlín el departament turístic era un equip 
embrionari amb seu a Lleida, avui dia poden parlar de tenir agents a totes les 
capitals de comarca i presència a les principals fires professionals del món, també 
a Rússia. El 2015 un equip de reporters moscovites va guanyar el premi interna-
cional per una peça sobre la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Irina Bazkanova, 
locutora i portaveu de l’equip, va reconèixer aleshores que la gent de la ciutat els 
havia tractat molt bé i que s’enduien un bon record de l’experiència i de la gent, 
molt més agradable que la cremada per a tota la vida que havia patit a la Patum 
de Berga dos anys enrere, va bromejar. 

“La promoció turística fa tres dècades se centrava sobretot en una idea passiva: 
anar a un lloc bonic per fer la foto i contemplar el paisatge”, explica la periodista 

Pepa Fernández. Des de fa més de deu anys condueix un programa itinerant els 
caps de setmana a Radio Nacional de España. El 2007 va endur-se el “Pica” per un 
programa fet des de Cervera, la seva ciutat natal. “Avui dia la gent busca experièn-
cies i cada vegada hi ha més persones que s’especialitzen en allò que busquen, 
sigui gastronomia, cultura, esports, arquitectura… Lleida és un territori amb una 
oferta molt completa i diversa que encara té molt marge de creixement.” 

Exportar les virtuts del territori no seria possible si la gent i les administracions 
no haguessin fet un pas endavant per trencar els tòpics i plantejar propostes 
turístiques que surten dels clàssics pirinencs. 

“La Costa Brava o Barcelona són productes que es venen sols, que tothom coneix 
i que no han de fer res més que mantenir el nom i la marca fora de Catalunya”, 
explica Santi Costa, director del diari Segre i membre del jurat des de fa cinc 
anys, però “mentre que els mitjans locals hem de parlar de Lleida i els catalans és 
normal que també ho facin, els de fora tenen moltes possibilitats i un premi així 

 Part del jurat del X Premi “Pica d’Estats”, al saló de Plens de la Diputació (any 1998). L’any 2000 Josep Pont ja presidia la Diputació de Lleida i es reunia amb els membres 
del jurat de la dotzena edició del certamen.

El “Pica d’Estats” també ha premiat la trajectòria d’alguns periodistes, fotògrafs i col-
laboradors turístics. L’any 2002 el premiat va ser Joan Bellmunt (quart per l’esquerra).

La Seu d’Urgell va ser l’escenari del lliurament dels premis l’any 2009. Presidia
l’acte Jaume Gilabert, llavors president de la Diputació de Lleida.

L’església romànica de Sant Climent de Taüll, a la Vall de Boí, va acollir l’acte de 
lliurament dels guardons del XXII Premi.

Els guardonats en el XVIII “Pica” amb el president de la Diputació en aquells moments, 
Isidre Gavín, al centre de la imatge.

La Universitat de Cervera va acollir la festa dels 25 anys de l’Ara Lleida i el lliurament dels guardons de l’edició corresponent.

Els vints anys de l’Ara Lleida es van celebrar al castell de Montsonís, on es van lliurar 
els guardons de la corresponent edició del “Pica d’Estats”.

A la imatge, els guanyadors de la XXIII edició del “Pica d’Estats”, amb Joan Reñé com a 
nou president.
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parlar d’establiments concrets i recomanar els llocs en els quals han estat dormint 
i menjant.” Hi ha restaurants, hotels i cases rurals que han vist incrementades les 
reserves arran d’haver sortit recomanats en un reportatge. Treballar bé és una 
garantia, i quan això es recull en una experiència que té projecció pública es 
recullen els resultats. 

Sortir en un mitjà de comunicació amb influència es nota, i això també ho pot 
arribar a valorar el jurat: “quan debatem sobre les categories internacionals és un 
factor que a vegades tenim en compte”, explica Costa, “perquè si tens un article 
fet en una revista local alemanya i un reportatge en un mitjà amb capacitat per 
arribar a milions de persones, si la qualitat és molt similar, és un factor que pesa”. 
L’objectiu final del premi és que les Terres de Lleida esdevinguin un atractiu 
potent per atreure visitants; sortir en un mitjà de referència a escala internacional 
com National Geographic és entrar a centenars de milers de llars d’una sola tirada.
Els refugis del Parc Nacional d’Aigüestortes van oficialitzar l’any 2000 una ruta 
que els enllaçava tots, i tres anys més tard el New York Times en feia un reportatge. 
La rumorologia explica que l’autor, Kenneth Glautz, que havia treballat a l’equip 
de producció de la pel·lícula “Chariots of Fire” (traduïda al català com a “Carros 
de foc”), va tenir la curiositat de fer la ruta per la coincidència. Després de la 
publicació la central de reserves va notar un increment considerable de trucades i 
correus provinents dels Estats Units. 

Aquest és un exemple real d’impacte directe entre un article i el turisme. “El que 
costa més d’avaluar, però també és molt important, és la feina dels mitjans locals, 
i per extensió també els que es fan a Barcelona, en les escapades de dissabte”, 

apunta Anna Sàez. “Veure un reportatge d’un lloc que és a l’altra punta del món 
és molt atractiu; convertir-lo en una destinació de vacances demana una plani-
ficació a mitjà termini i una inversió considerable: la majoria ens quedem amb 
el reportatge i prou. Descobrir un lloc o una activitat que és relativament a prop 
genera una allau de visitants gens negligible, i això té un pes important en el 
desenvolupament del territori que no sé si sempre es té prou en compte.” 

Un restaurant, una excursió, una fira, un poble bucòlic o una excursió amb caiac: 
el turisme és un sector econòmic important a les zones històricament rurals i en 
un món globalitzat i molt competitiu s’ha d’estar a l’altura de les circumstàncies. 
“Les Terres de Lleida s’han fet un lloc merescut en l’imaginari turístic del país, en 
el benentès que els inicis del sector es van produir al litoral o al Pirineu oriental”, 
explica Joan Morales, director de la revista Descobrir Catalunya, que ha publicat 
fins a vuit reportatges guardonats amb un “Pica d’Estats”. “Això va canviar fa 
temps, però jo crec que avui el concepte d’escapada o de viatge, en el sentit més 
cultural i lúdic del terme, té en aquest territori d’interior alguns dels seus reclams 
més importants, tant de portes endins com en l’àmbit internacional. El romànic, 
els esports d’hivern —o el turisme actiu en general: barranquisme, caiac, ràfting, 
parapent, senderisme, etc.—, l’ecoturisme, el patrimoni immaterial… projecten 
una imatge d’autenticitat que de ben segur ha esdevingut avui la icona més 
potent del país al món.”

En un món globalitzat en el qual tenim la sensació que tot es pot trobar a Google, 
que ja no hi ha cap ciutat ni parc nacional per descobrir, el que ens queda als 
visitants és trobar allò que no ha quedat excessivament pervertit pel turisme. “Les 

El passat 2 de febrer es va reunir el jurat de la XXX edició del Premi “Pica d’Estats”.En les darreres edicions Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
i Mònica Terribas han format part del jurat.

Terres de Lleida busquem desestacionalitzar el turisme per tal que el sector pugui 
tenir una feina constant durant tot l’any”, apunta Alegre, “però el fet que no es 
construeixin hotels i que la majoria de nous allotjaments dels darrers anys siguin 
apartaments o cases rurals també assenyala una direcció molt clara: un compro-
mís amb la sostenibilitat i el medi ambient”. 

L’autenticitat que esmentava Morales només es pot aconseguir quan el turisme 
no exerceix una pressió excessiva sobre el territori i la seva gent, quan la depen-
dència econòmica és equilibrada respecte a altres sectors productius i l’especula-
ció immobiliària no gerintifica la població autòctona. Escoltar la brama del cérvol 
de Boumort és una experiència que es dóna uns pocs dies l’any en uns punts 
ben concrets de la serra, i per mantenir-la com a reclam turístic s’ha de ser molt 
curós i gestionar l’espai amb cura per tal de no provocar un desastre en tots els 
sentits. “Els cérvols són animals molt sensibles i no podem atreure turistes sense 
mesura sinó que s’ha de fer amb calma”, explica Alegre. “Per diversificar aquest 
tipus d’experiències vinculades al territori fa falta que com a societat el cuidem i 
siguem molt conscients que la biodiversitat és important per si mateixa, i també 
com un valor turístic.”

Una autenticitat que els periodistes troben, viuen i comparteixen i que genera ex-
pectació als oients, lectors i espectadors. Argiñe Areitio és la directora d’El Mundo 
de los Pirineos, revista que ha publicat mitja dotzena de premis “Pica”. “Si mirem els 
primers números veurem diferències evidents amb els últims. Hem evolucionat, 
sens dubte, en la posada en pàgina. En aquests anys també hi ha hagut canvis a la 
direcció i entre els col·laboradors, tant periodistes com fotògrafs. Però la veritat és 

que si ho mirem amb una certa distància i profunditat, continuem sent la mateixa 
revista que fa 20 anys, el seu esperit es manté des del primer dia. Això ho dic 
perquè el nostre objectiu és el mateix que el del certamen, encara que ampliat a 
tot el territori pirinenc: divulgar, donar a conèixer les realitats de la serralada, la 
seva flora i fauna, els seus paisatges, un fantàstic patrimoni natural que hem de 
protegir i cuidar; però també els seus pobles i valls, la seva gent i cultura, és a dir, 
el patrimoni cultural que hem d’impulsar i potenciar en la seva justa mesura. Així 
que junts, revista i institucions, treballem per fer visible el Pirineu (en el cas del 
“Pica d’Estats”, les Terres de Lleida). Encara que el reconeixement sol centrar-se 
més en els autors que en el mitjà, el cert és que rebre el guardó és important per 
a nosaltres, és el laude a la tasca ben feta, tant en els objectius com en les formes”.

Amb una mateixa essència, Morales afegeix que si el “Pica” ha evolucionat, és per-
què també ho han fet la societat i la mirada dels professionals sobre el territori. “El 
coneixement del territori català en general, i de les Terres de Lleida en particular, 
ha evolucionat molt en les darreres dècades. D’un moment en què les comarques 
eren pràcticament desconegudes hem passat a la situació actual, en què apro-
fundim molt més en la descoberta del territori. Si als inicis d’una revista com la 
nostra els continguts eren força genèrics, avui filem molt més prim. Segmentem 
molt més i, a més, ens fem ressò de les propostes i els productes turístics que han 
florit com bolets d’uns anys ençà, prova de la maduresa del sector. La mirada que 
han tingut els mitjans especialitzats sobre el territori ha passat del simple acosta-
ment a una realitat en molts casos desconeguda a l’aprofundiment en les seves 
possibilitats turístiques, avui molt superior pel major coneixement que tenen els 
visitants de les destinacions —i aquí convé destacar la funció del món digital, en 

“L’essència de tots els reportatges inspirats en les terres de Lleida i presentats a 
concurs és, fonamentalment, despertar les ganes de visitar-les”

 La presidenta de la Diputació, Rosa M. Perelló, amb el jurat, va valorar l’excel·lent qualitat dels treballs guanyadors.

Sant Climent de Taüll nevat.
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especial dels portals i les xarxes— i per la multiplicació de l’oferta turística del 
territori (establiments d’acollida i opcions de lleure).” Si abans s’explicaven les 
bondats d’un paisatge, ara el periodista narra la seva experiència. El que veu és 
el mateix, canvia la mirada. Els valors patrimonials de les Terres de Lleida no han 
canviat en trenta anys, el que és diferent és la mirada. 

“Fa vint anys ningú no hauria gosat presentar un reportatge sobre la floració dels 
arbres fruiters al “Pica” perquè a ningú no se li hauria acudit fer un reportatge 
sobre el tema.” Anna Sàez va guanyar el darrer “Pica” amb fotografies de Llorenç 
Melgosa sobre aquest tema i reconeix que “ningú no l’hauria fet perquè forma 
part del nostre paisatge i és una cosa que, encara que trobis bonica, la tens tan 
integrada que no hi pares atenció”. A mesura que se’n comença a parlar, que algú 
explica que és molt típic anar a veure la floració dels cirerers si es visita el Japó, 
que la gent en comparteix fotos a Instagram i que les administracions hi posen 
una mica el focus, l’espectacle dels arbres fruiters quan esclaten amb la primavera 
es converteix en un motiu turístic més de les Terres de Lleida. 

Des del capdamunt de la Pica d’Estats fins a la dissolució del Segre a l’aigua-
barreig amb l’Ebre, tot el territori és susceptible de ser objecte de desig. A la 

pregunta si està tot descobert, Joan Morales explica que “no hem tingut mai 
la sensació d’haver exhaurit la nostra mirada sobre el país. Fet i fet, aquesta 
mirada depèn en primer lloc dels autors que hi treballen (autors diferents tenen 
mirades diferents sobre un mateix indret), de l’evolució del territori (el país 
canvia constantment) i de l’enfocament que pretenem donar als reportatges 
(podem dedicar un dossier al Solsonès com a paradís rural i, temps a venir, un 
altre sobre el patrimoni històric del Solsonès o sobre els seus atractius natu-
rals, per posar diversos exemples). En tots els casos, les propostes que fem als 
nostres lectors seran diferents”. 

Eloi Barrera va guanyar el “Pica” en la modalitat de ràdio el 2014. És corresponsal 
de Catalunya Ràdio als Pirineus i va presentar una sèrie de quatre reportatges so-
bre el projecte “Perseguits i salvats”. Aquest tema ens permet aproximar-nos a les 
muntanyes de frontera d’una altra manera que no és exclusivament excursionista. 
“Els reportatges van tenir l’origen en la presentació del projecte, i aleshores vaig 
tenir curiositat per descobrir les històries humanes que hi havia darrere d’aquest 
episodi relativament desconegut del nostre passat. Quan el vaig fer no pensava 
en un premi turístic sinó a fer la meva feina, acostar els Pirineus a la resta del país 
i fer-ho sempre en positiu.” Fins i tot la història immaterial, el poder evocatiu del 
passat en un espai concret, és un atractiu turístic. 

En aquest sentit el “Pica” ha evolucionat amb el mateix concepte del turisme per-
què el jurat no ha estat aliè al sector, ans al contrari. “El que teníem molt present 
des del primer moment era que els membres que havien de decidir els treballs 
guanyadors no podien generar cap tipus de sospites. Havien de ser gent amb un 
prestigi reconegut en el món del periodisme”, recorda Alegre. 

Des del primer dia aquesta ha estat una de les constants del premi, i això li ha 
donat molt prestigi dins del sector. Josep Cuní en forma part des de la quarta 
edició, això vol dir que ha llegit literalment milers de treballs amb la mirada po-
sada al territori de Lleida. “Cada membre del jurat té els seus criteris. El que puc 
dir és que cada any hi ha debats força intensos sobre quins han de ser els gua-    
nyadors. Si parlo per mi només puc dir que busco una cosa: que em sorpren-
guin. Certament que fa molt temps que vam deixar enrere la idea dels Pirineus 
i les temàtiques més conegudes i recurrents, ara pots trobar que qualsevol 
cosa o lloc està plantejat des d’una perspectiva que et pot generar curiositat.” 
Aquesta és l’essència dels reportatges inspirats en les Terres de Lleida, despertar 
les ganes de visitar-les.  

Castell de Montsonís.

Falles al Pont de Suert.

Els Encantats, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Sabies que...

