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Milers de turistes arriben cada any a les comarques de Lleida per gaudir dels més de 8.000 quilòmetres de rutes
senderistes i de BTT que s’hi poden trobar. Aquest és un fenomen en auge i hi ha diversos projectes en marxa
que promouen nous trajectes, com la Ruta dels Llacs fins al Jussà seguint el recorregut del tren de la Pobla.
turisme activitats

Lleida té més de 5.700 quilòmetres
de rutes senderistes i 3.000 de BTT
Atreuen milers de visitants i ajuntaments i consells impulsen nous projectes
x. rodríguez

❘ lleida ❘ Milers de turistes arriben cada any a les comarques de
Lleida atrets pels més de 5.700
quilòmetres de rutes senderistes
i els 2.987 de circuits marcats de
BTT. Només el Parc Nacional
d’Aigüestortes i el Parc Natural de l’Alt Pirineu van rebre el
2018 gairebé un milió de persones, la majoria per caminar per
dos dels millors espais naturals
que es poden trobar al Pirineu.
L’oferta és molt diversa i es poden recórrer tant grans rutes de
muntanya com passejos adaptats a persones amb mobilitat reduïda i des de rutes per coronar
la Pica d’Estats fins a passejos
per l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
El fenomen del senderisme i del
cicloturisme està en auge a Lleida i els ajuntaments i consells
promouen noves rutes.
Aquest any, per exemple, s’ha
estrenat la ruta Intercatalunya,
que impulsa la Generalitat i que
unirà Lleida i Girona, tot i que
de moment només està operatiu
el tram fins a Cervera. A més, la
Generalitat també treballa en la
Ruta dels Llacs, que combinarà
trajectes amb bicicleta i al tren
de la Pobla. Per la seua banda, el
Conselh Generau d’Aran també
preveu connectar-se amb Tolosa
amb una ruta cicloturística i el
Jussà projecta una via senderista de trenta quilòmetres entre
Salàs i Cellers.
Des del Centre Excursionista, Joan Ramon Segura, Robert
Marín i Francesc Catalá van assegurar que encara hi ha “un
gran potencial per explotar”
a Lleida i que ja es treballa en
una normativa catalana de senders. Òscar Balsells, de la consultoria turística Restneige, va
assegurar que Lleida va ser un
dels primers llocs de l’Estat on la
gestió d’un centre BTT va tenir
participació pública i privada
(a Aran) o on es van crear rutes
com Pedals de Foc, en què el
client tria l’itinerari.

‘Triple win’
No obstant, va assegurar
que perquè un centre BTT tingui èxit s’ha d’oferir alguna cosa més que rutes assenyalades
i gravades per descarregar al
GPS o un mapa. Per aquesta raó,
creu que és necessari aplicar el
model del triple win, “en el qual
l’administració ha d’establir les
bases per donar seguretat al
promotor, que és qui arrisca el
patrimoni perquè el client tingui
una bona experiència”.

iniciatives
Carlos Guàrdia Carbonell

projectes

L’Alt Urgell impulsa
Camina Pirineus, una
xarxa de senders,
recursos i serveis

Imatge de senderistes al camí que va de Cava al Querforadat, a l’Alt Urgell.

n L’Alt Urgell impulsa el projecte Camina Pirineus, que
consisteix en una xarxa de
senders, recursos i serveis
ecoturístics per tal de recuperar i valoritzar el patrimoni cultural i natural. La
previsió és que el projecte
estigui acabat durant l’any
que ve. Els equips tècnics
treballen actualment en la
revisió dels dinou catàlegs
de camins i senders (un per a
cada municipi de la comarca)
que dibuixaran i definiran
la xarxa de vies del projecte. Aquesta iniciativa preveu també la construcció de
pàrquings d’autocaravanes a
Arsèguel, Organyà i Fígols
(que ja s’està habilitant), i
l’obertura de dos vies ferrades a Fígols i Oliana, informa
C. Sans.
magdalena altisent

equipaments

La Pobla de Segur
estrena el centre
BTT a l’antiga
estació de trens
n La Pobla va estrenar a començaments d’aquest any el
centre BTT, que es troba a
l’antiga estació de trens. En
aquest nou equipament, els
cicloturistes i els visitants
poden trobar informació
sobre rutes, lloguer de bicicletes, vestidors i dutxes.
La remodelació de l’estació
forma part del projecte GPS
Tourism, que inclou també la
millora de la navegabilitat de
la Noguera Pallaresa per assegurar el pas ininterromput
de les barques de Llavorsí
a la Pobla de Segur. A més,
segons indica el Patronat de
Turisme, a les comarques de
Lleida hi ha sis centres BTT
(a la Seu, el Jussà, Aran, les
Valls d’Àneu, el Solsonès i el
Montsec).

