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Des del Patronat de Turisme Terres de Lleida, la Diputació de Lleida promociona i dóna suport a tot el 
teixit turístic del territori per tal de connectar els visitants amb tota l’oferta de les comarques lleidatanes. 
Aquesta publicació, “Ara Lleida“, i el seu contingut són una bona mostra de la riquesa del territori, que 
per dimensions i varietat paisatgística ofereix tot un ventall de possibilitats. Activitat i contemplació. 
Pirineu i plana. Regadiu i secà. Gastronomia, cultura i patrimoni.

En aquest número 49 de la revista “Ara Lleida“ podrem descobrir l’àmplia xarxa de refugis de muntanya 
del Pirineu lleidatà i les rutes de senderisme que els comuniquen. Sense marxar de la muntanya, i 
amb l’hivern com a fons, les estacions d’esquí de la demarcació també són protagonistes d’aquesta 
edició. L’escalada i com les parets lleidatanes del Prepirineu i el Pirineu són referent internacional per a 
escaladors de tot el món és un tercer reportatge d’aventura d’alçada.

Una manera més transversal de descobrir el territori, comarca a comarca, són les rutes del projecte 
Moturisme, pensades per als amants de l’aventura sobre dues rodes; com també la gastronòmica Ruta 
del Vi de Lleida. Dues propostes que s’aborden de manera especialitzada en aquestes pàgines.

El centenari de l’arrencament i la venda de les pintures romàniques de Mur, les coloristes pintures 
murals de Saurí i les obres més significatives del barroc lleidatà aporten el vessant més cultural i artístic 
del sumari d’aquesta revista.

Així mateix, el reportatge gràfic “Lleida amb ulls d’Instagramer“ ens aporta una visió més innovadora i jove sobre com les xarxes socials, i 
concretament Instagram, estan col·laborant en la difusió del nostre territori.

En definitiva, un centenar de pàgines per gaudir i descobrir un territori que ha sabut ponderar natura i confort, modernitat i tradició, aventura i 
contemplació. Unes Terres de Lleida sempre amables amb el visitant i que volen posicionar-se, a mitjà i llarg termini, com una destinació sostenible 
líder en turisme d’interior i de muntanya, com estableix el nou Pla Estratègic impulsat pel Patronat.

Joan Talarn Gilabert
President de la Diputació de Lleida

SALUTACIÓ

GREETING
The content of this issue of the Ara Lleida 
magazine provides a good example of the 
cultural, heritage and gastronomic wealth 
of the Lands of Lleida. Its reading submerges 
us in an endless list of possibilities for 
discovering, or simply enjoying once more, 
places of unquestionable beauty in the Lleida 
Pyrenees. It does this via its mountain refuges, 
which form part of many trekking routes, 
and the eleven ski resorts that lie within the 
territory. Climbing and the rock walls of the 
Pre-Pyrenees and Pyrenees of Lleida are one 
the subjects of a report that looks at Lleida 
as a destination of reference for climbers 
from all over the world. Continuing with this 
search for adventure, this publication also 
offers us the chance to discover the territory 
by motorcycle, thanks to the Ara Lleida 
Moturisme project.

Other proposals featured in the magazine 
range from the gastronomy of the Wine 
Route of Lleida to discovering the province 
through the young, innovating eyes of the 
social network Instagram, thanks to the 
article entitled “Lleida through the eyes 
of Igers“. Finally, the cultural and artistic 
heritage of Baroque Lleida is highlighted 
in the publication to commemorate the 
centenary of the removal and sale of the wall 
paintings of Mur and Saurí. 

In short, there are a hundred pages filled 
with proposals that combine tradition with 
modernity, adventure and contemplation, 
nature and comfort. The Lands of Lleida have 
always been kind to visitors. In the medium 
to long-term, they now wish to position 
themselves as a sustainable destination 
which is a leader in inland and mountain 
tourism. These are the goals that have 
been established by the new Strategic Plan 
promoted by the Patronat.

SALUTATION
Le contenu de ce numéro du magazine Ara 
Lleida témoigne de la richesse culturelle, 
patrimoniale et gastronomique des Terres 
de Lleida. Sa lecture nous plonge dans un 
vaste éventail de possibilités pour découvrir 
ou redécouvrir des lieux d’une beauté 
incontestable dans les Pyrénées de Lleida, 
grâce à leurs refuges de montagne qui offrent 
de nombreux itinéraires de randonnée ou aux 
onze stations de ski de la région. L’escalade et 
les falaises des Pré-Pyrénées et des Pyrénées 
de Lleida font l’objet d’un reportage en 
tant que destination de référence pour les 
grimpeurs du monde entier. Toujours dans 
une optique aventurière, la publication nous 
dévoile également le territoire à moto, grâce 
au projet Motourisme d’Ara Lleida.

Parmi les autres propositions de la 
publication, figurent la description de la 
Route du vin et de la gastronomie de Lleida 
ou le regard innovant et jeune que porte 
le réseau social Instagram sur la province, 
grâce au reportage Lleida vue par les Igers. 
Enfin, le magazine réserve une place au 
patrimoine culturel et artistique du baroque 
de Lleida pour commémorer le centenaire de 
l’extraction et la vente des peintures de Mur 
et nous dévoiler celles de Saurí. 

En définitive, une centaine de pages 
d’activités alliant tradition et modernité, 
aventure et contemplation, nature et confort. 
Des Terres de Lleida toujours ouvertes aux 
visiteurs et qui souhaitent se positionner, à 
moyen et long terme, comme une destination 
durable leader en tourisme d’arrière-pays et 
de montagne, comme l’établit le nouveau 
Plan stratégique promu par l’Office de 
tourisme.

SALUTACION
Eth contengut d’aguest numèro dera revista 
Ara Lleida qu’ei ua bona mòstra dera riquesa 
culturau, patrimoniau e gastronomica des 
tèrres lheidatanes. Era sua lectura mos 
immergís en ua infinitat de possibilitats 
entà descurbir o, simplaments, tornar a 
gaudir de lòcs de beresa indiscutibla deth 
Pirenèu lheidatan, gràcies as sòns refugis 
de montanha damb nombroses rotes de 
senderisme o as onze estacions d’esquí 
dera demarcacion. Era escalada e es parets 
lheidatanes deth Prepirenèu e Pirenèu son 
objècte d’un reportatge coma destinacion de 
referéncia entà escaladors de tot eth mon. 
E, en tot seguir es peades dera aventura, 
era publicacion mos aufrís conéisher eth 
territòri en motocicleta, gràcies ath projècte 
Moturisme d’Ara Lleida.

D’autes proposicions dera publicacion que 
passen per calar-se ena gastronomica Rota 
deth Vin de Lleida o conéisher era província 
damb es uelhs innovadors e joeni deth hilat 
sociau Instagram gràcies ath reportatge 
Lleida, damb uelhs d’Igers. Fin finau, eth 
patrimòni culturau e artistic deth barròc 
lheidatan hè irrupcion ena publicacion entà 
commemorar eth centenari der arringament 
e venta des pintures de Mur e Saurí.

En definitiva, un centenat de pagines damb 
proposicions que combinen era tradicion 
damb era modernitat, era aventura e era 
contemplacion, era natura e eth confòrt. 
Ues Tèrres de Lleida tostemps amables 
damb eth visitaire e que se vòlen posicionar, 
a mejan e long tèrme, coma ua destinacion 
durabla capdavantèra en torisme d’interior 
e de montanha, coma establís eth nau Plan 
Estrategic possat peth Patronat.

SALUDA
El contenido de este número de la revista 
“Ara Lleida“ es una buena muestra de la 
riqueza cultural, patrimonial y gastronómica 
de las tierras leridanas. Su lectura nos 
sumerge en un sinfín de posibilidades para 
descubrir o, simplemente, volver a disfrutar 
de lugares de belleza indiscutible del Pirineo 
leridano, gracias a sus refugios de montaña 
con numerosas rutas de senderismo o a las 
once estaciones de esquí de la demarcación. 
La escalada y las paredes leridanas del 
Prepirineo y el Pirineo son objeto de un 
reportaje como destino de referencia para 
escaladores de todo el mundo. Y, siguiendo 
la estela de la aventura, la publicación nos 
ofrece conocer el territorio en motocicleta, 
gracias al proyecto Moturisme Ara Lleida.

Otras propuestas de la publicación pasan 
por adentrarse en la gastronómica Ruta del 
Vino de Lleida o conocer la provincia con los 
ojos innovadores y jóvenes de la red social 
Instagram gracias al reportaje “Lleida, con 
ojos de Igers“. Por último, el patrimonio 
cultural y artístico del barroco leridano 
irrumpe en la publicación para conmemorar 
el centenario del arranque y venta de las 
pinturas de Mur y Saurí. 

En definitiva, un centenar de páginas con 
propuestas que combinan la tradición con la 
modernidad, la aventura y la contemplación, 
la naturaleza y el confort. Unas Tierras de 
Lleida siempre amables con el visitante y que 
quieren posicionarse, a medio y largo plazo, 
como un destino sostenible líder en turismo 
de interior y de montaña, como establece 
el nuevo Plan Estratégico impulsado por el 
Patronato.
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Refugis pirinencs,
els fars 
de la muntanya

TEXT: Núria Garcia Quera
FOTOS: Francesc Tur, Nacho Morales, Davide Camesasca, Oriol Clavera, Gerard Garreta, Genni Archetti 

Hi ha una trentena de pirinencs per als quals el sol surt abans, es pon més tard 
i el cel de nit és tan net que tenen els estels a tocar. No viuen al mateix poble 
i la majoria no es coneixen entre ells, però comparteixen un tipus d’habitatge: 
els refugis de muntanya.



El refugi Josep Maria Blanc es troba dins el Parc Nacional d’Aigüestortes, a prop d’Espot. (Francesc Tur)



La història del refugi Ventosa i Calvell ve de lluny. El primer edifici es va construir l’any 1942. (Nacho Morales) 

Sovint l’olor de fum de llenya és el primer senyal de la proximitat d’un refugi de 
muntanya. Potser el refugi encara no es veu perquè queda amagat en una clariana 
del bosc o rere una roca mil·lenària on creixen pins que viuen com bonsais, però 
sabem que no deu ser gaire lluny. Si és en un bosc, és que es troba a cotes més 
baixes, entre els 1.000 i els 1.500 metres, mentre que la majoria se situen més 
amunt, fins als 2.420 m d’altura del refugi de Colomina. Aquests sovint tenen 
estanys al seu voltant. Els primers comparteixen paisatge amb cérvols, cabirols o 
picots, i els segons amb óssos, isards o marmotes. Els uns estan més enclotats, 
els altres ocupen balcons naturals de grans panoràmiques. N’hi ha de fusta o de 
pedra, compartint paisatge amb vaques parsimonioses o amb cavalls esvelts, però 
a tots els envolta la calma dels paisatges aïllats i aquella olor de llenya cremada que, 
en arribar a l’edifici isolat, queda substituïda per la d’un brou bullint als fogons. 

Llavors s’obre la porta i la solitud aparent de l’exterior es converteix en una 
abraçada càlida. A dins algú llegeix un llibre o passa els fulls d’alguna revista de 
muntanya, altres observen el mapa o preparen el material d’escalada, uns infants 
juguen a cartes o a algun altre joc de taula... A partir d’aquell moment el paisatge 
es contemplarà des del darrere dels vidres, enquadrat per les finestres.
Un paisatge nítid gràcies a l’aire pulcre de la muntanya, i on la vegetació lluita 
per sobreviure. La major part de l’any està coberta per un gruixut mantell de 
neu i té pocs mesos per fer el seu cicle. Una neu que el Roc Sagristà, guarda del 
refugi d’Amitges, distingeix molt bé: “Hi ha la pols seca, que és la millor per a 
les baixades, i la grassa, que és la pitjor perquè et frena i de pujada et fa pans 
de neu. Però també hi ha la rodona, la fina, la primavera, la dura, la ventada, 
la congesta, la granulada... En tenim per a tots els gustos!“. Al juny i al juliol, a 
mesura que desapareix la neu, les flors s’afanyen a acolorir els prats, els rierols de 
neu fosa verdegen els vessants i la piuladissa dels ocells alegra les primeres hores 
del matí; a l’estiu les móres, els gerds, els nabius i les groselles tenen poc temps per 
convertir-se en melmelades i pastissos, i als mamífers els falta temps per reproduir-
se i acumular la teca de l’hivern; i, al setembre, els bolets s’espavilen abans no 
arribin les primeres nevades.

Aquest cicle vital també el viuen els guardes, els primers que ens reben tan 
bon punt creuem la porta i ens dirigim a la cuina. Perquè segur que seran allà. 
Entre olles i cassoles escolten música, cuinen, renten plats, serveixen els clients, 

els informen d’excursions o vies d’escalada... i de tant en tant responen a la veu 
enllaunada d’algú que parla per l’emissora de ràdio, connectada amb altres refugis 
i els bombers.

A l’estiu els guardes han d’atendre la clientela i, a més, fer el manteniment i preparar 
el refugi per passar la resta de l’any: les plaques solars, la pintura, les conserves, 
la llenya, les estufes, les reparacions... “Ja ho diuen, per aquí: nou mesos d’hivern 
i tres d’infern!“ És una dita dels pagesos pirinencs, però també se l’aplica el Gabi 
Serra, del refugi de Cuberes. Perquè la situació apartada dels refugis comporta 
que, a més de les tasques d’hostaleria, d’assessorament informatiu o de neteja dels 
entorns, se n’afegeixin altres com el proveïment o l’evacuació de residus. Durant 
l’estiu sempre hi ha algú que es dedica a aquesta tasca. Cal baixar als pobles a fer 
les compres i, després, fer-les arribar a uns refugis amb particularitats ben diferents 
els uns dels altres. En alguns s’hi accedeix amb turisme o amb 4x4, però a d’altres 
només s’hi arriba a peu, de manera que el proveïment s’ha de fer amb helicòpter 
o carregant els productes a l’esquena. Ja queda lluny el proveïment a base de 
cavalleries que durant els anys vuitanta del segle passat encara es feia al refugi 
Ventosa i Calvell i, fins fa poc, al de Certascan.
Durant l’estiu, la Setmana Santa, els ponts..., els guardes treballen cada dia durant 
les 24 hores. Han d’estar pendents de les necessitats dels clients i, també, de 
possibles rescats. Però després hi ha moltes variables. Alguns refugis allarguen 
la temporada d’estiu fins al final de novembre perquè són en terra de bolets, de 
boscos caducifolis o de cérvols. Gaudir d’un passeig tardorenc entre les fagedes 
o les avetoses dels refugis dera Honeria, de Conangles o del Gerdar és una 
experiència sensorial que tothom s’hauria de regalar. I el mateix amb la vivència 
de la brama del cérvol entre l’explosió cromàtica i les llums de tardor dels refugis 
del Fornet, de Comes de Rubió o de Cuberes, aquest darrer situat a la Reserva 
Nacional de Caça de Boumort.

Altres refugis poden obrir fins que neva, ja que són punts per sojornar en 
excursions amb bicicleta de muntanya: Conangles, Amics de Montgarri, Fornet, 
Gerdar, Pla de la Font, Gall Fer, Comes de Rubió, la Basseta, Ras de Conques, 
Cuberes, Cortals de l’Ingla, Serrat de les Esposes, Cap del Rec, Molí de Gósol... 
Tanmateix, si s’hi vol dormir és imprescindible reservar abans perquè amb bicicleta 
de muntanya hi ha rutes força freqüentades. La Pedals de Foc, junt amb la Carros 
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de Foc, va ser la pionera i la primera de la xarxa de Pedales del Mundo. Es va crear 
el 2005, és autoguiada i circumval·la el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. De la xarxa de refugis del Pirineu de Lleida passa pels del Gerdar 
i Amics de Montgarri. D’altra banda, la Cavalls del Vent MBT permet descobrir 
l’entorn del Parc Natural del Cadí-Moixeró i va passant per diversos pobles, fins a 
vint-i-tres. De refugis de pas hi ha el de Cortals de l’Ingla i el Serrat de les Esposes.

En canvi, alguns refugis, a més de l’estiu i els ponts, també obren quan hi ha neu 
perquè ofereixen esports hivernals. Al refugi del Fornet, situat a la capçalera de la 
vall d’Isil, hi lloguen esquís de fons i raquetes; a l’estació d’esquí nòrdic de Sant 
Joan de l’Erm s’hi escolta el frec dels esquís allargats quan avancen entre pins, 
avets i bedolls; el refugi del Gall Fer, enmig d’una clariana del bosc de Virós, és el 
millor punt de partida per seguir els 9 km de circuits de raquetes de neu i els 25 km 
d’esquí nòrdic; al refugi de la Pleta del Prat, a l’estació de Tavascan, les famílies que 
s’inicien en els esports d’hivern s’hi troben com a casa; els de Coll de Port i d’Arp, 
a l’Alt Urgell, estan vinculats a les pistes de Tuixent-la Vansa; i el de Cap del Rec, a 
la Cerdanya, és un clàssic per als amants de l’esquí de fons.

També hi ha refugis que obren des del febrer fins al maig per atendre els clients 
que van de travessa amb raquetes o esquí de muntanya. Segueixen la ruta Carros 
de Foc perquè, de les travesses clàssiques de la zona, és de les que hi ha més al 
nord i té més neu.

I, finalment, encara hi ha refugis que obren gairebé tot l’any, com el del Gerdar, 
el del Fornet, el de Comes de Rubió, el de la Basseta, el de Cap del Rec o el Molí 
de Gósol.

Per tant, talment fars costaners, cadascuna d’aquestes cases solitàries irradia un 
cercle de llum de 360º que permet conèixer els seus voltants durant totes les 
estacions de l’any.

El registre d’arribada
És possible que, quan ens adrecem al guarda, ja ens estigui esperant. La majoria 
de refugis, per les seves dimensions i la complexitat del seu proveïment, treballen 
sota reserva. Després, com que molts clients fan alguna de les famoses travesses 
de muntanya, és fàcil que ens pregunti de quin refugi venim i a quin anirem 
l’endemà. Dels trenta-un refugis de muntanya que obren les portes al Pirineu i 
al Prepirineu de Lleida, només set no formen part d’aquestes rutes que voregen 
estanys envoltats per flors alpines, travessen tarteres on sobreviuen pins retorçats, 
flanquegen circs herbosos, creuen boscos, salten rierols, eviten espadats, visiten 
cascades i culminen cims.

Per bé que tothom pot dissenyar les seves pròpies travesses a peu —la muntanya 
ofereix centenars de combinacions—, cada dia hi ha més rutes organitzades, El refugi del Gerdar és enmig del bosc d’avets més gran de la península Ibèrica. (Oriol Clavera) 

El refugi de Certascan està emplaçat al cor del Parc Natural de l’Alt Pirineu. (Oriol Clavera) 

El refugi Estanys de la Pera es troba al vessant sud del port de Perafita. (Genni Archetti)

La darrera ampliació del refugi Colomina, feta l’any 2017, ha millorat la seva comoditat. (Gerard Garreta)
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senyalitzades i amb una infraestructura al darrere. N’hi ha de lineals i de circulars, 
de més o menys dies, amb més o menys serveis, però en general coincideixen en 
el fet de tenir un nom suggeridor, un logo, un mapa editat, el web i una sèrie 
d’avantatges si es fan des de les empreses organitzadores: la tramitació de les 
reserves als refugis, informació exhaustiva, el pagament per avançat —per no dur 
diners durant la travessa—, regals per quan es comença o s’acaba la ruta, i forfets 
de pas per segellar als allotjaments. Tot plegat és una moda saludable i que, a més, 
cada dia dóna feina a més persones.

Al Pirineu de Lleida, d’oest a est hi ha, en primer lloc, la Setau Sagèth, que fa 
una volta per la part més occidental de la Val d’Aran. Els refugis dera Honeria i 
Conangles en formen part. En segon lloc, travessant les valls del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hi ha la pionera: la Carros de Foc, que 
l’any 2020 celebrarà el vintè aniversari. Com en el joc de l’oca, es va saltant de 
refugi en refugi, fins a onze si es fa la Carros de Foc Plus: Restanca, Ventosa i 
Calvell, Colomèrs, Saboredo, Amitges, Estany Long, Colomina, Josep Maria Blanc, 

Ernest Mallafré, Gerdar i Pla de la Font. En tercer lloc, la PassAran és una volta 
transfronterera pel Couserans i els qui la segueixen fan una de les nits al refugi 
Amics de Montgarri. En quart lloc hi ha l’última que s’ha creat: el Tour du Mont 
Valier. Del vessant sud només se sojorna al refugi del Fornet. En cinquè lloc La 
porta del cel, també transfronterera, travessa el Parc Natural de l’Alt Pirineu i, a 
França, el Parc Natural de l’Ariège. És coneguda perquè a mitja travessa es culmina 
la Pica d’Estats. Els refugis Certascan i Vallferrera en formen part.

En sisè lloc hi ha la Cavalls del Vent, en ple Parc Natural del Cadí-Moixeró. Entre 
d’altres, es passa pels refugis Prat d’Aguiló, Cortals de l’Ingla i Serrat de les Esposes. 
El Jordi Sabaté, que gestiona el refugi Prat d’Aguiló des del 1997 —i abans ja havia 
treballat al refugi Vallferrera durant cinc anys—, reconeix que “es pot parlar d’un 
abans i un després de la Cavalls del Vent. L’èxit ha estat brutal i refugis on abans 
no hi anava ningú, ara són plens de gent que porten un forfet a la mà i, només 
arribar al refugi, ens l’ofereixen perquè hi posem el segell“. L’any 2019 en van 
ser 1.500, però, segons asseguren els guardes, un nombre semblant la van fer 

pel seu compte. “L’efecte Kilian hi té molt a veure!“, diu el Jordi, i conclou que si 
s’arreglessin i s’ampliessin els refugis es podria augmentar l’afluència de visitants 
i oferir un servei a l’altura del segle XXI. “Perquè la imatge que la gent s’emporta 
d’alguns refugis, per més bon servei que oferim els guardes, també és la que 
s’emporten dels parcs naturals del Pirineu, del país i de les entitats propietàries de 
les instal·lacions!“

Finalment, en setè lloc, hi ha la ruta dels Estanys Amagats, que transcorre entre 
la Cerdanya i Andorra. Des que el refugi de l’Illa, situat a Andorra, s’ha reformat i 
s’ha guardat, ha augmentat el nombre de persones que la segueixen. L’any 2019 
la van fer gairebé 200 persones, i només per la central de reserves. Altres la van fer 
pel seu compte. Entre els cinc refugis de pas, s’hi troben els d’Estanys de la Pera i 
Cap del Rec, on també els arriba gent que, com si fossin traginers, caminen amb la 
companyia d’uns rucs que els porten l’equipatge. “Sobretot són estrangers. Vénen 
amb l’empresa Burrotrek durant els mesos de juliol i agost, i ells mateixos menen 
els rucs“, explica la Genni Archetti, que fa nou anys que gestiona el refugi dels 
Estanys de la Pera.

Aquestes són les rutes modernes, però no es pot passar per alt la ruta mare, la més 
antiga i coneguda internacionalment. Les uneix totes i no forma un circuit, sinó 
que va de l’Atlàntic al Mediterrani. És el Sender de Gran Recorregut 11, un itinerari 
de muntanyes russes que puja i baixa sense parar i sorprèn amb nous paisatges 
alpins rere cada collada. Va néixer el 1985 i està senyalitzat amb les típiques ratlles 
de pintura blanca i vermella.

I al Prepirineu també n’hi ha una altra de famosa, el Camí dels Bons Homes (GR-
107), de la qual els refugis de la Basseta, Cortals de l’Ingla i Molí de Gósol són 
punts de pas.

Avui, doncs, es disposa d’un bon ventall de travesses organitzades, senyalitzades 
i amb una infraestructura al darrere, i cada vegada hi ha més gent que decideix 
dedicar uns dies de vacances a aquesta activitat. Perquè caminar no és només fer 

El refugi de Cuberes està situat a la Reserva de Boumort, a 1.480 m d’altura. (Oriol Clavera) 

El refugi del Fornet, entre al Pallars i la Val d’Aran, obre gairebé tot l’any. (R. del Fornet)

El refugi Ras de Conques és a prop del poble d’Ars, a les Valls de Valira. (R. de Ras de Conques)



Travessant les valls del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 

hi ha la pionera: la Carros de Foc, 
que l’any 2020 celebrarà el vintè 

aniversari. Com en el joc de l’oca, es va 
saltant de refugi en refugi, fins a onze 

si es fa la Carros de Foc Plus: Restanca, 
Ventosa i Calvell, Colomèrs, Saboredo, 

Amitges, Estany Long, Colomina, Josep 
Maria Blanc, Ernest Mallafré, Gerdar i 

Pla de la Font. 

Estany Tort de Peguera, als peus del refugi Josep Maria Blanc. (Oriol Clavera) 
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En aquests establiments encara no hi ha arribat 
la globalització i cadascun és diferent, tant sigui 
per la situació, la construcció, els serveis,  
la capacitat i els àpats, com per les activitats  
que s’hi fan. 

Joan Ventosa i Calvell va voler celebrar el seu 50 aniversari com a soci del Centre Excursionista de 
Catalunya cedint-li l’ús de l’edifici com a refugi de muntanya. (Francesc Tur)
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esport; és viure la vida a un altre ritme. Se surt d’hora, no perquè es tingui pressa 
o per por de fer tard, sinó perquè cal fugir del sol del migdia, de les tempestes 
de tarda i de l’arribada de la nit, i s’arriba aviat als refugis per gaudir de la calma.

L’estada als refugis
Després de confirmar al guarda el nombre de persones, si es farà la mitja pensió 
i el pícnic de l’endemà, o si algú necessita un règim alimentari especial, és el 
moment d’aparcar les motxilles, buscar els llits assignats i relaxar-se amb una bona 
dutxa fins a l’hora de sopar, que acostuma a ser entre les set i les vuit del vespre. 
Llavors és quan sorgeixen les converses durant les quals els refugis sovint en són els 
protagonistes. Sobretot els seus àpats. La Marta Comas, que cada any es reserva 
quatre o cinc dies per fer una d’aquestes travesses amb tres amigues, comenta 
que, tot i caminar cada dia, en comptes d’aprimar-se, s’engreixen: “Ens relaxem, 
ens encanten els menjars dels refugis i sempre cau alguna cervesa o ampolla de vi, 
així que tornem a casa amb un quilo de més!“.

Però també es comenten les dutxes d’uns i altres, el fred o la calor de les 
habitacions comunitàries, el tipus de lavabos... En aquests establiments encara 
no hi ha arribat la globalització i cadascun és diferent, tant sigui per la situació, la 
construcció, els serveis, la capacitat i els àpats, com per les activitats que s’hi fan. 
La majoria són edificis que ja existien, però amb un ús ben diferent: barracons 
on vivien els treballadors de les obres hidroelèctriques, cases per als enginyers 
d’aquestes obres o per a enginyers forestals que gestionaven grans boscos, homes 
adinerats que es podien permetre el caprici d’unes segones residències en altura... 
Pocs van ser construïts expressament per als excursionistes. Un d’ells va ser el de 
Vallferrera. Inaugurat el 1935, va ser el primer refugi de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), creada només dos anys abans. L’objectiu era 
facilitar l’ascensió a la Pica d’Estats (3.143 m), el cim més alt de Catalunya.

Però quan Mossèn Cinto, vestit amb sotana i equipat amb un paraigua, una maleta 
i calçat de ciutat, va pujar-hi, encara no existia el refugi. Era el 24 d’agost de 1883. 
Després, homes i dones amb espardenyes, rotxetons, americanes i cordes d’espart 
es van començar a enfilar per les roques de refugis com el d’Amitges, el Mallafré..., 
i tots trobaven a faltar aixoplucs per fer-hi nit, de manera que a poc a poc es va 
anar establint la xarxa actual.

Altres refugis també són els camps base per a l’ascensió de muntanyes mítiques. 
Des de Restanca, Colomèrs o Ventosa i Calvell, s’emprèn la pujada al Montardo 
(2.833 m), un cim característic per la seva situació central al fons de la vall del poble 
d’Arties; el Ventosa i Calvell també és conegut perquè facilita l’accés als tres mils 
de la zona: la Punta Alta (3.014 m), el Comaloformo (3.029 m), els Besiberris...; 
des de Conangles es fa un altre tres mil, el Molières (3.010 m); des de Colomina 
i el Josep Maria Blanc es puja al Peguera (2.982 m) i al Monestero (2.877 m); el 
Mallafré és conegut per l’escalada o l’ascensió als famosos Encantats (2.748 m); 
el de Certascan, per pujar al cim homònim (2.853 m); els dels Estanys de la Pera i 
Cap del Rec, per coronar la Tossa Plana de Les (2.904 m)...

Avui els paisatges que van inspirar Mossèn Cinto en la seva èpica llegendària 
són els mateixos, però els serveis que ofereixen els refugis permeten travesses 
amb menys pes a la motxilla i més comoditats. Per acabar, tan sols un apunt per 
recordar que també hi ha els refugis lliures i els refugis situats a dins de poblacions, 
però els uns i els altres són una altra història i se’n pot parlar un altre dia.

El refugi del Gerdar està situat a l’antiga carretera de la Bonaigua, al 
Pallars Sobirà, a 10 km d’Esterri d’Àneu. (Oriol Clavera)

L’any 2000 va néixer la primera ruta a 
peu entre refugis: la Carros de Foc. Com 
passa amb els millors guisats, va ser el 
resultat d’una cuina lenta i, un cop a taula, 
va agradar a tothom, tant a les famílies 
com als solitaris, tant als muntanyencs 
experimentats com als grups de joves 
principiants, tant als amants de les rutes 
clàssiques com als qui busquen alternatives. 

La ruta pionera
L’any 2000 va néixer la primera ruta a peu entre refugis: la Carros de Foc. Com 
passa amb els millors guisats, va ser el resultat d’una cuina lenta i, un cop a taula, 
va agradar a tothom, tant a les famílies com als solitaris, tant als muntanyencs 
experimentats com als grups de joves principiants, tant als amants de les rutes 
clàssiques com als qui busquen alternatives. Des de l’any 1974, quan es va guardar 
el primer refugi del Parc Nacional, fins avui, han passat quaranta-cinc anys durant 
els quals s’ha perfilat un trekking incrustat a la muntanya en forma d’un llarg 
sender circular. Després han sorgit altres circuits que en copien el funcionament, 
però la Carros de Foc continua essent un referent, de manera que el 2019 van 
comprar el forfet unes 2.450 persones, i la xifra continua augmentant. No se sap 
quantes la van fer pel seu compte.

Els runners no s’aturen als refugis, però aporten milions a les comarques
La ruta Cavalls del Vent i la modalitat de seguir-la en menys de 24 hores, juntament 
amb la història vital del Kilian Jornet vinculada al refugi de Cap del Rec, han 
confluït en una de les curses més esperades i reeixides: la Salomon Ultra Pirineu. 
Ja ha complert onze edicions, té sis modalitats i s’hi apunten runners de més de 
seixanta països. La prova reina és l’Ultra Pirineu, amb 94 km de distància i 6.200 m 
de desnivell positiu. L’any 2009 s’hi van inscriure 270 persones i el 2019 ja en van 
ser 4.000. La conseqüència és que durant el cap de setmana del 5 i 6 d’octubre 
de 2019 es va fer ple a tots els establiments de la Cerdanya i molts del Berguedà, 
un impacte econòmic molt important per a l’economia de la zona.



El refugi del Fornet és a 4 km del poble d’Alós d’Isil. (Oriol Clavera)
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Les habitacions del refugi del Fornet tenen bones vistes de les muntanyes. (Oriol Clavera)

La ruta Cavalls del Vent i la 
modalitat de seguir-la en menys 

de 24 hores, juntament amb la 
història vital del Kilian Jornet 
vinculada al refugi de Cap del 
Rec, han confluït en una de les 

curses més esperades i reeixides: 
la Salomon Ultra Pirineu. 



Fitxa tècnica dels refugis de muntanya 
lleidatans (d’oest a est)

1. Era Honeria (1.015 m) (Tancat per reformes des del 2017)
Propietat: Conselh Generau d’Aran
Comarca: Val d’Aran
Places: 30

2. Conangles (1.555 m)
Propietat: Conselh Generau d’Aran
Comarca: Val d’Aran
Places: 36
Web: www.eraportadaran.com 
Correu electrònic: montanasdearan@gmail.com
Tel.: 696 649 871 

3. Restanca (2.010 m)
Propietat: Conselh Generau d’Aran
Comarca: Val d’Aran
Places: 76
Tel.: 608 036 559 

4. Ventosa i Calvell (2.220 m)
Propietat: Centre Excursionista de Catalunya
Comarca: Alta Ribagorça
Places: 70
Web: http://www.refugiventosa.com/ 
Correu electrònic: info@refusonline.com 
Tel.: 973 29 70 90 / 973 64 16 81 

5. Amics de Montgarri (1.675 m)
Comarca: Val d’Aran
Places: 50
Web: http://www.montgarri.com/ 
Correu electrònic: info@refusonline.com
Tel.: 639 494 546 

6. Colomèrs (2.135 m)
Propietat: Conselh Generau d’Aran
Comarca: Val d’Aran
Places: 60
Web: https://www.refugicolomers.com/ 
Correu electrònic: info@refusonline.com 
Tel.: 973 25 30 08 / 973 64 16 81

7. Saboredo (2.310 m)
Propietat: Conselh Generau d’Aran
Comarca: Val d’Aran
Places: 28
Web: https://www.refusaboredo.com/ 
Tel.: 665 289 896 

8. Amitges (2.365 m)
Propietat: Centre Excursionista de Catalunya
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 74
Web: http://www.amitges.com
Correu electrònic: info@amitges.com
Tel.: 973 25 01 09 

9. Estany Long (1.985 m)
Propietat: Parc Nacional d’Aigüestortes
Comarca: Alta Ribagorça
Places: 47
Correu electrònic: info@refusonline.com 
Tel.: 973 29 95 45 / 973 64 16 81

10. Colomina (2.420 m)
Propietat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Comarca: Pallars Jussà
Places: 50
Web: https://www.feec.cat/refugi/refugi-colomina/ 
Correu electrònic: colomina.refugi@feec.cat
Tel.: 973 25 20 00 

11. Josep Maria Blanc (2.350 m)
Propietat: Centre Excursionista de Catalunya
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 60
Web: http://www.jmblanc.com/es/ 
Correu electrònic: info@refusonline.com 
Tel.: 973 25 01 08 / 973 64 16 81

12. Ernest Mallafré (1.950 m)
Propietat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 34
Correu electrònic: info@refusonline.com 
Tel.: 973 25 01 18 / 973 64 16 81

13. Gerdar (1.500 m)
Propietat: EMD de Sorpe
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 28
Web: https://refugidelgerdar.com/
Correu electrònic: refugidelgerdar@gmail.com 
Tel.: 619 044 476 

14. Pla de la Font (2.015 m)
Propietat: Generalitat de Catalunya
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 23
Web: http://www.pladelafont.com
Correu electrònic: refugipladelafont@gmail.com
Tel.: 619 93 07 71

15. Fornet (1.390 m)
Propietat: Ajuntament d’Alt Àneu i EMD d’Alós
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 24
Web: http://refugidelfornet.es
Correu electrònic: refugidelfornet@yahoo.es 
Tel.: 618 146 706 

16. Pleta del Prat (1.720 m)
Propietat: Ajuntament de Lladorre
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 50
Web: https://refugipletadelprat.net/
Correu electrònic: info@refugipletadelprat.net 
Tel.: 615 241 414

17. Certascan (2.240 m)
Propietat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 40
Web: http://www.refugicertascan.cat 
Correu electrònic: certascan.refugi@feec.org
Tel.: 973 09 23 15 / 647 961 946 

18. Gall Fer (1.690 m)
Propietat: Ajuntament d’Alins
Comarca: Pallars Sobirà
Tel.: 686 978 730 / 654 757 221 

19. Vallferrera (1.940 m)
Propietat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 60
Correu electrònic: info@refusonline.com
Tel.: 973 62 43 78 / 669 532 513 / 973 64 16 81

20. Comes de Rubió (1.980 m)
Propietat: Parc Natural de l’Alt Pirineu
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 50
Web: http://www.refugicomesderubio.com/ 
Correu electrònic: info@refugicomesderubio.com 
Tel.: 973 10 74 75 / 677 065 773
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21. La Basseta (1.720 m)
Propietat: EMD Vila i vall de Castellbò
Comarca: Alt Urgell 
Places: 90
Web: http://www.santjoandelerm.com/
Correu electrònic: info@santjoandelerm.com 
Tel.: 973 29 80 15

22. Ras de Conques (1.840 m)
Propietat: Ajuntament d’Ars
Comarca: Alt Urgell
Places: 16
Web: https://refugi-del-ras-de-conques.webnode.es/ 
Correu electrònic: rasdeconquesrefugi@gmail.com
Tel.: 973 09 11 54 / 661 27 82 28 

23. Cuberes (1.480 m)
Propietat: Ajuntament de Baix Pallars
Comarca: Pallars Sobirà
Places: 40
Web: http://refugicuberes.com/
Correu electrònic: info@refugicuberes.com 
Tel.: 973 25 24 39 / 619 847 866 

24. Refugi de l’Arp (1.937 m)
Propietat: Ajuntament de la Vansa i Fórnols
Comarca: Alt Urgell
Places: 21
Web: http://refugidelarp.cat/
Correu electrònic: arprefugi@gmail.com
Tel.: 665 329 193

25. Coll de Port (1.665 m) (Pendent de licitació)
Propietat: Ajuntament de Josa i Tuixent 
Comarca: Alt Urgell
Places: 32
Tel.: 973 37 02 02 (Ajuntament)

26. Molí de Gósol (1.332 m)
Propietat: Ajuntament de Gósol
Comarca: Berguedà
Places: 24
Web: http://www.molidegosol.com
Correu electrònic: info@molidegosol.com 
Tel.: 636 564 310 

27. Prat Aguiló (2.037 m)
Propietat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Comarca: Cerdanya
Places: 30
Correu electrònic: info@refusonline.com
Tel.: 639 714 087 / 973 64 16 81

28. Cortals de l’Ingla (1.610 m)
Propietat: Bellver de Cerdanya
Comarca: Cerdanya
Places: 22
Correu electrònic: cortalsdelingla@hotmail.com / ginermiri@gmail.com 
Tel.: 605 449 771 / 639 714 087

29. Serrat de les Esposes (1.511 m)
Comarca: Cerdanya
Web: http://www.elserratdelesesposes.com/
Correu electrònic: serratdelesesposes@gmail.com
Tel.: 669 757 266 

30. Estanys de la Pera (2.357 m)
Propietat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Comarca: Cerdanya
Places: 35
Web: https://refugiestanysdelapera.wordpress.com 
Correu electrònic: estanysdelapera.refugi@feec.cat
Tel.: 606 991 473 / 973 64 16 81 

31. Cap del Rec (1.956 m)
Propietat: Ajuntament de Lles de Cerdanya
Comarca: Cerdanya
Places: 68
Web: https://llescerdanya.com
Correu electrònic: refugi@lles.net
Tel.: 973 29 31 00

Travesses a peu entre refugis
Setau Sagèth: http://www.setausageth.com 
Carros de Foc: https://www.carrosdefoc.com/ 
PassAran: http://www.passaran.com/es/
Tour du Mont Valier: https://www.tourdumontvalier.com 
La porta del cel: https://www.laportadelcel.com/ 
Cavalls del Vent: https://www.cavallsdelvent.com
Camí dels Bons Homes: http://www.camidelsbonshomes.com
Estanys Amagats: http://www.rutadelsestanysamagats.com

Travesses amb BTT que sojornen en alguns refugis
Pedals de Foc: https://pedalsdefoc.com/ 
Cavalls del Vent MTB: https://pedals.cavallsdelvent.com/es/ 

Webs:
FEEC: https://www.feec.cat/refugis/ 
CEC: https://cec.cat/el-cec-centre-excursionista-de-catalunya/xalets-i- 
refugis-de-muntanya/ 
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La construcció tradicional amb fusta ofereix molt caliu al refugi del Fornet. (R. del Fornet) 

Interior del refugi de Montgarri, Naut Aran. (Davide Camesasca) 



PYRENEAN MOUNTAIN  
SHELTERS: THE LIGHTHOUSES  
OF THE MOUNTAINS
The Lleida Pyrenees contain thirty-one mountain 
shelters. These are spread across several different 
comarques (local districts) and mainly located at 
high altitudes, at up to 2,420 metres. As well as 
offering hostelry services and providing relevant 
information, their privileged locations turn them 
into something akin to isolated lighthouses, from 
which visitors can discover their surrounding areas.
When they open to the public depends on where 
they are located and the time of year. They all 
open in summer, as the vast majority form part of 
trekking crossing routes, such as: Setau Sagèth, 
the Tour du Mont Valier, Porta del Cel (Heaven’s 
Gate) and Els Estanys Amagats (The Hidden 
Lakes), which visit various different shelters. 
The Lleida shelters saw their first crossing route 
between mountain shelters in 2000. This was 
Carros de Foc (Chariots of Fire), which seduced 
both families and experienced mountaineers 
alike. Later, Cavalls del Vent (Wind Horses) 
opened the way for races, such as the Salomon 
Ultra Pirineu race, which attracts runners from 
more than sixty different countries and welcomed 
4,000 competing athletes in 2019.
Some mountain shelters extend their summer 
season to allow people to enjoy the autumn 
season; these include the Era Honeria, Conangles 
and Gerdar shelters. Some others, such as El 
Fornet, Comes de Rubió and Cuberes (which is 
located in the Boumort National Hunting Reserve), 
do this in order to offer visitors such unique 
experiences as the braying of the deer. Others, 
including Amics de Montgarri, Pla de la Font, 
Comes de Rubió, La Basseta, Ras de Conques, 
Cortals de l’Ingla, Serrat de les Esposes and Molí 
de Gósol, only remain open until it snows, as they 
are resting points for bicycle excursions. Amongst 
the cycling routes, it is relevant to highlight Pedals 
de Foc (Pedals of Fire), which runs around the 
Aigüestortes and Estany de Sant Maurici National 
Park. Another cycling route, Cavalls del Vent MBT, 
runs around the El Cadí-Moixeró Natural Park. 
In winter, when everything is covered in snow, 
there are some shelters that remain open because 
they form part of winter sports resorts where 
people enjoy cross-country skiing or snowshoeing 
(as in the cases of El Gall Fer, Pleta del Prat, Coll 
de Port, Arp, and Cap del Rec) or where they do 
ski crossings or snowshoeing (as along the Carros 
de Foc route). Finally, several mountain shelters, 
such as those of Gerdar, Fornet, Comes de Rubió, 
Basseta, Cap del Rec and Molí de Gósol, are open 
almost all year. 
The majority of these facilities work by prior 
booking and people can enjoy them as rest areas 
when making crossings or following routes. 
They can also serve as base camps for mountain 
ascents, for people climbing peaks such as El 
Montardo (2,833 m), La Punta Alta (3,014 m), El 
Comaloformo (3,029 m), Els Encantats (2,748 m) 
and El Certascan (2,853 m), amongst others. 
In summary, the mountain shelters of the Lleida 
Pyrenees allow travellers to enjoy nature in its 
purest form. What is more, they enable them to 
do this with less weight in their backpacks and 
more commodities than in the past.