El Premi “Pica d’Estats” té registrats, després de 30 
anys de trajectòria, uns 4.500 treballs periodístics 
presentats, corresponents a més de 475 mitjans de 
comunicació diferents d’arreu. El guardó ha reconegut 
els reportatges d’uns 250 periodistes diferents i es 
consolida com una de les principals eines per a la 
difusió del turisme de les Terres de Lleida per part de 
destacats professionals i mitjans de comunicació.
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30 ANS DE PICA

Entàs darreries des ans ueitanta eth departament dedicat ara promocion toristica dera 
Diputació de Lleida auie uns recorsi fòrça limitadi e coma objectiu hèr a conéisher eth 
potenciau toristic des Terres de Lleida damb era idia d’atrèir toristes. Era informacion alavetz 
non circulaue que pes mejans de comunicacion e pro, e pensant ua manèra d’arténher 
preséncia sense auer de pagar ua campanha publicitària convencionau, les passèc peth cap 
crear eth Prèmi Pica d’Estats entà reconéisher articles periodistics ja publicadi que parlèssen 
de Lleida. Trenta ans dempús, s’an recebut milenats de trabalhs originaus deth mon enlà, eth 
prèmi qu’ei fòrça coneishut per toti es periodistes deth sector que siguen susceptibles de 
guanhar-lo e ei vengut ua reconeishença de prestigi entà toti aqueri que l’an guanhat.

Eth Pica non dèishe d’èster un reflèxe des cambis qu’an experimentat es tèrres de Lleida. 
Examinar es guanhadors mos permet veir com a cambiat era perspectiva que de dehòra an 
des tèrres de Lleida. “Aquerò que reauments ajude a portar visitaires ei quan es periodistes 
viuen ua experiéncia en prumèra persona e transpòrten es sues impressions e sentiments”, 
cohèisse eth director deth Patronat de Torisme, Juli Alegre. Er objectiu finau deth prèmi ei 
qu’es tèrres de Lleida venguen un atractiu potent entà atrèir visitaires, gésser en un mejan 
de referéncia a nivèu internacionau coma National Geographic qu’ei entrar en centenats de 
milèrs de cases en ua sola tirada.

S’eth Pica a evolucionat ei perque era uelhada qu’an agut es mejans especializadi sus eth 
territòri a passat deth simple apropament a ua realitat en fòrça casi desconeishuda, ar apre-
gondiment enes sues possibilitats toristiques, aué fòrça superior pera màger coneishença 
qu’an es visitaires des destinacions e pera multiplicacion dera aufèrta toristica deth territòri. 
S’abans se condauen es beutats d’un paisatge, ara eth periodista explique era sua experién-
cia. En aguest sens, eth Pica a evolucionat damb eth madeish concèpte deth torisme perque 
eth jurat non a estat pas estranh ath sector, senon ath contrari.

30 ANS DE PRIX PICA

À la fin des années 1980, le département dédié 
à la promotion touristique de la Diputación 
de Lleida disposait de ressources très limitées 
et avait pour but de faire connaître le potentiel 
touristique des Terres de Lleida en vue d’attirer 
les visiteurs. À l’époque, l’information ne circulait 
que dans les médias et en réfléchissant à un 
moyen de gagner en présence sans avoir à payer 
de campagne publicitaire conventionnelle, cette 
institution a eu l’idée de créer le Prix Pica d’Estats 
(Pique d’Estats) pour distinguer des articles de 
journaux déjà publiés sur la région de Lleida. 
Trente ans plus tard, le prix a reçu des milliers 
d’œuvres originales du monde entier, il est très 
connu de tous les journalistes du secteur qui 
sont susceptibles de le gagner et il s’est imposé 
comme une reconnaissance prestigieuse pour 
tous ceux qui l’ont remporté.

Le Prix Pica est représentatif des changements 
qui ont marqué les terres de Lleida. Passer en 
revue les gagnants du prix nous permet de voir 
combien le regard extérieur porté sur les terres 
de Lleida a évolué. « Ce qui contribue réellement 
à attirer les visiteurs, c’est lorsque les journalistes 
vivent une expérience personnelle et trans-
mettent leurs impressions et leurs sentiments 
», confie le directeur de l’Office de tourisme, Juli 
Alegre. Le but ultime du prix, c’est de convertir 
les terres de Lleida en un puissant atout capable 
d’attirer les visiteurs. Figurer par exemple dans 
un support de renommée internationale tel que 
le National Geographic, c’est entrer d’un seul 
coup dans des centaines de milliers de foyers.

Si le prix Pica a évolué, c’est parce que la vision 
des médias spécialisés sur le territoire est passée 
d’évoquer simplement une réalité souvent 
inconnue à examiner plus en profondeur les 
possibilités touristiques de la région, aujourd’hui 
bien supérieures du fait de la plus grande 
connaissance des destinations par les visiteurs 
et de la multiplication de l’offre touristique de ce 
territoire. Alors qu’il se contentait auparavant 
de décrire les atouts d’un paysage, le journaliste 
raconte désormais son expérience personnelle. 
En ce sens, le Prix Pica a évolué en même temps 
que le concept même de tourisme, parce que le 
jury n’est pas resté étranger au développement 
du secteur, bien au contraire. 
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Vista panoràmica de la Seu Vella de Lleida.

30 AÑOS DE “PICA”

A finales de los años ochenta el departamento dedicado a 
la promoción turística de la Diputación de Lleida tenía unos 
recursos muy limitados y como objetivo dar a conocer los 
potenciales turísticos de las Tierras de Lleida con la idea de 
atraer turistas. La información entonces solo circulaba a través 
de los medios de comunicación y, pensando una forma de 
conseguir presencia sin tener que pagar una campaña publici-
taria convencional, se les ocurrió crear el Premio “Pica d’Estats” 
para reconocer artículos periodísticos que hablaran de Lleida 
ya publicados. Después de treinta años, se han recibido miles 
de trabajos originales de todo el mundo, el certamen es muy 
conocido por todos los periodistas del sector que sean sus-
ceptibles de ganarlo y se ha convertido en un reconocimiento 
de prestigio para todos aquellos que lo han ganado.

El “Pica” no deja de ser un reflejo de los cambios que han 
experimentado las Tierras de Lleida. Al igual que ha pasado 
con el departamento turístico de la Diputación, que hoy 

en día tiene agentes en todas las capitales de comarca y 
presencia en las principales ferias profesionales del mundo, 
también en Rusia. Exportar las virtudes del territorio no 
sería posible si la gente y las administraciones no hubieran 
dado un paso adelante para romper los tópicos y plantear 
propuestas turísticas que salen de los clásicos pirenaicos. El 
“Pica d’Estats” es un premio a la obra publicada y repasar los 
ganadores nos permite ver cómo ha cambiado la perspec-
tiva que desde fuera tienen de las Tierras de Lleida. “Lo que 
realmente ayuda a traer visitantes es cuando los periodis-
tas viven una experiencia en primera persona y trasladan 
sus impresiones y sentimientos “, confiesa el director del 
Patronato de Turismo, Juli Alegre. El objetivo final del premio 
es que las Tierras de Lleida se conviertan en un atractivo po-
tente para atraer visitantes, salir en un medio de referencia 
a nivel internacional como National Geographic es entrar en 
cientos de miles de hogares de una sola tirada.

Si el “Pica” ha evolucionado es porque también lo han hecho 
la sociedad y la mirada de los profesionales sobre el terri-

torio. La mirada que han tenido los medios especializados 
sobre el territorio ha pasado del simple acercamiento a una 
realidad en muchos casos desconocida a la profundización 
en sus posibilidades turísticas, hoy muy superior por el ma-
yor conocimiento que tienen los visitantes de los destinos –y 
aquí conviene destacar la función del mundo digital, en es-
pecial de los portales y las redes– y por la multiplicación de 
la oferta turística del territorio (establecimientos de acogida 
y opciones de ocio). Si antes se contaban las bondades de 
un paisaje, ahora el periodista narra su experiencia: lo que 
ve es lo mismo, cambia la mirada. En este sentido el “Pica” ha 
evolucionado con el mismo concepto del turismo porque el 
jurado no ha sido ajeno al sector, sino al contrario. “Lo que 
teníamos muy presente desde el primer momento era que 
los miembros que debían decidir los trabajos ganadores no 
podían generar ningún tipo de sospechas: debían ser gente 
con un reconocido prestigio en el mundo del periodismo”, 
recuerda Alegre. Desde el primer día esta ha sido una de las 
constantes del certamen, y eso le ha dado mucho prestigio 
dentro del sector.

THIRTY YEARS OF PICA D’ESTATS

At the end of the 1980s, the department of the Diputació de Lleida dedicated to the 
promotion of tourism had very limited resources but the objective of making people more 
aware of the tourist potential of the Lands of Lleida in order to attract tourists. At that time, 
information only circulated via conventional means of communication. Thinking about a 
way to gain presence without having to pay for a conventional publicity campaign, the idea 
for the creation of the Pica d’Estats Prize emerged. This was to be an award in recognition 
of published pieces of journalism that spoke about Lleida. Thirty years later, thousands of 
original works have been received from all over the world and the prize is very well-known 
to all of the journalists working in the sector who have possibilities of winning it. It has now 
become an award of recognised prestige for all those who have won it.

The Pica d’Estats is no less than a reflection of the changes that the Lands of Lleida have 
experienced in recent years. Looking back through previous winners allows us to see 
how the perspective from outside the Lands of Lleida has changed. According to Juli 
Alegre, General Manager of the Patronat de Turisme, “What really helps to bring in visitors 
is when journalists enjoy an experience in first person and the transmit their impressions 
and feelings”. The final objective of the prize is to make the Lands of Lleida a powerful 
attraction that draws in visitors, appears in international-scale reference media like National 
Geographic, and enters hundreds of thousands of homes in just a single shot.

If the Pica d’Estats has evolved, it is because the viewpoint that the specialised media have 
had of the territory has passed from being one of simple proximity to a reality that was 
little-known in many cases, to one that takes an in-depth look at the possibilities for tourism. 
These are now much greater because of the greater knowledge that visitors have of the 
different destinations and the multiplication of the tourism offers in the territory. If the 
good points of a landscape were simply listed in the past, the journalist now narrates their 
experience. Along these lines, the Pica d’Estats Prize has evolved with the same approach to 
tourism, because the jury has not distanced itself from the sector, in fact just the opposite. 
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La Unesco reconeix la tècnica constructiva de la pedra seca, un tipus 
d’arquitectura popular que inunda les comarques de la plana de Lleida

Imatge d’un dels curiosos aljubs de 
pedra seca que es troben dins d’una 
de les rutes guiades organitzades pel 
Centre d’Interpretació de Torrebesses.
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TEXT: Sebastià Tamarit
FOTOS: Consell Comarcal de les Garrigues, Vicent Loscos, Vicent Manzano, 
Adrià Nogueró, Josep M. Peñalver, Josep Preixens, Artur Ribes, Ramon Sunyer

Quan el proppassat 28 de novembre l’art de la pedra seca, sota la deno-
minació oficial d’«Art of dry stone: knowledge and techniques» (L’art de la 
pedra seca: coneixements i tècniques), va ser inclosa a la Llista Representati-
va de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, molta gent va adonar-se 
que aquestes construccions rurals, que fins ara identificaven com a simples 
detalls pintorescos en el paisatge, eren en realitat un valuós i singular llegat 

bastit durant segles pels nostres antecessors, bàsicament pagesos, per 
protegir-se i facilitar les feines agràries. L’herència d’uns homes del camp 
que, més enllà de la seva feina agrícola o ramadera, van esdevenir, sense 
saber-ho, constructors singulars que utilitzaven el material que tenien més 
al seu abast: la pedra. 

Si bé les construccions de pedra seca esquitxen tota la riba de la Mediterrà-
nia —de fet la candidatura aprovada per la UNESCO engloba un total de vuit 
Estats: Xipre, Grècia, Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya—, 
és un fet evident que Catalunya, i molt especialment les demarcacions de 

Lleida i Tarragona, ofereixen un mostrari inacabable d’obres bastides amb 
aquesta tècnica. Amb milers de construccions repartides arreu, tota la plana 
de Lleida (amb especial menció a les comarques de les Garrigues, l’Urgell, el 
Segrià i la Segarra) constitueix un veritable museu de la pedra seca a l’aire 
lliure. La quantitat de construccions és tal, que potser caldria replantejar-se 
aquell conegut refrany que afirma que “els catalans, de les pedres en treuen 
pans” i canviar la paraula “pans” per la de “cabanes”: una modificació que, fet 
i fet, s’ajusta molt més a la realitat.

Una herència mil·lenària que té els seus orígens en el Neolític, passant —en 
el cas de Catalunya— pels ibers, i que troba l’època de màxima esplendor 
entre el final del segle XVIII i les acaballes del XIX, període en el qual sor-
giren milers de construccions destinades a cobrir moltes de les necessitats 
quotidianes de l’homo agricola. 

El famós arquitecte finlandès Alvar Aalto, tot parlant dels orígens de l’arqui-
tectura, va definir perfectament l’essència d’aquesta tècnica: l’arquitectura 
primitiva bé podria ser anomenada la “genialitat del descobriment”. Ja que 

en aquella època, quan no existien processos d’acabat, la naturalesa pro-
porcionava directament tots els materials de construcció. L’elecció havia de 
fer-se, principalment, entre blocs de pedra, troncs d’arbres, pells d’animals, 
etcètera. L’arquitectura consistia en la combinació correcta d’aquests mate-
rials.

Parlem, en efecte, d’obres bastides únicament amb pedres de l’entorn, 
sense cap material de cohesió com ara la calç o el guix, i d’aquí ve el nom 
de “pedra seca”. Bastiments que van de senzills recers per protegir-se del 
vent, formats per una simple paret, a balmes tancades per un mur exterior, 
amb una superfície més o menys gran que podia fer la funció de corral o 
fins i tot d’habitatge. Totes amb un denominador comú: una estètica sòbria 
marcada per un plantejament cent per cent funcional i que, en el cas de les 
comarques lleidatanes, acostuma a tenir com a marc la serena bellesa dels 
paratges de secà farcits d’ametllers i oliveres.   

Tot i que moltes vegades identifiquem els bastiments de pedra seca amb la 
cabana de volta (dites així perquè moltes estan coronades per arcs de 

L’arquitectura és una música de pedres i la música, 
una arquitectura de sons

Ludwig van Beethoven

La monumental cabana de Cal Quintillà, a les Borges Blanques, 
té dues plantes amb coberta de volta de canó i una alçada 
interior de 4,60 m.

Els marges atalussen els pendents, per 
donar forma als bancals o les feixes i 
poder així guanyar terreny cultivable 
on abans el pendent ho impedia.
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mig punt), cal deixar clar que el catàleg de creacions aixecades amb aquest 
sistema és sorprenentment variat: cabanes, masos, marges, paravents, 
carrerades (camins ramaders), cisternes, aljubs, basses, pous, escales, ponts, 
estructures de caça o forns... És a dir, ens trobem amb construccions fetes 
per arrecerar-se de la pluja i el mal temps i per guardar les eines o els ani-
mals en alguns casos, en altres per emmagatzemar o obtenir aigua, també 
n’hi ha per salvar obstacles del terreny, per delimitar la propietat o fins i tot 
per obtenir productes, com és el cas dels forns de calç o d’oli de ginebre.  

Actualment l’estat del patrimoni de pedra seca de la demarcació de Lleida 
és molt variable, ja que trobem elements en bones condicions –alguns fins 
i tot restaurats–, altres en situació precària i alguns pràcticament abando-
nats. Sembla clar que el segell atorgat per la UNESCO, a més d’afavorir la 
recuperació i la preservació d’aquests elements,  pot contribuir a promoure 
un turisme cultural i de paisatge que beneficiï comarques tradicionalment 
menys turístiques i desestacionalitzi la presència de visitants. 

LES CONSTRUCCIONS BASTIDES AMB AQUESTA TÈCNICA SóN MOLT VARIADES: 
CABANES, MASOS, MARGES, PARAVENTS, cAMINS RAMADERS, CISTERNES, 
ALJUBS, BASSES, POUS, ESCALES, PONTS, ESTRUCTURES DE CAÇA O FORNS...

DESCOBRINT LA PEDRA SECA

Descobrir obres de pedra seca és relativament fàcil, especialment a les 
comarques esmentades —fins i tot, atesa l’abundància de construccions, 
sense sortir del cotxe—, però el visitant més curiós té a l’abast algunes pos-
sibilitats força interessants d’aprofundir una mica més en aquest sorprenent 
món. El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses (el Segrià), 
que a més organitza excursions guiades, resulta una visita molt recomana-
ble (vegeu desglossament).

El Consell Comarcal de les Garrigues —zona especialment generosa en 
aquests elements— va posar en marxa l’any 2009 la Ruta de les Cabanes 
de volta. La iniciativa, que va rebre el suport del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida i Acesa, es va concretar en un itinerari de 55 quilòmetres 
(distància que permet fer-lo amb cotxe en una sola jornada) i és formada 
per nou edificacions de quatre pobles pròxims a l’autopista AP-2: l’Albi, 

Vinaixa, les Borges Blanques i Castelldans. També s’hi pot veure un aljub –
cisterna o dipòsit ample i de poca profunditat– i altres dues construccions 
per recollir l’aigua de pluja. Els diversos elements són visitables i disposen 
d’una senyalització del recorregut de la ruta, a més de les seves característi-
ques i la seva història. 

També a les Garrigues, el poble de Tarrés ofereix dos itineraris: la Ruta de la 
Calç, que permet admirar forns de calç fets de pedra seca, i la Ruta dels Ca-
mins de l’aigua al Secà, que uneix diversos elements lligats a la pedra seca i 
a l’aprofitament de l’aigua: basses, pous, cisternes, aljubs, fonts, safareigs... 
Igualment, la Ruta de les cabanes de volta del Vilosell i la Ruta dels miradors 
i les fonts de Fulleda transcorren entre diverses cabanes de volta, mentre 
que Arbeca proposa una visita a la singular Font Juliana i des de Granyena 
de les Garrigues podem fer la ruta circular de la Sitja a la roca i Ermita de la 
Mare Déu del Roser, amb abundosos exemples de pedra seca. A la Ruta Paisatges 
de l’oli de Bovera hi trobarem cabanes de volta, aljubs i un forn d’oli de ginebre.  

A Artesa de Lleida, ja a la comarca del Segrià, podem gaudir també de la 
ruta de senderisme Cabanes de pedra seca, amb un ampli mostrari de caba-
nes, aljubs, recers i fins i tot una balma murada. 

Saltant a la comarca de la Segarra, es pot gaudir d’una part dels suggeridors 
paisatges de la pedra seca a la Ruta de la Pleta, un itinerari circular senyalitzat 
amb sortida i arribada a les Pallargues que permet conèixer diverses pletes 
(murs per arredossar el bestiar), cabanes de volta i parets de pedra seca.

La comarca de l’Urgell, també pròdiga en construccions de pedra seca 
(especialment els municipis meridionals com Vallbona de les Monges, els 
Omells de na Gaia o Nalec), no disposa actualment de cap ruta temàtica. Tot 
i això, la seva inclusió en un nou projecte conjunt per a la promoció de les 
comarques de l’Urgell, del Segrià i de les Garrigues, amb la pedra seca com 
a eix central, suposarà una revitalització d’aquest element com a atractiu 
turístic.

Ruïnes d’una suggeridora
construcció de pedra seca situada a la 
comarca del Segrià.
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Finalment el vi, l’esport i els paisatges de pedra seca s’uneixen en altres 
iniciatives curioses com ara la Cursa Entre Vinyes organitzada pel celler 
Tomàs Cusiné al Vilosell i la Trail de Clos Pons desenvolupada a l’Albagés (les 
Garrigues) pel celler homònim.

LLEIDA, PÒQUER DE RECONEIXEMENTS DE LA UNESCO 

El relatiu a la pedra seca és el quart reconeixement de la UNESCO que rep el 
territori lleidatà, després dels referents a l’art rupestre (any 1998), el conjunt 
de temples romànics de la Vall de Boí (2000) i les falles del Pirineu (2015). 
Actualment, a més, les institucions lleidatanes estan treballant en la candi-
datura del Turó de la Seu Vella, a la ciutat de Lleida, que engloba la catedral 
antiga, el Castell del Rei i el sistema de muralles i baluards que envolta en 
conjunt. 

En tot cas, aquesta declaració relativa a un element tan emblemàtic i 
present en el paisatge lleidatà com ho és l’arquitectura popular bastida en 
pedra seca referma encara més l’atractiu i la varietat de l’oferta turística de 
les comarques de Ponent.

El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses, a la comarca 
del Segrià, palesa l’interès que molts municipis estan mostrant per 
aquest tema des del doble vessant de salvaguarda del llegat etnològic 
i de promoció turística del patrimoni local. El centre és un punt de 
trobada per descobrir la tècnica de la pedra seca i, de pas, per gaudir 
del patrimoni històric i etnològic de Torrebesses. 

L’espai ofereix al visitant una petita exposició permanent sobre la 
pedra seca i una exposició temporal (ambdues d’accés gratuït). 
Igualment, s’hi organitzen visites guiades que permeten conèixer tant 
les construccions de pedra seca del terme (aljubs, cabanes de volta, 
marges...) com el patrimoni de Torrebesses: des de l’església romà-
nica amb un retaule gòtic de pedra policromada a l’antic molí d’oli, 

Les Pletes, a la Segarra, és una construcció força singular: es tracta d’un tancat per resguardar el bestiar amb una part coberta de dimensions considerables. 

“Tota pedra fa paret”, afirma la dita popular. De la pedra seca, caldria afegir, 
han sorgit al llarg dels darrers segles quelcom més que parets: milers d’edi-
ficacions de valor notable. Edificacions que cal estudiar, protegir, recuperar i 
mostrar al món com allò que realment són: veritables joies constructives. 

passant per una col·lecció etnològica i altres punts d’interès. També 
s’hi desenvolupen paquets escolars (infantil i primària) que inclouen 
visites i tallers per descobrir la pedra seca i altres aspectes d’interès 
del municipi.

El centre inclou una petita biblioteca dedicada a temes d’història, 
etnologia i arquitectura rural –amb especial atenció a la tècnica i 
les construccions en pedra seca– i porta a terme iniciatives, jorna-
des i concursos per incentivar l’estudi i el coneixement d’aquesta 
activitat.

Inaugurat l’any 2011, l’espai fou finançat per la Generalitat, els Fons 
Feder i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE TORREBESSES

Esquerra: interior i exterior de sengles cabanes de volta bastides 
a Biosca i al Portell, ambdues a la Segarra. A la dreta, pou de 

pedra seca al municipi d’Agramunt (l’Urgell).

El Centre ocupa un antic edifici cedit per un veí i un altre de contigu adquirit per l’Ajuntament, els quals sumen 300 m2.
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El Consell Comarcal de les Garrigues està treballant en els darrers 
anys en el tema de la difusió de la pedra seca, organitzant –amb el 
nom de “Marxa nòrdica i cultura”– caminades populars de co-
neixement del territori o senyalitzant itineraris (com la Ruta de les 
Cabanes de Volta). Enguany, després de la declaració de la UNESCO, 
ha posat en marxa un projecte amb un plantejament “experimental 
i innovador destinat a posar en valor el patrimoni de pedra seca 
i aportar un recurs turístic al territori”, en paraules d’Isidre Pinyol, 
coordinador del Pla Estratègic de les Garrigues.

El projecte té quatre fases: una diagnosi de les potencialitats del 
tema, un estudi jurídic de la viabilitat del pla, un treball de formació 
de la gent del territori (com per exemple dels pagesos que vulguin 
diversificar l’activitat i complementar els ingressos agraris oferint 
visites organitzades, esmorzars o altres activitats al voltant d’aques-
tes construccions) i la plasmació final de tota aquesta tasca en un 
producte turístic viable. La proposta té una singularitat remarcable: 
va més enllà de la pedra seca i engloba tot allò que té relació amb la 
pedra en un sentit molt ampli: les esglésies romàniques, els castells 
medievals, les pintures rupestres executades sobre pedra, l’escalada 
en bloc... 

El projecte, que inclou la contractació d’un historiador i especialis-
ta en el tema que s’hi dedicarà plenament, es desenvolupa durant 
l’any en curs i, a més de les Garrigues, abastarà altres comarques de 
la plana (el Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell). L’objectiu final és posar 
les bases d’un futur Parc de la Pedra Seca, amb projecció legal i que 
englobi tots els recursos disponibles, “i que sigui una oportunitat de 
millora per al territori consensuada amb tota la gent que hi viu”.  

AQUESTES CONSTRUCCIONS SóN 
l’HERÈNCIA D’UNS HOMES DEL 
CAMP QUE, MÉS ENLLÀ DE LA SEVA 
FEINA AGRÍCOLA O RAMADERA, 
VAN ESDEVENIR, SENSE SABER-HO, 
CONSTRUCTORS singulars QUE 
UTILITZAVEN EL MATERIAL QUE TENIEN 
MÉS AL SEU ABAST: LA PEDRA 

CONSELL COMARCAL DE LES GARRIGUES: 
UN PROJECTE INNOVADOR

EL CONSELL HA POSAT EN MARXA UN 
PROJECTE “EXPERIMENTAL I INNOVADOR” 

DESTINAT A POSAR EN VALOR EL PATRIMONI 
DE PEDRA SECA I APORTAR UN RECURS 

TURÍSTIC AL TERRITORI

Les construccions de pedra seca estan bastides úni-
cament amb pedres de l’entorn, sense cap material 

de cohesió com ara calç o guix.
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JOSEP PREIXENS, L’INCANSABLE INVESTIGADOR 
DE LA PEDRA SECA 

Probablement centenars de persones d’arreu s’han familiaritzat i han après a valorar les 
cabanes de volta gràcies a Josep Preixens, garriguenc de Juncosa que ha esdevingut un 
dels investigadors pioners i més prestigiosos de la pedra seca de les comarques de Lleida. 
Iniciat en aquesta matèria pel picapedrer Fèlix Martín, Preixens va començar la tasca de 
recerca l’any 1995 i, entre d’altres fites, ha catalogat totes les cabanes de volta de les 
Garrigues (unes 1.200!) i de municipis com Juncosa, “el primer de Catalunya amb totes 
aquestes construccions rurals inventariades”.  

A més de la tasca de guia vocacional, Preixens ha promogut rutes temàtiques (com la que 
recorre una dotzena de cabanes de volta dels municipis garriguencs de l’Albi, les Borges 
Blanques, Castelldans i Vinaixa), com també visites escolars a cabanes del Segrià i les 
Garrigues. Ha escrit molts llibres i articles sobre aquest tema, com ara Les construccions de 
pedra seca: inventari de cabanes de volta, balmes murades i aljubs a les Terres de Lleida ( jun-
tament amb Fèlix Martín), Inventari de les cabanes de la comarca de les Garrigues i Balmes 
murades.

Respecte al reconeixement de la UNESCO, Preixens considera que és molt positiu de cara 
a la promoció d’aquest tipus d’arquitectura popular, tot i que “hauria estat més lògic 
declarar patrimoni les construccions en si mateixes, més que no pas la manera de fer-les”. 
L’expert garriguenc defensa la implicació de les institucions i de la societat civil en general 
en la salvaguarda i la difusió d’un conjunt arquitectònic “que és patrimoni de tots”.  

JOSEP PREIXENS HA ESDEVINGUT UN DELS INVESTIGADORS 
PIONERS I ESPECIALISTES MÉS PRESTIGIOSOS DE LA 
PEDRA SECA DE LES COMARQUES DE LLEIDA

Segona generació d’una prestigiosa nissaga 
de picapedrers establerts a la Floresta, Fèlix 
Martín fou alhora un pioner en la investiga-
ció sobre les cabanes de volta de la plana de 
Lleida. L’any 1990 ja va participar a Barcelona 
en el I Congrés sobre Pedra Seca organitzat 
per l’arquitecte Salvador Tarragó, congrés 
que a Catalunya va suposar el punt de parti-
da de l’interès per aquest tema.  

La seva trajectòria com a picapedrer va 
començar, amb tot just 14 anyets, fa més de 
mig segle, seguint la tradició del pare, en 
Felip. S’ha dedicat tant a l’extracció com al 
tallat de la pedra (un ofici amb tradició a la 
Floresta, on antany donava feina a moltes 
famílies), adreçada tant a la restauració mo-
numental com a la construcció monumen-
tal. En aquest darrer àmbit destaca la seva 
contribució a la restauració de parts dels 
monestirs de Poblet i Santes Creus, i de les 
catedrals de Tortosa i Barcelona. També ha 
impartit cursos de formació sobre la tècnica 
de treball en la pedra i ha col·laborat amb 
escultors importants en la creació de grans 
escultures. 

Com a curiositat podem dir que en Fèlix 
se sent plenament orgullós que el seu fill, 

en Feliu, hagi seguit la tradició familiar, “i 
de fet l’alumne ha resultat molt millor que 
el seu mestre, és a dir, que jo”. Ell i el seu 
fill, a propòsit, treballen des de l’any 2000 
en la construcció de la Sagrada Família de 
Barcelona.

L’artesà garriguenc té una idea molt clara 
sobre el tema i considera que “més que 
de pedra seca –la pedra, de fet, pot estar 
seca o mullada– caldria parlar de pedra 
col·locada en sec, això és, sense materials 
de cohesió”. És un enamorat d’aquest 
patrimoni, que ell qualifica de “joia de la 
corona de l’arquitectura popular tot i ser 
la gran desconeguda per a la majoria de la 
gent” i advoca per aplicar qualsevol mesura 
encaminada a dignificar-lo, “i més quan ja 
ha deixat de fer servei”.  

Martín coincideix amb l’investigador Josep 
Preixens que el reconeixement de la UNESCO 
“hauria d’haver-se centrat en el patrimoni 
material constituït per les mateixes construc-
cions, més que en la tècnica per bastir-les” i 
defensa a més que “caldria parlar no d’una 
tècnica, sinó de diverses tècniques, depe-
nent del picapedrer, del tipus de pedra i de 
les eines utilitzades”.  

FÈLIX MARTÍN, LA TRADICIÓ CONTINUA

“LES CONSTRUCCIONS DE  PEDRA SECA 
SÓN LA JOIA DE LA CORONA DE L’ARQUITEC-
TURA POPULAR TOT I SER LA GRAN DESCO-
NEGUDA PER A LA MAJORIA DE la GENT”

El picapedrer Fèlix Martín treballant a mitjan 
anys vuitanta al seu taller de la Floresta.

Preixens en plena tasca de catalogació d’una  
cabana de volta de les Garrigues. 



PIEDRA SECA, PATRIMONIO VIVO

Cuando el pasado 28 de noviembre el arte de la piedra seca, bajo la denominación 
oficial de «Art of dry stone: knowledge and techniques» (El arte de la piedra seca: 
conocimientos y técnicas), fue incluida en la Lista representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO, mucha gente redescubrió estas construcciones rurales, un 
valioso y singular legado erigido durante siglos por nuestros antecesores, básicamente 
agricultores, para facilitar las faenas del campo.

Aunque las construcciones de piedra se distribuyen por toda la orilla del Mediterráneo, 
las numerosas construcciones repartidas por las comarcas meridionales de Lleida (espe-
cialmente por las Garrigues, el Urgell, el Segrià y la Segarra) hacen de este territorio un 
verdadero museo al aire libre. 

Una herencia milenaria que tiene sus orígenes en el Neolítico, pasando –en el caso de 
Cataluña– por los iberos, y que encuentra su época de máximo esplendor entre fines 
del siglo XVIII y finales del XIX, periodo en el que surgieron miles de construcciones 
destinadas a cubrir muchas de las necesidades cotidianas del homo agricola. 

Se trata de construcciones levantadas únicamente con piedras del entorno, sin ningún 
material de cohesión como la cal o el yeso, y de ahí el nombre de “piedra seca”. Todas 
ellas con un denominador común: una estética sobria marcada por un planteamiento 
100% funcional y que, en el caso de las comarcas leridanas, suele tener como marco la 
serena belleza de los parajes de secano cubiertos de almendros y olivos.