LES REFUGES PYRÉNÉENS,  
PHARES DE LA MONTAGNE
Les Pyrénées de Lleida comptent trente et un 
refuges de montagne répartis dans différents 
districts et situés, pour la plupart, à des altitudes 
pouvant atteindre les 2 420 mètres. Ils offrent 
des services d’hébergement et de conseil, tandis 
que leur emplacement privilégié en fait des 
phares isolés pour mieux découvrir les environs.
Leur ouverture au public dépend de leur 
localisation et de l’époque de l’année. Ils 
ouvrent tous en été, car la plupart d’entre 
eux font partie de certaines traversées à pied 
qui passent par différents refuges : la Setau 
Sagèth, le Tour du Mont Valier, la Porta del cel, 
les Estanys Amagats... Les refuges de LLeida 
ont connu la première traversée entre refuges 
en l’an 2000. Il s’agissait de la Carros de Foc 
(Chariots de feu), qui a séduit tant les familles 
que les alpinistes expérimentés. Par la suite, la 
Cavalls del Vent (Chevaux du vent) a donné lieu 
à des courses comme l’Ultra Pyrénées Salomon, 
qui attire des coureurs de plus de soixante pays 
et la participation de 4 000 athlètes à la dernière 
édition de 2019.
Certains refuges prolongent la saison d’été pour 
pouvoir profiter de l’automne, tels que ceux 
d’Era Honeria, Conangles ou Gerdar. D’autres 
le font pour offrir des expériences uniques, 
comme le brame du cerf dans des refuges 
comme Fornet, Comes de Rubió ou Cuberes, 
ce dernier étant situé dans la Réserve nationale 
de chasse de Boumort. D’autres ouvrent 
jusqu’à ce qu’il neige, car il s’agit de lieux de 
repos pour les excursions cyclistes : Amics de 
Montgarri, Pla de la Font, Comes de Rubió, la 
Basseta, Ras de Conques, Cortals de l’Ingla, 
Serrat de les Esposes, Molí de Gósol... Parmi les 
itinéraires pour cyclistes, citons les Pedals de Foc 
(Pédales de feu), qui contourne le Parc national 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Un 
autre itinéraire cycliste, la Cavalls del Vent VTT, 
a lieu aux alentours du Parc naturel de Cadí-
Moixeró. 
En hiver, lorsque le massif est entièrement 
enneigé, certains refuges sont ouverts parce 
qu’ils font partie de stations proposant du ski 
de fond ou à raquettes (Gall Fer, Pleta del Prat, 
Coll de Port, Arp ou Cap del Rec) ou parce qu’on 
y pratique le ski de randonnée ou la raquette 
(circuit Carros de Foc). Enfin, des refuges 
comme celui de Gerdar, Fornet, Comes de 
Rubió, Basseta, Cap del Rec ou Molí de Gósol 
sont ouverts pratiquement toute l’année. 
La plupart de ces installations travaillent sur 
réservation et les gens les utilisent pour s’y 
reposer lors de leurs traversées ou circuits, 
mais elles servent aussi de camp de base 
pour l’ascension à des sommets tels que le 
Montardo (2 833 m), la Punta Alta (3 014 m), 
le Comaloformo (3 029 m), les Encantats (2 748 
m) ou Certascan (2 853 m), entre autres. 
En définitive, les refuges des Pyrénées de Lleida 
permettent aux voyageurs de profiter de la 
nature à l’état pur. Avec toutefois des sac à dos 
moins lourds et plus de confort qu’autrefois.

REFUGIS PIRENENCS,  
ES FARS DERA MONTANHA
En Pirenèu lheidatan que i a trenta un refugis de 
montanha esbarricadi entre diferenti parçans e 
situadi, majoritàriaments, en còtes qu’artenhen 
enquiàs 2.420 mètres d’altitud. Aufrissen es 
servicis d’osteleria e assisténcia informativa, e 
es sues enclavades privilegiades les hèn a vier 
fars isoladi d’a on poder conéisher er entorn.
Era sua dubertura ath public que depen dera 
sua localizacion e dera sason der an. Toti 
daurissen en ostiu, ja qu’era grana majoritat 
hèn part de quauques rotes a pè que passen 
per diferenti refugis: eth Setau Sagèth, eth Tour 
du Mont Valier, era Porta del Cel, Els Estanys 
Amagats... Es refugis lheidatans vederen a 
nèisher era prumèra trauèssa entre refugis er 
an 2000. Que siguec era Carros de Foc, que 
sedusic tant a familhes coma montanhaires 
damb experiéncia. Dempús, era Cavalls del Vent 
a hèt possibles corses com era Salomon Ultra 
Pirineu, qu’atrè a corredors de mès de seishanta 
païsi e ua participacion de 4.000 atlètes ena 
darrèra convocatòria der an 2019.
Quauqui refugis alonguen era sason d’ostiu 
entà poder gaudir dera tardor, coma es d’Era 
Honeria, Conangles o Gerdar. D’auti qu’ac hèn 
entà aufrir experiéncies uniques, com era brama 
deth cèrvi en refugis com eth Fornet, Comes 
de Rubió o Cuberes, aguest darrèr plaçat ena 
Resèrva Nacionau de Caça de Boumort. D’auti 
daurissen enquia que nhèue, ja que son lòcs tà 
posar-se quan se hèn excursions en bicicleta: 
Amics de Montgarri, Pla de la Font, Comes de 
Rubió, la Basseta, Ras de Conques, Cortals de 
l’Ingla, Serrat de les Esposes, Molí de Gósol... 
Entre es rotes ciclistes que cau remercar era 
Pedals de Foc, qu’entornege eth Parc Nacionau 
d’Aigüestòrtes e Estanh de Sant Maurici. Ua 
auta rota ciclista, era Cavalls del Vent MBT, se 
hè enes entorns deth Parc Naturau deth Cadí-
Moixeró.
En iuèrn, quan tot ei caperat de nhèu, tanben 
i a refugis dubèrti perque son part d’estacions 
iuernaus a on se hèn esquí de hons o raquetes 
(coma eth Gall Fer, Pleta del Prat, Coll de Port, 
Arp o Cap del Rec) o perque se practiquen er 
esquí de montanha o raquetes (rota Carros de 
Foc). Fin finau, refugis coma eth deth Gerdar, 
Fornet, Comes de Rubió, Basseta, Cap del Rec o 
Molí de Gósol son dubèrti lèu tot er an.
Era màger part d’aguestes installacions 
trabalhen damb resèrves e era gent ne gaudís 
coma lòc de repòs des sues trauèsses o rotes, 
mès tanben hèn de camp basa entara ascension 
tà montanhes coma eth Montardo (2.833 m), 
era Punta Alta (3.014 m), eth Comaloformo 
(3.029 m), Els Encantats (2.748 m) o eth 
Certascan (2.853 m), entre d’autes.
En definitiva, es refugis deth Pirenèu de Lhèida 
permeten ath viatgèr gaudir dera natura en 
estat pur. Mès, damb mens pes en morralet e 
damb mès comoditats qu’antan.

REFUGIOS PIRENAICOS,  
LOS FAROS DE LA MONTAÑA
El Pirineo leridano cuenta con treinta y un refugios de montaña repartidos 
entre diferentes comarcas y situados, mayoritariamente, en cotas que 
alcanzan hasta los 2.420 metros de altura. Ofrecen los servicios de 
hostelería y asesoramiento informativo, y sus enclaves privilegiados los 
convierten en faros aislados desde los cuales conocer el entorno.
Su apertura al público depende de su localización y de la época del año. 
Todos abren en verano, ya que la gran mayoría forman parte de algunas 
travesías a pie que pasan por distintos refugios: la Setau Sagèth, el Tour 
du Mont Valier, La porta del cel, Els Estanys Amagats... Los refugios 
leridanos vieron nacer la primera travesía entre refugios el año 2000. 
Fue la Carros de Foc, que sedujo tanto a familias como a montañeros 
experimentados. Después, la Cavalls del Vent ha dado lugar a carreras 
como la Salomon Ultra Pirineu, que atrae a runners de más de sesenta 
países y una participación de 4.000 atletas en la última convocatoria del 
año 2019.
Algunos refugios alargan la temporada de verano para poder disfrutar del 
otoño, como los de Era Honeria, Conangles o Gerdar. Otros lo hacen para 
ofrecer experiencias únicas, como la berrea del ciervo en refugios como 
el Fornet, Comes de Rubió o Cuberes, este último situado en la Reserva 

Nacional de Caza de Boumort. Otros abren hasta que nieva, ya que son 
puntos de descanso para excursiones en bicicleta: Amics de Montgarri, Pla 
de la Font, Comes de Rubió, la Basseta, Ras de Conques, Cortals de l’Ingla, 
Serrat de les Esposes, Molí de Gósol... Entre las rutas ciclistas destaca la 
Pedals de Foc, que circunvala el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici. Otra ruta ciclista, la Cavalls del Vent MBT, tiene lugar en 
los alrededores del Parque Natural del Cadí-Moixeró. 
En invierno, cuando está todo nevado, también hay refugios abiertos 
porque forman parte de estaciones invernales donde se practica esquí de 
fondo o raquetas (como el Gall Fer, Pleta del Prat, Coll de Port, Arp o Cap 
del Rec) o porque se practica el esquí de travesía o raquetas (ruta Carros 
de Foc). Por último, refugios como el del Gerdar, Fornet, Comes de Rubió, 
Basseta, Cap del Rec o Molí de Gósol están abiertos casi todo el año. 
La mayoría de estas instalaciones trabajan bajo reserva y la gente las 
disfruta como punto de descanso de sus travesías o rutas, pero también 
actúan de campo base para la ascensión a montañas como el Montardo 
(2.833 m), la Punta Alta (3.014 m), el Comaloformo (3.029 m), Els 
Encantats (2.748 m) o el Certascan (2.853 m), entre otras. 
En definitiva, los refugios del Pirineo leridano permiten al viajero disfrutar 
de la naturaleza en estado puro. Eso sí, con menos peso en la mochila y 
más comodidades que antaño.



LLEIDA AMB ULLS  
D’IGERS
Com Instagram s’ha convertit en una guia virtual de viatge elaborada
pels mateixos viatgers.
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TEXT: Joan Cama 
FOTOS: els autors 

“La fotografia ens permet 
mostrar coses que ens 
fascinen, persones que 
estimem o llocs que 
apreciem”. Ho deia la 
fotògrafa estatunidenca 
Annie Leibovitz en recollir 
el Premi Príncep d’Astúries 
l’any 2013. Fou la primera 
dona en exposar a la 
National Portrait Gallery de 
Washington DC i la darrera a 
retratar el músic John Lennon 
abans del seu assassinat 
el 1980. I és que, qui més qui 
menys, porta un fotògraf 
a dins amb el mateix afany 
que Leibovitz per capturar i 
compartir moments o indrets 
que hom estima o aprecia.

En aquest sentit, Instagram ha despertat en molta gent 
l’interès per aquesta forma d’expressió artística. Qui es 
podria resistir a fotografiar la flama màgica de les Falles del 
Pirineu? La popular xarxa social s’ha convertit, també, en 
un aparador sense fronteres per compartir-ho. Amb més 
de mil milions d’usuaris mensuals actius arreu del món, 
una imatge de la floració dels arbres fruiters d’Aitona, al 
Segrià, pot viatjar des de Ponent fins a racons inesperats 
del món. Plataformes virtuals com aquesta han obert les 
portes a noves formes de promoció turística i Fruiturisme 
n’és un exemple clar.
Amb l’objectiu de dinamitzar econòmicament la zona 
del Baix Segre, va néixer ara fa quatre anys el projecte 
Fruiturisme. Des del seu inici, el creixement de visitants ha 
estat exponencial i ha arribat als 18.000 curiosos durant 
la darrera temporada. De fet, només a Instagram s’hi 
pot trobar més de tres mil publicacions amb l’etiqueta 
#fruiturisme. Algunes ja disposen de milers i milers de 
visualitzacions que han propiciat el que podríem definir 
com “efecte crida“.

@mfs_marta El Parc Nacional d’Aigüestortes  
i estany de Sant Maurici. 
https://www.instagram.com/p/Byvgyqao72q/
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Tot i que l’Albert i la Raquel viuen a l’Hospitalet de Llobregat, es confessen “enamorats de les terres de Lleida“. Ja fa anys que visiten 
racons de la plana i de l’Alt Pirineu. No va ser, però, fins aquest passat mes de març que van tenir l’oportunitat de veure, viure i 
capturar l’essència d’Aitona en Fruita —o #AitonaEnFruita—. Ni la Raquel no és model ni l’Albert no és fotògraf, però els posats 
d’ella davant l’objectiu d’ell reuneixen ja uns dotze mil seguidors o “followers“. Justament la mateixa xifra “d’agradaments, cors 
o likes“ que té la postal que van retratar enmig del mar rosat aitonenc. En aquell moment, el cel també era rosa, com el paisatge 
i les faldilles de @lanoiadelbarret —el nom d’usuari d’aquesta parella del Barcelonès—. En el text que acompanya la publicació, 
preguntaven als seus “followers“ qui aniria a “contemplar aquest espectacle“. Una qüestió que ja ha rebut centenars de respostes. 
En moltes d’elles, altres instagramers pregunten “on heu fet aquesta foto?“.

Altres comparteixen les seves ganes d’anar-hi i hi ha qui, directament, afirma que pròximament ho visitarà. Una prova tangible de 
l’efecte crida que pot provocar una sola publicació. No obstant això, els responsables de @lanoiadelbarret expliquen que “cada 
vegada que la gent ens pregunta per aquell racó concret sempre contestem el mateix: aneu al punt d’informació, feu les visites que 
ofereixen i us portaran per molts camins on podreu fer-vos fotografies com la nostra. Tenim molt clar que compartir amb milers i 
milers de persones un racó tan concret pot comportar conseqüències perjudicials per a l’espai. Per això sempre fem bandera d’un 
turisme sostenible i respectuós, a fi que tothom en pugui gaudir ara i en endavant“. 

Un altre indret especialment popular a les xarxes i popularitzat, en gran part, des de dins de les mateixes plataformes digitals és el 
congost de Mont-rebei, a la Noguera. El #CongostdeMontrebei disposa de gairebé trenta-quatre mil imatges d’experiències viscudes 
entre infants, joves i adults en aquest paratge. 

@lanoiadelbarret La floració del Baix Segre.

https://www.instagram.com/p/BuuGnBzh6Ri/



@hadock85 Congost de Mont-rebei 
https://www.instagram.com/p/BrOMAfPlFUR/

@miguelcirc Captura d’un moment de la 
baixada de Falles del Pirineu a Taüll.  
La Vall de Boí. 
https://www.instagram.com/p/BzDFjlqCCYa/
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@javiergeatf Salt d’aigua del Saut deth Pish, 
a la Val d’Aran 
https://www.instagram.com/p/Bzcp9fSIzR3/



Com el moment de tranquil·litat i contemplació que publicava en Pablo Fernández al seu perfil. Encara més cap al nord, a la Val d’Aran, la 
tranquil·litat també hi regna. Tan sols cal fer un cop d’ull a la imatge de @javiergeatf al Saut deth Pish per transportar els cinc sentits fins a aquest 
impressionant salt d’aigua.

L’afluència constant de viatgers per indrets naturals com aquests, a la Noguera o a la Val d’Aran, requereix una cura especial de l’entorn. El 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, a través dels seus mitjans de difusió, ha apostat sempre per comunicar missatges de conscienciació 
i sensibilització vers la preservació del medi natural i cultural. De fet, per mitjà de la marca Ara Lleida es va detectar ja fa anys que Instagram els 
podria beneficiar en la seva tasca de promoció d’un turisme sostenible. Tant és així que des que es va unir a aquesta xarxa social el 5 d’octubre de 
2012,el Patronat ha aconseguit sumar més de trenta-cinc mil “followers“. Una xifra que dia rere dia va en augment. El secret? Compartir amb tots 
ells una fotografia obra d’un “iger“ —abreviatura d’“instagramer“, usuari d’Instagram— de forma diària.

D’aquesta manera, els seguidors no són solament un subjecte passiu a @aralleida sinó que es converteixen en protagonistes. És, justament, el 
mètode amb el qual Ara Lleida ha donat visibilitat a racons menys coneguts de #Lleida amb imatges d’aquells qui ja han trepitjat el mateix indret, 
com la instantània d’una posta de sol darrere el Pilar d’Almenara, a l’Urgell.

@jordisero El sol es pon al Pilar d’Almenara, 
l’Urgell, una edificació d’origen àrab. 
https://www.instagram.com/p/BsVTyygA4_d/
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Tot aquell qui agafi el seu telèfon mòbil i visiti el perfil d’Ara Lleida a 
Instagram no hi trobarà tan sols un preciós àlbum virtual de fotografies. Es 
toparà amb una esplèndida guia de viatge que conté ja gairebé dues mil 
propostes diferents que ofereixen les terres de Lleida. Des d’una posta de 
sol a l’estany d’Ivars i Vila-sana que sembla pintada pel mateix Van Gogh 
fins a una postal emblanquinada de la Coma i la Pedra, al Solsonès. Totes 
amb un mateix tret en comú: representen la identitat i els valors de la 
demarcació com a destinació turística. Una demarcació que és Autèntica, 
Diferent i Natural. Una guia per a viatgers amants de la gastronomia local, 
dels paisatges de pel·lícula o del patrimoni que explica la història de les 
tretze comarques que formen la província.

L’objectiu és clar. Arribar a turistes potencials per mitjà d’imatges dels 
mateixos visitants mostrant de manera subjectiva les diverses realitats de 
la destinació. I és que, si l’oferta turística de les terres de Lleida és realment 
àmplia, les imatges que hom pot capturar de tot plegat són gairebé infinites. 

De fet, “si portes una cinquantena de persones a fotografiar un mateix espai 
obtindràs com a resultat una cinquantena d’imatges totalment diferents“. 
Ho comenta un dels lleidatans amb més seguidors a Instagram —seixanta 
mil— i, probablement, amb més recorregut en la història d’aquesta xarxa 
social. Xavier Cantons no és solament el responsable de les més de set-
centes fotografies que hi ha al perfil de @xaviclick. És també el coordinador 
d’Igers Lleida (@igerslleida). Una tasca que comparteix amb l’Esther Gatnau.

No és ni una associació, ni una fundació ni un grup tancat. És una 
comunitat virtual oberta a tothom formada per igers que de manera 
més o menys freqüent comparteixen imatges d’algun punt del mapa de 
les terres de Lleida. Més enllà de centralitzar aquestes petites obres d’art 
mitjançant l’etiqueta —o “hashtag“— #IgersLleida, també s’encarreguen 
de “desvirtualitzar la comunitat“, segons el mateix Cantons. Ho fan per 
mitjà de trobades entre igers que es reuneixen un dia a una hora concreta 
en un mateix lloc. Són els “Instawalks“.

Instawalk al Tren de la Pobla organitzat pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

@miqueljp99 L’estany d’Ivars i Vila-sana a 
ulls d’iger.  
https://www.instagram.com/p/B1S9ldiiAcm/



@mikel.gomez La Seu Vella és, sens dubte, la 
construcció més fotografiada a la capital del 
Segrià.
https://www.instagram.com/p/BttoaoWF_w
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@andreu_falco Congost de Collegats 
https://www.instagram.com/p/B0xl09dCRCZ



Podríem dir que el Patronat de Turisme s’ha convertit en un gran impulsor 
d’aquest tipus de trobades. De fet, ja n’ha organitzat vint-i-set. La primera 
fou l’any 2013 i el lloc escollit per reunir tots aquests amants de la fotografia 
no podia ser millor: el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Trenta instagramers van tenir l’oportunitat de descobrir l’únic Parc Nacional 
de Catalunya en una excursió amb raquetes. I és que, generalment, aquest 
tipus d’esdeveniments acostumen a coincidir amb activitats concretes que es 
duen a terme al lloc que acull la trobada. Activitats més físiques, com una 
excursió, o experiències més aviat gastronòmiques o culturals. L’impacte del 
primer “Instawalk“ a la xarxa fou més que notable. Se’n van publicar més de 
quatre-centes imatges, de les quals una quarantena van formar part d’una 
exposició que es va instal·lar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs a Lleida.

“Aquestes trobades resulten molt interessants i atractives“, explica el 
responsable d’Igers Lleida. “Fem difusió del territori a la nostra manera“. En 
aquest sentit, Cantons coincideix amb la Raquel i l’Albert, de @lanoiadelbarret, 
en el fet que Instagram s’ha convertit en una guia de viatge interactiva. “Ara 
hi ha moltíssima gent que quan vol anar de viatge no s’adreça de dret a una 
agència a preguntar. Hi ha qui directament obre Instagram i busca imatges 
captivadores per escollir les seves pròximes vacances!“

No només els paisatges made in Lleida triomfen a Instagram. També ho 
fan els i les artistes locals. És el cas de l’obra que va catapultar la muralista 
lleidatana Lily Brik a la fama. La “Juliette“. Un primer pla de la cara d’una 
noia amb la cabellera al vent. “Diria que mai m’havien preguntat tant per la 
localització d’una fotografia!“, afirma @xaviclick.

Hi ha qui diu que #Lleida enamora pels seus sabors, com el de l’oli d’oliva 
d’origen garriguenc, i hi ha qui s’enamora dels colors de la demarcació en 
el transcurs de les quatre estacions de l’any. Un racó on la policromia de les 
nostres terres és especialment notable és la Segarra. Les construccions de 
pedra seca —Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO des del passat 
2018— en contrast amb els colors del sembrat en el transcurs de les esta-
cions de l’any és una d’aquelles imatges que ningú no s’hauria de deixar 
perdre. Com no s’ho van perdre els trenta participants en l’“Instawalk“ orga-

@xaviersans_ La gastronomia local, com l’oli 
de les Garrigues, és també un bon reclam 
entre els instagramers .
https://www.instagram.com/p/BqCaDqzAIap/

@xaviclick  “Juliette“, de Lily Brik, capturada  
al Segrià pel coordinador d’Igers Lleida,  
Xavier Cantons 
https://www.instagram.com/p/BwPhHoEFhtI/
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nitzat pel Patronat per promocionar aquest tret identitari d’algunes comarques 
de la plana. Fins a cent mil seguidors sumaven entre tots els participants, la 
qual cosa representa una xifra alta de turistes potencials.

Qui va dir que “ningú no és profeta a la seva terra“? La Xus (@xus_boya) és de 
Lleida, si bé confessa que “no era pas conscient de tots els atractius de la pro-
víncia“. Ha participat ja en diversos “Instawalks“ organitzats per Ara Lleida, fet 
que li ha permès conèixer i donar a conèixer la riquesa del territori als seus se-
guidors. Ha pujat al Tren dels Llacs i s’ha deixat sorprendre per les construccions 
de pedra seca de la Segarra. “Em va resultar especialment interessant desco-
brir que la comarca ofereix recorreguts senzills per veure i fotografiar aquest 
element patrimonial. De fet, desconeixia l’art de la pedra seca fins aleshores 
i ara sempre hi paro atenció“. Instagram ha suposat per a aquesta lleidatana 
descobrir sota el guiatge d’altres persones espais que ni coneixia i ara “només 
espero que els seguidors que veuen les meves fotografies s’animin a visitar en 
primera persona els indrets que protagonitzen les meves publicacions“.

És bonic veure la @noiadelbarret passejant entre els presseguers d’Aitona o el 
contrast de colors del paisatge segarrenc capturat per la @xus_boya, però… 
no és encara més bonic poder tastar l’oli de les Garrigues o escoltar l’aigua al 
Saut deth Pish? Milers de fotografies a Instagram proven que #Lleida és un te-
rritori captivador i fotogènic, tot i que són molts els qui no s’han atrevit encara 
a deixar-se enamorar per indrets que ja han vist rere la pantalla. Ara és un bon 
moment per obrir aquesta immensa guia virtual de viatge i escollir a quin racó 
de la demarcació prendran la seva pròxima instantània.

Una de les imatges resultants de l’Instawalk 
per la Segarra, obra de @Xus_Boya. 
https://www.instagram.com/p/BUWYUCChF7K/

L’instagramer @joedicopola va ser el guanyador 
del concurs organitzat per Ara Lleida per pro-
mocionar la temporada de neu 2014/15, una 
altra forma de promoció i dinamització per mitjà 
de les xarxes. 
https://www.instagram.com/p/zaTeYQg_PY/

@albertpl89 Trobada de diables a Cervera   
https://www.instagram.com/p/B1nlvapCMk8 



@sportvalen, Valentí Enrich, guanyador del Concurs Fotogràfic “germans Màrquez“

@milghauss Montfalcó Muratllat, a la Segarra https://www.instagram.com/p/Bx9YrU7CNVn/ @miiriiam90 La Vall de Lord, al Solsonès  https://www.instagram.com/p/BzBdXH3Ilth/
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LLEIDA THROUGH THE EYES OF IGERS
“Photography allows us show things that fascinate us, the people 
who we love, and the places that we appreciate“. This is what 
Annie Leibovitz, the renowned American photographer, said 
when she went to collect her Príncipe de Asturias Prize in 2013. 
Now, the popular social network Instagram, which has more 
than a billion active monthly users throughout the world, allows 
an image of trees in bloom in Aitona, in El Segrià, to travel from 
Lleida to all the other continents. In fact, this virtual platform 
has opened the doors to new ways of promoting tourism, and 
“Fruiturisme“ is a clear example of this.
“Fruiturisme“ was developed four years ago, with the aim of 
economically dynamising the Baix Segre area. From the very 
beginning, its growth has been exponential, reaching 18,000 
visitors during the last campaign. In Instagram alone, there 
are more than 3,000 publications bearing the “hashtag“ or 
label #Fruiturisme. Some of these already have thousands and 
thousands of “I like“, “likes“ or small hearts. This is the case 
of the photography of @lanoiadelbarret. In total, over twelve 
thousand users have already seen the publication of this virtual 
profile, which is managed by Albert and Raquel, a couple of 
travellers based in L’Hospitalet de Llobregat. Tens and tens of 
followers have asked them “Where do I have to go to see a 
landscape like this?“; this is an example of what is known as 
the “call effect“. 
The Mont-rebei Gorge is another of the beautiful corners of 
the territory of Lleida that is popular on social networks and 
which has also been promoted by them. #CongostdeMontrebei 
currently includes almost thirty thousand images which have 
been taken by the tourists who have visited it. The Val d’Aran 
is another of the places which is particularly popular with 
“instaturistas“. At the same time, the constant flow of tourists 
to places like these calls for special care to be taken of their 
surroundings. It is with this in mind that the Patronat de Turisme 
of the Diputació de Lleida has always looked to communicate 
messages of awareness and sensitivity via its channels of 
diffusion. Via the Ara Lleida trademark, the entity detected that 
Instagram could help it with this task. For this reason, on 5th 
October 2012, @aralleida was born. Today, more than 35,000 
people follow this fantastic virtual photographic album of tourist 
attractions and interesting spaces in the territory of Lleida. What 
is the secret? Sharing the image of an “iger“ - the abbreviation 
of “instagramer“: a user of Instagram - every day. This is how 
followers become active subjects of @aralleida, and it is through 
their eyes that the Patronat promotes the attractions of the 
province as a destination with #LleidaDNA: which is Different, 
Natural and Authentic. 
The Patronat de Turisme also organizes a series of events to 
publicise everything that #Lleida can offer. This is not only 
through competitions, in which users are encouraged to share 
photographs of the Puppet Fair, of FiraTàrrega, or of the acts 
organised to celebrate the latest title won by Marc Márquez. 
It also promotes “Instawalks“. These are a type of meeting of 
igers, at a specific place, so that they can act as ambassadors 
for that destination and share it with their respective followers. 
The Lleida Iger group, which is coordinated by Xavier Cantons, 
also collaborates in the diffusion of these events. According to 
Cantons: “With fifty people portraying the same landscape, 
you will obtain fifty totally different images“. The “Instawalks“, 
which usually coincide with specific activities, may be physical 
events, like an excursion, or take the form of gastronomic or 
cultural experiences. 
Ara Lleida has already organized twenty-seven “Instawalks“. 
The first, on which some thirty igers participated, was held in 
the Aigüestortes and Estany de Sant Maurici National Park. “We 
promote heritage in our own way“, explains Xavier Cantons, 
“and this is how Instagram has become a virtual travel guide. 
There are people who use this platform to decide what their next 
holiday destination should be“. 
There are those who say that #Lleida enamours with its flavours, 
such as that of olive oil, while others say that it is the different 
colours throughout the year which really captivate people. 
The local district of La Segarra is one of those places where 
the different colours are particularly evident. The dry-stone 
constructions - which have formed part of UNESCO’s Intangible 
Cultural Heritage of Mankind since 2018 - contrast with the 
colours of the crop fields to produce one of those picture 
postcard scenes that nobody should miss.
Xus, or @Xus_Boya, has certainly known how to capture them 
through her camera lens. “It surprised me to discover that there 
are simple routes which allow us to see and photograph this type 
of construction“. This instagramer from Lleida has participated in 
several “Instawalks“. She has been on the Lakes Train and been 
able to taste the flavours of the territory: “I was not previously 
aware of all the attractions that we have within such easy reach“, 
Xus admitted. 
So, as you can see, #Lleida is a territory that enamours people 
both inside and outside Instagram. The images are like dreams, 
but experiencing them in person is even better. So, now could be 
a good time to open this virtual travel guide and choose in which 
corner of the territory you will take your next snapshot.

LLEIDA VUE PAR LES IGERS
“ La photographie nous permet de montrer les choses qui nous 
fascinent, les personnes qu’on aime et les lieux qu’on apprécie “. 
C’est ce que la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz 
a déclaré à la remise de son Prix Prince des Asturies en 2013. 
Aujourd’hui, le populaire réseau social Instagram, qui compte 
plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde, 
permet à une image d’arbres en fleur prise à Aitona, dans le 
Segrià, de voyager de Lleida jusqu’à des continents lointains. En 
fait, cette plateforme virtuelle a ouvert la porte à de nouvelles 
façons de promouvoir le tourisme, comme en témoigne le “ 
Fruitourisme “. 
Le projet “ Fruitourisme “ est né il y a quatre ans dans le but de 
dynamiser l’économie de la zone du Bas Sègre. Depuis ses débuts, 
cette expérience a connu une croissance exponentielle pour 
atteindre les 18 000 visiteurs pendant la dernière campagne. Rien 
que sur Instagram, on trouve plus de 3 000 publications dotées 
du “ hashtag “ (mot-dièse) #Fruiturisme (Fruitourisme). Certaines 
d’entre elles comptabilisent déjà des milliers de “ j’aime, likes ou 
icônes en forme de petits cœurs “. C’est le cas de la photo de 
@lanoiadelbarret (la fille au chapeau). En tout, plus de douze 
mille internautes ont vu la publication de ce profil virtuel géré par 
Albert et Raquel, un couple voyageur originaire de L’Hospitalet 
de Llobregat (près de Barcelone). Des dizaines et des dizaines de 
followers leurs demandent “ où dois-je aller pour voir un paysage 
comme ça ? “ C’est un exemple de “ l’effet d’appel “. 
La gorge de Montrebei est un autre site superbe de la région 
de Lleida qui a gagné en popularité grâce à sa présence sur 
les réseaux sociaux. Le compte #CongostdeMontrebei (gorge 
de Monrebei) comptabilise déjà près de trente mille images 
de touristes qui l’ont visitée. Le Val d’Aran est un autre site 
particulièrement prisé des “ instatouristes “. Cependant, l’arrivée 
constante de voyageurs dans ces sites exige un soin particulier 
de l’environnement. C’est pour cette raison que l’Office de 
tourisme de la Diputación de Lleida a toujours misé sur la 
communication de messages de sensibilisation sur ses canaux 
de diffusion. À travers la marque Ara Lleida, cet organisme a 
détecté qu’Instagram pouvait l’aider dans cette tâche. C’est dans 
ce but que @aralleida est né le 5 octobre 2012. À ce jour, plus 
de 35 000 personnes suivent ce superbe album photo virtuel qui 
regorge de lieux et d’atouts touristiques de la région de LLeida. Le 
secret ? Partager tous les jours l’image d’un “ iger “ (abréviation 
d’“ instagramer “, utilisateur d’Instagram). C’est ainsi que les 
followers sont devenus des sujets actifs d’@aralleida et c’est 
à travers leurs yeux que l’Office de tourisme fait connaître les 
atouts de la province, une destination empreinte d’#ADNLleida. 
Authentique, Différente et Naturelle. 
L’Office de tourisme organise également certains événements 
pour diffuser tous les attraits de #Lleida. Et ce, non seulement 
par le biais de concours encourageant les utilisateurs à partager 
des photos de la Foire de la marionnette, de FiraTàrrega ou de 
la célébration d’un nouveau championnat de Marc Márquez. 
L’organisme promeut également les “ Instawalks “. Il s’agit 
d’une sorte de rencontre entre igers dans un lieu spécifique pour 
que ces derniers deviennent les ambassadeurs d’un lieu et le 
partagent avec leurs followers respectifs. Le groupe Igers Lleida, 
coordonné par Xavier Cantons, collabore également à la diffusion 
de ces événements. “ Avec cinquante personnes représentant le 
même paysage, vous obtiendrez cinquante images totalement 
différentes “, explique M. Cantons au sujet des “ Instawalks “, 
qui coïncident généralement avec des activités concrètes, 
qu’elles soient physiques, comme une excursion, ou de type 
gastronomique ou culturel. 
Ara Lleida a déjà organisé vingt-sept “ Instawalks “. Le premier 
a eu lieu dans le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici et a réuni une trentaine d’igers. “ Nous assurons la 
diffusion du patrimoine à notre manière “, déclare Xavier 
Cantons, “ et c’est comme ça qu’Instagram est devenu un guide 
de voyage virtuel. Il y a des gens qui décident leur prochaine 
destination de vacances grâce à cette plateforme “. 
Certains disent que #Lleida captive par ses saveurs, comme celle 
de l’huile d’olive, d’autres affirment que ce sont ses couleurs 
tout au long de l’année qui les attirent vraiment. Le district de 
la Segarra est l’un de ses lieux particulièrement touchés par la 
polychromie. Les constructions en pierre sèche, classées au 
Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2018, et leur 
contraste avec les couleurs des champs de céréales figurent 
parmi ces tableaux à ne pas rater.
Xus, ou @Xus_Boya, a su le capturer avec son objectif. “ J’ai 
été surprise de découvrir qu’il existe des circuits simples qui 
permettent de voir et de photographier ce type de constructions. “ 
Cette Instagramer de Lleida a participé à plusieurs “ Instawalks “. 
 Elle est montée dans le Train des lacs et a pu déguster les saveurs 
de la région. “ Je n’étais pas consciente de tous les atouts que 
nous avions à proximité “, nous confie Xus. 
Vous voyez, #Lleida est un territoire qui captive sur Instagram et 
ailleurs. Les images sont magnifiques, mais le vivre en personne 
est encore plus incroyable. Alors, c’est peut-être le moment 
d’ouvrir ce guide de voyage virtuel et de choisir dans quel coin de 
notre région vous allez prendre votre prochain cliché.

LLEIDA CON OJOS DE IGERS
“La fotografía nos permite mostrar cosas que nos fascinan, 
las personas que amamos y los lugares que apreciamos“. 
Lo dijo la reconocida fotógrafa estadounidense Annie 
Leibovitz cuando recogía su Premio Príncipe de Asturias el 
año 2013. Ahora, la popular red social Instagram, con más 
de mil millones de usuarios mensuales activos en el mundo, 
permite que una imagen de los árboles floridos de Aitona, 
en el Segrià, viaje desde Lleida hasta el resto de continentes. 
De hecho, esta plataforma virtual ha abierto las puertas a 
nuevos modos de promoción turística y “Fruiturisme“ es 
un claro ejemplo. 
Con el objetivo de dinamizar económicamente la zona 
del Bajo Segre nació hace cuatro años el proyecto 
“Fruiturisme“. Desde sus inicios, el crecimiento ha sido 
exponencial y ha llegado a los 18.000 visitantes durante 
la última campaña. Solamente en Instagram se encuentran 
más de 3.000 publicaciones con el “hashtag“ o etiqueta 
#Fruiturisme. Algunas de ellas cuentan ya con miles y 
miles de “me gusta, likes o corazoncitos“. Es el caso de la 
fotografía de @lanoiadelbarret. En total, más de doce mil 
usuarios han visto ya la publicación de este perfil virtual 
gestionado por Albert y Raquel, una pareja viajera de 
L’Hospitalet de Llobregat. Decenas y decenas de seguidores 
les preguntan “¿dónde debo ir para ver un paisaje así?“. Es 
una muestra del “efecto llamada“. 
El Desfiladero de Mont-rebei es otro de los preciosos 
rincones de la demarcación de Lleida, popular en las redes a 
la vez que popularizado por las propias redes. El #Congost- 
deMontrebei cuenta ya con casi treinta mil imágenes de 
turistas que lo han visitado. La Val d’Aran es otro de esos 
sitios especialmente virales entre los “instaturistas“. Sin 
embargo, la constante recepción de viajeros por lugares 
como estos requiere un especial cuidado del entorno. Es por 
este motivo que el Patronato de Turismo de la Diputación 
de Lleida ha apostado siempre por comunicar mensajes de 
concienciación y sensibilización por medio de sus canales 
de difusión. A través de la marca Ara Lleida, el ente detectó 
que Instagram le podría ayudar en esa tarea, por eso el 5 
de octubre de 2012 nació @aralleida. A día de hoy, más 
de 35.000 personas siguen este precioso álbum fotográfico 
virtual de rincones y atractivos turísticos de la demarcación 
leridana. ¿El secreto? Compartir diariamente una imagen 
de un “iger“ —abreviatura de “instagramer“, usuario de 
Instagram—. Es así como los seguidores se convierten en 
un sujeto activo de @aralleida y es a través de sus ojos que 
el Patronato da a conocer los atractivos de la provincia, un 
destino con #ADNLleida. Auténtica, Diferente y Natural. 
El Patronato de Turismo organiza también ciertos 
eventos para dar a conocer todo lo que ofrece #Lleida. 
No solo a través de concursos, con los que se anima a 
usuarios a compartir fotografías de la Feria de Títeres, de 
FiraTàrrega o del acto de celebración de un nuevo título 
de Marc Márquez. Impulsa, también, los “Instawalks“. 
Una especie de quedada entre igers en un sitio específico 
para que estos se conviertan en embajadores del lugar y 
lo compartan con sus respectivos seguidores. El colectivo 
Igers Lleida, coordinado por Xavier Cantons, colabora 
también en la difusión de estos eventos. “Con cincuenta 
personas retratando un mismo paisaje obtendrás cincuenta 
imágenes totalmente distintas“, dice Cantons sobre los 
“Instawalks“, que generalmente suelen coincidir con 
actividades concretas ya sean físicas, como una excursión, 
o una experiencia gastronómica o cultural. 
Ara Lleida ha organizado ya veintisiete “Instawalks“. El 
primero fue en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici y en él participó una treintena de igers. 
“Hacemos difusión del patrimonio a nuestro modo“, 
explica Xavier Cantons, “y es así cómo Instagram se ha 
convertido en una guía virtual de viaje. Hay quien decide 
a través de esta plataforma cuál será su próximo destino 
vacacional“. 
Hay quien dice que #Lleida enamora por sus sabores, como 
el del aceite de oliva, otros dicen que son los colores a lo 
largo del año lo que realmente cautiva. La comarca de 
la Segarra es uno de esos lugares donde la policromía es 
especialmente notable. Las construcciones de piedra seca 
—Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO desde el 
pasado 2018— en contraste con los colores del sembrado 
es una de esas postales que nadie debería perderse.
Xus, o @Xus_Boya, lo supo capturar a través de su 
objetivo. “Me sorprendió descubrir que existen recorridos 
sencillos que permiten ver y fotografiar este tipo de 
construcciones“. Esta instagramer leridana ha participado 
en varios “Instawalks“. Ha subido al Tren de los Lagos y ha 
podido degustar los sabores de la demarcación. “No era 
consciente de todos los atractivos que tenemos al alcance 
de la mano“, se sincera Xus. 
Ya lo veis, #Lleida es un territorio que enamora dentro y 
fuera de Instagram. Las imágenes son de ensueño, pero 
vivirlo en primera persona resulta aún más increíble. Así que 
ahora puede ser un buen momento para abrir esta guía 
virtual de viaje y escoger en qué rincón de la demarcación 
tomaréis vuestra próxima instantánea.



LLEIDA DAMB UELHS D’IGERS
“Era fotografia mos permet mostrar causes que mos fascinen, 
es persones qu’estimam e es lòcs qu’apreciam“. Qu’ac didec 
era reconeishuda fotografa estatunitenca Annie Leibovitz quan 
remassèc eth sòn prèmi Príncipe de Asturias en 2013. Ara, 
eth popular hilat sociau Instagram, damb mès de mil milions 
d’usatgèrs mensuaus actius en mon, permet qu’ua imatge des 
arbes en flor d’Aitona, en Segrià, viatge de Lleida enquiara rèsta 
de continents. De hèt, aguesta plataforma virtuau a dubèrt es 
pòrtes a naues manères de promocion toristica e “Fruiturisme“ 
qu’ei un exemple evident.
Entà pr’amor de dinamizar economicaments era zòna deth Baix 
Segre neishec hè quate ans eth projècte “Fruiturisme“. D’ençà 
que comencèc, er aument qu’a estat exponenciau e a arribat 
as 18.000 visitaires durant era darrèra campanha. Solaments 
en Instagram se tròben mès de 3.000 publicacions damb 
eth “hashtag“ o etiqueta #Fruiturisme. Quauqu’ues d’eres 
ja an milèrs e milèrs de “m’agrade, likes o còrs“. Ei eth cas 
dera fotografia de @lanoiadelbarret. En totau, mès de dotze 
mil usatgèrs an vist ja era publicacion d’aguest perfiu virtuau 
gestionat per Albert e Raquel, un coble viatjaire de L’Hospitalet 
de Llobregat. Detzenats e detzenats de seguidors les demanen 
“tà on me cau anar entà veir un paisatge com aguest?“ Ei ua 
mòstra der “efècte crida“.
Er estret de Montrebei qu’ei un aute des cornèrs preciosi dera 
demarcacion de Lleida popular enes hilats ath temps que 
popularizat pes madeishi hilats. Eth #CongostdeMontrebei que 
compde ja damb lèu trenta mil imatges de toristes que l’an visitat. 
Era Val d’Aran ei un aute d’aqueri lòcs especiauments viraus 
entre es “instatoristes“. Maugrat tot, era constanta recepcion 
de viatjaires per lòcs com aguesti demane un especiau suenh 
der entorn. Ei per aguest motiu qu’eth Patronat de Turisme 
dera Deputacion de Lleida s’a mostrat tostemps favorable a 
comunicar messatges de conscienciacion e sensibilizacion per 
mejan des sòns canaus de difusion. A trauès dera mèrca Ara 
Lleida, er organisme detectèc qu’Instagram lo poderie ajudar en 
aqueth trabalh, per aquerò eth 5 d’octobre deth 2012 neishec @
aralleida. Aué en dia, mès de 35.000 persones seguissen aguest 
preciós àlbum fotografic virtuau de cornèrs e atractius toristics 
dea demarcacion lheidatana. Eth secret? Compartir diàriaments 
ua imatge d’un “iger“ —abreviacion d’ “instagramer“, usatgèr 
d’Instagram—. Qu’ei atau coma es seguidors vien subjèctes 
actius d’@aralleida e ei a trauès des sòns uelhs qu’eth Patronat 
hè a conèisher es atractius dera província, ua destinacion damb 
#ADNLleida. Autentica, Diferenta e Naturau.
Eth Patronat de Turisme qu’organize tanben quauqui 
eveniments entà hèr a conéisher tot aquerò qu’aufrís #Lleida. 
Non pas solaments a trauès de concorsi, damb es quaus 
s’encoratge a usatgèrs a compartir fotografies dera Hèira de 
Marioletes, de FiraTàrrega o der acte de celebracion d’un aute 
títol de Marc Márquez. Fomente, tanben, es “Instawalks“. Ua 
sòrta de trobada entre igers en un lòc especific tà qu’aguesti 
venguen ambaishadors deth lòc e ac compartisquen damb es 
sòns respectius seguidors. Eth collectiu Igers Lleida, coordinat 
per Xavier Cantons, collabòre tanben ena difusion d’aguesti 
eveniments. “Damb cinquanta persones fotografiant un 
madeish paisatge obtieràs cinquanta imatges totauments 
diferentes“, ditz Cantons sus es “Instawalks“, que 
generauments sòlen coïncidir damb activitats concretes, siguen 
fisiques, coma ua excursion, o ua experiéncia gastronomica o 
culturau.
Ara Lleida qu’a organizat ja vint-e-sèt “Instawalks“. Eth 
prumèr que siguec en Parc Nacionau d’Aigüestòrtes e Estanh 
de Sant Maurici e aquiu que participèren un trentenat d’igers. 
“Hèm difusion deth patrimòni ara nòsta manèra“, explique 
Xavier Cantons, “e ei atau coma Instagram a vengut ua guida 
virtuau de viatge. Que n’i a que decidissen a trauès d’aguesta 
plataforma se quina serà era sua destinacion vacacionau 
venenta“.
I a qui ditz que #Lleida enamore pes sòns sabors, coma eth 
der òli d’oliva, d’auti diden que son es colors ath long der an 
aquerò que reauments sedusís. Era comarca dera Segarra qu’ei 
un d’aqueri lòcs a on era policromia ei especiauments notabla. 
Es construccions de pèira seca —Patrimòni Culturau Immateriau 
dera Unesco d’ençà deth 2018— en contrast damb es colors 
deth semiar qu’ei ua d’aqueres postaus qu’arrés s’aurie de 
pèrder.
Xus, o @Xus_Boya, qu’ac sabec capturar a trauès deth sòn 
objectiu. “Me susprenec descurbir que i a recorruts de bon hèr 
que permeten veir e fotografiar aguest tipe de construccions“. 
Aguesta instagramer lheidatana a participat en diuèrsi 
“Instawalks“. A pujat en Tren des Lacs e a podut degustar es 
sabors dera demarcacion. “Non èra pas conscienta de toti es 
atractius qu’auem a man“, se sincère Xus.
Ja ac vedetz, #Lleida qu’ei un territòri qu’enamore laguens 
e dehòra d’Instagram. Es imatges son de sòni, mès viué’c en 
prumèra persona qu’ei encara mès incredible. Atau qu’ara 
pòt èster un bon moment entà daurir aguesta guida virtuau 
de viatge e trigar en quin cornèr dera demarcacion haratz era 
vòsta següenta fòto.

@indiboix Parc Natural de l’Alt Pirineu  https://www.instagram.com/p/Budk1ppBtfc/
 

@almischi  La Noguera Pallaresa. Pallars Sobirà.  https://www.instagram.com/p/BwTyoqoAoy2/ 

@rosoardo Prat de Cadí  al Parc Natural del Cadí Moixeró  https://www.instagram.com/p/BzfUmaoipZO/
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El Pirineu de Lleida, 

Quíone, la deessa de la neu en la mitologia grega, podria perfectament haver 
abandonat la seva residència a l’Olimp i traslladar-se al Pirineu de Lleida. Sens 
dubte, s’hi trobaria com a casa. En pocs llocs els amants de la neu i de l’esquí tenen 
a la seva disposició una oferta tan àmplia d’estacions alpines i de fons, amb el valor 
afegit que, al seu voltant, el visitant —sigui esquiador o no— pot gaudir d’una 
varietat d’activitats culturals, gastronòmiques, turístiques i d’oci inesgotable. Sí, 
el Pirineu de Lleida és un autèntic Olimp per als qui volen gaudir de la neu.

TEXT: J.C. Monge
FOTOS:Arxiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Òscar Rodbag), estacions d’esquí,  
Pep Hubach, Nacho Morales, Javier Alonso, Oriol Clavera, Sara Molina, Jordi Gómez
 

l’Olimp
blanc



Lleida ofereix a l’esquiador tot un ventall de possibilitats per gaudir de la neu. (Javier Alonso / Baqueira Beret) 
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Pistes entre boscos a l’estació de Lles, a la Cerdanya lleidatana. (Lles)

L’estació d’Aransa a la Cerdanya lleidatana, ofereix gran quantitat d’activitats de neu. (Aransa)

El Pirineu lleidatà disposa d’11 estacions que ofereixen en total uns 500 quilòmetres 
esquiables, amb 246 pistes d’alpí, mentre que els qui prefereixen l’esquí nòrdic 
tenen a la seva disposició nombrosos itineraris.

Les xifres de l’oferta de neu que l’esquiador troba a les estacions lleidatanes són 
prou eloqüents. Entre les onze estacions posen al seu abast més de 4.500 hectàrees 
de superfície esquiable, amb els esmentats 500 quilòmetres de pistes. Per assegurar 
la presència de la neu, els centres hivernals disposen de 1.476 canons d’innivació, 
cosa que els dóna una capacitat per cobrir 160 quilòmetres de superfície. Atès que 
l’esquí de fons és una modalitat que cada vegada té més practicants, les pistes 
lleidatanes ofereixen 167 quilòmetres d’itineraris per a la pràctica de l’esquí i 140 
per recórrer amb raquetes enmig de paisatges de postal. Les estacions lleidatanes 
renoven i milloren els equipaments i serveis any rere any, i actualment estan 
dotades amb 80 remuntadors amb una capacitat de 110.584 viatgers/hora. Als 
11 complexos del territori lleidatà, els amants de la neu que volen iniciar-se en la 
pràctica de l’esquí o millorar el seu nivell hi trobaran l’ajuda professional de més de 
900 monitors. A més a més, entre hotels, càmpings, apartaments i allotjaments de 
turisme rural, el visitant disposa d’una oferta de 26.000 places per pernoctar, cosa 
que representa una generosa oferta per escollir.

A la Val d’Aran es troba l’estació de Baqueira Beret, que és el complex amb 
el domini esquiable més gran d’Espanya, amb un total de 2.273 hectàrees i una 
infraestructura de capacitat enorme, ja que els seus remuntadors li permeten acollir 
18.567 esquiadors de manera simultània i 61.024 l’hora. Una estació que permet a 
més la pràctica de l’esquí nòrdic.

A la comarca de l’Alta Ribagorça hi ha l’estació de Boí Taüll, que, com a prova 
de la qualitat que tenen les pistes lleidatanes, ha rebut aquest 2019 per segon any 
consecutiu, el premi de millor estació d’esquí d’Espanya durant la celebració dels 
World Ski Awards que té lloc al complex hivernal de Kuzbühel, a Àustria.

El Pallars Sobirà acull les estacions d’Espot i Port Ainé (escollida enguany pel 
diari The Guardian com la millor estació petita d’Europa), a més del complex mixt 
de Tavascan, on es poden practicar les dues modalitats, esquí alpí i de fons. Tant 
Espot com Port Ainé han estat distingides per l’Agència Catalana de Turisme amb 
el distintiu de Destinació de Turisme Familiar. I per practicar l’esquí nòrdic, el Sobirà 
ofereix l’estació de Virós-Vallferrera, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Completa l’oferta d’esquí alpí l’estació de Port del Comte, a la comarca del 
Solsonès, que ofereix als seus visitants la zona de debutants més gran dels Pirineus. 
Per a qui prefereixi practicar l’esquí nòrdic, té a la seva disposició una amplíssima 
oferta d’instal·lacions que estan envoltades de preciosos espais naturals protegits.

Altres opcions al Pirineu de Lleida per practicar l’esquí de fons són a la Cerdanya 
lleidatana, amb les estacions d’Aransa i Lles de Cerdanya, i a l’Alt Urgell, 
amb Tuixent-la Vansa i Sant Joan de l’Erm. Per als amants dels recorreguts llargs 
trepitjant la neu, no hi ha res com gaudir del circuit de Pollineres, que connecta les 
estacions de Lles de Cerdanya i Aransa, amb una xarxa de 68 quilòmetres de pistes 
que suposa l’espai esquiable més gran en aquesta modalitat del conjunt de l’Estat 
espanyol.

Joaquim Alsina, director de l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de 
Muntanya (ACEM), creu que el Pirineu lleidatà “té la millor estació al sud dels Alps, 
Baqueira Beret. No es tracta només d’una estació, ja que hi ha tota una vall que 
permet disposar d’una oferta increïble, tant per a l’esquiador com per al visitant que 
no és practicant. A més, diversos centres d’hivern es troben molt a prop de l’únic 
Parc Nacional que hi ha a Catalunya, el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici“, 
explica.

Per la seva banda, Juli Alegre, cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, destaca “la qualitat de les 11 estacions d’esquí 
del Pirineu de Lleida, amb diversos premis internacionals, i l’oferta complementària 
de 125 empreses amb activitats vinculades amb la neu que les fan especialment 
atractives“.

En aquesta línia, la vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, Rosa 
Pujol, assenyala que l’actiu més gran de les estacions lleidatanes és “la qualitat per 
sobre de la quantitat, com també la seva aposta clara per tenir cura de l’entorn; 
una manera de fer que respon a la demanda social de responsabilitat i sostenibilitat 
davant el canvi climàtic i que és un avantatge competitiu per a la nostra marca“, 
manifesta.

Una idea que referma el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que a més 
considera les estacions d’esquí lleidatanes com un “complement al ric patrimoni 
natural, cultural i gastronòmic del Pirineu que s’ha convertit en un recurs econòmic 
imprescindible per a la gent de muntanya, a més de contribuir decididament al seu 
arrelament al territori“.



Activitats per a tota la família a Sant Joan de l’Erm, Alt Urgell. (Sant Joan de l’Erm) Pistes i recorreguts de tots els nivells per gaudir de la neu a Boí Taüll, 
Alta Ribagorça. (Boí Taüll)
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Baqueira Beret, a la Val d’Aran, és el complex amb el domini esquiable més gran d’Espanya, amb un total de 2.273 hectàrees. (Baqueira Beret)



Per mantenir aquesta oferta privilegiada, les estacions del 
Pirineu de Lleida han invertit en la temporada 2019/2020 més 
de 20 milions d’euros. Baqueira Beret, amb 12 milions, és la que 
més diners destina. També han millorat les seves instal·lacions 
Espot, amb una inversió de 5,7 milions d’euros; Boí Taüll, amb 
1,6 milions, i Port del Comte, amb 451.000 euros. Les estacions 
de nòrdic i la mixta de Tavascan han destinat enguany més de 
255.000 euros en inversions.

“En els últims 10 anys els centres hivernals lleidatans han 
invertit 109,4 milions d’euros en manteniment i creació 
d’infraestructures i serveis“, afegeix Juli Alegre. “És una xifra 
molt superior a la de la resta d’estacions de tot Catalunya“, 
insisteix. Són detalls que no s’escapen al visitant, que respon 
amb una presència cada vegada més gran a les pistes 
lleidatanes. N’és un exemple els 1.327.237 forfets venuts la 
campanya 2018/2019.

L’estació de Baqueira Beret és una de les més ben valorades de 
tot l’Estat, gràcies als seus 167 quilòmetres de pistes, l’estat 
de les instal·lacions i la cura de tots els detalls. El complex 
aranès és, juntament amb els de St. Moritz i Zermatt, als Alps 
suïssos, una de les destinacions turístiques d’hivern de gamma 
alta més importants del sud d’Europa. El seu prestigi a escala 
internacional augmenta i, en aquest sentit, l’any 2014 ja va ser 
escollida com la segona millor estació europea en el concurs 
Best Ski Destinations.

Per la seva banda, la guardonada estació de Boí Taüll, a l’Alta 
Ribagorça, disposa de la cota més alta d’esquí de tot el Pirineu 
català, a Puig Falcó, situada a 2.751 metres d’altitud, i ofereix 
als seus visitants més de 50 km de pistes, a més d’una àmplia 
oferta d’activitats d’oci, cultura i esports, que permet combinar 
la qualitat de les seves pistes i instal·lacions amb una situació 
privilegiada en plena Vall de Boí. Una vall amb un conjunt 
romànic declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 2000 per la 
UNESCO i la possibilitat de visitar el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, entre moltes altres opcions.   

Al Pallars Sobirà, l’estació d’Espot disposa de 25 km de pistes i 
5 més d’itineraris. També ofereix als seus visitants la possibilitat 

Port del Comte ofereix la zona de debutants més gran dels Pirineus. 
(Oriol Clavera) 
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L’estació d’Espot disposa de 25 km de pistes i 5 més d’itineraris. (Espot)

Espot i Port Ainé 
ostenten el distintiu de 
Destinació de Turisme 
Familiar, atorgat per 
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Turisme als municipis 
que són especialment 
sensibles a aquest 
tipus de demanda. 



de visitar el Parc d’Aigüestortes, ja que està situada a l’entrada d’aquest espai 
natural. Port Ainé té 26,7 km de pistes i l’estació mixta de Tavascan ofereix les dues 
modalitats d’esquí, l’alpí amb 5 km de pistes i el nòrdic, amb 14 km per practicar 
aquesta disciplina.

Espot i Port Ainé ostenten el distintiu de Destinació de Turisme Familiar, atorgat 
per l’Agència Catalana de Turisme als municipis que són especialment sensibles 
a aquest tipus de demanda. En aquests dos centres també trobem mapes dels 
seus complexos amb les àrees sensibles on hi ha fauna amenaçada, igual que 
en algunes estacions dels Alps. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració 
entre SkiPallars (FGC) amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Servei de Fauna del 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Al Solsonès, l’estació de Port del Comte disposa de 50 quilòmetres de pistes, a 
més de la zona de debutants més gran dels Pirineus. Oberta el 1973 i situada a la 
Catalunya central, és un indret dels Pirineus ben comunicat i que es caracteritza 
per la proximitat als grans nuclis urbans del país. De fet, és el centre hivernal que 
es troba a menys distància de Lleida, Barcelona i Tarragona, cosa que el fa molt 
atractiu per desplaçar-s’hi en un sol dia o un cap de setmana. Port del Comte és un 
complex de caràcter familiar, amb pistes amples i pendents que permeten gaudir 
de la neu a esquiadors de tots els nivells. Disposa d’una moderna instal·lació de 
fabricació de neu artificial, cosa que garanteix una bona quantitat de neu durant 
tota la temporada. Les seves pistes són especialment ben valorades pels esquiadors 
que fugen de la massificació i pels amants de l’esport i la natura.

UN IMPACTE ECONÒMIC NOTABLE AL TERRITORI

Aquesta activitat de les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida suposa, a més, un 
impacte econòmic destacable. La temporada 2018/2019, la repercussió econòmica 
va ser d’uns 402 milions d’euros, dels quals 32,5 milions van provenir de la venda 
neta de forfets, 195 milions serien per l’impacte directe de vendes i altres 174,5 
correspondrien a l’impacte induït, segons l’Associació Catalana d’Estacions d’Esquí 
i de Muntanya (ACEM). El seu president, Joaquim Alsina, considera que l’esquí 
és un factor important de reequilibri territorial. “L’atur a les zones de muntanya 
és molt més baix que a les zones industrials“, subratlla. “Les estacions d’esquí 
garanteixen almenys quatre o cinc mesos de treball. S’han creat negocis al voltant 
dels complexos i això ha ajudat al reequilibri territorial i ha afavorit el rejoveniment 
 

de la població, cosa que fa 40 anys era inimaginable. A més, s’ha revertit el risc de 
despoblament“, afirma.

Segons dades de l’ACEM, cada euro destinat a la compra de forfets crea una 
despesa de 6,03 € d’impacte directe. Alhora, la despesa obtinguda de l’aplicació 
de l’impacte indirecte genera una despesa de 5,34 € que fan els proveïdors a qui 
els clients de les estacions compren béns o serveis. De tal manera que per cada 
euro de despesa en forfets, l’economia generada és de 12,37 €.

Les activitats econòmiques que formen part de l’anomenat impacte directe són 
les procedents de la venda de forfets, les inversions en instal·lacions, les despeses 
de manteniment i de gestió, com també les despeses que fan els esquiadors a 
l’estació o per mitjà dels diferents operadors que presten serveis relacionats amb 
l’oferta de neu, a més de la inversió immobiliària.

Pel que fa a l’impacte induït, inclou les compres a tercers de les persones i les 
empreses que fan les instal·lacions i presten els seus serveis de manteniment i 
gestió, com també les compres a tercers dels operadors que ofereixen serveis als 
visitants que es desplacen a les zones on es troben situades les estacions.

Pel cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
Juli Alegre, no hi ha dubte de la importància del sector de la neu. “A la temporada 
2019/2020 tenim 125 empreses amb ofertes especialitzades que comporten 
més de 2.000 llocs de treball directes i altres 7.500 indirectes, dels quals més de 
900 són de monitors d’esquí“. En aquesta xifra s’inclouen tots els treballadors 
del conjunt dels complexos d’hivern lleidatans en tasques destinades als serveis a 
pistes, remuntadors, taquilles, monitors, botigues i el personal contractat també als 
establiments de restauració, com ara cafeteries, refugis i establiments d’hoteleria 
vinculats directament amb les estacions d’esquí. Els altres 7.500 llocs de treball són 
induïts, ja sigui per mitjà dels sectors de la restauració i l’hoteleria o d’empreses 
amb oferta complementària a l’esquí.

De la procedència dels esquiadors que visiten les pistes lleidatanes, tant d’alpí com 
de fons, al voltant del 41,25% provenen de Catalunya, seguida de la Comunitat de 
Madrid, amb un 19,75%; d’Euskadi, amb un 6,6%, i de la Comunitat Valenciana, 
amb un 8%. És destacable que un 12,72% del total d’esquiadors que van triar les 
pistes lleidatanes la temporada passada procedia de l’estranger, dels quals un 8,48% 
van ser francesos, que representen el 66,70% del total de visitants internacionals.

Tradicional baixada de torxes a Port Ainé. (Port Ainé) Neu, boscos i silenci a 2.000 m d’altitud a l’estació de Lles, a la Cerdanya. (Lles)

Escolars d’arreu aprenen a esquiar a les pistes de Lleida. (Baqueira Beret)
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A Tavascan, s’hi pot practicar les dues modalitats d’esquí: alpí i de fons. (Tavascan)



Paradís de l’esquí nòrdic
Lleida és la zona de l’Estat espanyol amb més complexos dedicats a l’esquí 
nòrdic, ideals per a la gent que vol gaudir de tranquil·litat i de paisatges 
d’una gran bellesa. Són estaciones petites, vinculades a nuclis de població no 
massificats i en un entorn extraordinari, enmig d’espais naturals protegits on es 
pot gaudir del ple contacte amb la natura, generalment de gestió municipal. 
Una d’aquestes estacions, Tavascan, situada a la vall de Cardós, és mixta –s’hi 
poden practicar totes les modalitats de l’esquí–, en una zona envoltada de 
cims alts i una gran quantitat d’estanys d’origen glacial. El complex disposa de 
circuits inclusius de neu, amb un programa anomenat “Sumant capacitats“, 
amb rutes marcades per fer esquí de fons i raquetes especialment adaptades 
per a persones amb alguna discapacitat. L’objectiu és posar a disposició de 
persones amb necessitats especials una sèrie de recorreguts adaptats per tal 
que siguin accessibles per a tothom.

Oferta complementària
L’oferta d’esquí alpí i nòrdic de Lleida té el seu complement perfecte en les 
propostes d’activitats ludicoesportives i d’après-ski que proliferen per tot el 
territori, amb 125 empreses, entre les quals s’inclouen les mateixes estacions 
d’esquí, que ofereixen una gran varietat d’activitats com sortides amb raquetes, 
les excursions i passejades amb trineus tirats per gossos, motos de neu, les 
excursions a cavall o a peu, els quads i els vols panoràmics amb helicòpter, per 
esmentar-ne només algunes.

A més, els complexos hivernals proposen nombroses activitats relacionades 
amb el turisme familiar, que inclouen classes especials d’esquí per als més 
petits, parcs infantils a les pistes, parcs lúdics i d’aventura per a totes les edats o 
activitats de divulgació de l’espai natural de l’entorn de les estacions.

El patrimoni natural és un altre dels actius més importants de la zona i les visites 
i els itineraris pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic 
Parc Nacional de Catalunya; pel Parc Natural de l’Alt Pirineu, i pel Parc Natural 
del Cadí-Moixeró són activitats més que recomanables.

Sense oblidar la sorprenent riquesa cultural del Pirineu lleidatà, començant pels 
monuments romànics de l’Aran, el Pallars Sobirà, sobretot la Vall de Boí –el 
conjunt d’esglésies va ser declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat per la 
UNESCO– i acabant per la cultura gastronòmica, basada en productes de la 
terra de gran qualitat com la carn, els embotits, el formatge, la fruita i les 
hortalisses, l’oli d’oliva, el vi o els licors artesanals. La riquesa gastronòmica es 
pot constatar en les nombroses manifestacions (jornades, mostres, fires, etc.) 
que proliferen per tot el territori al llarg de l’any, i també a l’hivern.

Per refermar la transcendència de l’esquí a les comarques lleidatanes de 
muntanya, aquesta temporada 2019/2020 la ciutat de Lleida ha acollit La Festa 
de la Neu, una iniciativa impulsada pel Grup Segre amb el suport del Patronat 
de Turisme de la Diputació i FGC que va inaugurar la temporada blanca i va 
reunir els representants de les estacions d’esquí alpí i de fons del Pirineu lleidatà.

Candidat als jocs Olímpics d’Hivern del 2030
La possibilitat que els Pirineus siguin la seu dels Jocs Olímpics d’Hivern el 2030 
obre un panorama molt esperançador que pot situar definitivament les estacions 
lleidatanes en el panorama internacional. Així ho creu Juli Alegre.“El sol fet de 
començar a treballar en aquesta línia ja és un gran actiu que ens permet marcar-
nos objectius“, explica. “Cal pensar en gran i plantejar-se objectius grans i sens 
dubte aquest ho és. I encara que no s’aconseguís, el camí que s’haurà fet fins 
llavors ja serà molt important. L’exemple el tenim a Barcelona 92, en la forma 
en què va canviar la ciutat i la va posicionar com a destinació turística“, afegeix. 
“Els Jocs Olímpics aportarien inversions en infraestructures i això ja quedaria per 
sempre més. Hi hauria un abans i un després i, per descomptat, ens ajudaria a 
posicionar-nos en el mercat internacional.“

Joaquim Alsina comparteix la idea que “si ho sabem aprofitar bé, el Pirineu 
es troba davant d’una oportunitat històrica. Tenim el model de Barcelona 92 i 
una candidatura Pirineus-Barcelona per portar els Jocs Olímpics no només seria 
bona per al Pirineu, sinó també per a Barcelona“.

En aquest sentit, reforça la voluntat de la candidatura pirinenca el fet que cada 
temporada són més les competicions que se celebren a les estacions lleidatanes, 
que presenten calendaris esportius cada vegada més complets, amb la disputa 
de diversos campionats de Catalunya i d’Espanya, a més d’acollir competicions 
emblemàtiques a escala internacional, com la Marxa Beret, que el 2019 ha 
arribat a les 40 edicions.

Sens dubte, una oportunitat única que deixaria un llegat de gran valor al Pirineu 
lleidatà.

L’estació de Bosc Virós és ubicada al Parc Natural de l’Alt Pirineu.  
(Òscar Rodbag, Arxiu del Parc Natural de l’Alt Pirineu)

L’oferta complementària per a l’esquiador és important. (Hotel Val de Neu)

Travesses de neu per la Vall Fosca. (Pep Hubach)
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THE LLEIDA PYRENEES: THE OLYMPUS OF SKIERS
There are few places like the Lleida Pyrenees where those who love snow and skiing have 
such a wide offer of alpine and cross-country ski resorts available to them. In this case, 
there is the added value that the visitor, whether a skier or not, can also enjoy an almost 
endless range of cultural, gastronomic, touristic and leisure activities. The Lleida Pyrenees 
have 11 ski resorts which offer a total skiable surface of around 500 km and 246 alpine 
slopes. Meanwhile, those who prefer Nordic skiing can enjoy numerous itineraries, many 
of which can also be followed on snowshoes, in the midst of authentic picture-postcard 
landscapes.
The Baqueira Beret ski resort, in the Val d’Aran, is the complex with the greatest skiable 
area in the whole of Spain, covering a total of 2,273 hectares. It is also one of the most 
important, top-level winter tourism destinations in the south of Europe. Then, in the 
comarca (local district) of L’Alta Ribagorça, it is possible to find the Boí Taüll ski resort. In 
2019, this resort won the prize for the best ski resort in Spain, for the second consecutive 
year. This award was presented at the World Ski Awards: an event that took place at the 
winter sports complex of Kuzbühel, in Austria. 
El Pallars Sobirà houses the alpine ski resorts of Espot and Port Ainé, and also the mixed 
resort of Tavascan, where it is possible to enjoy both alpine and cross-country skiing. Both 
Espot and Port Ainé have been recognised by the Catalan Agency of Tourism with the 
distinction of being Family Tourism Destinations. The alpine skiing offer is completed by 
the Port del Comte resort, in the comarca of El Solsonès, which offers visitors what is 
perhaps the best area for novice skiers in the Pyrenees. Lleida is the Spanish province with 
the most cross-country ski resorts, with those of Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de 
L’Erm, Tuixent-la Vansa and Virós-Vall Ferrera. There are also areas dedicated to this type of 
skiing at the Baqueira Beret and Tavascan resorts.

Joaquim Alsina, the manager of the Catalan Association of Mountain Resorts (ACEM), has 
a very positive opinion of the offer in the Lleida Pyrenees: “They have what is, by far, the 
best ski resort south of the Alps, at Baqueira Beret, which makes this area a little different 
from others. There is also the added advantage that this is not just one resort; there is a 
whole valley, and this allows the skier to enjoy an incredible offer, both as a skier and as a 
visitor who does not necessarily ski. What is more, several of the ski resorts are very near 
the only national park in Catalonia: the Aigüestortes and Estany de Sant Maurici“. Juli 
Alegre, head of promotion and marketing of the Patronat de Turisme of the Diputació de 
Lleida, also emphasizes that “the price-quality relationship of the ski resorts in the Lleida 
Pyrenees and the complementary offer available to their visitors make these resorts even 
more attractive“.
In order to maintain this privileged offer, the facilities of the Lleida Pyrenees are being 
constantly updated. The winter sports complexes in Lleida face the new 2019/2020 season 
having made a total investment of €20 million. This comes after they have invested €109.4 
million in maintenance and the creation of new infrastructure and services over the last 
10 years. This is a much greater level of investment than in the rest of the ski resorts in 
Catalonia. Furthermore, 1,327,237 ski passes were sold in the 2018/2019 campaign. The 
challenge that these resorts now have before them is how to increase these spectacular 
numbers year after year. 
The economic activity that is generated by skiing also has an important impact in Lleida in 
that it contributes to achieving a better territorial balance. About 125 different companies 
work in association with the ski resorts and allow visitors to not only enjoy the snow but 
also numerous related activities. The possibility of the Pyrenees being the venue for the 
2030 Winter Olympic Games has also opened up a series of new possibilities which could 
further help to establish the position of Lleida’s ski resorts on the international map.

EL PIRINEO DE LLEIDA, EL OLIMPO DE LOS ESQUIADORES
En pocos lugares como el Pirineo de Lleida los amantes de la nieve y del esquí tienen a su disposición una oferta tan amplia de estaciones alpinas y de fondo, con el valor 
añadido de que a su alrededor, el visitante, sea o no esquiador, puede disfrutar de una variedad de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y de ocio inagotable. El 
Pirineo leridano cuenta con 11 estaciones que ofrecen en total unos 500 kilómetros esquiables, con 246 pistas de alpino, mientras que para los que prefieren el esquí nórdico, 
tienen a su disposición numerosos itinerarios para recorrer con raquetas en medio de paisajes de postal.
En la Val d’Aran se encuentra la estación de Baqueira Beret, que es el complejo con el mayor dominio esquiable de España, con un total de 2.273 hectáreas, y uno de los 
destinos turísticos de invierno de alta gama más importantes del sur de Europa. En la comarca de la Alta Ribagorça está la estación de Boí Taüll que este 2019 ha recibido, 
por segundo año consecutivo, el premio de mejor estación de esquí de España durante la celebración de los World Ski Awards que tienen lugar en el complejo invernal de 
Kuzbühel, en Austria. 
El Pallars Sobirà alberga las estaciones de Espot y Port Ainé, además de la estación mixta de Tavascan, en la que se pueden practicar las dos modalidades, esquí alpino y de 
fondo. Tanto Espot como Port Ainé han sido distinguidas por la Agencia Catalana de Turismo con el distintivo de Destino de Turismo Familiar. Completa la oferta de esquí 
alpino la estación de Port del Comte, en la comarca del Solsonès, que ofrece a sus visitantes la zona de debutantes más grande de los Pirineos. Lleida es la provincia de España 
con más estaciones de esquí de fondo, con las de Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, Tuixent-la Vansa y Virós-Vallferrera, También disponen de espacio para practicar 
esta modalidad las estaciones de Baqueira Beret y Tavascan.
Joaquim Alsina, director de la Asociación Catalana de Estaciones de Montaña (ACEM), valora positivamente la oferta del Pirineo leridano. “Cuenta con la mejor estación, de 
largo, del sur de los Alpes, Baqueira Beret, lo que hace de esta zona un poco diferente de otras, con el añadido de que no se trata solo de una estación, ya que hay todo un 
valle, que permite al esquiador disponer de una oferta increíble, tanto para el esquiador como para el visitante que no es practicante. Además, varias estaciones están muy 
cerca del único Parque Nacional que hay en Cataluña, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici“, explica. 
Por su parte, Juli Alegre, director del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida, destaca que “la relación calidad-precio de las estaciones del Pirineo de Lleida y la oferta 
complementaria de la que disponen las hacen especialmente atractivas“.
Para mantener esta oferta de privilegio, las instalaciones del Pirineo de Lleida están en constante renovación. El total de los complejos invernales leridanos afrontan esta 
nueva temporada 2019/2020 después de haber hecho una inversión total de 20 millones de euros, habiendo invertido 109,4 millones de euros en mantenimiento y creación 
de infraestructuras y servicios en los últimos 10 años. Una cifra muy superior a la del resto de estaciones de Cataluña. Además en la campaña la 2018/2019 se vendieron 
1.327.237 forfaits. El reto que tienen por delante las estaciones es incrementar cada año esta espectacular cifra. 
La actividad económica que genera la práctica del esquí supone también un importante factor de reequilibrio territorial. Entorno a las estaciones funcionan 125 empresas 
que facilitan que el visitante pueda disfrutar, no sólo de la nieve, sino también de numerosas actividades a su alrededor. La posibilidad de que los Pirineos sean la sede de 
los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 abre un panorama muy esperanzador que puede poner las estaciones leridanas de forma definitiva en el panorama internacional.
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Lleida és la zona de l’Estat espanyol amb més complexos dedicats a l’esquí nòrdic, com és Tuixen la Vansa. (Tuixen la Vansa)

El Grup Segre ha organitzat a Lleida la primera Festa de la Neu. (Jordi Gómez)La Diputació de Lleida va acollir la presentació de la campanya de neu 
2019/2020. (Sara Molina / Missatges) 

LES PYRÉNÉES DE LLEIDA, L’OLYMPE DES SKIEURS
Dans peu d’endroits comme les Pyrénées de Lleida, les amateurs de neige et de ski 
disposent d’un tel éventail de stations alpines et de ski de fond, sans compter l’atout 
supplémentaire de la kyrielle d’activités culturelles, gastronomiques, touristiques 
et de loisir qui s’offre au visiteur, qu’il soit skieur ou non. Les Pyrénées de Lleida 
comptent 11 stations qui proposent un total de 500 kilomètres skiables, dont 246 
pistes de ski alpin, tandis que les amateurs de ski de randonnée nordique disposent 
de nombreux itinéraires à parcourir en raquettes au cœur de paysages dignes de 
cartes postales.
Le Val d’Aran abrite la station de ski Baqueira Beret, la plus grande station de ski 
d’Espagne, avec un total de 2 273 hectares, et l’une des plus importantes destinations 
touristiques hivernales haut de gamme du Sud de l’Europe. Dans le district de l’Alta 
Ribagorça on trouve la station de Boí Taüll, qui pour la deuxième année de suite, a 
reçu en 2019 le prix à la meilleure station de ski d’Espagne au cours de la célébration 
des World Ski Awards qui se tiennent dans la station de Kuzbühel, en Autriche. 
Le Pallars Sobirà abrite les stations d’Espot et de Port Ainé, outre la station mixte de 
Tavascan, où l’on peut pratiquer les deux modalités : ski alpin et ski de fond. Espot 
et Port Ainé ont toutes deux reçu la distinction de Destination de tourisme familial 
décernée par l’Agence catalane de tourisme. Située près de Solsona, la station de 
Port del Comte vient compléter l’éventail de ski alpin en offrant à ses visiteurs la zone 
pour débutants des Pyrénées. Lleida est la province espagnole qui dispose du plus 
grand nombre de stations de ski de fond, avec celles d’Aransa, Lles de Cerdanya, 
Sant Joan de l’Erm, Tuixent-La Vansa et Virós-Vallferrera. Les stations de Baqueira 
Beret et Tavascan offrent également un espace pour pratiquer cette modalité de ski.