Aunque muchas veces identificamos las construcciones de piedra seca con la cabaña 
de bóveda (denominada así porque muchas están coronadas por arcos de medio 
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DRY STONE CONSTRUCTION, LIVING HERITAGE

On 28th November, the art of dry stone construction was included on UNESCO’s 
representative list of Intangible Cultural Heritage. This gave importance to a series of 
rural constructions that form part of a valuable legacy that has been bequeathed by 
our ancestors, mostly farmers, to facilitate their agricultural labours. The numerous 
constructions scattered across the local districts of the southern part of Lleida (and 
especially in Les Garrigues, L’Urgell, El Segrià and La Segarra) have made this territory a 
veritable open-air museum. 

These are constructions that are built of stone alone, without using any kind of mortar 
material such as lime or plaster (hence the name “dry stone”). They include vaulted 
shelters, walls, drover’s roads, cisterns, water deposits, pools, wells, stairs, bridges, hunting 
structures and ovens. Visitors can enjoy this heritage by visiting the constructions on their 
own, following signposted routes, or visiting places like the Centre for Interpretation of 
Torrebesses. Entities like the Consell Comarcal de Les Garrigues work on the diffusion of dry 
stone through popular walks and marked itineraries.

LA PIERRE SÈCHE, PATRIMOINE VIVANT

Le 28 novembre dernier, l’art de la pierre sèche a été inscrit sur la Liste représentative du Patri-
moine culturel immatériel de l’UNESCO, mettant ainsi en valeur des constructions rurales qui 
constituent un précieux héritage que nos ancêtres, majoritairement paysans, nous ont légué 
pour faciliter les tâches agricoles. Les nombreuses constructions réparties sur tout le territoire 
méridional de Lleida (particulièrement dans les districts des Garrigues, de l’Urgell, du Segrià et 
de la Segarra) en font un véritable musée de plein air.

Il s’agit de constructions bâties uniquement à l’aide de pierres, sans aucun matériau cohésif 
comme la chaux ou le plâtre (d’où le nom de « pierre sèche »), notamment des cabanes 
voûtées, murs, chemins de transhumance (pour le bétail), citernes, réservoirs, bassins, puits, 
escaliers, ponts, structures de chasse ou fours. Le visiteur peut profiter de ce patrimoine en 
découvrant les constructions à son gré, en suivant les circuits balisés ou dans des lieux tels que 
le Centre d’interprétation de Torrebesses. En outre, des organismes tels que le Consell comarcal 
des Garrigues œuvrent pour la vulgarisation de la pierre sèche à l’aide de randonnées populai-
res ou d’itinéraires balisés.

PÈIRA SECA, PATRIMÒNI VIU

Eth passat 28 de noveme, er art dera pèira seca que siguec includit ena Lista representa-
tiva de Patrimòni Culturau Immateriau dera UNESCO, e met en valor ues construccions 
ruraus que representen un legat preciós bastit pes nòsti predecessors, basicaments 
agricultors, entà facilitar es trabalhs deth camp. Es nombroses construccions distribuïdes 
pes comarques meridionaus de Lleida (especiauments pes Garrigues, er Urgell, eth Segrià 
e era Segarra) que hèn d’aguest territòri un vertadèr musèu ar aire liure. 

Que son construccions hètes unicaments damb pèires, sense cap de materiau de coesion 
com era caudia o eth ges (d’aquiu eth nòm de “pèira seca”), coma cabanes de vòuta, 
paredaus, cabanères (vies pecuàries), cistèrnes, depòsits entara aigua, basses, putzi, 
escales, pònts, estructures de caça o horns. Eth visitaire que pòt gaudir d’aguest patrimòni 
en tot visitar es construccions liuraments, seguint rotes senhalizades o en punts coma eth 
Centre d’Interpretació de Torrebesses. Ath delà, entitats com eth Consell Comarcal de les 
Garrigues trabalhe ena difusion dera pèira seca damb caminades populares o itineraris 
mercadi.

MÉS INFORMACIÓ:

Consell Comarcal de les Garrigues 
Tel. 973 14 26 58 

http://www.ccgarrigues.com/

Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses 
Tel. 646 32 20 00 

www.turismetorrebesses.com 

Amics de l’Arquitectura Popular
correu.arquitecturapopular@gmail.com
http://www.arquitecturapopular.com/

punto), el catálogo de creaciones levantadas con este sistema es sorprendentemente 
variado: cabañas, masías, muros, cañadas (vías pecuarias), cisternas, aljibes, balsas, 
pozos, escaleras, puentes, estructuras de caza u hornos... Es decir, nos encontramos 
con construcciones hechas para guarecerse de la lluvia y el mal tiempo y para guardar 
las herramientas o los animales en algunos casos, en otros para almacenar u obtener 
agua, también los hay para salvar obstáculos del terreno, para delimitar la propiedad 
o incluso para obtener productos, como es el caso de los hornos de cal o de aceite de 
enebro.

Descubriendo la piedra seca
Descubrir obras de piedra seca es relativamente fácil, especialmente en las comarcas 
mencionadas, pero el visitante más curioso tiene a su alcance algunas posibilidades 
muy interesantes de profundizar un poco más en este sorprendente mundo. 

El Centro de Interpretación de Torrebesses ofrece al visitante una pequeña exposición 
permanente sobre la piedra seca y una exposición temporal, además de organizar visi-
tas guiadas que permiten conocer tanto las construcciones de piedra seca del término 
(aljibes, cabañas de piedra, márgenes...) como el patrimonio de Torrebesses.

El Consejo Comarcal de las Garrigues viene trabajando en los últimos años en el tema 
de la difusión de la piedra seca, organizando caminatas populares de conocimiento del 
territorio o señalizando itinerarios, como la Ruta de las cabañas de bóveda, formada 
por nueve edificaciones de L’Albi, Vinaixa, Les Borges Blanques y Castelldans. En las 
Garrigues y el Segrià, diversos pueblos ofrecen itinerarios centrados total o parcialmen-
te en la piedra seca: Tarrés, El Vilosell, Fulleda, Arbeca, Granyena de les Garrigues, Bovera 
y Artesa de Lleida. Este año, además, ha emprendido un proyecto destinado a poner en 
valor el patrimonio de piedra seca y aportar un recurso turístico al territorio.
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Aquest reportatge gràfic fa un recorregut pel territori 
de Lleida amb una mirada peculiar i diferent, des del 
cel. Perspectives zenitals, des de globus, avionetes i 
drons que ens acosten a paratges inigualables i racons 
inversemblants. Tots ells recollits per la mirada atenta 
i trencadora de diversos professionals de la fotografia, 
amants de la bellesa de la vida... i de les terres de Lleida.   

La Segarra, a l’estiu, mostra el característic 
color groc dels seus camps de cereal, els uns 
segats i els altres esperant el seu torn.

FOTOS: Josep Barbero, Oriol Clavera, Estació de Sant Joan de l’Erm, Globus Kon-tiki, Santi Iglesias, Javier Martín, Josep Anton Pérez, Roger Rovira, Visión Drone
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“La bellesa de la vida no fa referència als àtoms que la 
componen, sinó a la forma en què aquests àtoms s’ajunten”

Carl Sagan

IMPRESSIONANT VISTA AÈRIA DE LA CARENA PIRINENCA.

La població de Palouet, enmig d’un mar verd a la Vall del Llobregós, en plena primavera.

Espectacular imatge zenital del vessant nord del Montsec d’Ares.
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El poble medieval de Guimerà fou declarat l’any 1975 Bé Cultural d’Interès Nacional. 

La bellesa del romànic de la Vall de Boí resulta espectacular des de qualsevol perspectiva.

Sant Llorenç de Morunys al fons, al peu de la serra de Port del Comte, amb el blau immaculat del pantà de la Llosa del Cavall. 
Detall d’una de les illes de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, refugi d’una gran varietat d’aus i espècies de la zona. 



60

Montfalcó Murallat és una petita joia medieval de les Terres de Lleida, amb una quinzena de cases protegides per muralles de 8 metres d’alçada.

Vessant Nord del congost de Mont-rebei, amb la cua de l’embassament de Canelles. 
La fortalesa dels Vilars d’Arbeca (775 BC-300 BC) constitueix un conjunt arqueològic excepcional, únic en el panorama 
peninsular i europeu de la Primera Edat del Ferro i la Cultura Ibèrica. 

El monestir cistercenc de Vallbona de les Monges (al fons a la dreta) es va proclamar monument favorit dels catalans el 2018. 
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“Així un núvol es fon i deixa el cel més blau.
Així una fulla pensa que es fa lliure quan cau,
i s’apaga aquest vespre tan lent i tan segur,
sobre els camps, pels camins on ja no va ningú.
Així en la fosca es perd el pas d’un vagabund... 
Déu meu, ja estic a punt.
Ja vençut, però encara sota el meu estendard 
-més tard, potser seria massa tard”      
Màrius Torres

Mar de fruiters florits al Baix Segre.



Voltor comú sobrevolant el pantà de Canelles, el mar blau de la Noguera.

Els Estanys de Basturs (a la imatge, el gran) són d’origen càrstic i estan situats al terme municipal 
d’Isona i Conca Dellà. Formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000.

Al mig del bosc de Montferrer i Castellbò, a 1.690 m d’altitud, llueix l’ermita de Sant Joan de l’Erm, construïda el 1959 per Isidre Puig Boada.

Passejant pel cel de la Vall d’Àger, el paradís del parapent.
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Lleida, la ciutat llunyana.



Observant la Val d’Aran.
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DESDE EL CIELO

Este reportaje gráfico hace un recorrido por el territorio de Lleida con una mirada peculiar 
y diferente, desde el cielo. Perspectivas cenitales, desde globos, avionetas y drones que nos 
acercan a parajes inigualables y rincones inverosímiles. Todos ellos recogidos por la mirada 
atenta y rompedora de varios profesionales de la fotografía, amantes de la belleza de la 
vida... y de las T∫∫ierras de Lleida.

INFORMACIÓ

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran, 18, 3r  -  25007 Lleida
Tel. 973 24 54 08
aralleida.cat

FROM THE SKY

This graphic report takes a tour of the territory of Lleida, but from a very original and diffe-
rent perspective: from the sky. Peak-top perspectives and views from hot air balloons, small 
planes and drones introduce us to unparalleled places and unbelievable hidden corners. 
They have all been captured by the eagle eyes of various professional photographers, who 
love the beauty of nature… and also the Lands of Lleida.

VU DU CIEL

Ce reportage graphique fait un voyage à travers le territoire de Lleida en portant un regard 
particulier et différent, vu du ciel. Des perspectives zénithales prises depuis des montgolfières, des 
monomoteurs et des drones qui nous dévoilent des endroits incomparables et des vues imprena-
bles. Le tout sous le regard attentif et innovant de plusieurs professionnels de la photographie, 
épris de la beauté de la vie... et des terres de Lleida.

Desembocadura d’un torrent a l’Estany Petit de la Pera, a la Cerdanya.

“L’home sap a la fi que està sol en la immensitat indiferent de 
l’Univers del qual ha emergit per atzar. El seu deure, com el seu 
destí, no estan escrits en cap lloc.”     
Jacques L. Monod

DETH CÈU ESTANT

Aguest reportatge grafic que hè un recorrut peth territòri de Lleida damb ua uelhada parti-
culara e diferenta, deth cèu estant. Perspectives zenitaus, d’aerostats, avionetes e dròns que 
mos apròpen entà endrets inigualables e cornèrs inversemblables. Toti eri recuelhudi pera 
guardada atentiva e trincadora de quauqui professionaus dera fotografia, apassionadi dera 
beresa dera vida... e des tèrres de Lleida.

Ametllers i oliveres a les Garrigues, quan l’hivern queda enrere i la terra es prepara per a la vida novament.



Gent de totes les edats s’endinsen en 
els camps de presseguers a Aitona per 

gaudir de la bellesa de la floració.
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de L’espectacle de la floració cal gaudir-ne a la primavera, a partir del març, durant 
només 15 o 20 dies, tot i que hi ha activitat relacionada durant tot l’any a Aitona, 

Alcarràs i Torres de Segre

TEXT: Diego Aránega
FOTOS: Antàrtida, Santi Iglesias, Marc Trilla

Veloç, l’Alba baixa amb la seva motocicleta per un camí que es perd a l’horitzó. A 
banda i banda, un mar rosa infinit, que no és altra cosa que els presseguers florits 
del Baix Segre. És una imatge fascinadora, com d’un altre món. Aquest és l’inici 
de la pel·lícula “Segon origen”, estrenada el 2015, dirigida pel periodista lleidatà 
Carles Porta i basada en la reconeguda novel·la del gran escriptor, també lleidatà, 
Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1938- Barcelona, 1990). El pla cinematogràfic està 
rodat a Aitona, que des de fa set anys acull i impulsa la Ruta de la Floració amb 
el projecte Fruiturisme. Tot i que hom parla de “mar rosa” perquè l’orografia del 
terreny fa l’efecte que hi ha onades, es podria discutir l’adjectiu de la cosa. Rosa, 
fúcsia, taronja, tant se val. Allò transcendent és que la seva contemplació captiva, 
ja sigui passejant a peu, amb bicicleta, quad, cotxe, autocar, globus, avioneta o 
fins i tot helicòpter. Si des del terra la contemplació de milions de flors roses en-
nuvola els sentits, des de l’aire l’experiència agafa una dimensió paradoxalment 
èpica i irreal.

Això sí, de l’espectacle de la floració cal gaudir-ne a la primavera, a partir del 
març (durant només 15 o 20 dies), tot i que hi ha activitat relacionada durant tot 
l’any a poblacions com Aitona, Alcarràs i Torres de Segre, que organitzen visites 
als seus camps per fer difusió del món de la fruita dolça local, amb la pretensió 
d’impulsar la dinamització econòmica i turística del Baix Segre. L’Ajuntament 
d’Aitona, per exemple, aposta per la transformació de la seva riquesa fructícola 
en segell d’identitat i reclam de visitants. Per això, el seu projecte Fruiturisme 
ofereix activitats que facin sentir el gust (mai més ben dit) per la fruita dolça i 
que, alhora, posin en valor el patrimoni, el paisatge i la cultura d’Aitona i del seu 
entorn.

Aitona és un poble de poc més de 2.500 habitants, situat a la ribera baixa del Se-
gre, des dels turons de la Serra Grossa, que anuncien les Garrigues, fins a l’altiplà 
que separa les aigües del Segre i del Cinca, a la Llitera. Terra pagesa, històricament 
de secà, però avui de regadiu gràcies a l’aigua del Segre, del canal de Seròs i d’un 
entramat de sèquies, que se centra en el conreu de la fruita dolça, sobretot del 
préssec i de la nectarina, omnipresents als seus camps i amb una producció de 
més de 100 milions de quilos l’any.

Des de l’Ajuntament d’Aitona es va pensar que aquella meravella visual i sensitiva 
de cada primavera calia compartir-la i així va ser com van tirar endavant el 
projecte Fruiturisme amb la col·laboració de la Diputació de Lleida. En només 7 
edicions han aconseguit que milers de persones els visitin (més de 18.000 l’any 
passat) i gaudeixin del fascinador espectacle de la floració, només comparable al 
mantell blanc de les cireres de la vall del Jerte (Càceres) o al violeta de l’espígol de 
Brihuega, a Guadalajara.  

Fins i tot, Aitona ha captat l’atenció de japonesos i xinesos, dues cultures 
apassionades per les flors dels arbres fruiters, en el seu cas de les cireres (l’ano-
menat sakura). La primavera passada, per exemple, mig centenar d’orientals van 
celebrar, al bell mig d’un camp de presseguers, la seva tradicional hanami, que 
no és altra cosa que un banquet (més aviat pícnic) sota les flors dels arbres, una 
experiència que traspua poesia i que recorda els breus i bells haikus, gènere líric 
nipó que ofereix versos ben adients del tipus: 

“Per veure les flors he vingut, 
sota d’elles dormiré 
sense sentir el temps.”