Le directeur de l’Association catalane des stations de montagne (ACEM), Joaquim 
Alsina, estime que les Pyrénées de Lleida ont beaucoup à offrir. “ Elles disposent de 
loin de la meilleure station au sud des Alpes, Baqueira Beret, ce qui distingue un peu 
cette zone des autres, car il ne s’agit pas seulement d’une station, mais de toute une 
vallée. Cela permet aux visiteurs de profiter d’un vaste éventail d’activités, tant pour 
les skieurs que pour ceux qui ne pratiquent pas ce sport. En outre, plusieurs stations 
se trouvent tout près du seul parc naturel de Catalogne, celui d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici “, ajoute-t-il. 
Pour sa part, Juli Alegre, directeur de l’Office de tourisme de la Diputación de Lleida, 
souligne que “ le rapport qualité-prix des stations des Pyrénées de Lleida et l’offre 
complémentaire qu’elles proposent les rendent particulièrement attractives “.
Pour maintenir cette offre privilégiée, les installations des Pyrénées de Lleida sont 
en constante rénovation. L’ensemble des complexes de sports d’hiver de Lleida 
entament cette nouvelle saison 2019/2020 après un investissement total de 20 
millions d’euros, ayant investi 109,4 millions d’euros dans l’entretien et la création 
d’infrastructures et de services au cours des 10 dernières années. Un chiffre bien 
supérieur au reste des stations de Catalogne. En outre, pendant la campagne 
2018/2019, 1 327 237 forfaits ont été vendus. Le défi à relever par les stations 
consiste à augmenter chaque année ce chiffre spectaculaire. 
L’activité économique liée aux sports d’hiver suppose également un important facteur 
de rééquilibre territorial. Autour des stations, 125 entreprises contribuent à ce que 
le visiteur puisse profiter non seulement de la neige, mais aussi des nombreuses 
activités proposées dans les environs. La possibilité que les Pyrénées accueillent les 
Jeux olympiques d’hiver en 2030 ouvre un panorama très prometteur qui pourrait 
placer définitivement les stations de Lleida sur la scène internationale.

ETH PIRENÈU DE LLEIDA, ER OLIMP DES ESQUIADORS
En pòqui lòcs coma eth Pirenèu de Lleida es entosiastes dera nhèu e der esquí an 
ara sua disposicion ua aufèrta tan grana d’estacions aupines e de hons, damb era 
valor hijuda qu’ath sòn torn, eth visitaire, sigue o non sigue pas esquiador, pòt gaudir 
d’ua varietat d’activitats culturaus, gastronomiques, toristiques e de léser inexauribla. 
Eth Pirenèu lheidatan qu’a 11 estacions qu’aufrissen en totau uns 500 quilomètres 
esquiaders, damb 246 pistes d’aupin, mentre qu’entàs que s’estimen mès er esquí 
nordic, an ara sua disposicion nombrosi itineraris entà recórrer damb raquetes en miei 
de paisatges de postau.
Ena Val d’Aran que i a era estacion de Baqueira Beret, qu’ei eth complèx damb eth 
màger domeni esquiader d’Espanha, damb un totau de 2.273 ectares, e ua des 
destinacions toristiques d’iuèrn de nauta gama mès importantes deth sud
d’Euròpa. Ena comarca dera Alta Ribagorça que i a era estacion de Boí Taüll,
qu’enguan a recebut, per segon an consecutiu, eth prèmi de milhor estacion d’esquí 
d’Espanha pendent era celebracion des World Ski Awards que se hèn en complèx 
iuernau de Kuzbühel, en Àustria.
Eth Pallars Sobirà acuelh es estacions d’Espot e Port Ainé, ath delà dera estacion mixta 
de Tavascan, a on se pòden practicar es dues modalitats, esquí aupin e de hons. Tant 
Espot coma Port Ainé an estat distinguides pera Agència Catalana de Turisme damb 
eth distintiu de Destinacion de Torisme Familiara. Complete era aufèrta d’esquí aupin 
era estacion de Port del Comte, ena comarca deth Solsonès, qu’aufrís as sòns visitaires 
era zòna de debutants des Pirenèus. Lleida qu’ei era província d’Espanha damb mès 
estacions d’esquí de hons, damb es d’Aransa, Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm, 
Tuixent-la Vansa e Virós-VallFerrera. Tanben dispòsen d’espaci tà practicar aguesta 
modalitat es estacions de Baqueira Beret e Tavascan.

Joaquim Alsina, director dera Associació Catalana d’Estacions de Muntanya (ACEM), 
avalore positivaments era aufèrta deth Pirenèu lheidatan. “Compde damb era milhor 
estacion, de long, deth sud des Aups, Baqueira Beret, çò que hè qu’aguesta zòna sigue 
un shinhau diferente de ues autes, damb eth hijut que non se tracte pas solaments d’ua 
estacion, ja que i a tota ua val que permet ar esquiador disposar d’ua aufèrta incredibla, 
tant entar esquiador com entath visitaire que non esquie pas.
Ath delà, quauques estacions son fòrça apròp der unic parc nacionau que i a en 
Catalonha, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici“, explique. Peth sòn costat, Juli Alegre, 
director deth Patronat de Turisme dera Diputació de Lleida, remèrque qu’ “era relacion 
qualitat-prètz des estacions deth Pirenèu de Lleida e era aufèrta complementària dera 
quau dispòsen les hè especiauments atractives“.
Entà mantier aguesta aufèrta de privilègi, es installacions deth Pirenèu de Lleida son en 
renovacion constanta. Eth totau des complèxes iuernaus lheidatans afronten aguesta 
naua sason 2019/2020 dempús d’auer hèt ua inversion totau de 20 milions d’euros, 
auent invertit 109,4 milions d’euros en mantenement e creacion d’infraestructures 
e servicis enes darrèrs 10 ans. Ua chifra plan superiora ara des autes estacions de 
Catalonha. Ath delà, ath long dera campanha 2018/2019 se veneren 1.327.237 
abonaments. Eth desfís qu’an per deuant es estacions qu’ei aumentar cada an aguesta 
espectaclosa chifra.
Era activitat economica que genère era practica der esquí supòse tanben un important 
factor de reequilibri territoriau. Ar entorn des estacions foncionen 125 empreses 
que faciliten qu’eth visitaire pogue gaudir, non sonque dera nhèu, senon tanben de 
nombroses activitats ath sòn torn. Era possibilitat qu’es Pirenèus siguen era sedença des 
Jòcs Olimpics d’Iuèrn en 2030 daurís un panorama fòrça esperançador que pòt situar es 
estacions lheidatanes de manèra definitiva en panorama internacionau.
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Lleida
Ruta del Vi

tota una experiència!

de

TEXT: Rafa Gimena
FOTOS: Josep Barbero, Òscar Navasa,  
Iolanda Sebé, Rafa Gimena 



Al voltant del vi i els paratges de vinya de la plana i la muntanya, la Ruta del Vi 
de Lleida DO Costers del Segre ofereix tot un ventall d’experiències que van des 
d’originals visites als cellers i festes del vi a àpats amb la cuina lleidatana més 
autèntica o més creativa. Des d’hotels de quatre i cinc estrelles a allotjaments 
rurals petits i confortables. Enoteques, una vinagreria i diferents monuments 
i dinamitzadors culturals completen les propostes per descobrir i gaudir del 
patrimoni fent una i mil visites als vins de Lleida.

 Imatge promocional de la Ruta del Vi de Lleida en una vinya amb la localitat de Verdú (Urgell) al fons. (Josep Barbero) 
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La monumental Seu Vella i l’àmplia oferta gastronòmica del Segrià
Amb la ciutat de Lleida com a punt de partida, iniciem un recorregut per les 
propostes que els diferents membres de l’Associació de la Ruta del Vi ofereixen als 
visitants. L’Ajuntament de Lleida, soci de l’Associació de Ciutats Espanyoles del Vi 
(ACEVIN); la Diputació de Lleida, i la DO Costers del Segre són els grans impulsors 
de la ruta. Tot i que ens trobem a la capital del territori, el terme municipal de Lleida 
concentra 1.800 ha aproximadament de vinya de les prop de 4.000 que té la DO 
Costers del Segre. A l’octubre, coincidint amb el final de la verema, l’esplanada de 
La Llotja-Palau de Congressos acull la Festa del Vi de Lleida que organitza Turisme 
de Lleida.

Una vegada a Lleida, la Seu Vella és la visita imprescindible. El Turó de la Seu 
Vella està format per l’antiga catedral de la ciutat del segle XIII i el seu claustre; la 
fortalesa andalusina del segle IX la Suda o Castell del Rei, i el conjunt de muralles 
que defensen la posició des del segle XVII al segle XX. El monument es troba en 
procés per obtenir la declaració de Patrimoni Mundial per la UNESCO. Els dissabtes, 
diumenges i festius hi ha servei de visites guiades a les 11.00 hores en català i a les 
13.00 hores en castellà. També es poden concertar, segons reserva, altres horaris 
en altres dies i diferents idiomes. 

En aquest sentit Nomon Turisme Cultural és una petita empresa lleidatana 
especialitzada en guiatge personalitzat i interpretació del patrimoni. Entre les 
propostes enoturístiques que ofereixen l’Olga Paz i la Marga Sabaté, dues de les 
guies i sòcies de l’empresa, destaquen la visita a la Seu Vella, “Vi de pedra“, en 
el transcurs de la qual el visitant descobrirà com les vinyes i el raïm són presents 
a diferents detalls del monument, a més de la tradició vitivinícola mil·lenària que 
ha estat i és base no només de la nostra dieta, sinó també de la nostra cultura.
En aquesta línia, la consultora de comunicació gastronòmica i organitzadora 
d’esdeveniments Como Pomona ha activat, per a grups i convencions, el programa 
Cuina dels Hereus, on la tradició enològica i gastronòmica cobra vida en diferents 
espais monumentals. Tastos o maridatges amb els vins de Lleida són l’eix d’altres 
activitats: 7 Vins, 7 Paisatges (amb la degustació d’un vi de cadascuna de les 
subzones de Costers del Segre) i Bombolles de Lleida (amb tastos i divulgació 
d’escumosos o caves lleidatans).

Per gaudir d’una estada confortable a Lleida, la ruta disposa de dos hotels a la 
ciutat. Finca Prats Hotel Golf & Spa és l’únic hotel cinc estrelles de la ciutat de 
Lleida, ofereix 40 habitacions i entre els diferents serveis exclusius destaquen l’spa 
i el seu restaurant Blanc, amb una atenció especial als vins de la DO Costers del 
Segre. El Finca Prats es troba a cinc minuts del centre de la capital ilerdenca però 
a només un parell de quilòmetres del club de golf del municipi, un espai natural i 
esportiu envoltat per les vinyes.

D’altra banda, l’Hotel Zenit, de quatre estrelles, es troba al centre de la capital amb 
68 habitacions confortables. Aquest hotel també té una situació formidable al 
costat de l’estació de ferrocarril, el Palau de Congressos La Llotja i el recinte firal.

L’oferta gastronòmica de la Ruta del Vi a la capital de Ponent és rica i variada. 
Entre els restaurants més tradicionals trobem Brasa d’Or, amb Óscar Ruiz i Carmen 
Retamero; Can Miquel, amb Xavi Lega; Celler del Roser, amb Montse Guardiola, o 
La Huerta, amb Gerard Balasch. En aquests establiments, especialistes en carns a 
la brasa, esqueixada, escalivada i els reconeguts i identitaris caragols a la llauna, es 
presta una atenció especial al vi de Lleida.

D’altra banda, el Petit Català, de Salvador Alarí; Ferreruela Cuina de la Terra, 
de Gonzalo Ferreruela; o L’Espurna, amb el xef Jordi Vidal i la sommelier Laia 
Balcells, satisfaran els gustos per la cuina més creativa o d’autor. Aquesta oferta 
gastronòmica es completa amb les enoteques Bo de Shalom, Celler del Roser 
Gastronomia i Vinicia, que periòdicament organitzen degustacions de productes 
locals i tastos de vins comentats.

Dins la comarca del Segrià, Lagravera, al terme d’Alfarràs, és un celler d’agricultura 
ecològica i biodinàmica certificada que obre les seves portes al visitant. Amb una 
marcada vocació experiencial, a més a més de les visites de vinya a les instal·lacions 
premiades des del punt de vista arquitectònic, i tast de vins, es pot participar en la 
verema i aixafada del raïm, dinars i esmorzars de barbacoa o tallers de cuina. Entre 
els tresors d’aquest celler es troba una vinya vella plantada el 1889 al terme de 
Castelló de Farfanya, amb la qual es fan els seus vins La Pell.

La Noguera, paisatges de plana i Prepirineu amb vinya
La Noguera ofereix paisatges i parcel·les de vinya, des de la plana al Prepirineu. Dins 
la Ruta del Vi aquesta comarca disposa de cellers com l’històric i centenari Castell del 
Remei (Penelles), Costers del Sió a Balaguer i Vall de Baldomar a la zona d’Artesa.

Al Castell del Remei, primer celler català en elaborar i etiquetar vins de criança, el 
visitant descobrirà la que va ser la colònia agrícola més important de Catalunya. 
Tomàs Cusiné explica com s’ha recuperat l’entorn com també diferents edificis dels 
quals queden restes. Amb una inversió important en enoturisme, el celler ha obert 
aquest 2019 un nou centre de visitants i botiga, des d’on iniciar les visites, que es 
poden fer, segons horari, al matí o a la tarda. Entre les activitats, destaquen les que 
recorden la història de la finca, com ara la celebració de la Festa Major al setembre 
i l’Aplec al mes d’abril. La finca conserva, entre d’altres edificis de l’antiga colònia, 
castell, església i celler amb una gran nau, exemple arquitectònic de volta catalana. 
També disposa d’un restaurant de cuina local, especialitzat en carns a la brasa, 
caragols i altres especialitats lleidatanes, en el qual hi ha servei de menú i carta.

A Costers del Sió, la família Porcioles Buixó modela una finca agropecuària plena 
d’història que va ser reserva de caça dels Comtes d’Urgell. En l’actualitat, la Finca 
Flix és un enclavament de Balaguer, entre Montgai i la Sentiu, amb més de 700 
hectàrees de cereal, olivera, vinya, en equilibri amb ramaderia bovina i ovina, a 
més d’un vedat de caça. El resultat, “com deia el nostre pare, que va crear el celler, 
és aquesta Toscana lleidatana“, expliquen els germans Juan i José María Porcioles 
quan observen aquest singular paratge de xiprers enlairant-se seguint el curs del 
riu Sió. La construcció actual conserva la capella, casa pairal, celler i diferents trulls 
de pedra del segle XI en els quals fermenta el Finca Sió. Les visites són en cap de 
setmana, però es poden concertar també entre setmana.

De camí a Foradada, passem per Cubells, municipi integrat a la ruta i que ofereix 
una bona oferta de restauració i punts d’interès com les esglésies de Santa Maria 
del Castell, Sant Pere, el Pou de gel, la Teuleria o el Molí d’oli.

A Foradada, el turista pot gaudir de la cuina d’autor a La Solana, restaurant amb 
servei de carta i menú de temporada i cap de setmana, entre d’altres. Des de fa 25 
anys, la parella de restauradors Josep Antoni Sánchez i Ricard Zamora gestionen 
aquest restaurant bonic i agradable amb especial cura pels vins de la zona. També 
convoquen maridatges.

El celler Vall de Baldomar materialitza la passió per la vinya i el territori 
d’Hermenegildo Porta, que els anys 80 va posar en marxa el projecte sota el 
guiatge del reconegut enòleg Joan Milà, creador del primer Cristiari. En l’actualitat, 
Hermenegildo i la seva filla Marta gestionen el celler familiar, que es pot visitar 
concertant hora. Imprescindible tastar, entre d’altres, el seu vi rosat.

Tornant a Balaguer, el restaurant Cal Xirricló ha celebrat 65 anys d’història el 2019. 
Aquest establiment, que va obrir portes com a fonda, és ara una referència de 
cuina d’avantguarda i ha estat reconegut amb el premi CartaVi que distingeix els 
establiments que tenen una cura especial del vi local i el català en general.

Al terme d’Os de Balaguer, al peu de la carretera que va de Balaguer a Àger, hi 
trobem el monestir de les Avellanes, una abadia del segle XII carregada d’història. 
En l’actualitat, els Germans Maristes gestionen aquesta hostatgeria remodelada i 
adaptada per a particulars, empreses i grups. L’oferta del restaurant El Claustre va 
de les propostes més tradicionals a plats de cuina més creativa. Sempre amb cura 
i protagonisme especials del producte local. Entre els espais històrics del monestir 
destaquen l’església gòtica del segle XIV, la sala capitular del segle XIII i el claustre 
romànic del segle XII. El complex inclou una casa de colònies, separada de l’edifici.

Entre oliveres, ametllers i vinya a les Garrigues
A la comarca lleidatana de les Garrigues, oliveres, ametllers, vinya i garriga 
conviuen en uns espais naturals rics en aromes de timó, romaní, fonoll… Els 
municipis d’Arbeca, les Borges Blanques, Fulleda, la Pobla de Cérvoles o el Vilosell 
són agents actius de la Ruta del Vi de Lleida, en un territori amb personalitat pròpia 
dins i fora de l’àmbit enoturístic.

La localitat d’Arbeca bé mereix una visita tranquil·la. El modernista Espai Cèsar 
Martinell, deixeble de Gaudí, acull l’agrobotiga i oficina de turisme, punt de partida 
per visitar els caps de setmana al matí el Castell Palau del poble o la fortalesa 
ibèrica dels Vilars. En aquesta localitat que dóna nom a l’oliva arbequina també 
hi trobem Vinya els Vilars. Els propietaris, la María José Pérez i l’Antonio Aldomà, 

De camí a Foradada, passem per Cubells, 
municipi integrat a la ruta i que ofereix una 
bona oferta de restauració i punts com les 
esglésies de Santa Maria del Castell, Sant 
Pere, el Pou de gel, la Teuleria o el Molí d’oli.
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han anat configurant un espai molt experiencial. Amb la visita podem gaudir de 
l’enoteca i un menjador amb cuina per a celebracions privades. Entre les activitats 
i els serveis paral·lels, destaquen l’aparcament d’autocaravanes i la participació del 
celler com a escenari del Garrigues Guitar Festival que se celebra a l’estiu.
 
A les Borges Blanques, capital de la comarca, l’Espai Macià, dedicat a l’històric 
militar i president de la Generalitat de Catalunya durant els anys 30 del segle XX, 
vol ser un punt d’aturada i partida des d’on descobrir el territori. Entre les moltes 
accions de dinamització destaquen la programació durant l’any de diferents tastos 
de vi.

Matallonga, a Fulleda (vila dels pares d’Agustina d’Aragó), és un exemple de petit 
celler familiar ric en experiències. En Joan Penella treballa l’agricultura regenerativa 
en unes terres dures i explotades, però amb uns ceps vells que agraeixen tot 
l’esforç donant uns vins intensos i particulars. El celler disposa d’un espai per al 
tast i la degustació d’esmorzars i altres àpats. Matallonga també organitza dinars 
populars durant l’any.
L’antiga Cooperativa del Vilosell acull el celler Tomàs Cusiné, que es complementa 
amb un edifici a la part posterior dissenyat per a l’envelliment dels vins. La visita 
inclou el tast de tres vins. Tomàs Cusiné, president actual de la denominació 

La visita “Vi de Pedra“ de Nomon Turisme Cultural descobreix en la Seu Vella la tradició vitivinícola de Lleida. (Òscar Navasa)

Castell del Remei aposta per l’enoturisme i el seu passat com a colònia agrària amb la Festa Major  
i l’Aplec. (Josep Barbero)

Costers del Sió vinifica el vi Finca Siós en trulls de pedra del segle XI. (Rafa Gimena)

El Celler del Roser, tot un referent de la cuina típica lleidatana.  
(Josep Barbero)
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d’origen i, des de la seva creació, també de la Ruta del Vi, ha fet d’aquest celler el 
seu projecte més personal. En l’actualitat, des del grup, també gestionen Cérvoles, 
a la Pobla de Cérvoles, i Castell del Remei a Penelles (la Noguera). Per passar la nit 
o uns dies de turisme rural, podem fer fonda al Vilosell Wine Hotel, que també es 
gestiona des del celler. Disposa de tres habitacions dobles i dues triples. També es 
pot llogar la casa completa. El preu de l’allotjament inclou la visita al celler.

A la Pobla de Cérvoles, municipi de muntanya, hi trobem els cellers Cérvoles i Mas 
Blanch i Jové. Cérvoles, membre de l’exclusiu grup Grandes Pagos de España, 
concerta visites per a grups i particulars.

Mas Blanch i Jové i la seva Vinya dels Artistes constitueix una de les visites més 
gratificants per als amants de la natura, l’art i els bons vins. La família Jové Balasch 
han fet d’aquest indret garriguenc tot un temple a l’art i la natura. Vinyes i oliveres 
s’alternen amb prop d’una desena de muntatges escultòrics d’artistes de prestigi, 
enriquint les passejades de tot aquell qui s’atansa fins a Mas Blanch i Jové. A més 
a més, dins del celler podem gaudir dels murals “In Vino Veritas“ de Guinovart o 
“Entre el Cielo y la Tierra“ de Gregori Iglesias. La visita al celler sempre inclou un 
tast de vins i fins i tot esmorzar. És recomanable consultar les activitats programades 
cada cap de setmana, per aprofitar encara més la visita.

A només nou quilòmetres de pista asfaltada des de la Pobla de Cérvoles, a Cervià 
de les Garrigues, podem gaudir de la cuina tradicional i productes de proximitat 
als Fogons de la Carme. Si volem sortir de les carreteres més transitades, de Cervià 
a l’Albagés podem seguir per una pista asfaltada, menys un parell  de quilòmetres. 

Clos Pons, a l’Albagés, és un dels cellers més visitats de la denominació. Molt 
orientat a fer de l’espai un lloc on viure experiències de tota mena, són moltes les 
activitats esportives que promou. Sempre complementades per un moment per 

Al terme d’Os de Balaguer, al peu 
de la carretera que va de Balaguer 
a Àger, hi trobem el monestir de les 
Avellanes, una abadia del segle XII 
carregada d’història.

Botiga a l’entrada del celler Tomàs Cusiné al Vilosell. (Rafa Gimena)



La Vinya dels Artistes de Mas Blanch i Jové, parada indispensable per l’enoturista a la Pobla de Cèrvoles, les Garrigues. (Iolanda Sebé) 

En l’actualitat, els Germans Maristes gestionen l’hostatgeria de les Avellanes, remodelada i adaptada per a particulars, empreses i grups. (Josep Barbero)
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assaborir els seus vins. Les visites de matí del dissabte i el diumenge (resta de dies 
segons reserva) inclouen esmorzar, sempre que s’arribi mitja hora abans, i consten 
de passeig per les vinyes i celler i degustació de quatre vins al Cementeri del celler, 
on reposen ampolles de totes les anyades.

Tanquem aquest periple garriguenc, entre Castelldans i les Borges Blanques, al 
terme municipal de Juneda. Aquí, Família Torres ha recuperat el Mas de l’Aranyó 
per fer Purgatori, el seu primer celler a Costers del Segre. Aquest nou celler carregat 
d’història va ser construït per l’Abadia de Montserrat l’any 1770, i els monjos més 
díscols eren destinats a aquesta granja espartana i rigorosa.

La Conca de Tremp, vinyes i dinosaures al Pallars Jussà
Els municipis de Tremp i Talarn, tres cellers (Castell d’Encús, Sauvella i Vila Corona), 
tres allotjaments (Casa Lola, Cal Soldat i Hotel Terradets), dos restaurants (Xic’s Cal 
Borrech i El Llac) i l’enoteca La Bodega de Tremp són els agents dinamitzadors de la 
Ruta del Vi al Pallars Jussà.

Iniciem el tomb per la comarca a l’Hotel Terradets, que junt amb el restaurant El 
Llac formen part d’un complex turístic familiar situat a Cellers, Pallars Jussà, amb 
un gran ventall de serveis i activitats que s’adapta a tota mena de públic. Famílies, 
parelles, grups d’amics i fins i tot convencions o reunions de negocis troben a l’Hotel 
Terradets el lloc ideal per descansar, gaudir de la bona gastronomia i descobrir el 
territori. El restaurant El Llac té una cura especial dels vins locals i ofereix maridatges 
i activitats com l’excursió amb piragua des de l’embarcador de l’hotel. 

Anant en direcció a Tremp, ens desviem cap a Mur, fins a arribar a l’allotjament 
següent. Cal Soldat, a Collmorter (Castell de Mur), és un conjunt rural format 
per diferents cases d’allotjament turístic amb espais comuns com la piscina, la 
biblioteca, sala de tast, sala de jocs, sala mirador i un petit museu d’eines del camp. 
Uns habitatges, totalment equipats, d’aquest nucli al peu del Castell de Mur. Entre 

els serveis de Cal Soldat destaquen el paquet Cap de Setmana, que inclou dues nits 
amb esmorzar tradicional, un sopar gastronòmic pallarès i visita a Cal Soldat amb 
tast de vins de la zona al celler de la casa.
La parada següent la fem a Talarn, localitat que organitza cada mes de juny des de 
fa nou edicions la Fira del Vi dels Pirineus. Aquí, els apartaments turístics de Casa 
Lola ofereixen descobrir el territori d’una manera familiar. Calefacció, cuina, taula 
de menjador, escriptori o connexió a internet són alguns dels equipaments o serveis 
d’aquest allotjament, però el més destacat és el restaurant que li dóna nom. Casa Lola 
és tota una institució gastronòmica on assaborir els productes i la cuina del Pallars.

Castell d’Encús, entre vinyes a una altura d’entre 850 i 1.000 metres sobre el nivell 
del mar, a Santa Engràcia dins el terme municipal de Talarn, ofereix tots els dissabtes 
al matí una visita plena d’història i vi. Els responsables del celler expliquen que 
aquest indret fou fundat per l’orde dels Hospitalers al segle XII, i tot seguit es visita 
l’ermita i els trulls de pedra de l’època, on actualment encara es fan alguns dels vins 
de la casa, per finalitzar l’experiència amb un tast.
 
Tornant fins a Tremp, agafem la carretera cap a Isona per visitar el celler Vila Corona 
a Vilamitjana. L’Enric Vila, propietari i membre de la primera promoció d’enòlegs 
del país, gaudeix explicant el relat geològic de la Conca de Tremp, un espai natural 
ric en jaciments de dinosaures i altres fòssils. El celler es pot visitar entre setmana, 
sota reserva, i tots els dissabtes al matí. La visita inclou passejada per les vinyes, les 
instal·lacions i tast de vins.

Seguint la carretera cap a Isona, localitat que acull un interessant museu dedicat 
als dinosaures descoberts a la zona, al poble d’Orcau trobem el singular celler 
Sauvella. L’holandès Jeroen Nagtegaal és la cara visible d’aquest petit celler. 
Al pati de l’habitatge familiar, al centre del poble, hi ha una bonica enoteca 
i centre de visites, mentre que al peu del castell d’Orcau hi han construït  
el celler nou.

La Conca de Tremp des de les vinyes del celler Castell d’Encús, a una altura d’entre 850 i 1.000 metres, a Santa Engràcia, Talarn. (Josep Barbero)  



Al poble d’Orcau hi trobem el singular celler Sauvella. (Rafa Gimena)

A Vallbona de les Monges, la Ruta del Vi de Lleida es dóna la mà amb la Ruta del Cister.  
(Josep Barbero)

L’oferta de restauració de la ruta a la comarca es completa amb el restaurant 
tradicional Xic’s Cal Borrech, a Figuerola d’Orcau. Un poble amb diferents petits 
cellers particulars comunicats per túnels, en el que es coneix com “el metro de 
Figuerola“. Durant el primer cap de setmana d’agost Figuerola celebra el Jazz i Vi, 
un festival de música i degustacions de vins i productes de la comarca.

Vinyes i Ruta del Cister a la vall del Corb (Urgell) 
A la comarca de l’Urgell la Ruta del Vi es dóna la mà amb la Ruta del Cister. A 
la vall del Corb la proposta enoturística està liderada per quatre cellers (Analec, 
Boldú Viticultors, Cercavins i L’Olivera), el restaurant Cal Menut de Belianes, dos 
allotjaments rurals amb un encant especial (Casa Arrufat i la Festa dels Sentits), i 
l’enoteca Carviresa de Tàrrega. 

Iniciem el recorregut a Verdú, localitat de gran tradició terrissaire, on podem gaudir 
cada primer cap de setmana d’octubre de la Festa de la Verema i el Vi de Verdú, 
coneguda com a Bacus. Una celebració que ha viscut la seva trentena edició aquest 
2019 i que té el seu punt àlgid el diumenge amb la Gran Piada a la plaça Major. 
La recuperació del Castell de Verdú com a espai de dinamització amb activitats 
socioculturals ha facilitat la celebració de tastos i mostra de vins DO Costers del 
Segre durant la mencionada celebració de la verema i en altres moments de l’any. El 
jaciment ibèric dels Estinclells és un altre dels punts turístics del municipi.

Sortint pel Camí de la Ventallola trobem el celler Boldú Viticultors. Un edifici singular 
que es mimetitza amb el paisatge gràcies a les seves línies corbes i el seu color terra. 
El celler es visita amb reserva prèvia i ofereix dos vins: el Ventallola blanc (Garnatxa 
blanca) i el Ventallola negre (Ull de llebre i Cabernet Sauvignon).

Tornant a la carretera cap a Nalec, sense sortir del terme de Verdú, trobem el celler 
Cercavins. Envoltat de 60 hectàrees de vinya pròpia, aquest celler fa vins de terrer 
des del 2013. Els amants dels vins o el turista curiós podran conèixer i tastar, entre 
d’altres, el vi negre Bru de Verdú o els blancs Guillamina o Guilla, tots ells exemples 
d’una viticultura i enologia tradicionals. Sempre és recomanable concertar la visita 
prèviament.

Al poble de Nalec, fem parada i fonda! Aquí, la família Figuerola Mulet regenta la 
Casa Arrufat i el celler Analec (topònim àrab de Nalec). Venint de Verdú, trobem 
el celler abans d’arribar al poble. Amb reserva prèvia, aquesta família ensenya les 
vinyes i el celler, i a més fa tastar alguns dels vins que elaboren. Imprescindible 
tastar o adquirir alguns dels vins escumosos, també en fan de tranquils. Tot i 
que són especialistes a fer raïm per a cavistes (diverses de les seves parcel·les 
estan inscrites a la DO Cava), els escumosos propis els etiqueten sota la DO 

Costers del Segre. Curiositats que descobreix el visitant a Lleida. D’altra banda, 
Casa Arrufat és un antic habitatge pairal del 1779 construït sobre les ruïnes d’un 
antic assentament de l’orde del Temple i completa l’oferta turística de la família. 
Aquesta construcció del segle XVIII, ara reformada per al seu ús turístic, conserva 
el celler, un arc gòtic de quatre metres i les piques de l’oli. Amb capacitat per a 
fins a 15 persones, la casa disposa de quatre habitacions dobles, amb possibilitat 
de llits supletoris i una cinquena habitació de quatre places. 

La parada següent del nostre periple és Vallbona de les Monges, on es dreça el 
monestir de Santa Maria (de l’any 1153), exemple d’art cistercenc i un dels tres 
protagonistes principals de la Ruta del Cister, juntament amb els monestirs de 
Poblet i Santes Creus.

Al mateix poble trobem L’Olivera, un celler cooperatiu d’integració social, centre 
de treball especial de “persones amb dificultats que participen activament en tot 
el procés“, tal com expliquen els seus responsables. Especialitzat en vins blancs i 
escumosos de qualitat molt alta, el celler disposa d’un espai visitable, amb zona de 
botiga enoteca. També ofereix un ric programa d’activitats com ara el Passeig per 
les vinyes, Esmorzars de maridatge a la Vinyeta de Missenyora, Visita de veremador 
(en temporada), o visita temàtica al Molí i l’elaboració de l’oli.

Prop de Vallbona, continuem fins a Sant Martí de Maldà. Allà trobem La Festa dels 
Sentits, una casa senyorial del segle XVIII amb sis habitacions dobles, quatre de 
tipus suite, i totes decorades de manera diferent. Això fa d’aquest allotjament un 
lloc singular. El visitant pot gaudir d’esmorzar (sempre inclòs al preu de l’habitació) 
i sopar opcional. Tot amb productes de proximitat com els vins, oli, pa, verdures 
i carns. L’Hermínia i l’Imma sempre estan atentes per fer les recomanacions 
oportunes per gaudir de la gastronomia de la comarca al migdia.

La Ruta del Vi de Lleida també disposa, entre els seus associats a l’Urgell, del 
restaurant Cal Menut de Belianes. Aquesta casa rural i restaurant ofereix cuina 
tradicional catalana amb presentacions curades en servei de carta i menú de cap 
de setmana. També programa de manera habitual menús temàtics i de maridatge 
amb cellers lleidatans. Fins i tot, alguna vegada, aquestes celebracions incorporen 
animació musical.

A la comarca veïna del Pla d’Urgell, Badia Vinagres ofereix visita guiada concertada 
en tres passos: edifici històric, instal·lacions modernes i tast de vinagres. En definitiva, 
tot un ventall d’experiències al voltant del vi per tornar una i mil vegades a Lleida.

El Castell de Verdú acull tastos, maridatges i altres activitats culturals durant tot l’any.  
(Josep Barbero)
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RUTA DEL VINO DE LLEIDA, ¡TODA UNA EXPERIENCIA!
En torno al vino y los parajes de viña de la llanura y la montaña, la Ruta del Vino de Lleida D.O. 
Costers del Segre ofrece todo un abanico de experiencias. El Ayuntamiento de Lleida, socio 
de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (ACEVIN); la Diputación de Lleida, y la D.O. 
Costers del Segre son los grandes impulsores de la ruta.
La monumental Seu Vella y la amplia oferta gastronómica del Segrià
El término municipal de Lleida concentra 1.800 hectáreas de viñedo de las cerca de 4.000 que 
posee la D.O. Costers del Segre. En octubre la explanada de La Llotja-Palacio de Congresos 
alberga la Fiesta del Vino de Lleida que organiza Turisme de Lleida. De la ciudad de Lleida 
resulta imprescindible la visita al Turó de la Seu Vella, formado por la antigua catedral (s. XIII) 
y su claustro; la fortaleza andalusí la Suda o Castillo del Rey (s. IX), y las murallas (ss. XVII-
XX). Nomon Turismo Cultural y Como Pomona son dos empresas que organizan actividades 
culturales, la primera, y gastronómicas, la segunda. Para alojarse, la ruta cuenta con Finca 
Prats Hotel Golf & Spa, único establecimiento de cinco estrellas, y el Hotel Zenit, de cuatro. 
Y, para una buena comida, destacan restaurantes tradicionales como Brasa d’Or, con Óscar 
Ruiz y Carmen Retamero; Can Miquel, con Xavi Lega; Celler del Roser, con Montse Guardiola, 
o La Huerta, con Gerard Balasch. Por otra parte, El Petit Català de Salvador Alarí; Ferreruela 
Cuina de la Terra de Gonzalo Ferreruela, o L’Espurna con el chef Jordi Vidal y la sumiller 
Laia Balcells, satisfarán el gusto por la cocina más creativa o de autor. Completan la oferta 
las enotecas Bo de Shalom, Celler del Roser Gastronomia y Vinicia. Dentro de la comarca 
del Segrià, Lagravera, en el término de Alfarràs, es una bodega de agricultura ecológica y 
biodinámica dentro de la ruta.
La Noguera, paisajes de llanura y Prepirineo con viña
Dentro de la Ruta del Vino esta comarca cuenta con bodegas como el histórico y centenario 
Castell del Remei (Penelles), Costers del Sió en Balaguer y Vall de Baldomar en la zona de 

Artesa. En Foradada, se puede disfrutar de la cocina de autor en La Solana y, en Balaguer, el 
restaurante Cal Xirricló es referencia de cocina de vanguardia. El monasterio de les Avellanes, 
en el término de Os de Balaguer, ofrece hospedería y oferta gastronómica tradicional y 
creativa con su restaurante El Claustre.
Entre olivos, almendros y vid en las Garrigues
Los municipios de Arbeca, Les Borges Blanques, Fulleda, La Pobla de Cérvoles o El Vilosell son 
agentes activos de la Ruta del Vino de Lleida. En las Garrigues, las bodegas de la ruta son 
Vinya els Vilars de Arbeca; Matallonga de Fulleda; Tomàs Cusiné, en El Vilosell; Cérvoles y Mas 
Blanch i Jové, ambos en La Pobla de Cérvoles; Clos Pons de L’Albagés, y Purgatori de Familia 
Torres en Juneda. En Les Borges Blanques, el Espai Macià, dedicado al histórico presidente 
de la Generalitat de Catalunya, se erige en punto de partida para el descubrimiento del 
territorio. Para alojarse, el Vilosell Wine Hotel y, para disfrutar de la gastronomía tradicional y 
de proximidad, el restaurante Els Fogons de la Carme, en Cervià de les Garrigues.
La Conca de Tremp, viñedos y dinosaurios en el Pallars Jussà
En los municipios de Tremp y Talarn, tres bodegas (Castell d’Encús, Sauvella y Vila Corona), 
tres alojamientos (Casa Lola, Cal Soldat y Hotel Terradets), dos restaurantes (Xic’s Cal Borrech 
y El Llac) y la enoteca La Bodega de Tremp dinamizan la Ruta del Vino en el Pallars Jussà.
Viñas y Ruta del Cister en el valle del Corb (Urgell)
En la comarca de Urgell la Ruta del Vino se da la mano con la Ruta del Cister. En el valle del 
Corb la propuesta enoturística está liderada por cuatro bodegas (Analec, Boldú Viticultors, 
Cercavins y L’Olivera), el restaurante Cal Menut de Belianes, dos alojamientos rurales con un 
encanto especial (Casa Arrufat y La Festa dels Sentits), y la enoteca Carviresa de Tàrrega. En la 
comarca vecina del Pla d’Urgell, en Mollerussa, encontramos Vinagres Badia.
En definitiva, todo un abanico de experiencias en torno al vino para volver una y otra vez a 
Lleida.