La idea d’impulsar el projecte Fruiturisme va néixer l’any 2011 per iniciativa de la 
tinenta d’alcalde d’Aitona Maria Antònia Royes, de la tècnica de Turisme Dolors 
Pelegrí i de l’alcaldessa, Rosa Pujol. “Vàrem plantejar la possibilitat de buscar no-
ves vies de difusió i promoció turística de la vila tot aprofitant i posant en valor el 
paisatge, l’activitat agrícola i la fruita dolça aitonenca, que són tres dels principals 
actius que té el municipi. Va ser aquí on va germinar la llavor d’aquesta iniciativa 
que es va presentar públicament el setembre del 2011 i que a la primavera se-
güent ja va oferir les primeres rutes pels camps en flor”, segons explica Rosa Pujol, 
que destaca que “el gran valor que tenim a Aitona és el nostre paisatge i la nostra 
fruita. Som pagesos i ens sentim orgullosos de ser-ho. I és d’aquesta premissa 
d’on va néixer la idea”.

Fruiturisme va començar oferint petites visites guiades, adreçades només als 
escolars, pels camps fruiters de la vila i també rutes per l’entorn d’Aitona per mos-
trar l’espectacle visual i màgic que ofereix l’esclat dels presseguers florits. Sense 
oblidar mai la pera i la poma, amb una floració més humil, però també bonica. El creixement continuat del projecte va permetre, però, ampliar i potenciar al llarg 

de tot l’any les diferents propostes obertes a tothom.

Actualment hi ha dues temporades estacionals: Aitona en Flor –durant la 
primavera– i Aitona en Fruita –durant els mesos d’estiu–, que ofereixen 
diverses activitats per a tots els públics, com ara visites guiades o per lliure i 
rutes singulars pels camps i per l’entorn de la vila que permeten als visitants 
conèixer de primera mà qüestions d’interès com el rol de la pagesia o el 
moment òptim de la recollida de la fruita. També s’organitzen accions vincu-
lades amb l’activitat econòmica del municipi d’Aitona, com ara visites a les 
centrals de fruita.

Fotograma de la pel·ícula “Segon origen”, de 
Carles Porta. Escena rodada enmig del mar 
de fruiters florits d’Aitona. 

De fet, hi ha rutes i propostes de tot tipus. Pel que fa a les visites guiades, després 
de la reserva prèvia i amb places limitades, cal destacar la més demandada, la 
“Ruta de la flor rosa del presseguer”, que dura tres hores: la meitat per descobrir 
el patrimoni històric d’Aitona i l’altra meitat per gaudir dels camps florits amb 
el guiatge sempre savi i proper d’un guia pagès. També hi ha la “Ruta del Segon 
Origen”, basada en les localitzacions de la pel·lícula amb la qual obríem aquest 
reportatge, i la “Ruta didàctica” amb visites adreçades especialment als escolars. 
A partir del juny també s’ofereix la “Ruta del presseguer amb fruita”, que permet 
fruir en viu i en directe dels exquisits préssecs i nectarines (paraula aquesta que 
prové de nèctar, és a dir, el beure dels déus a l’Olimp de la Grècia clàssica). Final-
ment, també es fan trobades fotogràfiques i fins i tot una caminada popular.

Espectacular panoràmica d’un camp 
de presseguers, tot un regal per a la 
vista i un caramel per als fotògrafs.
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Però si el visitant vol anar per lliure, pot fer en qualsevol època de l’any la “Ruta de 
la Serra Brisa”, per gaudir-ne a peu o amb bicicleta de muntanya (4,5 quilòmetres) 
pels turons que envolten la població a la recerca de les millors panoràmiques 
passant per l’ermita romànica de Sant Joan de Carratalà. També hi ha la “Ruta de 
l’arbre fruiter”, de quasi 6 quilòmetres, entre el Segre i els camps de conreu. Una 
mica més llarga és la “Ruta del Camí Natural Aitona-Soses”, que enllaça ambdues 
viles vorejant el riu, gaudint d’una ruta verda i, si hi ha sort i paciència, de la fauna 
autòctona. Tots els itineraris estan senyalitzats.  

I tothom amb un cert esperit aventurer faria bé d’enrolar-se als vols amb globus 
de l’empresa Kon-tiki, una activitat totalment recomanable, que ofereix una 
perspectiva majestàtica i preciosa de la zona; o pujar a una avioneta de l’Escola 
de Vol La Serra de Mollerussa, que permet albirar des del cel la catifa de pètals ro-
sats, que es combinen amb altres tonalitats com si fos un quadre del gran pintor 
austríac Gustav Klimt.

Amb el pas dels anys, Fruiturisme s’ha donat a conèixer arreu del país i també 
internacionalment, ja que ha augmentat progressivament el nombre de persones 
interessades en participar-hi. Any rere any, doncs, creix el nombre de visitants i 
actualment arriben persones vingudes d’arreu de Catalunya i de diversos països 
d’Europa, Àsia i Amèrica del Sud. “El futur del projecte també passa per saber ve-
hicular tot aquest potencial de portes enfora”, explica Rosa Pujol, que afegeix que 
“el nostre objectiu és poder impulsar els vincles entre Aitona i el Japó i nodrir-nos 
mútuament amb idees noves i establir sinergies i col·laboracions al voltant del 
denominador comú que compartim, per tal d’enriquir els nostres projectes 
turístics i les nostres cultures”. Per tant, hi ha la voluntat d’iniciar al Japó una nova 
promoció turística; fomentar intercanvis institucionals i entre els pagesos; impul-
sar l’exportació de la fruita a l’Àsia, o incentivar l’intercanvi cultural. “No descar-
tem, però, crear en un futur noves relacions amb altres països, com ara Alemanya, 
amb qui compartim, en matèria gastronòmica, un vincle entre el poblat de Genó, 
on per primer cop es va descobrir l’elaboració de la cervesa a l’Edat de Bronze, i 
la tradicional Oktoberfest (la festa de la cervesa més important del món). També 

seria interessant poder explorar noves vies de col·laboració amb productors de 
França i Suïssa”, segons Pujol.

Fruiturisme representa, en fi, una bona font de riquesa econòmica, cultural i 
social per a Aitona i per als seus veïns i veïnes. Un tresor amb un potencial únic 
que ofereix un projecte pioner i d’abast internacional, que dignifica la tasca de la 
pagesia, un sector que malauradament pateix evidents dificultats econòmiques. 
Per contra, els beneficis de Fruiturisme a Aitona són, doncs, ben palpables i im-
pliquen diversos sectors. Cal destacar, per exemple, l’aparició de nous productors 
locals de xocolata, melmelada, pa artesà, o l’impuls d’iniciatives gastronòmiques i 
turístiques com el dinar a la natura a la Torre Roca o la creació del primer habitat-
ge turístic d’Aitona. Òbviament, el comerç i el sector de la restauració també s’han 
vist beneficiats directament per l’arribada de visitants nous a la vila.

“Fruiturisme passa, d’una banda, per enfortir el treball intens i productiu que 
fem conjuntament els agents públics i privats de la vila que ha convertit Aitona 
en una destinació turística de referència; de l’altra, per potenciar la iniciativa 
com un model turístic responsable i sostenible que doni resposta a les neces-
sitats dels nostres visitants prioritzant i protegint la integritat, la diversitat i els 
processos ecològics dels nostres camps”, segons l’alcaldessa. També és el punt 
de partida “per obrir i cercar constantment vies noves per explicar-nos i com-
partir la riquesa patrimonial, paisatgística i simbòlica de què tenim la sort de 
poder gaudir cada dia els aitonencs i les aitonenques”. Aquest és el cas del nou 
projecte “Aitona, bressol de Sants”, una iniciativa pionera a les Terres de Lleida, 
que ofereix rutes pel patrimoni religiós del municipi seguint l’empremta d’una 
santa i dos beats de la localitat: Santa Teresa Jornet, el pare Francesc Palau i el 
beat Josep Camí.  

Tot això no seria possible sense el suport i la col·laboració d’un equip de volunta-
ris i de guies titulats en turisme de fructicultura que, des del primer dia, acom-
panyen els visitants durant les visites guiades i els ensenyen els millors racons, 
les vistes més excepcionals i els diversos punts d’interès patrimonial del poble. 

“Aquest suport ha estat vital per al creixement del Fruiturisme, un projecte de po-
ble que des del seu inici ha comptat amb la implicació dels veïns i veïnes, a més 
dels nostres pagesos, que són un veritable actiu i una peça essencial d’aquest 
projecte i del creixement econòmic de la nostra vila”, insisteix Pujol.

Objectius similars busca l’Alcarràs Florit, iniciativa que ja fa cinc anys que orga-
nitza visites guiades amb una ruta amb autocar que inclou un esmorzar enmig 
d’una de les finques que es visiten per gaudir de les tonalitats que combinen el 
blanc dels cirerers, el rosa dels presseguers i el verd del paisatge. La proposta 
també pot incloure la visita a un mas de volta, on una companyia local fa una 
explicació teatralitzada de l’indret. Diversos restaurants de la vila ofereixen menús 
amb fruita i després del dinar es pot gaudir del Centre d’Interpretació del Món 
Rural d’Alcarràs.

Al juliol també és aconsellable fer l’activitat Alcarràs en Fruit, en la qual els parti-
cipants poden recol·lectar la fruita directament de l’arbre i tenen l’opció d’empor-
tar-se una caixa de fruita recollida per ells mateixos.

Per la seva banda, a Torres de Segre s’acostumen a fer passejades pels camps flo-
rits, amb espectaculars vistes des del tossal de Carrassumada de tot el Baix Segre i 
de l’espai natural d’Utxesa. La visita inclou una explicació pagesa del procés de la 
fruita i un vermut entre les flors i la música.

Per acabar aquest reportatge, paga la pena tornar a l’haiku del país del sol naixent 
i acomiadar-nos amb un poema que diu: 

“La primavera torna, 
després d’una bogeria 
una altra bogeria.”

Doncs tothom a gaudir de la fascinadora bogeria del “mar rosa” del Baix Segre.

El projecte Fruiturisme atreu persones vingudes d’arreu de 
Catalunya i de diversos països d’Europa, Àsia i Amèrica del Sud

A les Garrigues hi ha dues rutes que, al final 
de febrer, permeten apropar-se a la floració de 
l’ametller, de color blanc amb tocs rosats.



LA FLORACIÓ, NOU ATRACTIU TURÍSTIC

Les comarques de Lleida, de tradició pagesa, han descobert en la floració 
dels seus camps un nou atractiu turístic que cada vegada té més seguidors. 
De mica en mica van sortint propostes d’aquest tipus arreu del territori. 
A les Garrigues, per exemple, aconsellen dues rutes que, al final de febrer, 
permeten apropar-se a la floració de l’ametller, de color blanc amb tocs 
rosats. Un dels itineraris fa uns 4 quilòmetres i es pot recórrer amb cotxe 
per un tram de la carretera que uneix Arbeca i la Floresta. Es recomana 
aparcar el vehicle i endinsar-se als camps d’ametllers. La segona ruta, entre 
la Floresta i les Borges Blanques, ofereix vistes espectaculars prop de la 
casa de la pintora Edith Schaar, que diu que “la natura és la font de la vida” i 
caldria donar-li la raó perquè ja té 92 anys.

A Linyola es troba el Parc de les Olors als terrenys de l’antiga Bòbila del 
Xifré, que disposa d’uns 6.000 m2 d’àrea enjardinada i té unes vistes cap 

al sud que permeten contemplar el paisatge característic del Pla d’Urgell. 
L’àrea enjardinada està estructurada en diferents parterres amb més de 90 
espècies de plantes aromàtiques i medicinals i més de 40 espècies d’arbres 
i arbusts. Al maig, Linyola també acull la Fira de la Camamilla.

D’altra banda, a la Vall de Boí s’organitzen rutes per conèixer les plantes 
remeieres, sobretot l’àrnica, de flors intensament grogues i molt indicada 
per alleujar els dolors de les contusions i dels cops. Es pot fer una ruta amb 
una guia experta en botànica.

També l’Horta de Lleida se suma a aquesta nova experiència propera al 
camp i a la natura, en aquest cas basada en l’espígol (o lavanda). Al peu 
del Camí Vell d’Albatàrrec, a la partida de Copa d’Or, la família Rosselló ha 
cultivat i té cura de 20.000 plantes d’espígol, que quan floreixen a l’estiu 
ofereixen una impactant imatge de color violeta intens, ben insòlita a la 
plana de Lleida.

La floració de l’ametller a les Garrigues, el Parc de les Olors de Linyola, les 
rutes de les plantes remeieres a la Vall de Boí i lavanda de l’Horta de Lleida, 

nous atractius turístics
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LA PAGESIA, FACTOR DE RIQUESA SOSTENIBLE

La pagesia és un dels actius més essencials dels pobles del Baix Segre, no 
només econòmicament, sinó també en l’àmbit identitari, social, cultural i 
històric. La pagesia és un factor de riquesa i producció que té cura del terri-
tori. Un sector estratègic per al desenvolupament i el creixement de pobles 
com Aitona, una vila que ha nascut i crescut a l’empara d’un col·lectiu clau 
en la idiosincràsia i la identitat pròpies. A més, els vilatans afegeixen valor a 
la gastronomia per mitjà d’iniciatives pioneres com l’edició dels quatre lli-
brets de Gastrofruiturisme dedicats a les diferents varietats que es cultiven 
als camps aitonencs: el préssec groc, la nectarina, la platerina i el para-
guaià. Cal destacar també els jaciments arqueològics i els emplaçaments 
arquitectònics i patrimonials plens d’història que han marcat el caràcter i 
l’esdevenir de la vila al llarg dels segles; entre ells el poblat de Genó, l’ermita 
medieval de Sant Joan de Carratalà amb el mirador natural del paisatge del 

Baix Segre, o l’exposició de la primavera del Japó a la capella de Sant Gaie-
tà, una de les edificacions més emblemàtiques del poble. A la vila, també 
paga la pena visitar el castell d’Aitona, d’origen musulmà i indret estratègic 
a la guerra dels Segadors; el barri de la Moreria, conjunt de carrers estrets 
inusuals en aquestes contrades, i l’església parroquial de Sant Antolí Màrtir, 
del segle XVIII.

L’activitat a Aitona es viu als carrers i les places de la vila gairebé tot l’any 
amb esdeveniments populars i tradicionals de gran transcendència com el 
Carnaval, el Mercat Barroc, la Festa Major de Sant Gaietà, la Festa Major de 
Sant Antolí, el pubillatge, el Dia de l’Ancianitat i les festes de Nadal. A més, 
aquest programa lúdic i vibrant impulsat des de les entitats locals va acom-
panyat d’una oferta cultural intensa i variada que abasta tots els àmbits 
de la creació i la difusió artística, amb uns equipaments de proximitat que 
pretenen respondre a les necessitats culturals de tots els veïns i veïnes.
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“Per veure les flors he vingut,
sota d’elles dormiré
sense sentir el temps.”   

Haiku nipó
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EL BAIX SEGRE, TOURISM IN PINK

The beginning of the film “Second Origin” was shot at Aitona, which for the past 7 years 
has hosted the Flowering Route. This forms part of the “Fruit-Tourism” project, which has 
been promoted by the local council of Aitona, in collaboration with the Diputació de Lleida. 
The spectacle of the flowering of the fruit trees can be enjoyed from the month of March 
onwards (for 15 or 20 days), although there are also other related activities throughout the 
year, organised in villages such as Aitona, Alcarràs and Torres de Segre. In just 7 editions, 
thousands of people have visited Aitona (over 18,000 last year) and enjoyed the fascinating 
spectacle of its trees in blossom. People now come from all over Catalonia, and also from 
various countries in Europe, Asia and South America. Aitona has even caught the attention of 
the Japanese and Chinese. At present, there are two key seasons: Aitona in Flower –in spring– 
and Aitona in Fruit –during the three months of summer– when it is possible to enjoy guided 
or unaccompanied visits and original routes that run through the crop fields and around the 
settlements. These allow visitors to discover, at first hand, the important role of agriculture and 
the best moment at which to pick the fruit. Visits are also organised to the fruit processing and 
packaging centres. It is relevant to highlight the most popular of the guided visits: the “The 
Pink Peach Flower Route”, which allows visitors to spend three hours discovering the historic 
heritage of Aitona and enjoying the flowering orchards in the company of a fruit-farmer 
guide. There is also the “Second Origin Route”, which is based on locations seen in the film of 
the same name, and the “Didactic Route”, which includes visits specifically aimed at schools. 
From June onwards, there is also the “Peach Tree with Fruit Route”, which is an invitation to 
enjoy the territory’s exquisite peaches and nectarines. Finally, there are also gatherings of 
photographers and even a communal walk. However, if visitors want to go on their own, they 
can do the “Sierra Brisa Route”, “Fruit Tree Route” and “Aitona-Soses Natural Pathway Route” 
at any time of the year. Fruit-Tourism has also contributed to the appearance of new local 
producers of chocolate, jam and traditionally-made bread, as well as to the creation of the 
first tourist residence in Aitona. According to the mayoress, Rosa Pujol, Fruit-Tourism is also 
the starting point for opening up and searching for new ways –as in the case of the Aitona, 
cuna de Santos project– to explain and share the rich heritage, scenery and symbolism of this 
settlement. Similar objectives have been pursued through Alcarràs Florido, an initiative that 
has now been underway for around five years and which organises guided visits which include 
a coach route, complete with breakfast out in the middle of one of the estates that are visited 
to enjoy colours that combine the white of cherries, the pink of peaches and the green of the 
landscape. A number of local restaurants offer fruit-based menus and after lunch, it is possible 
to enjoy the Centre for Interpreting the Rural World of Alcarràs. In July, it is also advisable to 
do the Alcarràs in Fruit activity, in which participants can pick fruit from the trees and have the 
option of taking away a box of fruit that they have picked themselves. Then, in Torres de Segre, 
there are often walks through fields in bloom, with spectacular views over the whole of El Baix 
Segre and the natural space of Utxesa from El Tozal de Carrassumada. The visit also includes a 
country-dweller’s explanation of the process of fruit production and a vermouth amongst the 
flowers and accompanied by music.

LE BAS-SÈGRE : LE TOURISME EN ROSE

Le début du film « Second Origin » est tourné à Aitona, qui accueille et promeut depuis 7 ans le 
Circuit de la floraison dans le cadre du projet Fruitourisme de la municipalité d’Aitona, avec 
la collaboration de la Diputación de Lleida. On peut admirer le spectacle des champs fleuris 
à partir de mars (pendant 15 ou 20 jours seulement), bien que des activités connexes soient 
programmées toute l’année dans des communes telles qu’Aitona, Alcarràs et Torres de Segre. 
En l’espace de 7 éditions seulement, des milliers de personnes ont visité Aitona (plus de 18 000 
l’année dernière) pour profiter du fascinant spectacle des arbres fruitiers en fleurs. Cela attire 
actuellement des personnes venues de toute la Catalogne et plusieurs pays d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique du Sud. Aitona a même capté l’attention des Japonais et des Chinois. Il existe actuel-
lement deux événements saisonniers : Aitona en Flor (Aitona en fleurs), au printemps, et Aitona 
en Fruta (Aitona en fruits), pendant les mois d’été, qui proposent des visites guidées ou libres 
et des itinéraires singuliers dans les champs ainsi que dans les environs de la ville. Le tout pour 
permettre aux visiteurs de découvrir en direct le rôle de l’agriculture ou le moment optimal pour 
la cueillette des fruits. Des visites dans les centrales fruitières sont également organisées. Quant 
aux visites guidées, il convient de signaler la plus demandée, le « Circuit de la fleur de pêcher 
rose » qui permet de découvrir le patrimoine historique d’Aitona en trois heures et de profiter 
des champs fleuris accompagnés par un guide agriculteur. On trouve également le « Circuit de 
Second Origin », qui retrace les localisations du film, ainsi que le « Circuit didactique » qui propose 
des visites s’adressant particulièrement aux groupes scolaires. À partir de juin, on peut également 
suivre le « Circuit des fruits du pêcher » pour admirer les succulentes pêches et nectarines. Enfin, 
des rencontres photographiques sont également organisées, et même une randonnée populaire. 
Toutefois, si le visiteur préfère aller au gré de ses envies, il peut le faire à n’importe quelle époque 
de l’année et emprunter le « Circuit de la Sierra Brisa », le « Circuit de l’arbre fruitier » et le « Circuit 
du Chemin naturel Aitona-Soses ». Grâce au Fruitourisme, il convient de signaler l’apparition de 
nouveaux producteurs locaux de chocolat, de confiture et de pain artisanal ou encore la création 
du premier gîte touristique d’Aitona. Selon la maire, Rosa Pujol, le Fruitourisme constitue 
également un point de départ pour ouvrir et chercher constamment de nouvelles voies – comme 
c’est le cas du projet Aitona, berceau de Saints – qui nous expliquent et nous aident à partager 
la richesse patrimoniale, paysagistique et symbolique de la ville. Dans le même esprit, l’initiative 
« Alcarràs fleuri » organise depuis cinq ans des visites guidées avec itinéraire en autocar qui 
comprend un petit déjeuner dans l’une des exploitations visitées pour profiter des couleurs du 
printemps, qui marient le blanc des cerisiers, le rose des pêchers et le vert des champs. Plusieurs 
restaurants de la ville proposent des menus à base de fruits et après un repas bien mérité, on peut 
profiter du Centre d’interprétation du monde rural d’Alcarràs. En juillet, « Alcarràs en fruits » est 
une autre excellente activité qui propose aux participants de cueillir les fruits à même les arbres, 
avec l’option d’emporter une caisse de fruits cueillis par leurs soins. Par ailleurs, des promenades 
dans les champs fleuris sont organisées à Torres de Segre, avec des points de vue spectaculaires 
sur toute la région du Bas-Sègre depuis le Tertre de Carrassumada et sur l’espace naturel d’Utxe-
sa. La visite comprend une explication du processus de la culture fruitière et un apéritif entre 
fleurs et musique.

EL BAIX SEGRE, TURISMO EN ROSA

El inicio de la película “Segundo origen” está rodado en 
Aitona, que desde hace 7 años alberga e impulsa la Ruta de 
la Floración con el proyecto Fruiturisme. La contemplación 
de los melocotoneros en flor cautiva, ya sea paseando a pie, 
en bicicleta, quad, coche, autocar, globo, avioneta o incluso 
helicóptero. Eso sí, el espectáculo de la floración hay que 
disfrutarlo en primavera, a partir de marzo (durante solo 15 
o 20 días), aunque hay actividad relacionada durante todo el 
año en poblaciones como Aitona, Alcarràs y Torres de Segre. 
El proyecto Fruiturisme del Ayuntamiento de Aitona, con la 
colaboración de la Diputación de Lleida, ofrece actividades 
que hagan sentir el gusto por la fruta dulce y que, al mismo 
tiempo, pongan en valor el patrimonio, el paisaje y la cultura 
de Aitona y de su entorno.

En solo 7 ediciones miles de personas han visitado Aitona 
(más de 18.000 el año pasado) y disfrutado del fascinante 
espectáculo de la floración. Año tras año crece el número de 
visitantes y actualmente llegan personas venidas de toda 
Cataluña y de varios países de Europa, Asia y América del 
Sur. Incluso, Aitona ha captado la atención de japoneses y 
chinos, dos culturas apasionadas por las flores de los árboles 
frutales, en su caso de las cerezas (el llamado sakura).

Actualmente hay dos temporadas estacionales: Aitona en 
Flor –durante la primavera– y Aitona en Fruta –durante los 
meses de verano–, que ofrecen visitas guiadas o por libre y 
rutas singulares por los campos y por el entorno de la villa 
que permiten a los visitantes conocer de primera mano el rol 
de la agricultura o el momento óptimo de la recogida de la 
fruta. También se organizan visitas a las centrales de fruta.

En cuanto a las visitas guiadas, hay que destacar la más 
demandada, la “Ruta de la flor rosa del melocotonero”, que 
durante tres horas permite descubrir el patrimonio histórico 
de Aitona y gozar de los campos floridos de la mano de un 
guía agricultor. También está la “Ruta del Segundo Origen”, 
basada en las localizaciones de la película, y la “Ruta didác-
tica” con visitas dirigidas especialmente a los escolares. A 
partir de junio también se ofrece la “Ruta del melocotonero 
con fruta”, para disfrutar de los exquisitos melocotones y 
nectarinas. Por último, también se organizan encuentros fo-
tográficos e incluso una caminata popular. Pero si el visitante 
quiere ir por libre, puede hacer en cualquier época del año la 
“Ruta de la Sierra Brisa”, la “Ruta del árbol frutal” y la “Ruta del 
Camino Natural Aitona-Soses”.

Fruiturisme ha conllevado la aparición de nuevos produc-
tores locales de chocolate, mermelada, pan artesano, o la 

creación de la primera vivienda turística de Aitona. Según 
la alcaldesa, Rosa Pujol, Fruiturisme también es el punto de 
partida “para abrir y buscar constantemente nuevas vías 
(como es el caso del proyecto “Aitona, cuna de Santos”) para 
explicarnos y compartir la riqueza patrimonial y paisajística 
que tenemos la suerte de disfrutar los vecinos y vecinas”.

Similares objetivos busca el Alcarràs Florido, iniciativa que ya 
lleva cinco años organizando visitas guiadas con una ruta en 
autocar que incluye un desayuno en medio de una de las fin-
cas que se visitan para disfrutar de las tonalidades que com-
binan el blanco de los cerezos, el rosa de los melocotoneros 
y el verde del paisaje. Varios restaurantes de la villa ofrecen 
menús con fruta y después del almuerzo se puede disfrutar 
del Centro de Interpretación del Mundo Rural de Alcarràs. En 
julio también es aconsejable realizar la actividad Alcarràs en 
Fruto, en la que los participantes pueden recolectar la fruta 
directamente del árbol y tienen la opción de llevarse una 
caja de fruta recogida por ellos mismos.

Por su parte, en Torres de Segre se suelen hacer paseos por 
los campos floridos, con espectaculares vistas desde la loma 
de Carrassumada de todo el Baix Segre y del espacio natural 
de Utxesa. La visita incluye una explicación agrícola del pro-
ceso de la fruta y un vermut entre las flores y la música.

ETH BAIX SEGRE, TORISME EN RÒSA

Eth començament deth film “Segon origen” qu’ei filmat en 
Aitona, que ja hè 7 ans qu’acuelh e fomente era Rota dera 
Florason damb eth projècte Fruiturisme der Ajuntament 
d’Aitona, damb era collaboracion dera Diputació de Lleida. 
Er espectacle dera florason lo cau gaudir a compdar de 
març (ath long de 15 o 20 dies e pro), maugrat que s’i hèn 
activitats restacades ath long de tot er an en localitats 
coma Aitona, Alcarràs e Torres de Segre. Non s’an hèt que 
7 edicions e milèrs de persones ja an visitat Aitona (mès de 
18.000 er an passat) e gaudit der espectacle fascinant dera 
florason. Actuauments arriben persones vengudes de tota 
Catalonha e de quauqui païsi d’Euròpa, Àsia e America deth 
Sud. Tanplan, Aitona a captat era atencion de japonesi e 
chinesi. Actuauments i a dues tempsades sasoères: Aitona 
en Flor –durant era primauera– e Aitona en Fruta –ath 
long des mesi d’ostiu– qu’aufrissen visites guidades o per 
liure e rotes singulares pes camps e pes entorns dera vila 
que permeten as visitaires conéisher de prumèra man 
eth ròtle dera agricultura o eth moment optimau entara 
remassada dera fruta. Tanben s’organizen visites entàs 
centraus de fruta. En çò que tanh as visites guidades, cau 
hèr mencion dera mès demanada, era “Rota dera flor ròsa 
deth perseguèr”, que durant tres ores permet descurbir 
eth patrimòni istoric d’Aitona e gaudir des camps floridi 
dera man d’un guida agricultor. Tanben i a era “Rota dera 

Segona Origina”, basada enes localizacions deth film, e era 
“Rota didactica”, damb visites adreçades especiauments 
as escolans. A partir de junh tanben s’aufrís era “Rota deth 
perseguèr damb fruta”, entà gaudir des exquisits persecs e 
nectarines. Fin finau, tanben se hèn trobades fotografiques 
e ua caminada populara. Mès s’eth visitaire ac vò hèr peth 
sòn compde, que pòt hèr ena sason que sigue der an era 
“Rota dera Sèrra Brisa”, era “Rota der arbe frutèr” e era “Rota 
deth Camin Naturau Aitona-Soses”. Gràcies ath Fruiturisme, 
cau hèr mencion dera aparicion de naui productors locaus 
de chicolate, confitura, pan artesanau o era creacion deth 
prumèr lotjament toristic d’Aitona. Segon era bailessa, Rosa 
Pujol, eth Fruiturisme qu’ei tanben eth punt de gessuda 
entà daurir e cercar constantaments vies naues –coma ei eth 
cas deth projècte Aitona, cunhèra de sants– entà explicar-
mos e compartir era riquesa patrimoniau, paisatgistica e 
simbolica dera vila. Uns objectius parièrs que cèrque er 

Alcarràs Florit, iniciativa que ja hè cinc ans qu’organize visites 
guidades damb ua rota en autocar qu’includís un esdejuar 
en miei d’ua des propietats que se visiten entà gaudir des 
tonalitats que combinen eth blanc des ceridèrs, eth ròsa des 
perseguèrs e eth verd deth paisatge. Quauqui restaurants 
dera vila aufrissen menús damb fruta e dempús deth dinar 
se pòt visitar eth Centre d’Interpretacion deth Mon Rurau 
d’Alcarràs. En junhsèga tanben recomanam hèr era activitat 
Alcarràs en Frut, a on es participants pòden remassar era 
fruta dirèctaments der arbe e an era opcion d’emportar-se 
ua caisha de fruta remassada per eri madeishi. Peth sòn 
costat, en Torres de Segre se sòlen hèr passejades pes 
camps floridi, damb vistes espectacloses des deth Tossal de 
Carrassumada de tot eth Baix Segre e der espaci naturau 
d’Utxesa. Era visita includís ua explicacion campanhòla deth 
procès dera fruta e un vermot entre es flors e era musica.

D’INTERÈS

AITONA
Ajuntament d’Aitona

Carrer Major, 6 - 25182 Aitona
973 79 40 10 - www.aitona.cat

Fruiturisme
973 79 40 10 - turisme@ajuntamentaitona.cat

www.fruiturisme.cat

ALCARRÀS
Ajuntament d’Alcarràs

Plaça de l’Església, 1 - 25180 Alcarràs
973 79 00 04 - www.alcarras.cat

Centre d’Interpretació del Món Rural
973 79 57 00

TORRES DE SEGRE
Ajuntament de Torres de Segre

Plaça de l’Església, 1 - 25170 Torres de Segre
973 79 60 05 - www.torressegre.cat
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Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina (l’Aranyó 1918-Barcelona 1990) ha estat un dels escriptors més 
populars dels darrers cinquanta anys. Ens ha llegat una obra poètica considerable, uns centenars 
d’articles periodístics amb el seu respectable nombre d’entusiastes, unes quantes peces teatrals cab-
dals, l’obra novel·lística de més gruix de la nostra literatura amb la corresponent legió de lectors i, 
encara, un radical concepte de la creativitat i una imatge d’autor que compromet el seu ésser en cada 
ratlla. Lliurat del tot al seu univers-escriptura de rebel coherència interna, no és només un capítol 
estel·lar de la literatura catalana contemporània: és una aportació rotunda a la història de la nos-
tra cultura 

Pedrolo a Tàrrega, els anys 70.