ALLOTJAMENTS 
Casa Arrufat
Casa Lola
Cal Soldat
Finca Prats Hotel Golf & Spa
Hostatgeria Monestir de les Avellanes
Hotel Terradets
Hotel Zenit Lleida
La Festa dels Sentits
Vilosell Wine Hotel

CELLERS 
Boldú Viticultors
Castell d’Encús
Castell del Remei
Cercavins
Cérvoles Celler
Clos Pons
Costers del Sió 
Lagravera 
L’Olivera SCCL

Mas Blanch i Jové Sauvella
Matallonga
Purgatori  
Tomàs Cusiné
Vall de Baldomar
Vila Corona
Vinya els Vilars Celler Analec

ENOTEQUES 
Bo de Shalom 
Carviresa 
Celler del Roser Gastronomia 
La Bodega
Vinicia

ENTITATS
Ajuntament d’Arbeca
Ajuntament de Cubells 
Ajuntament del Vilosell
Ajuntament de Fulleda
Ajuntament de La Pobla de Cérvoles

Ajuntament de les Borges Blanques
Ajuntament de Lleida - Turisme  
de Lleida 
Ajuntament de Talarn
Ajuntament de Tremp - Turisme  
de Tremp
Consell Regulador DO Costers del Segre
Diputació de Lleida - Patronat  
de Turisme
Federació d’Hostaleria de Lleida 

CULTURA I TURISME
Como Pomona
Consorci del Turó de la Seu Vella
Espai Macià
Nomon Turisme Cultural

PRODUCTES DE LA TERRA
Badia Vinagres

RESTAURANTS
Braseria Can Miquel
Cal Menut
Cal Xirricló
Celler del Roser
El Castell del Remei
El Claustre
Els Fogons de la Carme
El Petit Català
Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida
Ferreruela, Cuina de la Terra
La Brasa d’Or
La Solana de Foradada  
L’Espurna
La Huerta
Restaurant del Llac
Xic’s Cal Borrech

RUTA DEL VI

Un ramat d’ovelles pastura a la finca biodinàmica del celler Lagravera. (Josep Barbero)



THE WINE ROUTE OF LLEIDA, A COMPLETE 
EXPERIENCE!
Relating to wine and to the places where vines are grown both 
on the plain and in the mountains, the D.O. Costers del Segre 
Wine Route of Lleida offers a wide range of different experiences. 
Lleida City Council, which is a member of the Association of 
Spanish Wine Cities (ACEVIN); the Diputació de Lleida; and the 
D.O. Costers del Segre have been the main driving forces behind 
establishing this route.
The monumental site of the Seu Vella and the generous 
gastronomic offer of El Segrià
The municipal term of Lleida contains 1,800 of the almost 
4,000 hectares of vineyards that belong to the D.O. Costers del 
Segre. In October, the city holds the Lleida Wine Festival, which 
is organised by Turisme de Lleida. At this time, visitors really 
must pay a visit to Lleida’s Seu Vella Turó (Old Cathedral Hill). 
Nomon Cultural Tourism and Como Pomona are two companies 
that organize interesting related activities: the former organizes 
cultural events, while the later puts on gastronomic sessions. 
Amongst places to stay, the route offers the Finca Prats Hotel 
Golf & Spa, which is the only five-star hotel in the local area, 
and the four-star Hotel Zenith. For good food, it is possible to 
highlight a number of traditional restaurants, including: Brasa 
d’Or, with Óscar Ruiz and Carmen Retamero; Can Miquel, with 
Xavi Lega; El Celler del Roser, with Montse Guardiola; and La 
Huerta, with Gerard Balasch. El Petit Català, run by Salvador 
Alarí; Ferreruela Cuina de la Terra by Gonzalo Ferreruela; and 
L’Espurna, with the chef Jordi Vidal and sommelier Laia Balcells, 
are other restaurants that will satisfy desires for creative cuisine 
and author-specific dishes. This offer is completed by the local 
enotecas: Bo de Shalom, Celler del Roser Gastronomia and 
Vinicia. In El Segrià, Lagravera, in Alfarràs, is a winery based on 
ecological agriculture and biodynamics.
La Noguera: flat and Pre-Pyrenean landscapes with vine
The Wine Route in this comarca (local district) includes wineries 
such as El Castell del Remei, at Penelles, Costers del Sió, in 
Balaguer, and Vall de Baldomar, in the Artesa area. At Foradada, 
it is possible to enjoy the cuisine of the restaurant La Solana 
and, in Balaguer, that of Cal Xirricló. The monastery of Les 
Avellanes, at Os de Balaguer, offers hostelry services, including 
the gastronomy of the restaurant El Claustre.
Amongst the olives, almonds and vines of Les Garrigues
In Les Garrigues, the wineries along this route are those of Vinya 
els Vilars, in Arbeca; Matallonga, in Fulleda; Tomàs Cusiné, in 
El Vilosell; Cérvoles and Mas Blanch i Jové, both in La Pobla 
de Cérvoles; Clos Pons in L’Albagés; and Purgatori, which 
belongs to the Torres family, in Juneda. In Les Borges Blanques, 
L’Espai Macià, which is dedicated to the former president of 
the Generalitat de Catalunya, stands at the starting point of a 
route for discovering the local territory. For accommodation, 
there is the Vilosell Wine Hotel and, to enjoy traditional local 
gastronomy, there is the restaurant Els Fogons de la Carme, in 
Cervià de les Garrigues.
La Conca de Tremp: vineyards and dinosaurs in El Pallars Jussà
In the municipalities of Tremp and Talarn, three wineries (Castell 
d’Encús, Sauvella and Vila Corona), three accommodation 
options (Casa Lola, Cal Soldat and Hotel Terradets), two 
restaurants (Xic’s Cal Borrech and El Llac), and the enoteca called 
La Bodega de Tremp, all help to promote the Wine Route of El 
Pallars Jussà.
The vines and Cistercian Route of the Corb valley (L’Urgell)
In the comarca of L’Urgell, the Wine Route goes hand-in-hand 
with the Cistercian Route. In the Corb valley, the wine-tourism 
proposal is led by four wineries (Analec, Boldú Viticultors, 
Cercavins and L’Olivera), the restaurant Cal Menut of Belianes, 
two offers of rural accommodation with special charm (Casa 
Arrufat and La Festa dels Sentits), and the Carviresa enoteca, in 
Tàrrega. In the neighbouring comarca of El Pla d’Urgell, we find 
Vinagres Badia, in Mollerussa. It is therefore possible to find a 
wide range of experiences associated with wine that will offer an 
excuse to visit Lleida time and time again.

LA ROUTE DU VIN DE LLEIDA, UNE 
EXPÉRIENCE À VIVRE!
La Route du vin de Lleida AOC Costers del Segre offre un éventail 
d’expériences autour du vin et des paysages viticoles de la 
plaine et de la montagne. La Municipalité de Lleida, membre de 
l’Association des villes espagnoles du vin (ACEVIN), la Diputación 
de Lleida et l’AOC Costers del Segre sont les grands promoteurs 
de cette route.
La monumentale Seu Vella et la diversité gastronomique 
du Segrià
La commune de Lleida concentre 1 800 hectares de vignobles 
sur les près de 4 000 que possède l’AOC Costers del Segre. En 
octobre, la ville célèbre la Fête du vin de Lleida, promue par 
l’Office de tourisme de Lleida. Une visite à la colline de la Seu Vella 
(cathédrale) s’impose. Nomon Turismo Cultural et Como Pomona 
sont deux entreprises qui organisent des activités culturelles et 
gastronomiques, respectivement. Pour l’hébergement, la route 
dispose du Finca Prats Hotel Golf & Spa, seul établissement cinq 
étoiles, et de l’hôtel Zenit, de quatre étoiles. Pour un bon repas, 
signalons les restaurants traditionnels tels que Brasa d’Or, d’Óscar 
Ruíz et Carmen Retamero ; Can Miquel, de Xavi Lega ; Celler del 
Roser, de Montse Guardiola ou La Huerta, de Gerard Balasch. 
Par ailleurs, le Petit Català de Salvador Alarí ; Ferreruela Cuina 
de la Terra de Gonzalo Ferreruela ou L’Espurna du chef Jordi 
Vidal et la sommelière Laia Balcells, répondront aux exigences 
des amateurs de cuisine d’auteur ou plus créative. S’y ajoutent 
les œnothèques Bo de Shalom, Celler del Roser Gastronomia et 
Vinicia. Dans le district du Segrià, Lagravera d’Alfarrás est un 
domaine d’agriculture écologique et biodynamique.
La Noguera : paysages de plaine et Pré-Pyrénées viticoles
Dans ce district, la Route du vin propose des domaines tels que 
Castell del Remei (Penelles), Costers del Sió à Balaguer et Vall de 
Baldomar dans la zone d’Artesa. À Foradada, on peut déguster 
la cuisine de La Solana et à Balaguer, de Cal Xirricló. Situé à Os 
de Balaguer, le monastère des Avellanes offre quant à lui le gîte 
et le couvert grâce au restaurant El Claustre.
Entre oliviers, amandiers et vignes dans les Garrigues
Dans le district des Garrigues, les domaines de la route du vin 
s’appellent Vinya els Vilars, à Arbeca ; Matallonga de Fulleda ; 
Tomàs Cusiné, à El Vilosell ; Cérvoles et Mas Blanch i Jové, tous 
deux situés à La Pobla de Cérvoles ; Clos Pons de L’Albagés et 
Purgatori de la Famille Torres à Juneda. Dans la commune des 
Borges Blanques, l’Espace Macià, dédié à l’historique président 
de la Generalitat (gouvernement autonome) de Catalogne, est 
un bon point de départ pour découvrir le territoire. Pour se loger, 
pensez au Vilosell Wine Hotel et pour goûter à la gastronomie 
traditionnelle et de proximité, vous avez le restaurant Els Fogons 
de la Carme, situé à Cervià de les Garrigues.
Le bassin de Tremp : vignobles et dinosaures dans le Pallars 
Jussà
Dans les communes de Tremp et Talarn, trois domaines (Castell 
d’Encús, Sauvella et Vila Corona), trois hébergements (Casa Lola, 
Cal Soldat et Hotel Terradets), deux restaurants (Xic’s Cal Borrech 
et El Llac), ainsi que l’œnothèque La Bodega de Tremp viennent 
animer la Route du vin dans le Pallars Jussà.
Vignobles et Circuit cistercien dans la vallée du Corb (Urgell)
Dans le district de l’Urgell, la Route du vin côtoie le Circuit 
cistercien. Dans la vallée de la rivière Corb, l’œnotourisme est 
assuré par quatre domaines viticoles (Analec, Boldú Viticultors, 
Cercavins et L’Olivera), le restaurant Cal Menut de Belianes, deux 
gîtes ruraux au charme particulier (Casa Arrufat et La Festa dels 
Sentits) et l’œnothèque Carviresa de Tàrrega. Dans le district 
voisin du Pla d’Urgell, à Mollerussa, on trouve Vinagres Badia. En 
définitive, tout un éventail d’expériences autour du vin pour vous 
inviter à toujours revenir à Lleida.

ROTA DETH VIN DE LLEIDA: TOTA UA 
EXPERIÉNCIA!
Ath torn deth vin e es endrets de vinha dera plana e era 

montanha, era Rota deth Vin de Lleida D.O. Costers del Segre 

aufrís tota ua gama d’experiéncies.

Er Ajuntament de Lleida, sòci dera Asociación de Ciudades 

Españolas del Vino (ACEVIN); era Deputacion de Lleida, e era 

D.O. Costers del Segre son es grani promotors dera rota.

Era monumentau Seu Vella e era grana aufèrta 
gastronomica deth Segrià 
Eth tèrme municipau de Lleida amasse 1.800 ectares de vinhaus 

des lèu 4.000 qu’a era D.O. Costers del Segre. En octobre era vila 

hestège era Hèsta deth Vin de Lleida de Torisme de Lleida. Qu’ei 

indispensabla era visita deth Turó dera Seu Vella. Nomon Turisme 

Cultural e Como Pomona son dues empreses qu’organizen 

activitats culturaus, era prumèra, e gastronomiques, era segona. 

Entà alotjar-se, era rota que compde damb Finca Prats Hotel Golf 

& Spa, unic establiment de cinc esteles, e eth Hotel Zenit, de 

quate. E, tà minjar coma cau, que i a restaurants tradicionaus 

coma Brasa d’Or, damb Óscar Ruíz e Carmen Retamero; 

Can Miquel, damb Xavi Lega; Celler del Roser, damb Montse 

Guardiola, o La Huerta, damb Gerard Balasch. De un aute costat, 

eth Petit Català, de Salvador Alarí; Ferreruela Cuina de la Terra, 

de Gonzalo Ferreruela, o L’Espurna, damb eth codinèr Jordi Vidal 

e era somelièra Laia Balcells, satisfaràn eth gust pera codina mès 

creativa o d’autor. Completen era aufèrta es enotèques Bo de 

Shalom, Celler del Roser Gastronomia e Vinicia. Laguens deth 

Segrià, Lagravera d’Alfarràs ei un cerèr d’agricultura ecologica 

e biodinamica.

Era Noguera, paisatges de plana e Prepirenèu damb vinha
Era Rota deth Vin en aguesta comarca qu’a cerèrs coma Castell 

del Remei (Penelles), Costers del Sió en Balaguer e Vall de 

Baldomar deth costat d’Artesa. En Foradada, se pòt gaudir dera 

codina de La Solana e, en Balaguer, de Cal Xirricló. Eth monastèri 

des Avellanes, en Os de Balaguer, aufrís auberjament e era 

aufèrta gastronomica deth restaurant El Claustre.

Entre olivères, ametlèrs e vinhaus enes Garrigues
Enes Garrigues, es cerèrs dera rota que son Vinya es Vilars 

d’Arbeca; Matallonga de Fulleda; Tomàs Cusiné, en El Vilosell; 

Cérvoles e Mas Blanch i Jové, es dus ena Pobla de Cérvoles; Clos 

Pons der Albagés, e Purgatori dera Familha Torres, en Juneda. 

Enes Borges Blanques, er Espai Macià, dedicat ar istoric president 

dera Generalitat de Catalonha, qu’ei eth lòc de partida entara 

descubèrta deth territòri. Entà auberjar-se, eth Vilosell Wine 

Hotel e, tà gaudir dera gastronomia tradicionau e de proximitat, 

eth restaurant Els Fogons de la Carme, en Cervià de les Garrigues.

Era Conca de Tremp, vinhaus e dinosaures en Pallars Jussà
Enes municipis de Tremp e Talarn, tres cerèrs (Castell d’Encús, 

Sauvella e Vila Corona), tres alotjaments (Casa Lola, Cal Soldat 

e Hotel Terradets), dus restaurants (Xic’s Cal Borrech e El Llac) e 

era enotèca La Bodega de Tremp dinamizen era Rota deth Vin 

en Pallars Jussà.

Vinhaus e Rota deth Cister ena val deth Corb (Urgell)
Ena comarca d’Urgell, era Rota deth Vin que s’amasse damb era 

Rota deth Cister. Ena val deth Corb era iniciativa enotoristica ei 

entestada per quate cerèrs (Analec, Boldú Viticultors, Cercavins e 

L’Olivera), eth restaurant Cal Menut de Belianes, dus lotjaments 

ruraus damb un encant especiau (Casa Arrufat e La Festa dels 

Sentits), e era enotèca Carviresa de Tàrrega. Ena comarca vesia 

deth Pla d’Urgell, en Mollerussa, que trobam Vinagres Badia. En 

definitiva, tota ua gama d’experiéncies ath torn deth vin entà 

tornar un e un aute viatge tà Lleida.

Turisme de Lleida organitza a l’octubre la Festa del Vi, coincidint amb el final de la verema. 
(Josep Barbero)

L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida forma joves professionals en la cultura del vi.  
(Josep Barbero)



Escalant amb el poble i l’embassament de Sant Llorenç de Montgai al fons. (Ricardo Giancola)
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lleida, 
referent mundial de 

l’escalada
TEXT: Artur Peguera

FOTOS: Ricardo Giancola, Annika Müller, Sergi Ricart, Jordi Marmolejo, Josep Lluís Gázquez 
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Fa milions d’anys, quan l’Orogènesi Alpina va decidir “remodelar“ 
el nostre territori, ens va beneir amb unes muntanyes que, a més 
d’esdevenir paisatges extraordinaris, han permès crear riquesa a les 
zones menys poblades.

Sense necessitat d’eliminar del mapa els prats que fan les funcions de 
rebost dels ramats, les muntanyes del Pirineu i el Prepirineu fa dècades 
que ens ofereixen també possibilitats enormes per a la pràctica esportiva, 
com ara l’escalada.

Lleida és una zona privilegiada per a l’escalada; ho saben molt bé els 
romàntics que van obrir les primeres vies a Terradets als anys 1960, i 
també ho corrobora l’actual elit mundial d’aquest esport. Parlem, per 
exemple, del nord-americà Chris Sharma, el txec Adam Ondra –l’únic al 
món que ha superat un grau 9c– o el madrileny Dani Andrada. Ja fa dies 
que ells i molts altres van descobrir al nostre territori un autèntic paradís 
de l’escalada, amb sectors d’una dificultat mai vista fins aleshores.

Els escaladors més reconeguts coincideixen en afirmar que les terres de 
Lleida ho tenen “tot“ per a la pràctica d’aquest esport. Repartides per 
les nostres muntanyes hi ha tota mena de roca: calcari, conglomerat, 
granit... També s’hi poden trobar milers de vies de totes les dificultats i 
modalitats, i el que no és menys important: es pot practicar l’escalada en 
qualsevol època de l’any. Sempre trobarem a punt una paret on enfilar-
nos, sigui primavera, estiu, tardor o hivern. Però si algú es proposés ara 
mateix fer totes i cadascuna de les vies d’escalada que hi ha repartides 
per les comarques de Lleida, fracassaria; encara que estigués escalant 
dia sí dia també, no tindria temps material per culminar-les totes. 

Lleida és una zona privilegiada 
per a l’escalada; ho saben molt bé 
els romàntics que van obrir les 
primeres vies a Terradets als anys 
1960, i també ho corrobora l’actual 
elit mundial d’aquest esport. 

La Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, és rica en parets per a la pràctica de l’escalada. (Sergi Ricart /Alpinart)

La Latin Brothers és una via amb típic segell Mont-rebei ideal per a la primavera. 
(Jordi Marmolejo)
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Fem una mica d’història. Als anys 1960 aquest esport ja comença a 
acumular un nombre considerable de practicants, gràcies a les escoles de 
Sant Llorenç de Montgai i Camarasa. Però el primer “boom“ de l’escalada 
a Lleida es produeix cap al 1980, quan centenars d’escaladors de tot 
Espanya descobreixen Terradets. Amb parets que arriben als 500 metres, 
la zona era ideal per a la pràctica de l’escalada lliure, la nova modalitat 
que, procedent del Parc de Yosemite californià, havia arribat a França, i de 
França a Catalunya, per eclipsar l’escalada clàssica. L’obertura de les vies 
Villaverde (1980) i Smoking (1981) són el punt d’inflexió.

Terradets tenia un privilegi afegit que va contribuir decididament al fet 
que es convertís en la gran referència de l’escalada estatal: hi arribava 
el tren. La combinació tren de la Pobla-Terradets va esdevenir la fórmula 
màgica i va convertir l’estació de Cellers en un autèntic “camp base“ per 
als escaladors. A mitjans de la dècada dels 80, cada dissabte l’andana 
era l’escenari del que, sens dubte, podríem definir com un autèntic 
fenomen social. A la tarda començaven a arribar joves –i no tan joves– 
carregats amb les motxilles, els sacs de dormir... i també els radiocassets 
que, entrada la nit, rebentaven els altaveus a ritme d’Iron Maiden i 
ACDC. Això sí, al matí ben d’hora tothom cap a la paret de les Bagasses 
o a Roca Regina, les dues parets més emblemàtiques del congost de 
Terradets. 

Eren temps en què hi destacava Miquel Àngel Casals. Ell, juntament amb 
els també escaladors lleidatans Massana, Puertas i Navarro, van obrir el 
1982, a la paret de les Bagasses, una de les joies del congost, la via Joan 
Freixenet, que, per la seva bellesa i dificultat, fa justícia a la memòria del 
reconegut alpinista lleidatà, que va morir en una caiguda durant una 
expedició als Andes peruans. 

Paret de les Bagasses al congost de Terradets (la Noguera) ideal per a la pràctica de l’escalada. (Jordi Marmolejo)

EL “BOOM” DE TERRADETS



Al mateix ritme que puja la febre per l’escalada s’accelera la cursa per obrir i 
superar les rutes més difícils. Això fa que, a la dècada dels 90, Terradets deixi 
d'estar tan massificat. Els qui busquen més dificultat se'n van a Sant Llorens de 
Montgai i altres zones on es van creant nous sectors d'escalada. Aquesta és la 
porta d’entrada de l’escalada esportiva, una modalitat que vol dificultat “pura i 
dura“, però amb les vies ben equipades, és a dir, sense el risc de llargues caigudes 
a que  et fa exposar l’escalada en paret. Paral·lelament algunes vies clàssiques són 
equipades amb elements fixos de seguretat. El trepant, que facilita moltíssim la 
instal·lació dels parabolts i altres ancoratges a la roca, provoca un canvi radical. 
Com que tot torna, amb el temps guanyaria adeptes una altra manera d’afrontar 
les vies, en aquest cas les esportives, que es converteixen en “Punt Verd“ si se 
superen prescindint dels elements de seguretat fixos.

Lleida és referència també pel que fa a l’escalada de via llarga, on es combina la 
dificultat i l’aventura. Aquí tenim les millors parets; les més altes, les més llargues 
i les que ofereixen els itineraris més atractius. Podem competir perfectament amb 
Montserrat i les seves més de 5.000 vies obertes.

Les vies d’aventura de Mont-rebei reben visitants de tot l’Estat i diversos punts 
del continent europeu. I és que no hi ha gaires indrets al món que ofereixin 
a l’escalador les possibilitats que pot trobar al Montsec i els voltants. Des del 
Montsec de Rúbies fins al Montsec d’Ares s’escampen centenars i centenars de 
vies incrustades en la immensitat de Vilanova de Meià, Àger, Mont-rebei, el Mont-
roig o les mítiques parets del Doll, per posar alguns exemples. Més endavant 
entrarem en detalls per centrar-nos en l’escalada esportiva. 

Una altra zona immensa per a l’escalada és el congost de Collegats. Les seves 
parets –llargues i curtes– de conglomerat i calcari sempre han format part del 
paisatge que troben aquells qui viatgen entre la Pobla de Segur i Sort. El dibuix 
que, amb el pas del temps, ha anat fent aquí la Noguera Pallaresa l’aprofiten els 
escaladors, que tant poden triar la modalitat tradicional com l’esportiva. Hi ha 
paret i varietat per a tothom.

La paret de Catalunya, al congost de Mont-rebei, una referència de l'escalada clàssica. (Jordi Marmolejo) 

ELS ENCANTS DEL MONTSEC
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Escalar a Mont-rebei, un territori natural únic. (Ricardo Giancola)

La guia “Lleida Climbs”, un treball 
dels escaladors Dani Andrada i Pete 
O’Donovan, recull gairebé 4.000 vies, 
i això que se centra únicament en les 
vies d’escalada esportiva. 



ESCALADES A LA FRESCA 
No gaire lluny d’aquí, a cavall entre el Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça, trobarem la serra de Sant Gervàs. Les 
formes que es projecten en la seva roca calcària van cridar l’atenció d’escaladors de gran nivell, que es van 
acostar a la zona, la van inspeccionar i hi van obrir vies d’aventura excepcionals, amb dificultats majúscules.

Entrats de ple a l’Alta Ribagorça, el primer que hem de destacar és que, si volem escalar a l’estiu, aquí 
–com en alguns punts del Pallars Sobirà i la Val d’Aran– hi ha vies que ens permetran gaudir al màxim –i 
ben fresquets– el mateix dia i a la mateixa hora que a determinades parets del territori s’hi podrien fer 
ous ferrats a la pedra, sense oli ni foc. Aquí s’han forjat referents de l’escalada, com l’Oriol Baró. Nascut a 
Taüll, aquest gran alpinista coneix els espadats de Cavallers com el que realment són, casa seva. La roca de 
l’Alta Ribagorça també va ser el lloc ideal d’entrenament del recordat Juanjo Garra cada vegada que havia 
d’afrontar alguna de les moltes expedicions que el van portar a l’Himàlaia, on ja fa sis anys que descansa.

Com passa a tot el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el granit s’imposa a la presa de 
Cavallers i voltants, on ens contempla una gran varietat de vies d’escalada esportiva i atractives parets de 
clàssica, bona part de les quals s’ha obert a més de 2.000 metres d’altitud. La calor, aquí, difícilment ens 
farà desistir de practicar l’escalada; al contrari, quan arriba el mes de juny es comença a multiplicar l’arribada 
d’escaladors, que troben les millors condicions ben bé fins que l’octubre truca a la porta.

Tot i que al voltant del mur de la presa ja disposem de molts sectors, el gran atractiu de Cavallers és tirar 
amunt i descobrir per què aquesta zona es considera una de les millors d’escalada en granit. Els amants del 
bloc també tenen aquí la seva parcel·la particular, com també els de l’escalada en gel, per bé que aquesta 
especialitat, amb el canvi climàtic, cada any que passa queda més restringida. 

Sense sortir del Parc, a la banda del Pallars Sobirà, les Agulles d’Amitges i voltants ens conviden a fer bones 
escalades durant l’estiu, també per sobre dels 2.000 metres d’altitud. A aquestes vies, per la reglamentació 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, no hi podreu accedir amb el vostre cotxe, però 
teniu un eficient servei de taxi a la vostra disposició. 

Encara que a la Val d’Aran l’esquí ho eclipsa gairebé tot, no podem oblidar els cercles granítics de Saboredo 
i Colomers, molt atractius per a l’escalada. Els últims anys també s’han equipat altres sectors com els que 
es troben situats a Unha.

Al Solsonès hi destaca la Paret de Canalda, amb vies complicades d’aventura, i les Garrigues, a la Cova de 
Juncosa i el Cogul, ens brinda una bona oportunitat per fer escalada en bloc, també anomenada búlder. 

Mereix un capítol destacat la comarca de l’Alt Urgell. Amb presència de roca calcària i conglomerat, aquesta 
és una zona molt important dins del panorama europeu de l’escalada, per amplitud, per qualitat i per la 
dificultat de moltes de les seves vies. La Dura-Dura, equipada per Chris Sharma al Contrafort del Rumbau, 
era considerada fins fa ben poc la més difícil del planeta. Només el mateix Sharma i el txec Adam Ondra han 
estat capaços de completar-ne l’ascensió. És una de les poques vies de grau 9b+ que s’han escalat al món. 

Seria llarguíssim detallar ara mateix tota l’oferta que l’Alt Urgell posa a disposició dels escaladors, però 
podem deixar constància d’alguns dels al·licients més populars, com les vies llargues i d’aventura d’Organyà, 
Coll de Nargó i Oliana. I pel que fa a l’escalada esportiva, el concorregut congost de Tresponts –entre 
Organyà i la Seu d’Urgell– i, sobretot, Peramola, on Chris Sharma ha equipat i té pendent escalar “Le 
Blond“, un possible 9c, el grau màxim que es coneix al planeta, només coronat pel seu amic Adam Ondra, 
a Noruega. Si fem cas dels millors escaladors del món, Peramola acull un dels sectors més difícils que es 
coneixen; se’l considera un autèntic “temple“ de l’escalada esportiva.

“LLEIDA CLIMBS”
I ja que parlem d’escalada esportiva a Lleida, una bona prova de la diversitat i qualitat de les vies que hi 
ha repartides per aquestes comarques és la guia “Lleida Climbs“, un treball dels escaladors Dani Andrada 
i Pete O’Donovan. Tot just acaba de sortir de la impremta la tercera edició d’aquesta publicació que s’ha 
traduït a tres llengües i ja ha venut més de 20.000 exemplars.

Es tracta d’una eina molt útil per als escaladors, ja que recull gairebé 4.000 vies, i això que se centra 
únicament en les vies d’escalada esportiva. Igualment recomanables són totes les guies d’escalada que 
s’editen de cada zona en concret, des del Pirineu fins al Solsonès, i que aprofundeixen amb més detalls en 
les vies de cada escola en concret.

Dins del panorama de l’escalada esportiva és just que hi destaquem Santa Linya. Ja fa anys que l’elit 
mundial d’aquest esport ha pelegrinat –i encara ho fa– fins a la Cova Gran, per desafiar les més de 70 vies 
que s’hi han equipat. Els escaladors no experts només s’hi poden acostar per admirar aquells que accepten 
el repte d’un sector la dificultat mínima del qual és un grau 7 i que culmina amb la via “Stoking the Fire“. 
Efectivament, no hi ha millor manera d’atiar el foc d’un escalador que amb un grau 8b; com no hi ha millor 
manera de gaudir de l’escalada que visitant qualsevol dels milers i milers de vies que hi ha escampades per 
les terres de Lleida.
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El granit s’imposa a la presa de Cavallers, on es troben gran quantitat de vies. (Annika Müller) L’escaladora Silvia Vidal a la vall d’Àger. (Annika Müller)

L’escalador professional Chris Sharma en plena escalada a Oliana. (Ricardo Giancola)Sharma destaca el clima extraordinari de Lleida, que permet escalar pràcticament tot l’any. (Ricardo Giancola)

Chris Sharma: “Lleida és el somni americà de 
tot escalador”
Ara fa 14 anys arribava a Oliana un jove nord-americà anomenat Chris Sharma, a 
qui molts consideraven el millor escalador del món. Feia 10 anys que donava voltes 
pel món carregant una motxilla amb totes les seves pertinences. “Anava de país en 
país, de sector en sector, buscant les millors roques per escalar. Venia de Mallorca i 
ja estava cansat de tant voltar; volia establir-me en un lloc que m’aportés estabilitat 
i, alhora, em permetés desenvolupar la meva visió de l’escalada“.

Aquest indret idíl·lic el trobaria a Peramola, on va crear la seva obra mestra, la 
"Dura-Dura", una de les  50 vies de màxima dificultat que ha equipat a Lleida. 
Santa Linya, que ja era el sector de moda entre l’elit mundial de l’escalada, es 
va convertir en el seu laboratori i la Cova Gran va esdevenir el museu. “Quan 
vaig arribar al Contrafort de Rumbau només hi havia dues vies obertes, però 
es podia percebre tant potencial en aquell sector que vaig decidir dedicar-li 
tot el meu temps per crear les vies més difícils del món”. A les parets d’Oliana 
va trobar primeres espases com Dani Andrada, que el va inspirar sobretot en  
els inicis. 

Lleida ja era per a l’elit mundial de l’escalada el mateix que representa Hawaii 
per als millors surfistes i, per a Chris Sharma, el motiu principal és que aquí es 
conjuguen totes les característiques que busquen els escaladors. “Hi ha molt 
bona roca, parets increïbles –i molt accessibles– i un clima extraordinari que 
et permet escalar pràcticament tot l’any. Lleida és el somni americà de tots els 
escaladors; els millors del món vénen aquí perquè tenen moltes vies de màxima 
dificultat concentrades en pocs quilòmetres; això no existeix a cap altre lloc  
del planeta“.

És per això que Sharma va decidir establir-se aquí i va comprar una casa a Sant 
Llorenç de Montgai, on va viure molts anys i que continua conservant malgrat 
que ara resideix a Barcelona. “Havia tornat als Estats Units i vaig fer el canvi cap 
a Barcelona perquè, d’aquesta manera, tenia el paradís de l’escalada a menys 
de dues hores. Per a mi és fonamental poder venir aquí a carregar bateries i ho 
continuaré fent sempre que pugui. Em llevo al matí i en poc temps ja sóc a la roca. 
També m’encanta Mont-rebei, un dels llocs més impressionants que he vist en la 
meva vida... i mira que he voltat! La primera vegada que hi vaig anar vaig quedar 
’flipat’; he passat i passo molt temps allà“.

Chis Sharma està molt agraït a Lleida per com el va acollir i per tot el que li ha 
aportat. “Va ser molt bonica l’etapa en què no parava de viatjar i conèixer llocs 
arreu del món, però quan vaig arribar aquí va ser quan vaig trobar l’estabilitat que 
tothom necessita per realitzar-se“.
 
Quan aquest nord-americà va crear la “Dura-Dura“, la va convertir en la via més 
difícil del món. Fa un parell d’anys, a Noruega, el seu amic Adam Ondra el va 
superar en encadenar la primera via de grau 9c. Ara és Chris Sharma qui va camí 
de dotar Lleida d’un grau 9c. Es tracta de “Le Blond“, una via que ja té equipada 
–amb els elements de seguretat instal·lats– just al costat de la “Dura-Dura“. A la 
primavera té previst escalar-la; “és la meva assignatura pendent, que intentaré 
aprovar al mes de març. Serà la segona 9c del món i estic convençut que es 
convertirà en tota una referència i cridarà l’atenció de tots els escaladors del món. 
Espero que esdevingui un nou impuls per a la zona d’Oliana“.

Als 38 anys, Chris Sharma continua essent un dels millors escaladors del món 
i, malgrat que la família i els negocis cada vegada li resten més temps per a la 
pràctica del seu esport preferit, té decidit que compartirà la seva passió amb els 
seus dos fills... i la vol compartir als sectors d’escalada de Lleida que tan feliç el van 
fer, tan feliç el fan i tan feliç el continuaran fent. 



Als 38 anys, Chris Sharma continua essent un dels millors escaladors del món. (Ricardo Giancola)

Vaig conèixer l’Antoni cap allà l’any 1983 per motius professionals i, d’aleshores 
ençà, hem compartit la nostra vida laboral. Després de participar en un curs 
d’iniciació al descens de barrancs, organitzat pel Grup Espeleològic Lleidatà, 
l’any 1988 es va donar d’alta al Centre Excursionista de Lleida i a la secció 
d’espeleologia, on es va anar interessant de mica en mica pel món subterrani.

Metòdic, organitzat i constant com era, va prendre part en les campanyes 
de recerca sistemàtica de cavitats noves al Montsant i a la vall de la Vansa, 
juntament amb els també desapareguts Lluís Pérez i Jaume Pedrós. Van 
obtenir com a resultats principals el descobriment de l’avenc de l’Aisling al 
Montsant (any 1997) i la desobstrucció i exploració de la Font d’Andana (1998), 
respectivament.

Aficionat a la fotografia, va experimentar amb diferents tècniques d’il·luminació 
espectacular i les va adaptar a la fotografia subterrània, amb uns resultats més 
que notables.

Arran de la diagnosi de la seva malaltia, lluny de caure en la depressió, dóna 
un sentit vital a tot el que fa, potser per aprofitar cada segon de la vida. Pren 
la responsabilitat de la presidència del Centre Excursionista i, mentre pot, es 
dedica en cos i ànima a deixar la seva empremta en col·laboracions amb guies 
de muntanya i d’espeleologia com ara “Excursions per la Serra del Mont-roig i 
muntanyes veïnes“ (Cossetània, 2018) i “Excursions subterrànies pel Pirineu i les 
Terres de Lleida“ (Cossetània, 2018).

L’Antoni Satorra va col·laborar vastament amb el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida i també, molt directament, amb la revista “Ara Lleida“ 
durant tota la seva trajectòria.

Josep Lluís Gázquez

En record a l’Antoni Satorra
Qui va ser excursionista, espeleòleg, president del 
Centre Excursionista de Lleida i gran col·laborador del 
Patronat de Turisme de les Terres de Lleida i d’aquesta 
publicació “Ara Lleida“.

Chis Sharma està molt agraït 
a Lleida per com el va acollir 
i per tot el que li ha aportat. 

“Va ser molt bonica l’etapa 
en què no parava de viatjar 

i conèixer llocs arreu del 
món, però quan vaig arribar 

aquí va ser quan vaig trobar 
l’estabilitat que tothom 

necessita per realitzar-se”.
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Mont-rebei ofereix innombrables vies per a la pràctica de l’escalada. (Ricardo Giancola)



LLEIDA, REFERENTE MUNDIAL DE LA ESCALADA
Lleida es una zona privilegiada para la escalada. Así lo reconoce la actual élite 
mundial de este deporte. Figuras como el estadounidense Chris Sharma, el 
checo Adam Ondra o el madrileño Dani Andrada sostienen que las comarcas 
leridanas “lo tienen todo“ para la práctica de este deporte, una disciplina que 
irrumpió en Lleida en la década de los sesenta del siglo pasado y consolidó este 
territorio como referente de la escalada en España veinte años más tarde con el 
“descubrimiento“ de Terradets y sus emblemáticas paredes de las Bagasses y la 
Roca Regina. Paralelamente a este “boom“ empezó la carrera para abrir y superar 
rutas más difíciles que se encontraron en la zona de Sant Llorenç de Montgai, en 
la comarca de la Noguera. Así, paulatinamente, Lleida se convirtió en un referente 
de la escalada de vía larga que combina dificultad y aventura. Una aventura que 
los escaladores de distintos orígenes encuentran en distintos puntos del Montsec, 
desde el Montsec de Rúbies hasta el Montsec d’Ares, donde se hallan cientos de 
vías como las paredes del Doll, las vías de Mont-rebei, Vilanova de Meià, Àger, el 
Mont-roig o el desfiladero de Collegats, entre otras tan emblemáticas como las de 
la sierra de Sant Gervàs, entre el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça.

La oferta para escalar en Lleida no disminuye en verano. Puntos como la presa de 
Cavallers, en el Parque Nacional de Aigüestortes, uno de los mejores lugares para 
la escalada en granito, o las Agulles d’Amitges, en el lado del Pallars Sobirà del 
parque, invitan a la práctica de este deporte a más de 2.000 metros de altitud. En la 
Val d’Aran destacan los círculos graníticos de Saboredo y Colomers, en el Solsonès 
la Pared de Canalda, y las Garrigues es un lugar idóneo para la escalada en bloque. 
Cabe resaltar las innumerables posibilidades de la comarca del Alt Urgell, con roca 
caliza y conglomerada, destacando la “Dura-Dura“, considerada hasta hace poco 
la más difícil del planeta. Otras opciones en la misma comarca son las vías largas 
y de aventura de Organyà, Coll de Nargó y Oliana; el desfiladero de Tresponts y 
Peramola, importantes en la escalada deportiva, una modalidad que, precisamente, 
cuenta con una guía realizada por Dani Andrada y Pete O’Donovan que, bajo 
el título “Lleida Climbs“, recoge hasta 4.000 vías repartidas entre las distintas 
comarcas leridanas. En este sentido, y dentro de la escalada deportiva, cabe hacer 
especial mención a la Cova Gran de Santa Linya, donde nos esperan más de 70 vías 
equipadas. Una muestra más de los miles de vías repartidas por las tierras de Lleida 
que esperan a ser conquistadas, tanto por deportistas de élite como por escaladores  
no tan expertos.

LLEIDA, A WORLD REFERENCE  
FOR CLIMBING 
Lleida is a privileged area for climbing and this is recognised 
by some of the leading climbers in the world. Figures like 
the American Chris Sharma, the Czech Adam Ondra, and 
Dani Andrada from Madrid, all say that the comarques 
(local districts) of Lleida “have everything“ for doing this 
sport. This is a sporting discipline that really took off in 
Lleida in the 1960s and subsequently consolidated this 
territory as a reference point for climbing in Spain, some 
twenty years later, with the “discovery“ of Terradets and 
the emblematic rock walls of Les Bagasses and the Roca 
Regina. This “boom“ coincided with a race to open and, 
if possible, surpass the most difficult routes that had been 
established in the area around Sant Llorenç de Montgai, 
in the comarca of La Noguera. Thus, little by little, Lleida 
became a reference point for long-route climbing, 
combining difficulty and adventure. This is an adventure 
that climbers of various origins can find in different parts 
of El Montsec. These range from El Montsec de Rúbies to 
El Montsec d’Ares, where there are literally hundreds of 
routes, and include the rock walls of El Doll and the routes 
of Mont-rebei, Vilanova de Meià, Àger, El Mont-roig and 
the Collegats Gorge. They also include such emblematic 
climbing destinations as the Sant Gervàs sierra, which lies 
between El Pallars Jussà and L’Alta Ribagorça.
The climbing offer in Lleida is no smaller in summer. 
Destinations like the Cavallers reservoir, in the Aigüestortes 
and Estany de Sant Maurici National Park, offer some of 
the best places for granite climbing, while the Agulles 
d’Amitges, on the El Pallars Sobirà side of the same park, 
invite visitors to enjoy this sport at altitudes of over 2,000 
metres. In the Val d’Aran, it is possible to highlight the 
granite circles of Saboredo and Colomers; in El Solsonès, 
there is the Canalda Wall; and Les Garrigues is a perfect 
place for block climbing. It is possible to identify countless 
possibilities for climbing calcareous and conglomerate rock 
in the comarca of L’Alt Urgell. Special mention must also 
be made of “Dura-Dura“, a climbing route at Peramola, 
which was equipped by Chris Sharma and which, until 
very recently, was considered the most difficult route in 
the world. For this Californian, who is part of the world 
elite in this sport, Lleida provides everything that a 
climber is looking for: “good rock, incredible walls and 
an extraordinary climate that makes it possible to enjoy 
climbing throughout the year“. Other options within the 
same local district include: the long, adventure routes of 
Organyà, Coll de Nargó and Oliana and those of Tresponts 
and Peramola Cliff, which are important within the field of 
sport climbing. In fact, this latter modality has a guidebook 
written by Dani Andrada and Pete O’Donovan which, 
under the title of “Lleida Climbs“, provides a collection 
of up to 4,000 different routes that can be found in the 
different comarques of Lleida. Along these lines, and also 
within the field of sport climbing, it is possible to highlight 
the Cova Gran of Santa Linya, where there are over 70 
equipped routes waiting for climbers. This is just a sample 
of the more than one thousand routes that are spread 
throughout the territory of Lleida and which are waiting to 
be conquered by both elite sportsmen and sportswomen 
and also by climbers who are not so proficient.