84

Un edifici de l’Av. Catalunya de Tàrrega llueix aquest mural de Javier 
Morillas “Snap”, en homenatge a Pedrolo

TEXT: Xavier Garcia
FOTOS: Ajuntament de Tàrrega, Fundació Pedrolo, Xavier Garcia, Jordi 
V. Pou

Aquest breu itinerari us vol convidar a passejar per un dels vessants 
d’aquesta totalitat narrativa, per destacar una de les seves escenografies: 
Benaura, el poble del Mecanoscrit del segon origen. Malgrat que els paisatges 
pedrolians són eminentment urbans, també és cert que, manta vegades, les 
referències explícites a la capital de l’Ondara apareixen en l’horitzó o en el 
centre mateix de la seva bibliografia: l’Ofegat, el Pati, les places del mestre 
Millet i del Pare Carles Perelló. O la de les Nacions sense Estat, l’antiga zona 
dels horts, el Mur del Castellana o diversos racons del parc de Sant Eloi. Amb 
tot plegat, podeu fer una ruta “GR Pedrolo” per la ciutat (basada en el llibre 
Tàrrega, ciutat del mecanoscrit. Pedrolo: pas a pas, mot a mot, Ajuntament de 
Tàrrega, edició del Centenari). Passa que, en aquesta ciutat nostra, va viure 
des dels pocs mesos després de néixer fins al final de la dècada dels quaran-
ta i llargues temporades estiuenques fins a la seva mort.

Tan nombroses referències suggereixen ineludiblement la proposta d’un 
passeig —fragment d’aquella ruta “GR Pedrolo”— per la imaginària ciutat 
del Mecanoscrit. Així com el mite de Macondo de García Márquez s’inspirà 
en la ciutat d’Aracataca i la Yoknapatawpha de W. Faulkner en el comtat 
de Lafayette, o així com la Riella de Guillem Viladot s’enfila pels carrers de 
la vila d’Agramunt, la Benaura del Dídac i l’Alba també s’alça míticament 
damunt una topografia urbana real, les al·lusions implícites de la qual 
responen en paral·lel a molts indrets de la capital de l’Urgell. És clar que és 
la Tàrrega de la infància i l’adolescència de Manuel de Pedrolo, però aquí és, 
precisament, on es va congriar l’escriptor.

El Mecanoscrit, per si encara no se sap, ens narra les aventures dels dos únics 
supervivents d’un atac extraterrestre que comença tot just quan uns nois 
“pegaven a un altre i el feien caure al toll de la resclosa” (TT/1, §1) simple-

Raval del Carme després de la Guerra Civil i en l’actualitat, un altre espai de Tàrrega que figura en la popular novel·la de ciència-ficció.

Pedrolo va viure a Tàrrega des dels pocs mesos 
després de néixer fins al final de la dècada dels 
quaranta i llargues temporades estiuenques 
fins a la seva mort.

Les Voltes del carrer Vilanova és un dels indrets de l’itinerari que donen a conèixer 
paisatges i racons de la capital de l’Urgell que van inspirar l’obra Mecanoscrit del 
segon origen.
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Pedrolo, primer per l’esquerra, al costat de Josep Maria Espinàs, a Tàrrega, a primers dels 60.

A la imatge inferior, l’Espai Pedrolo, al castell de Concabella, que acull la seu de la Fundació i l’exposició permanent “Pedrolo, més enllà dels límits”.

naura i van veure els cotxes i els camions que devien haver-se immobilitzat 
en sec i darrera els parabrises dels quals hi havia tot de persones descone-
gudes que mai no es devien haver imaginat que moririen en aquell poble” 
(TT/1, §18). Una vila, ara Tàrrega adés Benaura, “on hi havia més de cinc mil 
cadàvers” (TT/1, §22) —una dada que ens confirmen els cadastres targarins 
de l’època prebèl·lica— amb una “plaça on el capdamunt del campanar, 
gairebé intocat, s’alçava ben dret sobre les runes de l’església” (TT/1, §11) 
i “on sota els porxos hi havia una botiga on venien robes” (TT/1, §19). Una 
descripció sense detalls però que s’escau prou bé amb la postal de la nostra 
plaça Major.

Els joves protagonistes de la novel·la també pugen fins al parc de Sant Eloi, 
com tantes vegades havia fet el nostre novel·lista (vg. Avui es parla de mi 
i els Diaris), per tal d’abastar les dimensions del desastre: “Van agafar uns 
prismàtics i se’n van anar cap a un turó dels afores, no pas més elevat que 
la casa més alta de la vila, on hi havia els dipòsits, ara molt baixos de nivell” 
(TT/1, §20).

Les breus arcades medievals del carrer de la Vilanova, on han badat des 
de sempre i manta vegada pintors i fotògrafs, també les trobarem en el 
recor- regut de l’Alba —homònim de la patrona targarina— quan torna 
cap a casa seva: “per un carrer curt i badívol, però inundat per una font 
improvisada, continuà corrent cap al tombant on hi havia casa seva” (TT/1, 
§11). De fet, si tombem cap a la direcció assenyalada, no només arribarem 
a la casa de la protagonista (c/ Major, 5) sinó que també ho farem a la llar 
on va créixer el novel·lista de major calibre de la nostra literatura. I a tocar 
d’aquest habitatge —recordem que el Dídac és veí de l’Alba— es pot gau-
dir de la sorprenent llinda solar de Cal Jover, casa materna del president 
Lluís Companys Jover... Però aquest és un altre passeig per la història que 
ja farem un altre dia...

ment perquè és de raça negra. Es diu Dídac Ciuró i és fill de la Margarida, 
veïns de l’Alba Clarés, una noia verge i bruna, que just passava per allí quan 
sense pensar-s’hi gaire “es va capbussar en l’aigua (per) hissar-hi el cos exà-
nime del noi (...) Va alçar la vista cap al poble, a tres-cents metres, Benaura 
semblava un altre” (TT/1, §3 i 8). Així és, l’Ondara, el riu targarí antany amb 
més cabal que ara, ha tingut i conserva, malgrat les riuades seculars, diver-
ses rescloses: la del Talladell, la del Pedregal o la del Bullo. Uns estanys tan 
concorreguts els dies de calor que arribaren a ser coneguts com les “platges 
de Tàrrega”. Damunt d’un plànol, aquest llogarret benaurenc el podem 
situar a l’estany de les Planes, on, actualment, s’hi pot arribar mitjançant la 
Via Verda, un passeig per la fauna i la flora riberenca autòctona amb marges 
murats amb la millor arquitectura popular. És possible que no sigui aquesta 
peixera sinó la de més ençà, però aquesta localització és ben evident quan 
llegim una escena similar en una altra obra del mateix autor: No hi fa res si el 
comte-duc no va caure del cavall a Tàrrega.

Un altre indret sovint “literaturitzat” per la fecunda imaginació de Pedrolo, 
que apareix aquí i allà pel conjunt de la seva obra, és l’antiga zona dels horts 
a la llera del nostre riu. La sàvia veu popular batejà aquest lloc com el Callet, 
a hores d’ara irremissiblement perdut perquè en l’actualitat és una zona ur-
banitzada amb el topònim de plaça de l’Hort del Barceloní: “per no haver de 
travessar Benaura, van fer la volta pel gual dels horts de baix i pujaren cap a 
les eres, d’on un altre camí menava a la carretera” (TT/2, §23).

La carretera Barcelona-Lleida, l’antiga N-II, apareix retratada en la novel·la 
Les finestres s’obren de nit (“de l’alba indiferent sorgia l’horror del paisatge 
que vorejava la carretera... camionades de milicians que travessaven l’avin-
guda de Catalunya...”). Si bé en aquella obra és d’un caire realista que el 
Mecanoscrit convertirà en crueltat de ficció ufològica: “I les preguntes es van 
multiplicar quan desembocaren a la carretera que travessava els raval de Be-

El 2015 el lleidatà Carles Porta va estrenar la pel·lícula Segon origen, una 
adaptació de la novel·la de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon ori-
gen. La pel·lícula havia de ser dirigida pel cineasta Bigas Luna, però la seva 
mort l’any 2013 va obligar a interrompre el projecte d’Antàrtida Produc-
cions. El va succeir Porta, que va dirigir un film de ciència-ficció, romàntic 
i d’aventures, on els protagonistes lluiten per sobreviure en un món en ruï-
nes amb la responsabilitat de repoblar la Terra, que ha quedat despoblada 
arran d’una catàstrofe. Moltes de les escenes de la pel·lícula es van rodar 
en paratges de les Terres de Lleida, com l’estany d’Ivars i Vila-sana, Aitona, 
el pantà d’Utxesa, Lleida ciutat, etc.

Casa natal de Manuel de Pedrolo a l’Aranyó, 
on va néixer l’1 d’abril de 1918

Segon origen, adaptació cinematogràfica 
del Mecanoscrit

La filla de l’escriptor, Adelais de Pedrolo, amb l’alcaldessa de Tàrrega i presidenta 
de la Diputació, Rosa M. Perelló, en la inauguració de l’exposició “Tàrrega, ciutat 
del Mecanoscrit. Pedrolo, pas a pas”, l’agost del 2018, a la Sala Marsà.
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PEDROLO, FIRST ORIGIN

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina has been one of the most popular writers of 
the last fifty years. He has left us with a considerable legacy of poetry, hundreds of 
newspaper articles, various important plays, the most important novel in our literature, 
and a radical creative concept and the image of an author who commits himself 
through every line. Explicit references to the capital of El Ondara appear both on the 
horizon and at the very centre of his bibliography: “l’Ofegat, “el Pati”, “Mestre Millet” 
and “Pare Carles Perelló” squares. There are also references to the Nacions sense Estat 
square, the old market gardening area, the Castellana wall and to various places in the 
Sant Eloi park. With all of this, it is possible to follow a “GR Pedrolo” route through the 
town (on the book Tàrrega, ciutat del mecanoscrit. Pedrolo: pas a pas, mot a mot, Tàrrega 
Town Council, Centenary Edition). 

So many references ineludibly propose a walk –just a fragment of that “GR Pedrolo” 
route– through the imaginary town of Benaura, in Mecanoscrit del segon origen. Thus, 
we find on the River Ondara, the lake of Las Planes, and the old market-gardening area 
in the channel of our river.

The Barcelona-Lleida road appears in the novel Las ventanas se abren de noche and 
also in Mecanoscrito. The young characters from the novel also climb up to the Sant 
Eloi park. The brief medieval arcades of Calle de la Vilanova, and the house of the main 
protagonist (c/Mayor, 5), can also be found along Alba ‘s route. Then, next to this house, 
it is possible to enjoy the amazing solar lintel of Cal Jover, which used to be the home 
of the mother of President Lluís Companys Jover.

PEDROLO, PRIMER ORIGEN

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina (L’Aranyó, 1918-Barcelona, 1990) ha sido uno de los 
escritores más populares de los últimos cincuenta años. Nos ha legado una obra poética 
considerable, unos cientos de artículos periodísticos, varias piezas teatrales capitales, la 
mayor obra novelística de nuestra literatura y, además, un radical concepto de la creatividad 
y una imagen de autor que compromete su ser en cada línea.

A pesar de que los paisajes de Pedrolo son eminentemente urbanos, también es cierto que 
las referencias explícitas a la capital del Ondara aparecen en el horizonte o en el centro 
mismo de su bibliografía: el Ofegat, el Pati, las plazas del maestro Millet y del Pare Carles 
Perelló. O la de las Nacions sense Estat, la antigua zona de los huertos, el Muro del Castellana 
o varios rincones del parque de Sant Eloi. Con todo ello, podéis hacer una ruta “GR Pedrolo” 
por la ciudad (basada en el libro Tàrrega, ciutat del mecanoscrit. Pedrolo: pas a pas, mot a mot, 
Ayuntamiento de Tàrrega, edición del Centenario). Sucede que en esta ciudad vivió desde 
los pocos meses de nacer hasta finales de la década de los cuarenta y largas temporadas 
veraniegas hasta su muerte.

Tan numerosas referencias sugieren ineludiblemente la propuesta de un paseo –fragmento 
de aquella ruta “GR Pedrolo”– por la imaginaria ciudad de Benaura del Mecanoscrito del 
segundo origen. Así, encontramos en el río Ondara el lago de las Planes, adonde, actual-
mente, se puede llegar mediante la Vía Verde. Otro lugar a menudo “literaturizado” por la 
fecunda imaginación de Pedrolo es la antigua zona de los huertos en el cauce de nuestro río 
(actualmente es la plaza del Hort del Barceloní).

La carretera Barcelona-Lleida, la antigua N-II, aparece retratada en la novela Las ventanas 
se abren de noche. Si bien en aquella obra es de un carácter realista que el Mecanoscrito 
convertirá en crueldad de ficción ufológica. Los jóvenes protagonistas de la novela también 
suben hasta el parque de Sant Eloi, como tantas veces había hecho nuestro novelista. Las 
breves arcadas medievales de la calle de la Vilanova, donde se han detenido desde siempre 
pintores y fotógrafos, también las encontraremos en el recorrido de Alba. De hecho, si gira-
mos hacia la dirección señalada, no solo llegaremos a la casa de la protagonista (c/ Mayor, 5) 
sino que también lo haremos al hogar donde creció el novelista de mayor calibre de nuestra 
literatura. Y al lado de esta vivienda se puede disfrutar del sorprendente dintel solar de Cal 
Jover, casa materna del presidente de Cataluña Lluís Companys Jover.

PEDROLO, PREMIÈRE ORIGINE

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina figure parmi les écrivains les plus populaires de ces 
cinquante dernières années. Il nous a légué une œuvre poétique considérable, une centaine d’ar-
ticles journalistiques, plusieurs pièces de théâtre capitales et la plus grande œuvre romanesque 
de la littérature catalane, le tout allié à un concept radical de la créativité et à une image d’auteur 
qui s’engage tout entier avec chaque ligne. Les références explicites à la capitale de l’Ondara, 
Tàrrega, apparaissent à l’horizon ou au cœur même de sa bibliographie: El Castell de l’Ofegat, la 
place El Pati, les places du maître Millet et du Père Carles Perelló. Ou encore la place des Nations 
sans État, celle de l’ancienne zone des potagers, le Mur de la Castellane ou plusieurs coins du 
parc de Sant Eloi. Avec tous ces éléments, vous pouvez suivre un itinéraire « GR Pedrolo » dans la 
ville (sur le livre Tàrrega, ciutat del mecanoscrit. Pedrolo: pas a pas, mot a mot, Municipalité de 
Tàrrega, édition du Centenario). 

Tant de références invitent inéluctablement à proposer une promenade, qui constitue un 
fragment de l’itinéraire « GR Pedrolo », dans la ville imaginaire de Benaura du Mecanoscrito del 
segundo origen (Mécanuscrit de la seconde origine). C’est ainsi qu’on trouve la rivière Ondara, le 
lac des Planes ou l’ancienne zone des potagers dans le lit de notre rivière.

L’axe routier Barcelone-Lleida fait une apparition dans le roman Las ventanas se abren de 
noche (Les fenêtres s’ouvrent la nuit) et dans le Mecanoscrito (Mécanuscrit). Les jeunes héros du 
roman grimpent également jusqu’au parc de Sant Eloi. Les brèves arcades médiévales de la rue 
de la Vilanova et la maison du personnage principal (c/ Major, 5) se trouvent aussi sur l’itinéraire 
de l’Alba. De même, à côté de cette maison, il convient de souligner l’étonnant linteau solaire de 
Cal Jover, maison maternelle du président Lluís Companys Jover.

D’INTERÈS

Fundació Pedrolo
fundaciopedrolo.cat

info@fundaciopedrolo.cat

Espai Pedrolo
Castell de Concabella

Carrer de la Font, s/n - 25211 Concabella
Tel. 973 52 00 30
espaipedrolo.cat

Ajuntament de Tàrrega
Departament de Cultura

Pl. Sant Antoni, 1 - 25300 Tàrrega
Tel. 973 31 07 31

tarrega.cat/cultura

A l’Espai Pedrolo hi podem 
contemplar una part del petit 
univers de l’escriptor, com la seva 
màquina d’escriure o esborranys 
d’alguna de les seves obres.

PEDROLO, PRUMÈRA ORIGINA

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina qu’a estat un des 
escrivans mès populars des darrèrs cinquanta ans. Mos 
a deishat ua òbra poetica considerabla, uns centenats 
d’articles periodistics, quauques pèces teatraus capitaus, 
era major òbra novellistica dera literatura catalana e un 
concèpte radicau dera creativitat e ua imatge d’autor que 
compromet eth sòn èster en cada linha. Es referéncies 
explicites ara capitau der Ondara apareishen en orizon o en 
centre madeish dera sua bibliografia: er Estofat, eth Pati, es 

places deth mèstre Millet e deth Pare Carles Perelló. O era 
des Nacions sense Estat, era vielha zòna des uarts, eth Mur 
del Castellana o quauqui cornèrs deth parc de Sant Elòi. 
Damb tot aquerò que podetz hèr ua rota “GR Pedrolo” pera 
vila (Tàrrega, ciutat deth manuscrit. Pedrolo: pas a pas, paraula 
a paraula, Ajuntament de Tàrrega, edicion deth Centenari). 

Tan nombroses referéncies suggerissen inevitablaments era 
proposicion d’ua passejada –fragment d’aquera rota “GR 
Pedrolo”– pera imaginària ciutat Benaura deth Mecanoscrit 
del segon origen. Atau, que trobam en arriu Ondara er estanh 

des Planes o era vielha zòna des uarts en lhet deth nòste 
arriu.

Era carretèra Barcelona-Lleida apareish descrita en 
roman Les finestres s’obren de nit e en Mecanoscrit. Es joeni 
protagonistes dera novèlla tanben pugen enquiath parc 
de Sant Elòi. Es brèus arcades medievaus deth carrèr dera 
Vilanova e era casa dera protagonista (c/Major, 5) tanben 
les trobaram en recorrut d’Alba. E ath costat d’aguesta casa, 
gaudir deth susprenent lumedar solar d’Es de Jover, casa 
mairau deth president Lluís Companys Jover.

l’Urgell

VilagrassaA Lleida

A Barcelona

A Tarragona

A-2

A-2

Tàrrega

Castell de Concabella

L-310
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OFICINES DE TURISME

Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran, 18, 3r pis
25007 Lleida
Tel. 973 245 408
info@aralleida.cat
aralleida.cat

CONSELLS COMARCALS

Consell Comarcal
de l’Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 353 112
turisme@alturgell.ddl.net
alturgell.cat

Consell Comarcal
de l’Alta Ribagorça
Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 El Pont de Suert
Tel. 973 690 353
consell@ccar.ddl.net
pturisme@ccar.ddl.net
altaribagorça.cat

Consell Comarcal
de la Cerdanya
Pl. del Rec, 5
17520 Puigcerdà
Tel. 972 884 884
info@cerdanya.org
cerdanya.org

Consell Comarcal
de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 Les Borges Blanques
Tel. 973 142 658
consell@garrigues.cat
ccgarrigues.com

Consell Comarcal
de la Noguera
Pg. d’Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer
Tel. 973 448 933
consell@ccnoguera.cat
montsec.cat

Consell Comarcal
del Pallars Jussà
C. Soldevila, 18 (casa Sullà)
25620 Tremp
Tel. 973 650 187
turisme@pallarsjussa.cat
pallarsjussa.net

Consell Comarcal
del Pallars Sobirà
C. del Mig, 9
25560 Sort
Tel. 973 620 107
consell@pallarssobira.cat
pallarssobira.cat

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell
C. Prat de la Riba, 1,
Edif. Can Niubó
25230 Mollerussa
Tel. 973 711 313
consell@plaurgell.cat
plaurgell.cat

Consell Comarcal
de la Segarra
Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel. 973 531 300
consell@ccsegarra.cat
ccsegarra.cat - lasegarra.org
Consell Comarcal
del Segrià

C. Canyeret, 12
25007 Lleida
Tel. 973 054 800
turisme@segria.cat
segria.cat

Consell Comarcal
del Solsonès
C. Dominics, 14
(Edif. Palau Llobera)
25280 Solsona
Tel. 973 482 003
consell@elsolsones.cat
solsones.ddl.net

Consell Comarcal 
de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707
turisme@urgell.cat
urgell.cat
turismeurgell.cat
larutadelcister.info

Conselh Generau d’Aran
Pg. dera Libertat, 16
25530 Vielha
Tel. 973 641 801
info@conselharan.org
conselharan.org

OFICINES DE TURISME

Agramunt
Pl. del Pou, s/n
25310 Agramunt
Tel. 973 391 089
turisme@agramunt.cat
agramunt.cat

Alguaire
Of. Turisme Aeroport
de Lleida - Alguaire
Tel. 973 032 744

Arbeca
Espai Cèsar Martinell - Coop. del 
Camp
C. Lleida, 32
25140 Arbeca
Tel. 973 160 182 / 973 160 008
turismearbeca206@arbequina.
cooparbeca.cat

Arties
C. dera Mòla, s/n
25599 Arties
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

Balaguer
Pl. Comtes d’Urgell, 5
25600 Balaguer
Tel. 973 445 194 / 973 446 606
turisme@balaguer.cat
balaguer.cat

Baronia de Rialb, la
C. Monestir, 1
25747 Gualter, la Baronia de Rialb
Tel. 973 460 234
turisme@baroniarialb.cat
baroniarialb.cat
Barruera
Patronat de la Vall de Boí
Pg. Sant Feliu, 43

25527 Barruera
Tel. 973 694 000
vallboi@vallboi.com
vallboi.com

Bellpuig
Of. Municipal de Turisme
de Bellpuig
Pl. Sant Roc, 23
25250 Bellpuig
Tel. 973 320 536 / 973 320 408
oficinaturisme@bellpuig.cat
bellpuig.cat

Punt d’Informació del
Convent de Sant Bartomeu
Ctra. Belianes, s/n
25250 Bellpuig
Tel. 973 320 292
bellpuig.cultura@gencat.cat
bellpuig.cat

Bellver de Cerdanya
Centre de Talló
C. de la Font, 5
25721 Talló (Bellver de Cerdanya)
Tel. 639 274 286
centretallo@bellver.org
bellver.org
bellverecoturismecerdanya.cat

Borges Blanques, les
Cons. Com. de les Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 les Borges Blanques
Tel. 973 142 658
turisme@garrigues.cat
turismegarrigues.com

Oficina Comarcal i Local de
Turisme Espai Macià
Pl. Ramon Arqués, 5
25400 les Borges Blanques
Tel. 973 140 874

Bossòst
Pg. Eduard Aunós, 14
25550 Bossòst
Tel. 973 648 157
bossost.ddl.net

Cervera
Turisme Cervera
Av. President Macià, 78
25200 Cervera
Tel. 973 534 442
turisme@cerverapaeria.cat
turismecervera.cat

Oficina Comarcal de Turisme
Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel. 973 531 300
turisme@ccsegarra.cat
lasegarra.org

Cogul, el
Punt d’Informació
Conjunt Rupestre del Cogul
25152 El Cogul
Tel. 672 445 990
reservescogul.acd@gencat.cat

Coll de Nargó
Dinosfera
Pl. de l’Ajuntament, s/n
25793 Coll de Nargó

Tel. 973 383 048
info@dinosfera.com
collnargo.com

Estany d’Ivars i Vila-sana
Of. Tur. de l’Estany
d’Ivars i Vila-sana
Zona aparcaments
Tel. 973 711 313
info@estanyivarsvilasana.cat
estanyivarsvilasana.cat

Esterri d’Àneu
C. Major, 40 bis
25580 Esterri d’Àneu
Tel. 973 626 345
turisme@esterrianeu.cat
vallsdaneu.org
Gerri de la Sal

Of. Tur. del Baix Pallars
Pl. Mercadal, 1
25590 Gerri de la Sal
Tel. 973 662 040 / 630 056 138
turisme@baixpallars.ddl.net
baixpallars.ddl.net

Gósol (Berguedà)
Oficina de Turisme i centre Picasso
Pl. Major, 1
25716 Gósol
Tel. 973 370 055
elstreshereus@gmail.com
gosol.ddl.net

Granadella, la
Plaça de la Independència, 1
25177 La Granadella
Tel. 973 094 101
info@culturadeloli.cat 

Guissona
Pl. del Bisbe Benlloch, 1
25210 Guissona
Tel. 973 550 005
turisme@guissona.cat
guissona.cat

Isona i la Conca Dellà
C. del Museu, 7
25650 Isona
Tel. 973 665 062
ofturisme@parc-cretaci.com
parc-cretaci.com

Ivars d’Urgell
Punt d’Atenció Turístic
Cal Sinén
Afores d’Ivars d’Urgell
25260 Ivars d’Urgell
Tel. 973 711 313
estany@plaurgell.cat

Les
Av. Sant Jaume, 36
25540 Les
Tel. 973 648 007
torismeles@torismeles.com
torismeles.com

Llavorsí
Ctra. Vall de Cardós, s/n
25595 Llavorsí
Tel. 973 622 008
ajuntament@llavorsi.ddl.net
llavorsi.ddl.net

Lleida
Oficina de Turisme
de Catalunya a Lleida
Pl. Edil Saturnino, 1
25007 Lleida
Tel. 973 248 840
ot.lleida@gencat.cat

Punt d’Informació
Turó de la Seu Vella
Edifici Canonja
25002 Lleida
Tel. 973 238 446
ot.lleida@gencat.cat

Turisme de Lleida
C. Major, 31 bis
25007 Lleida
Tel.  973 700 319
infoturisme@paeria.es
turismedelleida.cat

Mollerussa
Oficina Turisme del Pla d’Urgell
Av. Jaume I, 1
25230 Mollerussa
Tel. 973 603 997
turisme@plaurgell.cat

Oliana
Av. Barcelona, 79
25790 Oliana
ajuntament@oliana.cat
Tel. 973 470035
oliana.cat

Organyà
Pl. de les Homilies
25794 Organyà
Tel. 973 382 002
ajuntament@organya.cat
organya.cat

Pobla de Segur, la
Plaça del Ferrocarril, s/n
25500 la Pobla de Segur
Tel. 973 680 257
turisme@lapobladesegur.cat
lapobladesegur.cat

Pont de Suert, el
Patronat Comarcal de
Turisme de l’Alta Ribagorça
Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 690 402 / 902 101 516
pturisme@ccar.ddl.net
turismealtaribagorca.cat

Of. Mun. Turisme
del Pont de Suert
(Oberta a l’estiu i Setmana Santa)
Av. de Victoriano Muñoz, 22
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 690 640 / 973 690 005
turisme@elpontdesuert.com
elpontdesuert.com

Port del Comte
Estació d’Esquí de
Port del Comte
25284 La Coma i La Pedra
Tel. 973 492 378
ajuntament@comapedra.cat
comapedra.cat

Puigcerdà
Pat. Com. de Turisme
de Cerdanya
Cruïlla N-152 amb N-260
17520 Puigcerdà (Girona)
Tel. 972 140 665
info@cerdanya.org
cerdanya.org

Salardú
Trav. de Balmes, 2
25598 Salardú
Tel. 973 645 197
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

Sant Llorenç de Morunys
Of. Tur. de la Vall de Lord
Ctra. de Berga, s/n
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. 973 492 181
info@lavalldelord.com
lavalldelord.cat

Seu d’Urgell, la
Of. Tur. de la Seu d’Urgell
– Espai Ermengol
C. Major, 8
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973 35 1511 / 973 353 057
info@turismeseu.com
turismeseu.com

Turisme Alt Urgell
Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel. 973 353 112
turisme@alturgell.ddl.net
alturgell.cat

Solsona
Oficina de Turisme
del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 482 310
turisme@turismesolsones.com
turismesolsones.com
solsonaturisme@ajsolsona.cat
solsonaturisme.com

Sort
Of. Com. de Turisme
del Pallars Sobirà
Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
Tel. 973 621 002
turisme@pallarssobira.cat
turisme.pallarssobira.cat

Tàrrega
Of. Com. Tur. de l’Urgell
C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel. 973 500 707
turisme@urgell.cat
turismeurgell.cat
larutadelcister.info

Tavascan
Ctra. de Tavascan, s/n
25577 Tavascan
Tel. 973 623 079
info@tavascan.net
tavascan.net

Torre de Capdella, la
Ajuntament de la Torre de Capdella 
- Turisme Vall Fosca
Punt d’Informació a Sallente-Estany 
Gento (a l’estiu)
Pl. de l’Ajuntament, 1
25515 la Torre de Capdella
Tel. 973 663 001/973 252 231
turisme@vallfosca.net
vallfosca.net

Tremp
Epicentre, centre de
visitants del Geoparc
Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
Tel. 973 653 470
oficinaturisme@pallarsjussa.cat
pallarsjussa.net

Tuixent
Ajuntament
Pl. Serra del Cadí, 1
25717 Tuixent
Tel. 973 370 030
museu@trementinaires.org
trementinaires.org

Utxesa
Pl. de l’Església, s/n
25170 Torres de Segre
Tel. 973 792 789/  973 796 005
utxesa@utxesa.org
utxesa.org

Vallbona de les Monges
Oficina Municipal de Turisme de 
Vallbona de les Monges
de les Monges
C. Prat de la Riba, 6
25268 Vallbona de les Monges
Tel. 973 982 500
turisme@vallbonadelesmonges.cat
vallbonadelesmonges.cat

Vall de Cardós
Camí de la Reguera, s/n
25570 Ribera de Cardós
Tel. 973 623 122
ajuntament@vallcardos.ddl.net
valldecardos.cat

Verdú
Pl. Bisbe Comelles, 13
25340 Verdú
Tel. 973 347 216
turisme@verdu.cat
verdu.cat

Vielha
Foment Torisme Val d’Aran
Pg. dera Libertat, 16
25530 Vielha
Tel. 973 640 688
info@visitvaldaran.com
visitvaldaran.com

Oficina Informacion
Toristica dera Val d’Aran
C. Sarriulera, 10
25530 Vielha
Tel. 973 640 110
o.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

Vilagrassa
C. Tàrrega, 12
25330 Vilagrassa
Tel. 973 311 162
ajuntament@vilagrassa.cat
vilagrassa.cat

Vila-sana
Punt d’Atenció Turístic
de Vila-Sana
Afores de Vila-Sana
25245 Vila-Sana
Tel. 973 711 313
estany@plaurgell.cat
estanyivarsvilasana.cat
turismeplaurgell.cat

PUNTS D’INFORMACIÓ

Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici
Seu administrativa
Ca de Simamet
C/ de les Graieres, 2
25528 Boí (Alta Ribagorça)
Tel. 973 696 189

Casa del Parc
C/ de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel. 973 624 036

Centre d’informació
de Llessui
Ecomuseu dels Pastors
de la Vall d’Àssua
Escoles de Llessui, s/n
25567 Llessui (Pallars Sobirà)
Tel. 973 621 798

Centre d’informació
de Senet La Serradora
C/ del Port, 10
25553 Senet (Alta Ribagorça)
Tel. 973 698 232
pnaiguestortes@gencat.cat
info.aiguestortes@oapn.es
gencat.cat/parcs/aiguestortes
  
Centre de Visitants dels Parcs 
Naturals de l’Alt Pirineu i el Cadí-
Moixeró
Av. Valls d’Andorra, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 360 954
pnaltpirineu@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-
pirineu

Punt d’Informació i d’Interpretació 
d’Utxesa “La Fusteria””
Avinguda Pearson, 2  
25170 Torres de Segre
Tel. 973 796 394 / 660 61 26 15 
utxesa@utxesa.org / utxesa.org