LLEIDA, REFERENT MONDIAU  
DERA ESCALADA
Lleida qu’ei ua zòna privilegiada entara escalada. Atau 
qu’ac reconeish era actuau elit mondiau d’aguest 
espòrt. Figures coma er estatunitenc Chris Sharma, 
eth chèc Adam Ondra o eth madrilenc Dani Andrada 
opinen qu’es comarques lheidatanes “ac an tot“ 
entara practica d’aguest espòrt, ua disciplina que 
hec irrupcion en Lleida en decenni des seishanta deth 
sègle passat e consolidèc aguest territòri coma referent 
dera escalada en Espanha vint ans mès tard damb era 
“descubèrta“ de Terradets e es sues emblematiques 
parets des Bagasses e era Ròca Regina. Parallèlaments 
ad aguest “boom“ comencèc era corsa entà daurir e 
superar rotes mès dificiles que se trobèren ena zòna de 
Sant Llorenç de Montgai, ena comarca dera Noguera. 
Atau, graduauments, Lleida venguec un referent 
dera escalada de via longa que combine dificultat e 
aventura. Ua aventura qu’es escaladors de diferentes 
origines tròben en diferenti lòcs deth Montsec, deth 
Montsec de Rúbies enquiath Montsec d’Ares, a on i a 
centenats de vies coma es parets deth Doll, es vies de 
Mont-rebei, Vilanova de Meià, Àger, eth Mont-roig o er 
estret de Collegats, entre d’autes tan emblematiques 
coma es dera sèrra de Sant Gervàs, entre eth Pallars 
Jussà e era Alta Ribagorça.
Era aufèrta tà escalar en Lleida non disminuís pas en 
ostiu. Parçans coma eth barratge de Cavallers, en Parc 
Nacionau d’Aigüestòrtes e Estanh de Sant Maurici, 
un des milhors lòcs entara escalada en granit, o es 
Agulles d’Amitges, en costat deth Pallars Sobirà deth 
parc, conviden ara practica d’aguest espòrt a mès de 
2.000 mètres d’altitud. Ena Val d’Aran subergessen es 
circs granitics de Saboredo e Colomèrs, en Solsonès, 
era Paret de Canalda, e es Garrigues qu’ei un lòc 
idonèu entara escalada en blòc. Que cau remercar es 
innombrables possibilitats dera comarca der Alt Urgell, 
damb ròca calcària e conglomerada. E ua mencion 
especiau entara “Dura-Dura“, era via d’escalada 
situada en Peramola que siguec equipada per Chris 
Sharma e considerada, enquia non hè pas guaire, era 
mès dificila deth planeta. Entad aguest californian, ena 
elit mondiau d’aguest espòrt, Lleida a tot aquerò que 
cèrque un escalador: “bona ròca, parets incredibles 
e un clima extraordinari entà poder escalar tot er 
an“. D’autes opcions ena madeisha comarca que 
son es vies longues e d’aventura d’Organyà, Coll de 
Nargó e Oliana; er Estret de Tresponts e Peramola, 
importanti ena escalada esportiva, ua modalitat que, 
justaments, compde damb ua guida hèta per Dani 
Andrada e Pete O’Donovan que, jos eth títol “Lleida 
Climbs“, remasse enquia 4.000 vies distribuïdes entre 
es diferentes comarques lheidatanes. En aguest sens, 
e laguens dera escalada esportiva, cau remercar era 
Cova Gran de Santa Linya, a on mos demoren mès de 
70 vies equipades. Ua mòstra mès des milèrs de vies 
distribuïdes pes tèrres de Lleida que demoren entà 
èster conquerides, tant per esportistes d’elit coma per 
escaladors non tan expèrti.

LLEIDA, RÉFÉRENCE MONDIALE  
DE L’ESCALADE 
Lleida est une région privilégiée pour l’escalade. L’élite 
mondiale actuelle de ce sport en témoigne. Des figures 
comme l’Américain Chris Sharma, le Tchèque Adam 
Ondra ou l’Espagnol Dani Andrada affirment que les 
régions de Lleida “ ont tout pour la pratique de ce sport 
“, une discipline qui est apparue à Lleida dans les années 
soixante du siècle dernier. Depuis, ce territoire s’est 
consolidé comme un point de référence de l’escalade 
en Espagne, vingt ans après avec la “ découverte “ de 
Terradets et de ses emblématiques falaises Bagasses et 
Roca Regina. Parallèlement à ce “ boom “, une course 
a commencé pour ouvrir et surmonter des voies plus 
difficiles que l’on a trouvées dans la région de Sant Llorenç 
de Montgai, dans le district de La Noguera. C’est ainsi 
que Lleida est progressivement devenue une référence 
de l’escalade en grande voie qui combine difficulté et 
aventure. Une aventure que les grimpeurs de différentes 
origines trouvent dans divers points du Montsec, depuis 
le Montsec de Rúbies jusqu’au Montsec d’Ares, où l’on 
trouve des centaines de voies comme les murs de Dolls, 
les voies de Mont-rebei, Vilanova de Meià, Àger, le 
Mont-roig ou la Gorge de Collegats, parmi d’autres aussi 
emblématiques que les voies du massif de Sant Gervàs, 
situé entre le Pallars Jussà et l’Alta Ribagorça.
À LLeida, les possibilités d’escalade ne diminuent pas en 
été. Des sites tels que le barrage de Cavallers, situé dans 
le Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
qui figure parmi les meilleurs sites d’escalade en granit, 
ou les Aiguilles d’Amitges, situées dans la partie Pallars 
Sobirà du parc, vous invitent à pratiquer ce sport à plus de 
2 000 mètres d’altitude. Dans le Val d’Aran, on distingue 
les cercles granitiques de Saboredo et Colomers, dans 
le Solsonès on trouve la Paroi de Canalda, tandis que 
le district des Garrigues est un lieu idéal pour l’escalade 
de bloc. Il convient aussi de souligner les innombrables 
possibilités du district de l’Alt Urgell, doté de roches 
calcaires et de conglomérat. Mention spéciale à la “ 
Dura-Dura “, la voie d’escalade située à Peramola, qui a 
été équipée par Chris Sharma et était considérée, jusqu’à 
récemment, comme la plus difficile de la planète. Pour 
ce Californien appartenant à l’élite mondiale de ce sport, 
Lleida a tout pour plaire aux grimpeurs : “ de la bonne 
roche, des parois incroyables et un climat extraordinaire 
à escalader toute l’année “. D’autres options dans le 
même district sont les grandes voies propices à l’aventure 
d’Organyà, du Coll de Nargó et d’Oliana ; les gorges 
de Tresponts et Peramola, importantes dans l’escalade 
sportive. Cette modalité dispose précisément d’un guide 
établi par Dani Andrada et Pete O’Donovan. Intitulé “ 
Lleida Climbs “, cet ouvrage réunit jusqu’à 4 000 voies 
réparties entre les différents districts de Lleida. Dans ce 
sens, toujours dans le cadre de l’escalade sportive, il 
convient de mentionner la Cova Gran (grande grotte) de 
Santa Linya, où plus de 70 voies équipées vous attendent. 
Un exemple parmi d’autres des milliers de voies réparties 
sur tout le territoire de Lleida qui n’attendent qu’à être 
conquises, tant par des sportifs d’élite que par des 
grimpeurs moins chevronnés.
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EL SACRIFICI QUE VA 
SALVAR EL ROMÀNIC CATALÀ

MUR,
TEXT: Sebastià Tamarit
FOTOS: Bàrbara Chalamanch



L’estiu del 1919 el rector de la canònica de Mur va vendre les pintures romàniques de l’absis central al marxant nord-americà Ignasi Pollak per 7.500 pessetes. (Bàrbara Chalamanch).
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“De poques partides he après tant com de la majoria de les meves derrotes“ J. R. 
Capablanca, excampió del món d’escacs. Els bons jugadors d’escacs saben que, 
algunes vegades, cal sacrificar una peça per guanyar la partida. Quan l’estiu del 1919 
el rector de la canònica de Mur, situada a l’aleshores terme municipal homònim, 
va vendre les pintures romàniques de l’absis central al marxant nord-americà 
Ignasi Pollak a preu de saldo (7.500 pessetes), no sabia que, precisament, estava 
sacrificant una obra d’art en una transacció que després en salvaria moltes altres.

Les pintures, arrencades dels murs de l’església pel restaurador italià Franco 
Steffanoni i dos ajudants més per mitjà de la curiosa tècnica anomenada strappo 
(que permet separar la pel·lícula que forma la pintura de l’arrebossat del mur i 
traslladar-la a un altre espai, normalment embolicada com una catifa), foren 
adquirides a Barcelona pel col·leccionista Lluís Plandiura, ara ja per 100.000 
pessetes. Plandiura, al seu torn, les va posar en subhasta a Nova York l’abril del 
1921, subhasta que va guanyar (pagant 22.000 dòlars!) el Museum of Fine Arts de 
Boston, espai on encara avui romanen. 

Cal considerar que un fet com aquest (sens dubte un espoli, tot i que la transacció 
va ser legal), que avui dia ens semblaria un escàndol, era en aquella època 

relativament freqüent, quan la sensibilitat per la defensa del patrimoni artístic era 
molt baixa o inexistent: sovint els mateixos capellans venien peces religioses de 
gran valor a negociants espavilats, a canvi de petites sumes de diners que podien 
servir, posem per cas, per arranjar la teulada malmesa del temple.  
La qüestió és que la venda dels frescos de Mur, quan es va fer pública, va alertar 
la Mancomunitat de Catalunya, que va intentar aturar l’operació, o fins i tot 
recomprar les pintures, sense aconseguir-ho en no disposar de les eines legals 
necessàries. Tanmateix, i com s’acostuma a dir, es va perdre una batalla però no 
la guerra per preservar el conjunt de la pintura romànica del Pirineu. La institució 
catalana, presidida aleshores per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, va posar 
en marxa per mitjà de la Junta de Museus una campanya destinada a salvar les 
pintures murals romàniques més significatives.

Així, utilitzant precisament la tècnica de l’strappo (curiosament, es va contractar de 
nou Stefannoni i el seu equip), es van arrencar i traslladar al Museu de Barcelona, 
l’actual Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), diversos frescos d’alt 
valor artístic, situats —entre d’altres— a les esglésies de Sant Joan de Boí, Sant 
Climent i Santa Maria de Taüll (construccions que ara formen part del conjunt de 
temples de la Vall de Boí declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO); 

Catalunya commemora enguany el centenari 
d’un fet històric que va marcar el futur del 
patrimoni romànic català: l’arrencament 
de les pintures murals de la canònica de la 
col·legiata de Mur, al Pallars Jussà. Aquella 
acció, que va suposar una notable pèrdua 
artística —els frescos van acabar als 
EUA—, va comportar també una reacció per 
part de les autoritats de l’època destinada 
a preservar el llegat romànic del territori. 
La commemoració, traduïda en una sèrie 
d’actes culturals, vol reivindicar la 
importància d’aquesta herència cultural, 
que té en el Pirineu de Lleida algunes de les 
seves manifestacions més emblemàtiques. 



a Sant Miquel de la Seu d’Urgell, i a diversos temples de la vall de Cardós i les 
Valls d’Àneu. No va ser la solució perfecta, que hauria consistit a mantenir les 
pintures ben conservades in situ, però sens dubte l’operació va evitar que moltes 
d’aquestes obres irrepetibles acabessin en poder de museus i col·leccionistes 
privats estrangers. I gràcies a aquella campanya, a més, el MNAC té la col·lecció 
de romànic més gran d’Europa.   

Els actes del centenari
Per commemorar els fets de Mur, que com hem explicat van marcar un punt 
d’inflexió en l’àmbit de la salvaguarda del patrimoni artístic català, i per donar a 
conèixer aquest important conjunt patrimonial, diverses institucions i empreses 
privades han programat una sèrie d’activitats que, sota el nom “Mur, 1919-
2019. Cent anys del primer arrencament de pintures del romànic català“, es 
desenvolupen al llarg de 12 mesos, entre el 5 de maig d’enguany i el 3 de maig 
de l’any vinent.

El programa, que inclou espectacles, conferències i festes populars, tindrà com a 
activitat més singular la presentació de l’obra “Mur, guspira del MNAC“, creada 
especialment per a l’ocasió per la prestigiosa companyia de teatre Comediants. 

L’obra serà representada els dies 1 i 2 de maig de 2020 al mateix conjunt de Mur. 
L’agenda d’activitats clourà el 3 de maig amb l’Aplec de Mur, un dels més antics 
—sembla que es remunta al segle XII—, importants i multitudinaris del Pirineu 
(podeu consultar les activitats i adquirir entrades per a l’espectacle Mur, guspira del 
MNAC a l’enllaç https://www.pallarsjussa.net/ca/AnyMur).

L’Aplec ha esdevingut una festa popular anual, celebrada al conjunt monumental 
de Mur, que inclou una lluïda trobada de banderes, plena de color, dels pobles del 
Pabordat, aquells que antigament depenien de la col·legiata de Santa Maria de 
Mur. La jornada inclou exhibicions del joc tradicional del catxo, vermut i un animat 
dinar de germanor. L’acte, a més, proporciona al visitant una magnífica excusa per 
conèixer la col·legiata i el castell de Mur, dues construccions magnífiques per la 
seva història, estètica constructiva i situació estratègica. 

El programa “Mur, 1919-2019. Cent anys del primer arrencament de pintures del 
romànic català“ s’emmarca dins l’Any del Turisme Cultural 2019 i compta amb 
la participació de l’Ajuntament de Castell de Mur, l’IDAPA, el Bisbat d’Urgell, 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
l’associació Pirineus.Watt, Peperepep Cultural i Cal Soldat.

Arran de la venda de Mur, es van arrencar i traslladar al Museu de Barcelona, l’actual Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), diversos frescos d’alt valor artístic. (Bàrbara Chalamanch)

La institució catalana, 
presidida aleshores 

per l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch, va 
posar en marxa per 
mitjà de la Junta de 

Museus una campanya 
destinada a salvar 

les pintures murals 
romàniques més 

significatives. 
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La de Mur és la fortalesa 
romànica més ben 
conservada de Catalunya. 
Es tracta d’un castell 
de frontera bastit 
directament sobre la 
roca per defensar-se de 
les incursions àrabs i, 
sobretot, per controlar 
el territori del senyor 
feudal. 

 L’imponent conjunt fortificat està situat estratègicament a 800 metres d’altitud. (Bàrbara Chalamanch)



El conjunt fortificat de Mur, una visita inoblidable 
L’imponent conjunt fortificat està situat estratègicament a 800 metres d’altitud, 
en un promontori que ofereix panoràmiques espectaculars de la conca de Tremp i 
l’embassament de Terradets.

La de Mur és la fortalesa romànica més ben conservada de Catalunya. Es tracta 
d’un castell de frontera bastit directament sobre la roca per defensar-se de les 
incursions àrabs i, sobretot, per controlar el territori del senyor feudal. 

Té una estructura triangular peculiar que recorda un vaixell, especialment en les 
—no del tot infreqüents— vegades en què la conca queda coberta per un extens 
i suggeridor mar de núvols. Hi destaca la robusta torre de l’homenatge, de 16 
metres, la qual, com la resta del castell, ha estat restaurada i permet una visita 
completa a la construcció. Documentat ja al final del segle X, fou inicialment dels 
comtes dels Pallars i va passar després a diverses famílies nobles, com els Mur, que 
el tingueren fins a la meitat del segle XV.

A tocar del castell trobem la col·legiata de Mur, un bonic conjunt format per 
l’església, el modest claustre del segle XII i antigues dependències monacals que 
avui acullen la recepció, uns plafons informatius i una petita botiga amb productes 
de proximitat. L’església, d’estil romànic llombard, és de tres naus amb coberta 

de volta de canó. Les famoses pintures de l’absis central, actualment a Boston 
i considerades com una de les millors mostres de pintura romànica, han estat 
substituïdes per una reproducció, inaugurada el maig del 2008 (altres restes de 
pintura del temple es conserven al Museu d’Art de Catalunya, i també en podem 
observar una petita part in situ). 

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, incideix 
també en el fet que el conjunt de Mur, amb l’església i el castell, és l’epicentre 
dels actes del centenari que es porta a terme per donar a conèixer tot el patrimoni 
romànic del Pallars Jussà, que és molt ampli i engloba ermites, torres i castells com 
els de Sant Gervàs, Orcau o Llordà, i esglésies com les de Covet, Llimiana, Abella 
de la Conca o Capdella, entre d’altres monuments.

L’excursió al castell i la col·legiata de Mur —és del tot recomanable la visita guiada, 
que ajuda a entendre molt més la importància d’aquest paratge històric— es pot 
complementar amb una estada a l’hotel Terradets o als diferents allotjaments 
rurals i turístics del municipi com Cal Soldat, situat a pocs metres d’ambdós 
edificis. Regentat per la Rosa i l’Alejandro, un matrimoni tan encantador com 
el mateix indret, aquest conjunt rural recuperat garanteix una experiència 
única per la situació, la comoditat de les instal·lacions i l’excel·lència del servei.  
Queda dit...

Les famoses pintures de l’absis central, actualment a Boston i considerades com una de les millors mostres de pintura romànica, han estat substituïdes per una reproducció. (Bàrbara Chalamanch)
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Acostumem a  identificar les esglésies antigues del Pirineu lleidatà amb art romànic, fet lògic si considerem que 
aquest estil, molt present en l’arquitectura, la pintura i  l’escultura dels temples pirinencs, ha assolit  
un reconeixement i una projecció mundials. Però de vegades ens trobem amb excepcions remarcables, com és el 
 cas de Saurí, un llogarret de muntanya situat al bell mig de la vall d’Àssua, al Pallars Sobirà, a 1.200 m d’altitud, 
amb poc més de quinze habitants censats. Allí, esperant-nos rere les pedres d’un edifici d’estètica sòbria,  
hi trobem un tresor amagat. 

L’ESGLÉSIA DE SAURÍ 
ES VESTEIX DE NATURA 
“Lloem el que és antic i menyspreem allò que és modern”
Tàcit

L’edifici al qual ens referim és l’església de Sant Víctor de Saurí, i el tresor en 
qüestió són uns frescos murals. El primer que imaginem és un conjunt de pintura 
medieval, però, en realitat —i aquí rau el què de l’assumpte— el que trobem a 
l’interior del temple són uns frescos amb una antiguitat de... 4 anys! Es tracta, en 
efecte, d’una creació contemporània del prestigiós artista català Santi Moix, nascut 
a Barcelona i establert des de fa 33 anys a Nova York. Una obra originalíssima que 
cavalca entre el figuratiu i l’abstracte, entre l’espiritualitat pròpia d’una construcció 
religiosa i l’exuberància física (vehiculada sobretot per mitjà de temes vegetals) 
del paisatge que l’envolta, expressat tot el conjunt amb un cromatisme lluminós i 
alhora subtil que crea en l’observador —poc acostumat a aquest contrast entre un 
continent secular i un contingut modern— una sensació desconcertant, estranya i 
suggeridora al mateix temps.

Probablement el visitant es preguntarà els orígens d’aquesta troballa insòlita. I els 
orígens, curiosament, tenen molt a veure amb la infància de Moix, vinculada en 
bona part a Saurí: al començament dels anys 70 els seus pares, juntament amb 

altres sis famílies, van comprar un edifici del poble, “Casa Tània“, per establir-hi la 
residència d’estiueig. Aquell fet va establir un lligam íntim entre el poblet pallarès 
i l’artista, que ha continuat trepitjant el paratge amb una fidelitat encomiable. I 
va ser en una Festa Major de Saurí, segons explica l’artista, quan alguns veïns del 
poble li van deixar caure la idea de pintar l’interior de l’església.

Després d’algunes reticències inicials (“no havia fet mai res similar i al principi em 
semblava una idea estranya“, ens diu el mateix artista), Moix acaba acceptant 
el repte, animat en bona part per l’excel·lent predisposició de la Generalitat de 
Catalunya i del Bisbat d’Urgell, que veuen en el projecte una oportunitat de 
recuperar i posar en valor un edifici històric i de crear un pol d’atracció turística 
(posteriorment, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i 
l’Ajuntament de Sort, municipi al qual pertany Saurí, s’incorporaran al projecte).

El repte es materialitza la tardor del 2015, moment en el qual el creador barcelonès 
desenvolupa el projecte adaptant-se a les exigències de la tècnica del fresc, l’escollida 

Una obra originalíssima que cavalca entre el figuratiu i l’abstracte, entre l’espiritualitat pròpia d’una construcció religiosa i l’exuberància física del paisatge que l’envolta. (Bàrbara Chalamanch)

Els frescos són una creació contemporània del prestigiós artista català Santi Moix, nascut a Barcelona i establert des de fa 33 anys a Nova York. (Bàrbara Chalamanch)



SANTI MOIX UN ARTISTA POLIFACÈTIC

Santi Moix i Sala és un artista sorprenentment polifacètic i reconegut 
internacionalment que treballa en els camps del dibuix, la pintura, el gravat 
i l’escultura. 

Va néixer a Barcelona el 1960, i amb 14 anys va estudiar a París i després 
a Itàlia. El 1981 va fer la seva primera exposició individual a Sant Cugat del 
Vallès, tot i que els primers passos en el món artístic professional els va fer al 
Japó, on va presentar diverses exposicions.

Arran de la seva estada a l’Àfrica comença el seu treball amb la ceràmica i 
l’escultura. Des del 1968 —a partir d’un viatge que havia de durar inicialment 
tres mesos— s’estableix a Nova York, ciutat que de seguida el va captivar pel 
seu ambient artístic, fresc, espontani i summament creatiu. 

Influenciat per mestres com Delacroix, Velázquez, El Greco, Picasso, Miró, 
Pollock i Mutzuo Takahashi, Moix és un creador difícil d’encasellar que ha 
begut sovint de les fonts de la literatura, un altre element d’inspiració.

Creador en un sentit ampli, Moix dibuixa i esculpeix, però és en la pintura 
on troba el seu principal vehicle d’expressió, amb una tendència clara a 
l’abstracció, sense renunciar al seu vessant de dibuixant (ha il·lustrat, per 
exemple, una edició del Quixot). 

Ha fet, entre d’altres, exposicions individuals i col·lectives a Bèlgica, Espanya, 
els Estats Units, França, la Gran Bretanya, el Japó i Suècia, i exposicions 
col·lectives al Regne Unit, els Estats Units, Espanya, el Brasil i Alemanya.

per la Generalitat, “que va voler recuperar aquesta manera de pintar utilitzada en 
molts temples a l’Edat Mitjana“. Aquesta tècnica requereix treballar sobre capes 
de morter elaborades amb calç, arena i aigua. “El fet que calgui treballar la pintura 
per trams, abans no s’assequin, representa que de vegades havia de treballar fins a 
18 hores diàries, sense gairebé descans“, recorda Moix. “Fins i tot va caldre establir 
una hora a la setmana, els dissabtes, per tal que els veïns del poble vinguessin a 
contemplar l’evolució de l’obra, a fi d’evitar les aturades motivades per les seves 
visites constants“, ens explica a tall d’anècdota divertida. L’obra, executada en un 
mes i mig de treball, va comptar amb la inestimable col·laboració del pintor Víctor 
Pérez Porro i dels germans Pujol, estucadors veterans de Manresa, responsables de 
col·locar l’estucat a les parets.  

Però, tècniques a banda, el que realment colpeix el visitant són el caràcter oníric i 
la subtilesa cromàtica dels dibuixos que vesteixen els murs del vell edifici. Moix ens 
argumenta també les raons que el van portar a escollir aquests motius en concret: 
“volia crear una obra viva, amb motius de la natura (flors, plantes, animals, 
muntanyes), molt lligada als paisatges de la zona, d’una banda, i al nou corrent de 
’conversió ecològica’ propugnada pel Sant Pare, de l’altra“. Alhora, l’obra traspua 
espiritualitat, i en el grup de pintures trobem també detalls d’escenes religioses 
com l’Anunciació, la conversió de Sant Pau, la salvació, l’infern i el purgatori, 
l’aparició dels àngels o els quatre evangelistes.   

Cal afegir que la creació pictòrica s’acompanya de la creació poètica i l’escultòrica. 
Els bons observadors descobriran algunes cites textuals que clapegen el conjunt, 
com la d’aquell poema de J. V. Foix que diu que “els bells camins es multipliquen 
allà on creien que s’acaba la carretera“. I la intervenció artística, finalment, es 

complementa amb una gran flor de porcellana de més de tres metres de diàmetre 
i amb cinquanta pètals, obra del conegut ceramista Joan Raventós.

L’actuació artística no ha suposat només la recuperació i l’obertura al públic d’un 
espai d’interès general. Es tracta d’una actuació que posa en valor el patrimoni de 
la zona, incrementa l’autoestima dels veïns de la vall i dóna projecció internacional 
al territori. 

Santi Moix considera que aquest projecte hauria de marcar el camí a seguir per 
recuperar la multitud d’esglésies petites i construccions seculars que ara romanen 
abandonades o sense cap ús pràctic, i que en el futur, per mitjà d’intervencions 
similars, podrien esdevenir veritables punts d’interès turístic, adreçats bàsicament 
a un turisme cultural, sostenible i respectuós amb el medi ambient.

El primer pas ja està fet. L’església de Saurí, un temple d’origen romànic amb 
moltes modificacions posteriors (l’aspecte actual és bàsicament la d’un edifici 
barroc), es va obrir al públic el 16 de novembre de l’any passat després d’una 
rehabilitació integral que va incloure, entre d’altres actuacions, la restauració del 
sostre, l’eliminació de les humitats i filtracions, la renovació del paviment i la millora 
de la il·luminació interior.

Ara, aquest temple d’arrels medievals, bastit en un racó meravellós del Pirineu 
lleidatà, ha tornat a néixer artísticament per mostrar al visitant curiós aquesta 
petita joia que és el conjunt de frescos de Santi Moix. A Saurí, l’obra de la natura i 
el treball de l’home es fonen en un maridatge perfecte.

El que realment colpeix el visitant són el caràcter oníric i la subtilesa cromàtica dels dibuixos que vesteixen els murs del vell edifici. (Bàrbara Chalamanch)

Elsabeth Produccions.
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MUR, THE SACRIFICE THAT SAVED  
CATALAN ROMANESQUE ART AND  
ARCHITECTURE
This year, Catalonia commemorates the centenary of a historic 
event that marked the future of Catalan Romanesque heritage: 
the removal of the mural paintings from the collegiate church 
of Mur, in El Pallars Jussà. This action, which constituted an im-
portant artistic loss - as the frescoes ended up in the USA - also 
sparked a reaction from the authorities of the time, who took 
action to conserve the Romanesque legacy of the territory. 
Good chess players know that it is sometimes necessary to sacrifi-
ce a piece in order to win a game. When, in the summer of 1919, 
the rector of the church of Mur sold the Romanesque paintings 
from its central apse to a North American art dealer, for a price of 
7,500 pesetas, he did not know that he was, in fact, sacrificing 
a work of art via a transaction that would - in fact - soon help to 
save many others. These paintings ended up in Boston’s Museum 
of Fine Arts (where they still remain) which acquired them in an 
auction that took place in New York, in April 1921.
When the sale of the frescoes of Mur became public, the Man-
comunitat de Catalunya tried (unsuccessful Sly) to stop the 
operation. However, as a result of this, through its Junta de 
Museus (Board of Museums), the Catalan institution set in mo-
tion a campaign to save the most significant Romanesque mural 
paintings.
As a result, various frescoes of great artistic value were remo-
ved from their walls and transferred to what is now the National 
Museum of Art of Catalonia. There can be little doubt that this 
operation probably prevented many of these unique works en-
ding up in the hands of foreign museums and private collectors.

In order to commemorate the events of Mur, various institutions 
and private companies have organised a programme of activities 
that includes shows, conferences and public celebrations (see the 
link https://www.pallarsjussa.net/ca/AnyMur) and which will cul-
minate on 3rd May with the Pilgrimage of Mur, which is one of 
oldest and most popular of its kind in the Pyrenees.
The defensive fortifications of Mur make for an unfor-get-
table visit
The imposing fortified ensemble is strategically located at an alti-
tude of 800 metres, where it stands on a promontory that offers 
spectacular panoramic views over the Tremp river basin and the 
Terradets reservoir.
The castle of Mur is the best-conserved Romanesque-style for-
tress in Catalonia and its unique shape is reminiscent of that of 
a boat. Near the castle, we find the collegiate church of Mur, 
which is a set of buildings formed by the church, the cloister and 
what were once the monks’ quarters. The famous paintings from 
the central apse of the church, which are now in Boston (USA), 
have now been replaced by a reproduction, which was officially 
presented in 2008.

THE CHURCH OF SAURÍ IS DRESSED IN NATURE
We usually associate the old churches of the Lleida Pyrenees with 
Romanesque art and architecture, but at times we come across 
important exceptions. One such case is that of Saurí, a little 
mountain village located in the Àssua Valley, in El Pallars Sobirà. 
There, hidden behind the stones of a soberly aesthetic building, 
we find a small artistic treasure trove.
The building to which we refer is the church of Sant Victor de 
Saurí and the treasure in question is its wall frescoes. The first 

thing that we would imagine is a set of medieval paintings, but 

what can be found inside are frescoes that are only 4 years old! 

They are, in fact, the creation of the Catalan artist Santi Moix, 

who was born in Barcelona but who has lived in New York for 

the last 33 years. This work lies between what could be descri-

bed as figurative and abstract, between the spirituality of a re-

ligious construction and the physical exuberance (above all dri-

ven by its vegetative themes) of the landscape that surrounds it.

This story began when some local people suggested to Moix, 

who has had ties with the village since he was a child, that he 

should paint the interior of the church. Overcoming a certain 

reluctance, the painter finally accepted the challenge, largely as 

a result of encouragement and support from the Generalitat de 

Catalunya and the Bishopric of Urgell, who saw in the initiative 

an opportunity to recover and promote a historic building and to 

create a new pole of tourist attraction.

The challenge materialized in the autumn of 2015. This was the 

moment at which the creator from Barcelona developed the pro-

ject by adapting to the demands of the fresco technique. The 

result was impressive and visitors are now captivated by the 

dreamlike nature and subtle colours of the drawings that decora-

te the walls of the old building. 

This artistic performance has not only supposed the recovery of 

a space of general interest and its opening to the public. This is 

also an intervention that has served to promote the heritage of 

the local area, which has increased the self-esteem of the people 

of the local valley and which has given international projection to 

the wider territory.

MUR, EL SACRIFICIO QUE SALVÓ EL ROMÁNICO CATALÁN
Cataluña conmemora este año el centenario de un hecho histórico que marcó el futuro del 
patrimonio románico catalán: el arranque de las pinturas murales de la colegiata de Mur, en el 
Pallars Jussà. Aquella acción, que supuso una notable pérdida artística —los frescos acabaron 
en los EE.UU.—, conllevó también una reacción por parte de las autoridades de la época 
destinada a preservar el legado románico del territorio. 
Los buenos jugadores de ajedrez saben que, a veces, hay que sacrificar una pieza para ganar 
la partida. Cuando el verano de 1919 el rector de la canónica de Mur vendió las pinturas 
románicas del ábside central a un marchante norteamericano por 7.500 pesetas, no sabía 
que, precisamente, estaba sacrificando una obra de arte en una transacción que luego 
salvaría muchas otras. Las pinturas acabaron en el Museum of Fine Arts de Boston (donde 
aún permanecen), que las adquirió en una subasta celebrada en abril de 1921 en Nueva York.
Cuando la venta de los frescos de Mur se hizo pública, la Mancomunidad de Cataluña intentó 
detener la operación, sin conseguirlo. Sin embargo, a raíz de este hecho la institución catalana 
puso en marcha a través de la Junta de Museos una campaña destinada a salvar las pinturas 
murales románicas más significativas.
Así, se arrancaron y trasladaron al que ahora es el Museo Nacional de Arte de Cataluña 
varios frescos de alto valor artístico. La operación evitó sin duda que muchas de estas obras 
irrepetibles acabaran en manos de museos y coleccionistas privados extranjeros.
Para conmemorar los hechos de Mur, diversas instituciones y empresas privadas han proyectado 
un programa de actividades que incluye espectáculos, conferencias y fiestas populares 
(consultad el enlace https://www.pallarsjussa.net/ca/AnyMur) y que concluirá el 3 de mayo 
con la Romería de Mur, una de las más antiguas y multitudinarias del Pirineo.
El conjunto fortificado de Mur, una visita inolvidable
El imponente conjunto fortificado está situado estratégicamente a 800 metros de altitud, en 
un promontorio que ofrece panorámicas espectaculares de la cuenca de Tremp y el embalse 
de Terradets.
La de Mur es la fortaleza románica mejor conservada de Cataluña, con una estructura peculiar 
que recuerda la forma de un barco. Cerca del castillo encontramos la colegiata de Mur, un 

conjunto formado por la iglesia, el claustro y antiguas dependencias monacales. Las famosas 
pinturas del ábside central de la iglesia, actualmente en Boston, han sido sustituidas por una 
reproducción, inaugurada en el año 2008.

LA IGLESIA DE SAURÍ SE VISTE DE NATURALEZA
Solemos identificar las iglesias antiguas del Pirineo leridano con arte románico, pero a veces 
nos tropezamos con excepciones importantes, como es el caso de Saurí, un pueblecito de 
montaña situado en el valle de Àssua, en el Pallars Sobirà. Allí, escondido tras las piedras de un 
edificio de estética sobria, hallamos un pequeño tesoro artístico.
El edificio al que nos referimos es la iglesia de Sant Víctor de Saurí, y el tesoro en cuestión 
son unos frescos murales. Lo primero que imaginamos es un conjunto de pintura medieval, 
pero en realidad lo que encontramos en el interior son unos frescos con una antigüedad 
de... ¡4 años! Se trata, en efecto, de una creación del artista catalán Santi Moix, nacido en 
Barcelona y afincado desde hace 33 años en Nueva York. Una obra que cabalga entre lo 
figurativo y lo abstracto, entre la espiritualidad de una construcción religiosa y la exuberancia 
física (vehiculada sobre todo por medio de temas vegetales) del paisaje que la rodea.
La historia comienza cuando algunos vecinos del pueblo proponen a Moix, vinculado desde 
pequeño al pueblo, pintar el interior de la iglesia. Después de ciertas reticencias, el pintor 
acaba aceptando el reto, animado en buena parte por el apoyo de la Generalitat de Catalunya 
y del Obispado de Urgell, que ven en la iniciativa una oportunidad de recuperar y poner en 
valor un edificio histórico y de crear un polo de atracción turística.
El reto se materializa el otoño de 2015, momento en el que el creador barcelonés desarrolla el 
proyecto adaptándose a las exigencias de la técnica del fresco. El resultado fue impresionante 
y hoy en día el visitante queda cautivado por el carácter onírico y la sutileza cromática de los 
dibujos que visten los muros del viejo edificio. 
La actuación artística no ha supuesto solamente la recuperación y la apertura al público de 
un espacio de interés general. Se trata de una actuación que pone en valor el patrimonio de 
la zona, incrementa la autoestima de los vecinos del valle y da proyección internacional al 
territorio.

Claustre romànic de Mur. (Bàrbara Chalamanch)Detalls de les pintures de Mur. (Bàrbara Chalamanch)



MUR, LE SACRIFICE QUI 
SAUVA L’ART ROMAN  
CATALAN
La Catalogne commémore cette 
année le centenaire d’un événement 
historique qui a marqué le devenir du 
patrimoine roman catalan : l’extraction 
des peintures murales de la collégiale 
de Mur, dans le Pallars Jussà. Cette 
action, qui s’est traduite par une perte 
artistique sensible — les fresques se 
sont retrouvées aux États-Unis — a 
également suscité une réaction de la 
part des autorités de l’époque visant 
à préserver le patrimoine roman du 
territoire. 
Les bons joueurs d’échecs savent qu’il 
faut parfois sacrifier une pièce pour 
gagner la partie. Lorsqu’à l’été 1919, le 
recteur de l’église de droit canonique 
de Mur vendit les peintures romanes 
de l’abside centrale à un marchand 
américain pour 7 500 pesetas, il ne 
savait pas qu’il sacrifiait précisément 
une œuvre d’art dans une transaction 
qui allait en sauver bien d’autres. Les 
tableaux se retrouvèrent au Museum 
of Fine Arts de Boston (où ils sont 
encore conservés), qui les acquit lors 
d’une vente aux enchères en avril 1921 
à New York.
Lorsque la vente des fresques de 
Mur devint publique, les autorités 
de Catalogne tentèrent d’arrêter 
l’opération, sans succès. Cependant, 
suite à cet événement, les institutions 
catalanes lancèrent à travers le Conseil 
des musées une campagne destinée 
à sauver les peintures murales d’art 
roman les plus représentatives.
C’est ainsi que furent extraites et 
transférées plusieurs fresques de 
grande valeur artistique dans ce qui 
est aujourd’hui le Musée national d’art 
de Catalogne. Cette opération évita 
sans doute que nombre de ces œuvres 
irremplaçables finissent aux mains 
de musées et collectionneurs privés 
étrangers.

Pour commémorer les événements 
de Mur, diverses institutions et 
entreprises privées ont prévu un 
programme d’activités comprenant 
des spectacles, des conférences et 
des festivals populaires (consultez 
le lien https://www.pallarsjussa.net/
ca/AnyMur) qui prendra fin le 3 mai 
avec le Rassemblement de Mur, qui 
figure parmi les plus anciens et les plus 
plébiscités des Pyrénées.
L’ensemble fortifié de Mur, une 
visite inoubliable
L’imposant ensemble fortifié est 
situé stratégiquement à 800 mètres 
d’altitude, sur un promontoire qui offre 
une vue panoramique spectaculaire 
du bassin de Tremp et du barrage de 
Terradets.
Dotée d’une structure particulière 
qui évoque la forme d’un bateau, la 
forteresse de Mur est l’exemplaire d’art 
roman le mieux conservé de Catalogne. 
Près de ce château fort, on trouve la 
collégiale de Mur, un ensemble formé 
par l’église, le cloître et d’anciennes 
dépendances monastiques. Les 
célèbres peintures de l’abside centrale, 
qui se trouvent actuellement à 
Boston, ont été remplacées par une 
reproduction inaugurée en 2008.

L’ÉGLISE DE SAURÍ SE PARE DE  
NATURE
On identifie généralement les 
anciennes églises des Pyrénées de 
Lleida à l’art roman, mais on trouve 
parfois des exceptions importantes, 
comme à Saurí, petit village de 
montagne situé dans la vallée d’Àssua, 
dans le Pallars Sobirà. Derrière les 
pierres d’un édifice aux lignes sobres, 
se cache un petit trésor artistique.
Cet édifice, c’est l’église de Saint Victor 
de Saurí et le trésor en question, c’est 
une fresque murale. On pense tout 

d’abord à un ensemble de peinture 
médiévale, mais en réalité ce que 
l’on trouve à l’intérieur ce sont des 
fresques d’une ancienneté de... 4 
ans ! Il s’agit en effet d’une création 
de l’artiste catalan Santi Moix, né à 
Barcelone et domicilié à New York 
depuis 33 ans. Une œuvre qui oscille 
entre le figuratif et l’abstrait, entre 
la spiritualité d’une construction 
religieuse et l’exubérance physique 
(véhiculée avant tout par le biais 
d’une thématique végétale) du 
paysage qui l’entoure.
L’histoire commence lorsque quelques 
habitants du village proposent à 
Moix, qui a des liens avec le village 
depuis son jeune âge, de peindre 
l’intérieur de l’église. Après quelques 
réticences, le peintre finit par 
accepter le défi, encouragé en grande 
partie par le soutien de la Generalitat 
(gouvernement autonome) de 
Catalogne  et de l’évêché d’Urgell, 
qui voient dans cette initiative une 
opportunité de récupérer et de mettre 
en valeur un édifice historique et de 
créer un pôle d’attraction touristique.
Le défi prend forme à l’automne 2015, 
moment où le créateur barcelonais 
développe le projet en s’adaptant 
aux exigences de la technique de 
la fresque. Le résultat s’est avéré 
impressionnant et aujourd’hui le 
visiteur est captivé par le caractère 
onirique et la subtilité chromatique 
des dessins sur les murs de la vieille 
bâtisse. 
Cette intervention artistique n’a pas 
uniquement impliqué la récupération 
et l’ouverture au public d’un espace 
d’intérêt général. Il s’agit d’une 
action qui met en valeur le patrimoine 
de la région, renforce la confiance 
en soi des habitants de la vallée et 
permet une projection internationale 
du territoire.

MUR, ETH SACRIFICI QUE 
SAUVÈC ETH ROMANIC  
CATALAN
Catalonha commemòre enguan eth 
centenari d’ua hèta istorica que merquèc 
eth futur deth patrimòni romanic catalan: 
er arringament des pintures muraus dera 
collegiau de Mur, en Pallars Jussà. Aquera 
accion, que representèc ua pèrta artistica 
notabla —es fresqui qu’acabèren enes 
EE.UU.—, tanben auec coma conseqüéncia 
ua reaccion per part des autoritats d’aqueth 
temps entà pr’amor de preservar eth legat 
romanic deth territòri. 
Es boni jogadors d’escacs saben que, a 
viatges, cau sacrificar ua pèça entà guanhar 
era partida. Quan en ostiu de 1919 eth 
rector dera canonica de Mur venec es 
pintures romaniques dera absida centrau 
a un marchand nòrd-american per 7.500 
pessetes, non sabie pas que, justaments, 
sacrificaue ua òbra d’art en ua transaccion 
que dempús ne sauvarie fòrça d’autes. Es 
pintures qu’acabèren en Museum of Fine 
Arts de Boston (a on encara son), que les 
aqueric en ua subasta que se hec en abriu 
de 1921 en New York.
Quan era venta des fresqui de Mur se hec 
publica, era Mancomunitat de Catalonha 
sagèc d’arturar era operacion, sense 
artenhé’c. Maugrat tot, a conseqüéncia 
d’aguest hèt era institucion catalana metec 
en marcha a trauès dera Junta de Museus 
ua campanha destinada a sauvar es pintures 
muraus romaniques mès significatives.
Atau, s’arringuèren e transportèren 
entath qu’ara ei eth Musèu Nacionau 
d’Art de Catalonha quauqui fresqui de 
naut valor artistic. Era operacion evitèc 
sens dobte que fòrça d’aguestes òbres 
irrepetibles acabèssen en mans de musèus 
e colleccionaires privats estrangèrs.

Entà rebrembar es hèts de Mur, diuèrses 
institucions e empreses privades an 
projectat un programa d’activitats 
qu’includís espectacles, conferéncies e 
hèstes populares (consultatz eth ligam 
https://www.pallarsjussa.net/ca/AnyMur) 
e qu’acabarà eth 3 de mai damb eth 
Romiatge de Mur, un des mès antics e 
multitudinaris deth Pirenèu.
Eth conjunt fortificat de Mur, ua visita 
entà non desbrembar
Er impressionant conjunt fortificat ei situat 
estrategicaments a 800 mètres d’altitud, 
en un promontòri qu’aufrís panoramiques 
espectacloses dera conca de Tremp e eth 
barratge de Terradets.
Era de Mur qu’ei era fortalesa romanica 
milhor conservada de Catalonha, damb 
ua estructura particulara que rebrembe 
era forma d’un vaishèth. Apròp deth 
castèth que i a era collegiau de Mur, un 
conjunt composat pera glèisa, eth claustre 
e antigues dependéncies monacaus. Es 
famoses pintures dera absida centrau 
dera glèisa, actuauments en Boston, an 
estat remplaçades per ua reproduccion, 
inaugurada en 2008.

ERA GLÈISA DE SAURÍ SE VESTÍS DE 

NATURA
Que solem identificar es glèises antigues 
deth Pirenèu de Lleida damb art romanic, 
mès a viatges que trobam excepcions 
importantes, coma ei eth cas de Saurí, un 
vilatjòt de montanha situat ena val d’Àssua, 
en Pallars Sobirà. Aquiu, amagat ath darrèr 
des pèires d’un edifici d’estetica sòbria, 
qu’apareish un petit tresòr artistic.
Er edifici ath quau mos referim qu’ei era 
glèisa de Sant Víctor de Saurí, e eth tresòr 
en qüestion son uns fresqui muraus. Çò 

de prumèr qu’imaginam ei un conjunt 
de pintura medievau, mès en realitat 
aquerò que trobam en interior son uns 
fresqui damb ua antiguitat de... 4 ans! 
Qu’ei, en efècte, ua creacion der artista 
catalan Santi Moix, neishut en Barcelona 
e establit, ja hè 33 ans, en New York. Ua 
òbra que cavauque entre era figuracion e 
era abstraccion, entre era espiritualitat d’ua 
construccion religiosa e era exuberància 
fisica (veïculada sustot per mejan de tèmes 
vegetaus) deth paisatge que l’entornege.
Era istòria que comence quan quauqui 
vesins deth pòble propòsen a Moix, estacat 
ath vilatge d’ençà qu’ère mainatge, pintar 
er interior dera glèisa. Dempús de cèrtes 
reticéncies, eth pintor accèpte eth desfís, 
encoratjat en bona part peth supòrt 
dera Generalitat de Catalonha e deth 
Bisbat d’Urgell, que ven ena iniciativa ua 
oportunitat entà recuperar e méter en 
valor un edifici istoric e de crear un pòl 
d’atraccion toristica.
Eth desfís se materialize ena tardor deth 
2015, quan eth creador barcelonés 
desvolope eth projècte en tot adaptar-se 
as exigéncies dera tecnica deth fresc. Eth 
resultat que siguec impressionant e aué 
en dia eth visitaire demore fascinat peth 
caractèr oniric e era subtilitat cromatica des 
diboishi que vestissen es parets dera vielha 
bastissa. 
Era accion artistica non a representat 
solaments era recuperacion e era 
dubertura ath public d’un espaci d’interès 
generau. Qu’ei ua accion que met en 
valor eth patrimòni dera zòna, aumente 
era autoestima des vesins dera val e da 
projeccion internacionau ath territòri.

Més informació:

Castell i col·legiata de Mur
Visites durant tot l’any: els caps de 

setmana de febrer a desembre i 

diàriament per Setmana Santa i ponts i 

de l’1 de juliol al 10 de setembre (no cal 

reserva prèvia)

Tel. 677 70 18 20 - castellmur@gmail.

com (Noemí Nus)

Web: http://www.castellmur.cat/

Programa del centenari  
de l’arrencament de  
les pintures de Mur
Consell Comarcal Pallars Jussà
Epicentre, centre de visitants  
del Geoparc
Tel. 973 65 34 70

Web: https://www.pallarsjussa.net/es/

AnyMur

Les entrades per a l’espectacle dels 

Comediants al conjunt monumental 

del Mur els dies 1 i 2 de maig de 2020 

també es poden comprar en aquest 

enllaç.

Detall de l’nterior de Saurí. (Bàrbara Chalamanch)
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Amb el projecte Moturisme, el Patronat de Turisme ha dissenyat diferents rutes per gaudir del territori de Lleida. (Javier Martín)



82

Lleida és terra de contrastos. És plana i és muntanya, és secà i és regadiu, és 
fred i és calor, és bosc i és agricultura, i és, en definitiva, una terra heterogènia 
plena de paisatges, pobles i persones diferents que li donen vida i tota aquesta 
varietat en el seu conjunt converteix la demarcació en un territori idoni per ser 
visitat a bord d’una moto. És un plaer recórrer quilòmetres sobre dues rodes enmig 
de les llargues extensions agrícoles de les comarques de la Plana, gaudint dels 
paisatges i els colors que ofereixen els diferents conreus. Lleida permet al motorista 
anar de poble en poble per carreteres secundàries gaudint del trajecte o buscar la 
velocitat de les vies principals i poder solcar l’asfalt envoltat de camps d’oliveres, 
de bancals de blat daurat, de fruiters florits o resseguir el camí de la Noguera 
Ribagorçana i vorejar els embassaments de color blau turquesa fins a arribar a la 
zona més muntanyosa on el verd dels boscos pren tot el protagonisme cromàtic. 
Viatjar per carreteres amb revolts que transcorren per paisatges de postal, travessar 
poblets de muntanya de bellesa rústica inigualable i tot això, sempre, acompanyat 

Montfalcó Murallat, parada obligada en recórrer la Segarra. (DeFoto) Museu de la Moto a Bassella, Alt Urgell. (Josep Barbero)

La carretera LV-5223, entre Sort i Llessui al Pallars Sobirà, és un plaer per a la conducció. (Javier Martín)



d’una oferta gastronòmica de primer nivell i d’establiments per poder dormir on 
l’hospitalitat lleidatana posa el colofó a una experiència completa. Tota aquesta 
potencialitat que les comarques lleidatanes tenen per atreure turistes que viatgen 
amb moto és el que vol canalitzar el projecte “Moturisme Ara Lleida“, engegat 
pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida amb l’objectiu de potenciar 
aquesta oferta, donar-li forma i crear un producte turístic nou que pugui ajudar a 
dinamitzar l’economia del territori. 

El projecte “Moturisme Ara Lleida“

-Les Rutes. Un tastet del territori
El projecte “Moturisme Ara Lleida“ va néixer amb la idea de treure rendiment 
a totes aquelles propostes que la demarcació de Lleida pot oferir als turistes a 
qui els agrada recórrer territori a bord d’una moto. Amb aquest objectiu s’han 
definit fins a deu rutes diferents, cadascuna amb les seves particularitats però amb 
el nexe d’unió que totes transcorren per paisatges espectaculars, per carreteres 
que presenten un ferm en bon estat, ja siguin secundàries o principals, i amb 
propostes gastronòmiques i turístiques de qualitat que complementen el trajecte. 
Deu propostes diferents, totes amb distàncies d’entre 200 i 300 quilòmetres i 
pensades per poder-se fer en una sola jornada. Viatges per la Plana, pel Prepirineu 
i pel Pirineu i altres que combinen els territoris per oferir recorreguts variats.

 Aquestes rutes són:
1- La Transpirenaica Lleidatana (Prullans-la Seu d’Urgell-Sort-la Pobla de Segur-
el Pont de Suert-la Vall de Boí) és una ruta que transcorre en gran part per la 
carretera N-260, una de les millors vies de Catalunya i de l’Estat per gaudir de la 
moto mentre es travessa el Pirineu lleidatà d’est a oest sempre acompanyats d’uns 
paisatges espectaculars. (170 km, 3 hores)

2- La Ruta dels Ports (Bossòst-Vielha-Baqueira-Sort-la Seu d’Urgell-Prullans) 
proposa un trajecte per espais especials de l’Alt Pirineu i Aran amb carreteres 
plenes de revolts que faran les delícies de molts motoristes. Paisatges de postal al 
llarg de quatre comarques. (205 km, 3-4 hores)

3- La Ruta dels Llacs (Vielha-Vall de Boí-Vall Fosca-la Pobla de Segur-Tremp-
Camarasa-Oliana) ressegueix una frontera administrativa, banyada pel riu Noguera 

Ribagorçana, fins a arribar a la zona d’embassaments. L’aigua és protagonista del 
paisatge en una ruta exigent pel Pirineu i el Prepirineu. (265 km, 4-5 hores)

4- La Ruta de les Corbes (Sort-la Seu d’Urgell-Coll de Nargó-Isona-Tremp-el Pont 
de Suert-Vall de Boí-Caldes de Boí) travessa colls, congostos i ports en un trajecte 
exigent però que representa una autèntica mostra del potencial moturístic de la 
demarcació. Perfecta per gaudir de la conducció i dels paisatges impressionants 
que ofereixen el Pirineu i el Prepirineu. (230 km, 4-5 hores)

5- La Ruta de l’Interior (Gósol-la Seu d’Urgell-Coll de Nargó-Sant Llorenç de 
Morunys-Solsona-Ponts-Balaguer-Àger) és una proposta variada i de contrastos 
que combina carreteres més tranquil·les amb zones de muntanya. Del Pirineu a la 
Plana, del bosc al secà, aquest trajecte ofereix diferents paisatges que proporcionen 
al pilot una experiència visual completa. (220 km, 4-5 hores)

6- La Ruta del Contrast (Àger-Camarasa-Balaguer-Alfarràs-Lleida-Alcarràs-Seròs-
Maials-el Cogul-les Borges Blanques-Mollerussa) és una proposta més lleugera que 
ofereix al motorista la possibilitat de veure el contrast paisatgístic entre el Prepirineu i la 
zona més agrícola de les comarques de la Plana de Lleida passant des de la zona més de 
regadiu del Pla d’Urgell als camps de secà de les Garrigues i el Segrià. (200 km, 3 hores)

7- La Ruta Transversal (la Seu d’Urgell-Rialp-Tremp-Ponts-Guissona-Agramunt-
Ivars d’Urgell-Cervera) és un trajecte variat que comença amb les carreteres 
més tècniques i lentes del Pirineu per anar baixant cap a la Plana amb vies més 
ràpides. L’arribada a Cervera posa el colofó a la ruta. La capital de la Segarra, lloc 
de naixement dels germans Márquez, és actualment un indret de referència i de 
pelegrinatge obligat per als amants de les motos. (250 km, 4-5 hores) 

8- La Ruta de Sud a Nord (Lleida-Balaguer-Tremp-la Pobla de Segur-Sort-Llavorsí-
Tavascan-Isil) mostra les dues parts de la demarcació de Lleida. Comença a la capital 
del Segrià i després de transcórrer per carreteres més ràpides i rectes va endinsant-
se al Prepirineu per acabar amb els revolts del Pirineu. Aquesta proposta ofereix un 
tast dels contrastos entre la plana i la muntanya, tant en l’àmbit paisatgístic com 
social i cultural. (206 km, 4 hores)

9- La Ruta de les Serres (Sort-la Pobla de Segur-Tremp-Isona-Coll de Nargó-Sant 
Llorenç de Morunys-Tuixent-la Seu d’Urgell), com el seu propi nom indica, ofereix 

Pilotar la moto per les comarques de la Plana és tota una experiència. (DeFoto) El Port de la Bonaigua, a 2.076 metres d’altitud, uneix Salardú i València d’Àneu. (Josep Barbero) 

Viatjar amb moto dóna un contacte més directe amb la natura. (Javier Martín)



84

un recorregut per diferents serres del Pirineu lleidatà gaudint de carreteres estretes 
i plenes de revolts. El paisatge és sens dubte un espectacle visual continuat que 
acompanya un trajecte molt exigent. (230 km, 4-5 hores)

10- La Ruta Terres de Lleida (Balaguer-Ponts-Guissona-Cervera-Tàrrega-Bellpuig-la 
Granadella-Maials-Lleida) fa una proposta senzilla que transcorre per les comarques 
de les Terres de Lleida. Carreteres còmodes i paisatges modelats per l’activitat 
agrícola ofereixen al motorista una visió real de la demarcació lleidatana. De totes 
les propostes culturals i turístiques entorn d’aquest trajecte destaca l’espai expositiu 
dedicat als germans Márquez dins del Museu Comarcal de Cervera. (230 km, 4 hores)

Aquestes deu propostes que ofereix el projecte “Moturisme“ són un tastet de 
les possibilitats que les comarques lleidatanes poden oferir als pilots de motos. 
La demarcació té infinitat de recorreguts possibles combinant rutes o creant-
ne de noves, descobrint els racons més bonics del territori. Del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a l’estany d’Ivars i Vila-sana, passant pel Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el congost de Mont-rebei 
o els paisatges agrícoles mediterranis del sud del territori. La varietat paisatgística a 
través dels 231 municipis i prop de 800 pobles i viles que constitueixen el territori 
lleidatà, de nord a sud i d’est a oest, fa que l’experiència moturística pugui ser 
diferent i única cada cop. Sempre hi ha espais i pobles per descobrir i rutes noves 
per recórrer.

-Allotjament i gastronomia. Un complement de luxe.
La moto i la passió per les dues rodes són els protagonistes principals quan es parla 
de Moturisme, però el concepte és molt més ampli. El territori lleidatà ofereix als 
turistes carreteres bones, infinitat de paisatges i pobles d’una bellesa espectacular. 
Però l’experiència no seria completa sense una gastronomia de qualitat basada 
en els productes de la terra i espais per dormir i descansar després d’una llarga 
jornada sobre les dues rodes. El client que viatja amb moto acostuma a ser exigent, 
de renda mitjana alta i que busca la qualitat a l’hora de triar on s’atura a menjar i 
a dormir. En aquest sentit, el projecte “Moturisme Ara Lleida“ ha creat un segell 
per als establiments implicats en aquesta iniciativa que acredita la seva qualitat i 
que compleixen una sèrie de requisits per atendre les necessitats específiques dels 
motoristes que hi parin. Actualment hi ha 50 establiments d’allotjament turístic 

adherits al projecte amb més de 34 serveis complementaris de restauració, culturals 
i museístics, entre d’altres. El Patronat de Turisme ha proporcionat al personal 
d’aquests establiments formació específica amb l’objectiu de millorar l’atenció al 
client que viatja amb moto. Tenir eines, espais tancats per guardar-hi les motos, 
servei de bugaderia o un lloc per deixar-hi els cascs són algunes de les coses que es 
demanen als establiments per optar a aquesta certificació. La proposta del Patronat 
de Turisme pretén oferir al sector turístic del territori una eina més que l’ajudi a 
diversificar la seva oferta i alhora treballa per atreure més turistes per mitjà de la 
promoció en esdeveniments internacionals i especialitzats en el sector de les motos. 

Així ho explica Ramon Aytes, director de l’Hotel Pessets de Sort, que recorda que 
“aquest projecte va néixer impulsat per la demanda del territori i amb l’objectiu 
d’incentivar aquest tipus de turisme“. Aytes assenyala que en el seu cas són en 
un lloc privilegiat dins la Ruta Transpirenaica i a peu de l’N-260, la qual defineix 
com “una de les millors carreteres del país per fer amb moto, que travessa el 
Pirineu de punta a punta i continua cap a l’Estat espanyol“. El director d’aquest 
establiment de Sort, que es va sumar al projecte des del principi, considera a més 
que la certificació que proporciona “Moturisme Ara Lleida“ és una bona eina 
que garanteix als viatgers que en aquests establiments s’ofereixen tots els serveis 
necessaris per a aquelles persones que es desplacen amb moto. 

Per la seva banda, la responsable de màrqueting i del projecte “Moturisme“ 
de l’establiment Cerdanya EcoResort de Prullans, Simone Leenders, explica que 
aquest segment turístic ajuda molt a desestacionalitzar el turisme als establiments 
de la demarcació i de manera especial al Pirineu, ja que normalment els motoristes 
eviten els mesos de fred i neu i també els mesos de més calor com l’agost, que 
són temporada alta a la zona, i aposten per mesos d’entretemps, més propicis per 
viatjar sobre dues rodes. Leenders assegura que el turisme de motos està creixent 
a la demarcació de Lleida gràcies també al fet que “les grans zones competidores, 
com ara els Alps francesos o els Dolomites italians, estan molt saturades i que 
aquest tipus de viatgers sempre busquen llocs nous per visitar i Lleida és ideal“. 
Quant a la procedència dels clients, Leenders explica que, a més del turista nacional, 
reben molts viatgers procedent sobretot dels Països Baixos i Alemanya i també, tot 
i que en menys quantitat, d’Anglaterra. Des de Cerdanya EcoResort aposten des 
de fa anys per aquest tipus de turisme i asseguren que encara hi ha molt camí per 
recórrer en aquesta direcció. 

Fer la Ruta dels Llacs permet conèixer de prop el romànic de la Vall de Boí. (Josep Barbero) 



-Cultura i Patrimoni, la tercera pota.
La tercera pota en la qual se sustenta el projecte moturístic de Lleida 
la integren tots els elements patrimonials, culturals i museístics que 
la demarcació pot oferir al visitant per complementar l’estada a les 
comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. L’oferta a la demarcació és 
àmplia i molt variada gràcies a les diferències entre els territoris per on 
passen les rutes amb moto. Destaquen, per exemple, el Museu de Cervera 
i l’exposició permanent dedicada als pilots de la població Marc Márquez i 
el seu germà Àlex, un espai de referència mundial i de visita obligada per 
als aficionats al motociclisme. Però no és l’únic espai irrenunciable per als 
turistes. El conjunt romànic de la Vall de Boí, la catedral de Santa Maria de 
la Seu d’Urgell, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
l’Espai Raier de la Pobla o el Museu de la Moto de Bassella són alguns dels 
exemples de propostes que ofereix el Pirineu lleidatà. Més avall hi ha el 
Centre d’Observació de l’Univers d’Àger, el Centre d’Interpretació de l’Or 
de Balaguer, l’Espai Transmissor de Seró, la Seu Vella de Lleida, el Castell 
dels Templers, la fortalesa dels Vilars d’Arbeca o les pintures del Cogul, i 
aquestes són només algunes de les moltes propostes que les comarques 
de Lleida poden oferir als visitants en l’àrea d’influència de les diferents 
rutes amb moto.

Des del Museu de la Moto de Bassella, que forma part del projecte 
“Moturisme“ des del seu inici, constaten que en els darrers anys s’ha 
notat un augment de l’afluència de turistes que viatgen amb moto i 
especialment d’origen internacional. “Cada cop són més habituals els 
grups de motoristes estrangers que visiten el museu en grup i que vénen 
a Lleida amb una ruta preparada amb antelació“, explica Cristina Soler, 
del Museu de la Moto de Bassella. Segons Soler, alguns d’aquests turistes 
vénen amb viatges preparats per agències, però molts altres ho fan amb 
rutes organitzades per ells mateixos. Aquest equipament museístic de 
Bassella dedicat íntegrament al món de les dues rodes rep anualment 
entorn dels 6.000 visitants. 
 

Lleida és una demarcació privilegiada dins el món del motociclisme. Té bones 
carreteres, té paisatges variats i preciosos, té bona gent i té serveis de qualitat, però 
el que realment marca el fet diferencial és que Lleida té ADN de campió. Tot va 
començar el 1999 amb el Campionat del Món en la categoria de 125 cc aconseguit 
pel lleidatà Emilio Alzamora, el primer a portar un títol mundial de motociclisme 
a la Terra Ferma, i que actualment és el mànager dels germans Márquez. I si en 
els darrers anys hi ha un nom dins del motociclisme reconegut a escala mundial, 
aquest és el del pilot de Cervera Marc Márquez. El cerverí s’ha proclamat enguany 
un cop més campió del Mundial de motociclisme i ja té sis títols en la categoria de 
MotoGP i dos més en les categories inferiors del Mundial. En total, vuit campionats. 
Sens dubte Márquez és ja una llegenda del motociclisme i encara no pot entreveure 
ningú quins són els seus límits sobre la moto. I a tot això cal afegir-hi el seu germà 
Àlex Márquez, que li segueix els passos a les categories inferiors sumant enguany 
un nou Campionat del Món en Moto2 al que ja tenia en Moto3 i segellant així un 
nou doblet històric dels dos germans després del que ja van rubricar el 2014. El 
nom de Cervera i de retruc el de Lleida restaran vinculats per sempre al món del 
motociclisme gràcies als dos pilots nascuts a la capital de la Segarra, una població 
amb la qual continuen mantenint vincles estrets i on hi passen part dels seus dies 
de descans, celebrant als seus carrers els títols aconseguits sempre envoltats de 
grans multituds. Cervera acull al seu Museu Comarcal una exposició permanent 
que sota el títol ’I’m 93’ ret homenatge a Marc i Àlex Márquez. Els dos pilots donen 
suport al projecte “Moturisme Ara Lleida“ perquè, tot i ser dos campions de talla 
internacional, sempre han mantingut lligams estrets amb el territori on van créixer 
i que ha estat al seu costat des de ben petits. És per això que sempre tornen a la 
Cervera que els ha vist néixer o també s’acosten, quan el calendari de competicions 
els ho permet, al circuit de Rufea, a la ciutat de Lleida, on poden practicar el dirt 
track, una de les disciplines del motociclisme que més agraden a Marc Márquez. 
Aquesta relació estreta entre els germans Márquez i Lleida és la que deixa clar que 
aquesta és i serà sempre terra de motos. Amb l’ADN dels campions.Lleida té ADN de campió

Dos motoristes consultant el mapa entre el Coll de Jou i Solsona, el Solsonès. (Oriol Clavera)

EL NOM DE CERVERA I DE RETRUC 
LLEIDA RESTARAN VINCULATS AL 
MÓN DEL MOTOCICLISME GRÀCIES ALS 
GERMANS MARC I ÀLEX MÀRQUEZ. Les parades de la ruta, moment per gaudir de la gastronomia comarcal. (Oriol Clavera) 



EXPLORING LLEIDA ON TWO WHEELS
Lleida is a territory of contrasts where the plain 
combines with the mountains, the cold with the heat, 
the forests with agriculture, and the fastest roads with 
the most demanding bends. It is all of this variety that 
makes this territory an ideal place for those who love 
motorcycles. On the same day, they will be able to 
ride the tarmac, surrounded by landscapes shaped by 
the extensive areas of crops on the plain before they 
reach the most mountainous areas, where forests are 
the main providers of colour, in a truly beautiful natural 
setting. It was precisely this that gave birth to the “Ara 
Lleida Moturisme“ project which, with the backing 
of the Patronat de Turisme, seeks to exploit all of the 
tremendous potential that Lleida has to attract tourists 
who are fond of travelling by motorbike. 
This proposal is based on three of the strong points of 
Lleida province. The first is an extensive territory, with 
highly varied landscapes of great beauty, charming 
villages and good roads. With this in mind, we selected 
ten different routes that will allow visitors to discover 
the territory as if they were at a tasting session. These 
routes will bring them close to such unique natural 
spaces as the Aigüestortes and Estany de Sant Maurici 
National Park, the Mont-rebei Gorge, the Ivars and 
Vila-sana Pool, the Alt Pirineu Natural Park and the El 
Cadí-Moixeró Natural Park. The hundreds of settlements 
that form part of Lleida province, and the innumerable 
natural spaces that are just waiting to be discovered 
there, will allow motor-bikers the possibility to enjoy a 
unique experience on every trip. 
Secondly, and bearing in mind the fact that the type 
of client who travels by motorbike is usually middle or 
upper-middle class, it is necessary to provide quality 
gastronomy, based on the finest local products, and 
also a network of places to spend the night equipped to 
satisfy the specific needs of motorcyclists. To date, the 
“Ara Lleida Moturisme“ project includes 84 associated 
establishments which have received certification 
guaranteeing that they meet its quality requirements. 
Motorcycle tourism is also a segment of the market that 
helps the regional tourism sector to deseasonalise its 
offer. This is because motorcycle tourists tend to avoid 
the hottest and coldest months, which tend to coincide 
with the high season for tourism in these parts of the 
Lleida Pyrenees. 
The third objective of the project is to promote 
heritage, cultural and museum-based tourism in the 
comarques (local districts) of Lleida and at the same 
time to compliment the stays of all visiting tourists. 
Amongst the proposals, it is possible to highlight the 
Local District Museum of Cervera, the home town of 
the brothers Marc and Àlex Márquez, which has a 
permanent exhibition dedicated to the two pilots who 
are now international references within the world of 
motorcycle racing. The many other interesting proposals 
include: the Motorcycle Museum of Bassella, the Centre 
for Observing the Universe of Àger, the Centre for 
Interpreting Gold of Balaguer, the Space Transmitter of 
Seró, the Seu Vella (Old Cathedral) and Knight Templar 
Castle of Lleida, the fortress of Els Vilars at Arbeca, and 
the cave paintings of Cogul, to mention just a few of 
the best known attractions. With all of this, Lleida is an 
authentic paradise for motorcyclists and, thanks to the 
Márquez brothers, it also bears the DNA of champions.  

EXPLORER LLEIDA À DEUX ROUES
Lleida est un territoire de contrastes où la plaine 
s’allie à la montagne, le froid à la chaleur, les forêts 
à l’agriculture et les axes routiers les plus rapides aux 
virages les plus prononcés. C’est toute cette variété 
qui fait de notre région une zone idéale pour les 
amateurs de motos, qui peuvent dans une même 
journée parcourir les routes goudronnées entourés des 
paysages typiques des vastes étendues cultivées de la 
plaine pour atteindre la partie la plus montagneuse, 
où les forêts font la part belle aux couleurs dans un 
écrin sans pareil. C’est dans cet esprit qu’est né le 
projet “ Motourisme Ara Lleida “, qui, sous l’égide 
de l’Office de tourisme, vise à exploiter tout ce 
potentiel que Lleida possède pour attirer les touristes 
amateurs de voyages en moto. L’idée repose sur les 
trois points forts de la région de Lleida. Le premier : 
un vaste territoire doté de paysages variés et de toute 
beauté, de villages pittoresques et de bonnes routes. 
Dix itinéraires différents ont ainsi été définis pour offrir 
aux visiteurs un avant-goût du territoire en découvrant 
des espaces naturels aussi uniques que le Parc national 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, les Gorges du 
Mont-rebei, le Lac d’Ivars y Vila-sana, le Parc naturel 
des Hautes-Pyrénées ou le Parc naturel Cadí-Moixeró. 
Les centaines de villages qui ponctuent le territoire 
de Lleida et les innombrables espaces naturels à 
y découvrir permettent aux motards de vivre une 
expérience unique à chaque occasion. 
Le deuxième : compte tenu que le client voyageant 
en moto est généralement de classe moyenne ou 
moyenne supérieure, il est nécessaire de disposer 
d’une offre gastronomique de qualité, basée sur des 
produits locaux, alliée à un réseau d’hébergements 
prêts à répondre aux besoins spécifiques des motards. 
Actuellement, le projet “ Motourisme Ara Lleida “ 
compte 84 établissements associés qui disposent 
d’une certification garantissant le respect de ces 
exigences. Le tourisme à moto est aussi un segment 
qui aide le secteur de la région à désaisonnaliser 
son offre, car les touristes à moto ont tendance à 
éviter les mois les plus froids et les plus chauds, qui 
correspondent précisément à la saison haute dans les 
Pyrénées de Lleida. 
Le troisième point fort du projet réside dans la 
diversité liée au patrimoine, à la culture et aux musées 
de la région de Lleida, qui permet à n’importe quel 
touriste de compléter son séjour en beauté. Parmi 
les possibilités, on distingue le Musée du district de 
Cervera, ville natale des frères Marc et Àlex Márquez, 
qui présente une exposition permanente dédiée aux 
deux pilotes qui sont aujourd’hui des références 
internationales dans le monde de la moto. Il existe 
aussi de nombreuses autres options, telles que le 
Musée de la moto de Bassella, le Centre d’observation 
de l’univers d’Àger, le Centre d’interprétation de l’or 
de Balaguer, l’Espace de transmission de Seró , la 
Cathédrale Seu Vella et le Château des templiers de 
Lleida, la forteresse de Vilars d’Arbeca ou les peintures 
rupestres du Cogul, pour n’en citer que quelques-
unes. Pour toutes ces raisons, Lleida est un véritable 
paradis pour motards, qui arbore en outre l’ADN des 
champions grâce aux frères Márquez. 

EXPLORAR LLEIDA SUS DUES ARRÒDES
Lleida qu’ei un territòri de contrasti a on era plana se 
combine damb era montanha, eth heired damb era 
calor, es bòsqui damb era agricultura e es carretères 
mès rapides damb es virades mès exigentes. Qu’ei tota 
aguesta varietat era que hè dera demarcacion ua zòna 
idonèa entàs apassionadi des motociclètes que poiràn en 
un madeish dia córrer er asfalt entornejadi des paisatges 
modeladi pes granes extensions de cultius ena plana 
entà arribar enquiara montanha a on es bòsqui prenen 
eth protagonisme cromatic d’un entorn immilhorable. 
En aguesta linha a neishut eth projècte “Moturisme 
Ara Lleida“, que, promoigut peth Patronat de Turisme, 
sage de dar forma a tot aguest potenciau que Lleida 
possedís entà atrèir a toristes aficionadi a viatjar en 
mòto. Era iniciativa se base en tres punts fòrti qu’a era 
demarcacion de Lleida. Prumèr, un territòri gran e damb 
paisatges variadi e d’ua grana beresa, pòbles preciosi e 
bones carretères. Tad aquerò que s’an definit dètz rotes 
diferentes que permeten conéisher eth territòri a manèra 
de degustacion en tot apropar-se tà espacis naturaus tan 
unics coma eth Parc Nacionau d’Aigüestòrtes e Estanh 
de Sant Maurici, er estret de Mont-rebei, er estanh 
d’Ivars e Vila-sana, eth Parc Naturau der Alt Pirineu o eth 
Parc Naturau deth Cadí-Moixeró. Es centenats de pòbles 
que formen eth territòri lheidatan e es innombrables 
espacis naturaus que i a entà descurbir permeten qu’era 
experiéncia deth motorista pogue èster unica en cada 
ocasion. 
En segon lòc, e se dam per hèt qu’eth client que viatge 
en mòto sòl èster de classa mejana o mejana-nauta, 
que i a eth besonh d’auer ua aufèrta gastronomica de 
qualitat, basada enes productes de proximitat, e un hilat 
d’establiments entà dormir prèsti entà curbir es besonhs 
especifics des motoristes. Actuauments eth projècte 
“Moturisme Ara Lleida“ compde damb 84 establiments 
associadi que dispòsen d’ua certificacion que garantís 
que se complissen aguestes condicions. Eth torisme de 
mòtos qu’ei tanben un segment qu’ajude ath sector 
dera demarcacion a desasonalizar era sua aufèrta, ja 
qu’es toristes que viatgen en mòto sòlen evitar es mesi 
de mès heired e de mès calor, que, justaments, sòlen 
èster es de temporada nauta enes zònes deth Pirenèu 
de Lleida. 
Eth tresau sosten deth projècte qu’ei era grana 
aufèrta patrimoniau, culturau e de musèus qu’an es 
comarques de Lleida e que permet completar eth 
sejorn de quinsevolh torista. Entre es proposicions 
subergés eth Museu Comarcal de Cervera, vila natau 
des frairs Marc e Àlex Márquez, e que compde damb 
ua exposicion permanenta dedicada as dus pilòts qu’aué 
en dia son referents internacionaus laguens deth mon 
deth motociclisme. Ath delà que i a fòrça d’autes 
possibilitats coma eth Museu dera Moto de Bassella, 
eth Centre d’Observació de l’Univers d’Àger, eth Centre 
d’Interpretació de l’Or de Balaguer, er Espai Transmissor 
de Seró, era Seu Vella e eth castèth des Templers de 
Lleida, era fortalesa des Vilars d’Arbeca o es pintures d’El 
Cogul, per dider-ne quauqu’ues des mès coneishudes. 
Per tot aquerò Lleida qu’ei un autentic paradís entàs 
motoristes peth quau, gràcies as frairs Márquez, cor er 
ADN des campions.  

LLEIDA, EL PARAÍSO DE LAS MOTOS
Lleida es un territorio de contrastes donde el llano se combina con la montaña, 
el frío con el calor, los bosques con la agricultura y las carreteras más rápidas con 
las curvas más exigentes. Es toda esta variedad la que convierte la demarcación 
en una zona idónea para los amantes de las motocicletas, que podrán en un 
mismo día surcar el asfalto rodeados de los paisajes moldeados por las grandes 
extensiones de cultivos en el llano para llegar hasta la parte más montañosa 
donde los bosques toman el protagonismo cromático de un entorno inmejorable. 
En esta línea ha nacido el proyecto “Moturisme Ara Lleida“, que, impulsado por 
el Patronato de Turismo, pretende dar forma a todo este potencial que Lleida 
posee para atraer a turistas aficionados a viajar en moto. La propuesta se basa 
en tres puntos fuertes que tiene la demarcación de Lleida. Primero un territorio 
extenso y con paisajes variados y de una gran belleza, pueblos preciosos y buenas 
carreteras. Para ello se han definido diez rutas distintas que permiten conocer el 
territorio a modo de degustación acercándose a espacios naturales tan únicos 
como el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el desfiladero 
de Mont-rebei, el lago de Ivars y Vila-sana, el Parque Natural del Alt Pirineu o 
el Parque Natural del Cadí-Moixeró. Los cientos de pueblos que conforman el 
territorio leridano y los innumerables espacios naturales que hay por descubrir 
permiten que la experiencia del motorista pueda ser única en cada ocasión. 
En segundo lugar, y dando por sentado que el cliente que viaja en moto suele ser 
de clase media o media-alta, está la necesidad de tener una oferta gastronómica  

 
basada en los productos de proximidad, y una red de establecimientos para 
dormir preparados para cubrir las necesidades específicas de los motoristas. 
Actualmente el proyecto “Moturisme Ara Lleida“ cuenta con 84 establecimientos 
asociados que disponen de una certificación que garantiza que se cumplen estos 
requisitos. El turismo de motos es además un segmento que ayuda al sector de la 
demarcación a desestacionalizar su oferta, ya que los turistas que viajan en moto 
suelen evitar los meses de más frío y de más calor, que, precisamente, suelen ser 
los de temporada alta en las zonas del Pirineo de Lleida. 
El tercer puntal del proyecto es la amplia oferta patrimonial, cultural y 
museística que tienen las comarcas de Lleida y que permite completar la 
estancia de cualquier turista. Entre las propuestas destaca el Museo Comarcal 
de Cervera, ciudad natal de los hermanos Marc y Àlex Márquez, que cuenta 
con una exposición permanente dedicada a los dos pilotos que hoy en día son 
referentes internacionales dentro del mundo del motociclismo. Además hay 
otras muchas propuestas como el Museo de la Moto de Bassella, el Centro 
de Observación del Universo de Àger, el Centro de Interpretación del Oro de 
Balaguer, el Espacio Transmisor de Seró, la Seu Vella y el Castillo de los Templarios 
de Lleida, la fortaleza de los Vilars de Arbeca o las pinturas de El Cogul, por 
citar algunas de las más conocidas. Por todo esto Lleida es un auténtico paraíso 
para los motoristas por el que, gracias a los hermanos Márquez, corre el ADN de  
los campeones.  
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La carretera del Port de la Bonaigua, al Pallars 
Sobirà, sobre dues rodes. (Oriol Clavera)
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Si pensem en un paisatge idíl·lic esquitxat 
de patrimoni visualitzarem alguna vall 
pirinenca amb les seves corresponents 
esglésies romàniques, però no és l’única equació 
possible. Avui ens deixem enlluernar pel 
barroc, literalment. Per descobrir la rotunda 
monumentalitat de conjunts arquitectònics que 
donen personalitat a les comarques centrals 
de Catalunya i n’expliquen la història.

 UN CONCERT
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Si clavéssim la punta d’un hipotètic compàs per encerclar Catalunya en el mapa 
faríem cap al Solsonès. És una comarca monumental envoltada de boscos i 
muntanyes. La verdor només es trenca amb les característiques masies que esquitxen 
d’humanitat el seu paisatge. Quan arribem a Riner s’hi respira pau, però la suau 
ondulació de l’horitzó que ens encercla amaga una sorpresa inesperada. Quan som 
a prop del Miracle, aquesta espiritualitat intuïda es manifesta amb una rotunditat 
monumental. El santuari ens brinda una lliçó d’humilitat des de la distància. Ens 
sentirem petits, molt petits, davant d’aquell conjunt arquitectònic. Impressiona. És 
un dels símbols del Solsonès, una de les manifestacions barroques més importants 
de Catalunya. I s’ha bastit en un paratge natural de gran bellesa. Oficialment, està 
inacabat, però costa de creure que encara es pogués fer més gran. La història que 
amaguen les seves pedres es remunta al segle XV. Diu la tradició que el 3 d’agost 
de 1458 hi va haver una aparició mariana i es van iniciar el corresponent procés 
canònic. Només un any després, ja s’autoritza la construcció d’una capella sota 
l’advocació de Nostra Dona del Miracle. Aquest és l’origen del santuari. Encara es 
conserva un retaule gòtic de Pere Nunyes d’aquesta església primitiva. El Miracle 
aviat queda petit i el 1553 s’hi construeix un alberg que serà ampliat una vegada 
i una altra al llarg dels segles XVII i XVIII. És l’actual Casa Gran. No n’hi ha prou. El 
1590 es consagra la que serà la segona església, de la qual només s’ha conservat 
l’orgue. En menys d’un segle, torna a quedar petita. Aquest cop, però, es compleix 
allò que a la tercera va la vençuda i, encara que resti inacabada, el temple actual és 
el que s’encarrega el 1652. Al seu interior, un retaule dels que tallen l’alè. Un dels 
millors del barroc català. L’artista Carles Moretó rep l’encàrrec el 1744 i no l’acaba 
fins al 1758. L’espera va pagar la pena. 

Recentment s’ha creat una àrea de benvinguda al Miracle on es recull la història del 
santuari. És a l’antiga carretera de Cardona, ara desviada i reconvertida en un camí 
per a vianants amb bancs per seure i admirar el paisatge. Els cartells informatius 

ens faran d’esquer per animar-nos a pujar al primer pis de la Casa Gran, on s’hi 
han fet dos espais museístics. L’un és l’Espai Barroc, que fa d’aparador de tot el 
patrimoni d’aquest estil artístic que amaga la comarca. Perquè el Miracle és el 
vaixell almirall, però no l’únic exemple. També hi trobem reproduïda una cel·la de 
l’hostatgeria franciscana. Molt interessant atenent al fet que la Casa Gran és l’antic 
alberg d’acollida de pelegrins. Una obra arquitectònica més que notable. També 
hi trobarem una exposició d’exvots que potser no tenen gaire interès artístic, 
però sens dubte són molt interessants des d’un punt de vista històric i fins i tot 
antropològic, atès que de manera molt naïf ens narren com era la vida popular 
entre els segles XV i XVIII. Però, a Riner, no es pot separar paisatge de patrimoni i 
juntament amb l’Espai Barroc hi ha l’Espai Natura, dedicat a la flora i la fauna del 
Solsonès. En sortirem amb ganes de més. Tant és així que fem cas de les propostes 
i ens arribem a Matamargó, molt a prop però ja al municipi de Riner. A l’Espai 
Barroc ens ha cridat l’atenció que a l’església de Sant Pere d’aquesta població 
diu que hi trobarem no un ni dos, sinó cinc retaules barrocs interessants. I així és. 
Són més modestos, no cal dir-ho, que el del Miracle, però l’excursió paga la pena. 
Matamargó, a més, ens permet descobrir com és el Solsonès fora de la capital 
visitant la impressionant masia de les Casas, un edifici catalogat a l’est de la serra 
de Pinós, que obre les seves portes al visitant com una casa museu per mostrar com 
era la vida a pagès fa 200 anys.
 
Després d’aquesta immersió en art religiós, descobrirem el barroc de les comarques 
de Lleida des d’una altra perspectiva. No ens allunyarem pas gaire del Solsonès, 
perquè ens aturem ara a la comarca veïna de la Segarra. En concret, a la seva 
capital, Cervera. El 1715 es va convertir en ciutat universitària. Pocs mesos després 
de guanyar la Guerra de Successió, el rei Felip V va fer tancar totes les universitats 
catalanes i en va obrir una a la capital de la Segarra. El gener del 1715 van arribar 
els primers cinquanta estudiants a Cervera, tot i que encara no hi havia hagut 

El santuari del Miracle es troba al terme municipal de Riner (Solsonés) i té el seu origen en la tradició popular d’una aparició mariana el dia 3 d’agost de 1458.



Façana de l’edifici de la Universitat de Cervera.

Detalls del Retaule del Miracle. Vistes de la nau central de Matamargó. 



El retaule barroc a l’interior de Sant Pere de Matamargó és obra de diverses generacions dels escultors Pujol.
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El temple de la Mare de Déu de l’Assumpció de Butsènit es troba a Butsènit d’Urgell, nucli agregat a Montgai (Noguera).

temps material de bastir l’edifici que els havia d’acollir. Provisionalment, el convent 
de Sant Francesc de Paula es va convertir en seu de la institució. El 1719 es va 
posar la primera pedra de la Universitat de Cervera pròpiament dita. És un edifici 
majestuós de 10.400 metres quadrats: una hectàrea! Encara avui, quan s’entra 
a Cervera per la plaça del Brollador i se segueix el carrer General Güell, sorprèn 
trobar-se un immoble tan monumental que reflecteix a la perfecció tot el que va 
donar de si el segle XVIII. La façana, clarament barroca, està presidida per una 
imatge de la Immaculada Concepció i una gran corona reial, que recorda qui va 
patrocinar l’obra. L’estructura de l’edifici, però, és de caire neoclàssic, com també la 
façana interior, que condueix a un vestíbul amb dues grans escalinates que porten 
al paranimf, on trobem un magnífic retaule d’alabastre de Jaume Pedró. Fins al 
1842, la universitat de la Segarra va ser l’única, de manera que totes les ments 
privilegiades de l’època van passar per Cervera: Narcís Monturiol, Jaume Balmes, 
Milà i Fontanals... L’impressionant edifici de la Universitat continua essent un dels 
reclams principals de Cervera. I no és fàcil destacar en una ciutat tan monumental.

Enfilem ara la carretera que ens porta fins a la propera població de Sant Ramon. 
Al nostre voltant, tot seran camps de cereal d’un color verd intens a la primavera 
que es tornarà daurat amb el sol de l’estiu. Només alguna alzina i uns pocs 
ametllers trencaran la monotonia d’un paisatge que s’ondula capriciosament, 
però d’una manera més suau que al Solsonès. Aviat veurem emergir les primeres 
cases de Sant Ramon. Gairebé de sobte, apareix un cimbori monumental. Com 
pot ser que en aquell poble de pocs centenars d’habitants hi hagi una església 
tan gran? Aviat resoldrem el misteri. Un cartell ens confirmarà que no hem vist 
visions: “Sant Ramon, l’Escorial de la Segarra“, llegim. A sota s’hi veu un dibuix 
del monestir que ens adverteix de què ens espera uns metres més enllà. El primer 
que ens cridarà l’atenció del santuari de Sant Ramon serà, efectivament, les seves 
dimensions. Creuem una portalada d’impecable factura barroca i ens endinsem 
en un monument que no ha estat gaire ben tractat pel pas del temps. Només 
cal recordar que aquest majestuós edifici era un corral insòlit al començament 
del segle XX. Per sort, ha estat restaurat amb cura i ara és un oasi de pau amb 
un claustre auster que convida a la reflexió i una església amb molta tradició on 
encara, en ple segle XXI, s’hi porten exvots.

A tot just cinquanta quilòmetres de la capital de la Segarra, a Lleida, s’escriu una 
història molt semblant a la de la Universitat amb resultats ben diferents. També 
parteix de la Guerra de Successió. El 1707, quan la capital del Segrià cau a les 
mans de les tropes de Felip V, que seria el primer rei de la dinastia dels Borbons, 
Lleida pateix una de les conseqüències més insòlites de la sagnant guerra: es queda 
sense catedral. L’emblemàtica Seu Vella va ser tancada al culte i, posteriorment, 
reconvertida en fortalesa militar. Erigida sobre un turó, la seva situació estratègica 
era massa llaminera. El Capítol de la Catedral va intentar que les noves autoritats 
posessin seny, però l’únic que en va treure és haver de pagar per poder utilitzar 
el campanar. I així va continuar fins al regnat de Carles III, que, després d’estudiar 
la situació, va donar els permisos pertinents i finançà part de la catedral nova a 
canvi que es renunciés definitivament a la Seu Vella per a usos litúrgics. El 27 

de maig de 1781 el bisbe Juan Antonio Sánchez Ferragudo consagra el temple, 
projectat per l’enginyer militar Pedro Martín Zermeño. És una mostra notable 
de barroc tardà, ja gairebé de transició cap al neoclàssic, que llueix a la façana 
l’escut dels Borbons. No es van estalviar recursos per contractar els millors artistes 
del moment per al seu mobiliari i objectes litúrgics. Però, malauradament, ja no 
queda res d’aquesta esplendor. Va ser incendiada el 13 de maig de 1808, en 
plena Guerra del Francès, i va tornar a cremar el 25 d’agost de 1936. El foc va 
durar dies i va quedar pràcticament en ruïna i despullada de qualsevol ornament 
original. És una catedral que queda encaixonada en ple Eix Comercial de la capital 
del Segre. Es va arribar a projectar l’enderroc de l’antic Hospital de Santa Maria, 
magnífic exemple de gòtic civil català, perquè la catedral lluís més espectacular. 
Per sort, cap de les iniciatives per tirar a terra la seu actual de l’Institut d’Estudis  
Ilerdencs no va reeixir. 

Són només uns pocs exemples del barroc que ha arribat als nostres dies. O que 
arriba. Encara que costi de creure, no tot està descobert. Molt recentment, es 
van trobar a l’església de Butsènit d’Urgell unes pintures murals del segle XVIII 
que van sorprendre —i molt— els experts. L’abril del 2017, després d’unes obres 
de restauració de la teulada del temple, que deixava filtrar humitat, es va decidir 
repintar l’església d’aquest nucli de Montgai. Per a sorpresa de tothom, quan els 
pintors es disposaven a sanejar les parets van aparèixer unes pintures murals. En un 
d’aquests frescos fins i tot s’hi podia llegir la data de finalització de l’obra: 1761, 
cinc anys després de la consagració del temple religiós. L’Ajuntament va contactar 
amb els especialistes del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat 
per tal que avaluessin la descoberta i va ser així com es va poder certificar que 
aquestes pintures, que simulen ser retaules, tenen un alt valor històric i artístic. 
A tot Catalunya hi ha comptats exemples de pintures barroques d’aquestes 
característiques, de manera que Butsènit ha quedat com un referent. La darrera 
troballa patrimonial.

Les joies de la corona
Per amarar-nos de barroc, no podem deixar de visitar el Museu de Lleida. De fet, 
l’edifici, tot i que contemporani, es va fer sobre  l’antic convent de les carmelites, 
del qual es va conservar la capella barroca, que s’ha integrat  al conjunt d’espais 
expositius com a contenidor de les obres dels segles XVI al XVIII. Hi destaca 
l’Assumpta de Torres de Segre, una espectacular escultura de Francesc Santacruz 
del darrer terç del XVII. Molt singular és també la coneguda com la Verge Nena,  una 
obra poc habitual en la imatgeria barroca, ja que mostra la Mare de Déu petita com 
a Immaculada, trepitjant el maligne i vencedora sobre les forces del mal. A més, s’hi 
poden veure olis com L’oració a l’hort, obra d’Anton Raphael Mengs (1728-1779). 
Un altre museu imprescindible és el de Solsona, on hi podem trobar des d’un armari 
del segle XVII originari de la farmàcia Pallarès, una de les més antigues del país, fins 
a una almorratxa del XVIII de vidre bufat o el delicat retaule de la Marededéu del 
Roser de Sant Martí de Riner (1625-1640). I això és només un tast. A més, si visitem 
Cervera abans del 12 d’abril de 2020 no ens podem perdre l’exposició temporal 
Artesans del Barroc. Cervera i l’art del seu temps, a l’antiga biblioteca de la Universitat.
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Es va poder certificar que les pintures de Butsènit que simulen ser retaules, tenen un alt valor històric  
i artístic.

EL MISTERI DE LA CRIPTA I EL CEMENTIRI ENCANTAT

No podem marxar del Solsonès sense fer una visita a Olius. És una població 
discreta. Potser és perquè està situada en un entorn de bellesa extraordinària. 
O potser és perquè no vol aclaparar. Al contrari del que hem vist amb el 
barroc enlluernador de Riner, Olius es descobreix a poc a poc. Un horitzó 
verd s’enfila des del Cardener i fa ondulacions que arriben a ser cabrioles 
de 400 metres de desnivell. No és un poble convencional com hem dit 
abans, al Solsonès les esglésies semblen solitàries, perquè els feligresos 
viuen en masies que donen vida a un paisatge privilegiat, i Sant Esteve 
d’Olius no n’és l’excepció. És un temple romànic de dimensions més que 
notables que data del segle XI, com alguns dels molins que encara trobarem  
resseguint el riu. 

Conserva intacta la màgia de l’absis i la força d’un campanar que és sòlid 
com una torre de defensa, però sense filigranes que ens distreguin més del 
compte. Hi hem d’entrar. La joia de la corona de l’església no s’enlaira cap al 
cel, sinó que s’amaga literalment a sota del temple. La cripta, el secret més ben 
guardat de Sant Esteve d’Olius, està sostinguda per sis columnes que s’obren 
en forma de palmera. Quan tornarem a sortir a l’exterior ens semblarà veure 
un miratge. Molt a prop de l’església observarem una silueta retallada pel 
contrallum que ens recordarà les agulles de la Sagrada Família. No són visions. 
El 1915, l’arquitecte Bernardí Martorell, deixeble de Gaudí, va deixar empremta 
a Olius construint-hi un insòlit cementiri modernista. És extraordinari i senzill 
a la vegada. L’arquitecte va aprofitar els elements de l’entorn. Així, les tombes 
s’excaven a la roca entre alzines sempre verdes que reivindiquen la vida. 
Imperdible.

Molt recentment, es van trobar a l’església de 
Butsènit d’Urgell unes pintures murals del segle 
XVIII que van sorprendre —i molt— els experts. 



UN CONCIERTO BARROCO
Si imaginamos un paisaje idílico salpicado de patrimonio arquitectónico, seguro 
que nos viene a la cabeza un valle pirenaico con sus iglesias románicas, pero no 
es la única ecuación posible. Hoy nos dejaremos deslumbrar, literalmente, por el 
barroco de las comarcas del centro de Cataluña. Vamos primero a Riner, en el 
Solsonès, un lugar en el que se respira paz. Estaremos rodeados de bosques y 
montañas, un horizonte verde que oculta una sorpresa inesperada: el santuario 
del Miracle. Es un impresionante conjunto monumental. La historia que esconden 
sus piedras se empezó a escribir en el 3 de agosto de 1458 cuando, según la 
tradición, se produjo una aparición mariana. Pero el primer Miracle, plenamente 
gótico, pronto se quedó pequeño. Hubo varias ampliaciones hasta que en 1652 
se encarga el templo actual, que un siglo después, en 1758, estrenó un retablo de 
los que quitan el hipo, considerado uno de los máximos exponentes del barroco 
catalán. Tal vez por eso en el santuario hay un Espacio Barroco, un pequeño 
museo que nos descubre el patrimonio de la comarca. Atraídos por el reclamo, 
podemos visitar la cercana iglesia de Matamargó, que conserva nada menos que 
cinco retablos barrocos. 
Nos dirigimos ahora a una comarca vecina al Solsonès, la Segarra. Su capital, 
Cervera, se convirtió en ciudad universitaria en 1715, cuando Felipe V cerró 
todas las universidades catalanas tras la Guerra de Sucesión y concentró todos los 
estudios en una única sede en Cervera. Cuatro años después de la llegada de los 

primeros estudiantes se puso la primera piedra de la Universidad de Cervera. Es un 
edificio de dimensiones colosales que ocupa una hectárea de terreno. La fachada 
es netamente barroca, si bien el interior ya es neoclásico. Sin salir de la comarca 
descubrimos el llamado “Escorial de la Segarra“, el monasterio de Sant Ramon. 
A tan solo 50 km de Cervera, en Lleida, se escribe una historia muy parecida 
a la de la Universidad pero con resultados muy diferentes. Y es que en 1707, 
cuando las tropas de Felipe V tomaron la capital del Segre, la antigua catedral de 
la ciudad, elevada sobre un cerro que domina buena parte del territorio, se cerró 
al culto y se convirtió en fortaleza militar. Lleida se quedó sin catedral hasta que 
Carlos III dio los permisos para erigir una nueva, que se consagró en 1781. Es una 
notable muestra de barroco catalán tardío, ya casi de transición al neoclásico. El 
monumento no ha sido bien tratado por la historia. Se quemó durante la invasión 
francesa y durante la Guerra Civil, por lo que se perdió mobiliario y obras litúrgicas. 
El tiempo quita, pero también da. Sorprendentemente, en pleno siglo XXI aún 
pueden hacerse descubrimientos. Es lo que ocurrió en Butsènit d’Urgell en abril de 
2017. Se habían llevado a cabo unas obras de reparación en la cubierta del templo 
y los pintores se disponían a sanear los muros, una vez resueltos los problemas de 
filtraciones de agua. Para sorpresa de todos, aparecieron unos frescos que incluso 
facilitaban la fecha de las obras: 1761. Los expertos confirmaron que se trataba 
de unas pinturas de gran valor artístico que simulaban ser retablos. El último gran 
descubrimiento.

A BAROQUE CONCERT
If we imagine an idyllic landscape sprinkled with 
architectonic heritage, we will no doubt think of a 
Pyrenean valley with its Romanesque-style churches, but 
that is not the only possibility. Today, we will let ourselves 
be literally bedazzled by the Baroque architecture of the 
comarques (local districts) of central Catalonia. First, 
we will go to Riner, in El Solsonès, which is a place 
that simply breathes peace and quiet. There, we will be 
surrounded by forests and mountains, and by a green 
horizon that hides an unexpected surprise: the Miracle 
Shrine, which is an impressive monumental group. The 
history hidden in its stones began back on 3rd August, 
1458, when - according to tradition - there was an 
appearance of the Virgin Mary. However, this first version 
of the Miracle Shrine, which was a totally Gothic building, 
soon became too small. There were several subsequent 
extensions until 1652, when the current temple was 
planned. A century later, in 1758, a truly breath-taking 
altarpiece was presented, which is considered one of the 
maximum examples of Catalan Baroque art. It is perhaps 
for this reason that the shrine also contains a Baroque 
Space; this is a small museum that explains the heritage 
of the comarca (local district). Having been attracted 
by this wonder, we can then visit the nearby church of 
Matamargó, which conserves no fewer than five Baroque-
style altarpieces. 
Next, we move on to La Segarra, a neighbouring district 
to El Solsonès. Its capital, Cervera, became a university 
city in 1715, when Felipe V closed all of the Catalan 
universities, following the Spanish War of Succession, and 
concentrated all of their studies at a single site: in Cervera. 
The first stone of the University of Cervera was laid four 
years after the arrival of its first students. This is a building 
of colossal dimensions that occupies a hectare of land. Its 
façade is clearly Baroque in style, although its interior is 
Neoclassical. Without leaving this comarca, we can also 
discover what is known as the “Escorial of La Segarra“: 
the monastery of Sant Ramon. 
In Lleida, which is just 50 km away, another interesting 
story took place that was quite similar to that of the 
University of Cervera, but with very different results. 
When the troops of Felipe V captured the capital of El 
Segre, in 1707, the city’s old cathedral, which stands on 
top of a hill that looks out over most of the surrounding 
territory, was closed as a centre of worship and converted 
into a military fortress. In fact, Lleida remained without a 
cathedral until Carlos III granted permission to build a new 
one, which was consecrated in 1781. This is a remarkable 
example of late-Baroque Catalan architecture, dating 
from just before the transition to the Neoclassical style. 
This monument has not been well-treated by history. It 
was burnt down during both the French invasion and the 
Spanish Civil War, when it lost much of its furniture and 
many liturgical works. 
Time takes away, but it also gives us unexpected gifts. 
Surprisingly, new discoveries are still taking place in the 
21st century. One example of this is what happened at 
Butsènit d’Urgell in April 2017. After work had been 
carried out to repair the roof of the local church and 
to prevent problems of water infiltration, painters were 
preparing to paint the walls when, to everyone’s surprise, 
a series of frescos appeared, which it was possible to date 
to 1761. Experts subsequently confirmed that these were 
paintings of great artistic value that were meant to look 
like altarpieces. This was the most recent great discovery.

UN CONCERT BAROQUE
Si l’on pense à un paysage idyllique ponctué de 
patrimoine architectural, c’est souvent l’image d’une 
vallée pyrénéenne avec ses églises romanes qui nous vient 
à l’esprit, mais ce n’est pas la seule équation possible. 
Aujourd’hui, nous nous laisserons littéralement éblouir 
par le baroque des districts du centre de la Catalogne. 
Allons tout d’abord à Riner, dans le Solsonès, un lieu 
empreint de tranquillité. Niché au cœur d’un écrin de 
forêts et de montagnes, cet horizon vert nous réserve 
une surprise inattendue : le sanctuaire du Miracle. Il 
s’agit d’un impressionnant ensemble monumental. 
L’histoire associée à ses pierres remonte au 3 août 1458, 
date à laquelle une apparition mariale se produisit, selon 
la tradition. Le premier Miracle, pleinement gothique, se 
révéla bien vite trop petit. Il y eut plusieurs extensions 
jusqu’à ce que le temple actuel soit commandité en 
1652, avant l’inauguration un siècle plus tard, en 1758, 
d’un retable spectaculaire, considéré comme l’un des 
plus grands exemples d’art baroque catalan. C’est 
peut-être pour cette raison que le sanctuaire renferme 
un Espace baroque, un petit musée qui nous dévoile le 
patrimoine du district. Attirés par cet atout, on peut 
visiter l’église de Matamargó située à proximité, qui 
conserve pas moins de cinq retables baroques. 
Rendons-nous maintenant dans un district voisin du 
Solsonès, la Segarra. Sa capitale, Cervera, se convertit 
en ville universitaire en 1715, lorsque le roi Philippe V 
ferma toutes les universités catalanes après la Guerre 
de succession pour concentrer toutes les études sur 
un seul site, à Cervera. Quatre ans après l’arrivée des 
premiers étudiants, la première pierre de l’Université de 
Cervera fut posée. Il s’agit d’un édifice aux dimensions 
colossales qui occupe un hectare de terrain. La façade 
est nettement baroque, bien que l’intérieur soit 
néoclassique. Sans sortir de la région, on peut découvrir 
le site appelé “ Escorial de la Segarra “, le monastère 
de Sant Ramon. Située à seulement 50 km de Cervera, 
Lleida connut une histoire très similaire à celle de 
l’Université, mais avec des résultats très différents. En 
1707, lorsque les troupes de Philippe V s’emparèrent 
de Lleida, l’ancienne cathédrale de la ville, élevée sur 
une colline qui domine une grande partie du territoire, 
fut fermée au culte et devint une forteresse militaire. 
Lleida se retrouva ainsi sans cathédrale jusqu’à ce que 
Charles III en autorise la construction d’une nouvelle, 
qui fut consacrée en 1781. Il s’agit d’un exemple non 
négligeable de baroque catalan tardif, qui marque 
presque la transition au néoclassique. Ce monument n’a 
pas été bien traité par l’histoire. Brûlé pendant l’invasion 
française puis pendant la Guerre civile espagnole, il 
perdit du mobilier et des œuvres liturgiques. Le temps 
enlève, mais il donne aussi. De façon surprenante, en 
plein XXIe siècle, on peut encore faire des découvertes. 
C’est ce qui s’est passé à Butsènit d’Urgell en avril 2017. 
Des travaux de réparation avaient été effectués sur le 
toit de l’édifice et les peintres se préparaient à nettoyer 
les murs, une fois les problèmes de fuites d’eau résolus. 
À la surprise de tous, des fresques sont alors apparues 
qui indiquaient même la date des travaux : 1761. 
Les experts ont confirmé qu’il s’agissait de tableaux 
de grande valeur artistique qui semblaient être des 
retables. La dernière grande découverte.

UN CONCÈRT BARRÒC
S’imaginam un paisatge idillic mirgalhat de patrimòni 
arquitectonic, segur que mos hè a pensar en ua val 
pirenenca damb es sues glèises romaniques, mès 
aguesta non a d’èster pas era unica equacion possibla. 
Aué mos deisharam enludernar, literauments, peth 
barròc des comarques deth centre de Catalonha. Prumèr 
qu’anaram tà Riner, en Solsonès, un lòc a on se respire 
patz. Aquiu que mos entornejaràn bòsqui e montanhes, 
un orizont verd qu’amague ua suspresa inesperada: 
eth santuari deth Miracle. Ei un impressionant conjunt 
monumentau. Era istòria qu’amaguen es sues pèires 
se comencèc a escríuer eth 3 d’agost de 1458 quan, 
segon era tradicion, i auec ua aparicion mariau. Mès 
eth prumèr Miracle, pleaments gotic, lèu demorèc 
petit. Se i heren diuèrsi agraniments enquia qu’en 1652 
s’encomanèc eth temple actuau, qu’un sègle dempús, 
en 1758, estreèc un retaule des que hèn a quèir de cu, 
considerat un des màgers exemples deth barròc catalan. 
Dilhèu per aquerò en santuari i a un Espaci Barròc, un 
petit musèu que mos descurbís eth patrimòni dera 
comarca. Atrèti peth reclam, podem visitar era glèisa 
vesia de Matamargó, que consèrve ne mès ne mens que 
cinc retaules barròcs.
Ara que vam entà ua comarca vesia deth Solsonès, 
era Segarra. Era sua capitau, Cervera, venguec vila 
universitària en 1715, quan Felipe V hec a barrar 
totes es universitats catalanes dempús dera Guèrra 
de Succession e concentrèc toti es estudis en ua sola 
sedença en Cervera. Quate ans dempús dera arribada 
des prumèri estudiants se metec era prumèra pèira dera 
Universitat de Cervera. Ei ua bastissa de dimensions 
colossaus qu’aucupe ua ectara de terren. Era façada 
qu’ei netaments barròca, maugrat qu’er interior ja ei 
neoclassic.
Sense gésser dera comarca descurbim eth coneishut 
coma “Escorial dera Segarra“, eth monastèri de Sant 
Ramon. A sonque 50 km de Cervera, en Lleida, s’escriu 
ua istòria que semble fòrça ara dera Universitat mès 
damb resultats plan diferenti. Pr’amor qu’en 1707, quan 
es tropes de Felipe V preneren era capitau deth Segre, 
era antiga catedrau dera vila, que naute ath dessús d’un 
tucolet que domine fòrça part deth territòri, se barrèc 
ath culte e venguec ua fortalesa militara.
Lleida demorèc sense catedrau enquia que Carlos 
III dèc es permisi entà lheuar-ne ua de naua, que se 
consagrèc en 1781. Qu’ei ua mòstra notabla de barròc 
catalan tardiu, lèu ja de transicion entath neoclassic. 
Eth monument non a estat ben tractat pera istòria. 
S’ahlamèc pendent era invasion francesa e ena Guèrra 
Civiu, e se perdèren mobiliari e òbres liturgiques. Eth 
temps que trè, mès tanben da. Susprenentaments, en 
plen sègle XXI encara se pòden hèr descubèrtes. Ei çò 
que passèc en Butsènit d’Urgell en abriu deth 2017. 
S’auien hèt òbres de reparacion ena cubèrta deth 
temple e es pintors que començauen a assanir es parets, 
un viatge apariadi es problèmes de filtracions d’aigua. 
Entà suspresa de toti, apareisheren uns fresqui damb era 
data des òbres: 1761. Es expèrts confirmèren qu’èren 
ues pintures de grana valor artistica que simulauen èster 
retaules. Era darrèra grana descubèrta.
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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida implementa, des d’aquest 
2019 i amb l’horitzó 2022, el Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de 
Lleida amb l’objectiu de definir el model de desenvolupament turístic i, alhora, 
millorar el nivell de competitivitat de Lleida com a destinació turística d’interior 
i de muntanya. Per a Rosa Pujol, vicepresidenta del Patronat, “el turisme és un 
sector clau per a l’economia de la demarcació que creix any rere any. Cal, però, 
trobar l’equilibri entre quantitat i qualitat. Amb l’aplicació d’aquest Pla es vol fer 
una gestió sostenible en un territori amb un gran potencial turístic fomentant 
l’excel·lència, la responsabilitat, l’ecologia i la innovació“. Per la seva banda, el 
cap de Promoció i Màrqueting del Patronat, Juli Alegre, considera que “el turisme 
ha de ser no només una font d’ingressos sinó també una eina de reequilibri 
territorial, ja que les comarques lleidatanes reben turistes durant tot l’any. Per això 
cal incidir en un canvi de model turístic al voltant de la preservació i la divulgació 
del patrimoni natural i cultural i de la seva posada en valor per construir un marc 
competitiu basat en la singularitat i la diferenciació d’altres destinacions“.

Així doncs, la destinació turística del Pirineu i les Terres de Lleida vol ser reconeguda 
com a destinació de Qualitat, Responsable, Ecològica i Innovadora, vetllant pels 
valors de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, i satisfent al mateix 
temps les necessitats dels turistes. I tot amb l’objectiu de posicionar la demarcació 
lleidatana com una destinació sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya.

El Pla Estratègic del Patronat s’ha elaborat amb la implicació d’agents privats i 
públics i prioritzarà les experiències turístiques que identifiquen Lleida, com ara la 
natura, el turisme actiu (activitats de terra, aire i aigua), la cultura, la gastronomia 
i també altres productes com la pesca, l’ornitologia o el moturisme, entre d’altres. 
L’acció de promoció estatal es concentrarà en els mercats de Madrid, País Basc, 
València, Balears i Catalunya, que serà el prioritari. En l’àmbit exterior es treballarà 
sobretot amb el mercat francès i, a més, amb el Benelux, el Regne Unit i Alemanya, 
entre d’altres. Finalment, el públic prioritari serà el familiar, seguit dels singles, les 
noves generacions i els sèniors.
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EL PATRONAT impulsa un Pla Estratègic per POSICIONAR  
LES TERRES DE LLEIDA COM UNA DESTINACIÓ SOSTENIBLE  

LÍDER EN TURISME D’INTERIOR I MUNTANYA
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Rosa Pujol i Juli Alegre van presentar el nou Pla Estratègic del Patronat de Turisme.

TEXT: MISSATGES
FOTOS: Sara Molina (Missatges), Patronat de Turisme

nOTÍCIES DEL PATRONAT DE TURISME



EL PATRONATO IMPULSA UN PLAN ESTRATÉGICO PARA POSICIONAR LAS TIERRAS DE LLEIDA COMO UN DESTINO SOSTENIBLE LÍDER EN 
TURISMO DE INTERIOR Y MONTAÑA
El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida implementa, desde este 2019 y con el horizonte 2022, el Plan Estratégico de Turismo del Pirineo y las Tierras de Lleida con el objetivo de 
definir el modelo de desarrollo turístico y, al mismo tiempo, mejorar el nivel de competitividad de Lleida como destino turístico de interior y de montaña. Para Rosa Pujol, vicepresidenta del 
Patronato, “el turismo es un sector clave para la economía de la demarcación que crece año tras año. Sin embargo, debemos encontrar el equilibrio entre cantidad y calidad. Con la aplicación 
de este Plan se quiere hacer una gestión sostenible en un territorio con un gran potencial turístico fomentando la excelencia, la responsabilidad, la ecología y la innovación“. Por su parte, el 
jefe de Promoción y Marketing del Patronato, Juli Alegre, considera que “el turismo debe ser no solo una fuente de ingresos sino también una herramienta de reequilibrio territorial, ya que las 
comarcas leridanas reciben turistas durante todo el año. Por eso hay que incidir en un cambio de modelo turístico en torno a la preservación y divulgación del patrimonio natural y cultural y de 
su puesta en valor para construir un marco competitivo basado en la singularidad y la diferenciación de otros destinos“.

31º PREMIO “PICA D’ESTATS“ CON 224 REPORTAJES
El 31º Premio “Pica d’Estats“ de Prensa, Radio, Televisión e Internet ha cerrado el periodo de inscripción con 224 reportajes presentados a concurso, 51 de los cuales de ámbito internacional, lo 
que representa un nuevo récord de participación extranjera y el segundo mejor registro en toda la historia del galardón periodístico. El mejor guarismo de trabajos en las distintas categorías del 
certamen se produjo el año 2016, cuando se presentaron 247 trabajos, mientras que el récord de reportajes internacionales lo ostentaba la edición anterior con 46 trabajos.

Rosa Pujol i Juli Alegre van presentar el nou Pla Estratègic del Patronat de Turisme.

31è Premi “Pica d’Estats“ 
amb 224 reportatges
El 31è Premi “Pica d’Estats“ de Premsa, Ràdio, Televisió 
i Internet ha tancat el període d’inscripció amb 224 
reportatges presentats a concurs, 51 dels quals d’àmbit 
internacional, cosa que representa un nou rècord de 
participació estrangera i el segon millor registre en tota 
la història del guardó periodístic. El millor guarisme 
de treballs en les diferents categories del certamen es 
va produir l’any 2016, quan s’hi van presentar 247 
treballs, mentre que el rècord de reportatges internaci-
onals l’ostentava l’edició anterior amb 46 treballs.

THE PATRONAT PROMOTES A STRATEGIC 
PLAN TO POSITION LLEIDA LANDS AS A 
LEADING SUSTAINABLE DESTINATION IN 
TOURISM OF INTERIOR AND MOUNTAIN
From 2019 and through until 2022, the Patronat de Turisme of 
the Diputació de Lleida will promote the Strategic Plan for Tourism 
in the Pyrenees and the Lands of Lleida with the objective of 
defining the model for developing tourism and, at the same time, 
improving the competitiveness of Lleida as an inland and mountain 
tourist destination. For Rosa Pujol, Vice-President of the Patronat, 
“tourism is a key sector of the economy of the territory and one 
that has grown from year to year. Even so, we must find a balance 
between quantity and quality. With the application corresponding 
to this Plan, we seek to achieve the sustainable management of 
a territory which has tremendous tourist potential by promoting 
excellence, responsibility, ecology and innovation “. Meanwhile, 
Juli Alegre, the Patronat’s Head of Promotion and Marketing, 
thinks that “tourism should not only be a major source of income 
but also a tool with which to promote territorial balance, so that 
the comarques (local districts) of Lleida receive tourists throughout 
the year. For this reason, it is necessary to put the emphasis on a 
change of the tourist model to one associated with conservation 
and promoting the territory’s natural and cultural heritage and 
building a competitive framework based on its singularity and 
differentiation with respect to other destinations“.

31ST PICA D’ESTATS PRIZE WITH 224 REPORTS
Le 28e Prix “Pica d’Estats“ de Presse, Radio, Télévision et Internet 
a reçu 202 reportages, 138 correspondent à des travaux du 
domaine de l’État; 39 du domaine international —ce qui 
représente le meilleur enregistrement de toute l’histoire de 
ce prix— et 25, des médias locaux. Le prix se compose de 8 
catégories dont la récompense économique est de 38.000 euros. 
Le jury du prix est constitué de professionnels reconnus du monde 
de la communication. Les catégories en sont: Médias des Terres de 
Lleida, Reportage photographique, Presse internationale, Radio, 
Télévision, Presse spécialisée dans les voyages et le tourisme et 
Presse écrite d’information générale.

LE PATRONAT PROMEUT UN PLAN 
STRATÉGIQUE POUR POSITIONNER 
LES TERRES DE LLEIDA COMME UNE 
DESTINATION DURABLE LEADER DANS LE 
TOURISME D’INTÉRIEUR ET DE MONTAGNE
Depuis 2019 et à l’horizon 2022, l’Office de Tourisme de la 
Diputación de Lleida met en œuvre un Plan stratégique pour 
le tourisme dans les Pyrénées et les Terres de Lleida, en vue 
de définir le modèle de développement touristique tout en 
améliorant la compétitivité de Lleida en tant que destination 
touristique intérieure et de montagne. Pour Rosa Pujol, vice-
présidente de l’Office de tourisme, “ le tourisme est un secteur 
clé pour l’économie de la région qui croît d’année en année. Il 
nous faut toutefois trouver l’équilibre entre quantité et qualité. 
Avec l’application de ce Plan, nous souhaitons assurer une gestion 
durable dans un territoire à fort potentiel touristique en favorisant 
l’excellence, la responsabilité, l’écologie et l’innovation. “ Pour 
sa part, le responsable de promotion et marketing, Juli Alegre, 
estime que “ le tourisme ne doit pas seulement être une source 
de revenus, mais aussi un outil de rééquilibrage territorial, puisque 
les districts de Lleida accueillent des touristes toute l’année. Pour 
cette raison, nous devons veiller à un changement de modèle 
touristique axé sur la préservation et la diffusion du patrimoine 
naturel et culturel, ainsi que sur sa mise en valeur pour construire 
un cadre compétitif fondé sur la singularité et la distinction par 
rapport à d’autres destinations. “

31E PRIX PICA D’ESTATS AVEC 224 REPORTAGES
Le 31e Prix “ Pica d’Estats “ (Pique d’Estats) de presse, radio, 
télévision et Internet a clôturé la période d’inscription avec 224 
reportages soumis à concours, dont 51 internationaux, ce qui 
représente un nouveau record de participation étrangère et le 
deuxième meilleur registre dans l’histoire de ce prix journalistique. 
Le plus grand nombre de travaux dans les différentes catégories 
de l’événement s’est produit en 2016, avec 247 travaux soumis, 
alors que le nombre record de reportages internationaux avait été 
atteint lors de l’édition précédente, avec 46 travaux.

ETH PATRONAT IMPULSE UN PLAN 
ESTRATEGIC ENTÀ PLAÇAR ES TÈRRES 
DE LHÈIDA COMA UA DESTINACION 
SOSTENIBLE CAP EN TORISME D’INTERIOR 
E MONTANHA
Eth Patronat de Torisme dera Deputacion de Lleida implemente, 
d’ençà d’aguest 2019 e damb er orizont 2022, eth Plan Estrategic 
de Torisme deth Pirenèu e es Tèrres de Lleida entà pr’amor de 
definir eth modèl de desvolopament toristic e, ath madeish temps, 
milhorar eth nivèu de competitivitat de Lleida coma destinacion 
toristica d’interior e de montanha. Entà Rosa Pujol, vicepresidenta 
deth Patronat, “eth torisme ei un sector clau entara economia 
dera demarcacion que creish cada an que passe. Totun, mos cau 
trobar er equilibri entre quantitat e qualitat. Damb era aplicacion 
d’aguest Plan se vò hèr ua gestion durabla en un territòri 
damb un gran potenciau toristic fomentant era excelléncia, era 
responsabilitat, era ecologia e era innovacion. Peth sòn costat, eth 
cap de Promocion e Mercandatge, Juli Alegre, considère qu’ “eth 
torisme a d’èster non sonque ua hònt de revenguts senon tanben 
ua airina de reequilibri territoriau, ja qu’es comarques lheidatanes 
receben toristes ath long de tot er an. Per aquerò cau persutar 
en un cambi de modèl toristic ath torn dera preservacion e 
divulgacion deth patrimòni naturau e culturau e dera sua metuda 
en valor tà bastir un encastre competitiu basat ena singularitat e 
era diferenciacion de ues autes destinacions“.

31AU PRÈMI PICA D’ESTATS DAMB 224 
REPORTATGES
Eth 31au Prèmi “Pica d’Estats“ de Premsa, Ràdio, Television e 
Internet a barrat eth periòde d’inscripcion damb 224 reportatges 
presentadi a concors, 51 des quaus de domeni internacionau, 
çò que represente un nau recòrd de participacion estrangèra 
e eth segon milhor registre en tota era istòria dera distincion 
periodistica. Era milhor chifra de trabalhs enes diferentes 
categories deth concors que siguec en 2016, quan se presentèren 
247 trabalhs, mentre qu’eth recòrd de reportatges internacionaus 
l’auie era edicion anteriora damb 46 trabalhs.
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CONSELLS COMARCALS

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

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

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

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

Consell Comarcal
de la Noguera
Pg. d’Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer
Tel. 973 44 89 33
consell@ccnoguera.cat
montsec.cat

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

Consell Comarcal
del Pallars Sobirà
C. del Mig, 9 - 25560 Sort
Tel. 973 62 01 07
consell@pallarssobira.cat
pallarssobira.cat

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

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

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

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

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

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

OFICINES DE TURISME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gósol (Berguedà)
C. del Conseller Agustí  
  Querol i Foix, s/n
25716 Gósol
Tel. 973 37 00 16/ 973 37 00 55
cmuntanya@minorisa.es
gosol.ddl.net

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

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

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

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

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

Llavorsí
Punt de reforç d’estiu
Ctra. Vall de Cardós, s/n
25595 Llavorsí
Tel. 973 62 20 08
ajuntament@llavorsi.ddl.net
llavorsi.ddl.net

Lleida
Of. Tur. de Catalunya a Lleida
Pl. Edil Saturnino, 1
25007 Lleida
Tel. 973 24 88 40
ot.lleida@gencat.cat

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

oficines de turisme



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

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

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

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

Oliana
Av. Barcelona, 81
25790 Oliana
Tel. 973 47 03 39
turisme@oliana.cat
oliana.cat

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

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

Pont de Suert, el
Patronat Comarcal de
Turisme de l’Alta Ribagorça
Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 69 04 02 / 902 10 15 16
pturisme@ccar.ddl.net
turismealtaribagorca.cat

Of. Municipal de Turisme
del Pont de Suert
(Oberta a l’estiu i Setmana Santa)
Av. de Victoriano Muñoz, 22
25520 el Pont de Suert
Tel. 973 69 06 40 / 973 69 00 05
turisme@elpontdesuert.com
elpontdesuert.com

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

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

Salardú
Of. de Torisme de la Val d’Aran
Trav. de Balmes, 2
25598 Salardú
Tel. 973 64 51 97
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Of. Torisme dera Val d’Aran
C. Sarriulèra, 10
25530 Vielha
Tel. 973 64 01 10
o.torisme@aran.org
visitvaldaran.com

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

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

PUNTS D’INFORMACIÓ  
DELS PARCS

Centre dels Parcs dels Pirineus
Av. Valls d’Andorra, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 36 09 54
pnaltpirineu@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat

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

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

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

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

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