Un visitant demana informació turística a l’estació de la Pobla de Segur.
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turisme activitats
A les comarques de Lleida hi ha sis centres BTT i
l’oferta de rutes és variada. També hi ha propostes
històriques com Perseguits i Salvats o més de 2.000
quilòmetres de carreteres per recórrer amb moto

El Canal d’Urgell adequarà 325 quilòmetres de via
verda (en paral·lel al canal principal, l’auxiliar i les
quatre séquies principals) i el Jussà projecta
una nova ruta senderista de Cellers a Salàs

Regulació perquè
Mont-rebei no
mori d’èxit
Rep cada any uns 200.000 visitants
e. farnell

❘ lleida ❘ El congost de Mont-rebei
és un paratge natural únic que
s’ha convertit en un dels atractius turístics més importants de
Catalunya, amb 200.000 visitants a l’any. Aquesta fama ha
anat en augment des de l’entrada en funcionament de la passarel·la penjant el 2013 que uneix
els costats català i l’aragonès del
congost.
Des d’aleshores, s’han disparat les visites i la impressionant
atracció natural del paratge podria morir d’èxit a causa de les
aglomeracions i l’incivisme. Municipis de l’entorn del congost i
empreses privades que exploten
les aigües del pantà de Canelles
advoquen per trobar una solució a aquesta saturació que es
produeix per Setmana Santa,
ponts i dies assenyalats. Àger,
Os de Balaguer, Sant Esteve de
la Sarga, Viacamp, el Pont de
Montanyana, les diputacions de
Lleida i Osca i la Fundació Catalunya-La Pedrera (que gestiona

la part catalana del congost) han
treballat per crear un ens gestor
i afrontar el manteniment de
la zona. L’objectiu és controlar
l’arribada de turistes. De moment, ja es regula el pàrquing
a través de la pàgina web de
la Masieta, on els excursionistes han de reservar l’entrada, i
s’han instal·lat comptadors als
accessos.
Segons els alcaldes de l’entorn de Mont-rebei, és necessari
liderar un compromís públic i
privat per aconseguir una gestió més eficient per mantenir la
prosperitat d’aquesta destinació
única sense esgotar-la. De fet,
els primers edils d’Àger i Viacamp i els consells comarcals
de la Noguera i la Ribagorça
demanen regular ja l’accés a
Mont-rebei i limitar la navegació a Canelles. Aquestes institucions van firmar un conveni per
al manteniment de la passarel·la
penjant, que va reobrir a finals
de març després de quatre mesos clausurada per reparacions.

Un grup de turistes creuen la passarel·la penjant del congost de Mont-rebei.

El patrimoni lleidatà suma tres
reconeixements més de la Unesco
El Geoparc del Pirineu, la pedra seca i l’Starlight d’Aigüestortes
Tente manzano/CENTRe D’INTERPRETACIÓ DE LA PEDRA SECA DE TORREBESSES

Una de les construccions de pedra seca que es poden trobar a Torrebesses.

x.r.

❘ lleida ❘ El patrimoni natural i
cultural de Lleida va rebre l’any
passat tres reconeixements més
de la Unesco. Es tracta de les
més d’un miler de construccions
de pedra seca de Lleida i d’altres
països d’Europa (que van rebre
la certificació de patrimoni cultural immaterial), el cel nocturn
dels deu municipis del Parc Nacional d’Aigüestortes (distingit amb el certificat Starlight)
i el Geoparc de la Conca de
Tremp-Montsec, que celebrarà
un any d’aquest reconeixement
dimecres. Tots aquests es van
afegir a les pintures rupestres
del Cogul, les esglésies de la
Vall de Boí, el cel del Montsec,
la Val d’Aran com a destinació
de la biosfera i les festes del foc
del Pirineu, que van rebre els
segells de la Unesco, entre els
anys 1998 i 2015. De fet, la Vall
de Boí és un dels pocs territoris
que compten amb tres certificacions (Starlight, les esglésies
romàniques i les falles). Per la
seua banda, el Turó de la Seu
Vella de Lleida, els Vestits de
Paper de Mollerussa i la catedral
de la Seu d’Urgell també aspiren
a obtenir un guardó per part de
la Unesco.

Aran ofereix més
de 9.000 places
i genera més
de 400 feines
El 90% dels hotels,
oberts per l’esquí
maría molina

❘ vielha ❘ El 90 per cent de les
places que ofereixen els establiments de la Val d’Aran estaran a disposició dels turistes
aquesta Setmana Santa. Per ara
només han tancat hotels de 4 i
5 estrelles, dos a Ruda i un a
Tanau, que implica un 10 per
cent d’aquestes places. Segons
Ambròs Barberà, responsable
del Grèmi d’Ostalaria dera Val
d’Aran, hotels, pensions i càmpings sumen 10.300 places que
es queden en 9.300 si s’hi resta
el 10 per cent dels establiments
que donen per finalitzada la
temporada d’hivern. Els llocs
de treball directes que generen
aquests negocis oscil·len entre
els quatre-cents i cinc-cents i
estaran en actiu durant les prò-
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comarques

Condemnat per robar 25 quilos
d’ametlles en una finca de Corbins.
p.

www.segre.com/comarques

Tremp cedeix una finca a la UB per a
l’estudi de moviments sísmics.
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municipis successos

Lleida registra 115 despreniments de roques
en carreteres el 2018, un any rècord de pluja

Dimarts es compleix un any del despreniment de Castell de Mur, que va causar la mort de dos persones
magdalena altisent

e. farnell

❘ lleida ❘ L’any passat va ser un
dels més plujosos en anys, amb
1.050 litres a Oliana i 2.000 a
Espot. Aquest fet va provocar
que a les comarques de Lleida es
registressin 115 despreniments
de roques sobre les carreteres de
la demarcació, la majoria a la
Noguera (30) i el Solsonès (27),
i al conjunt de Catalunya es van
comptabilitzar 428 allaus, segons les dades proporcionades
per Protecció Civil i que van
des de l’abril fins al desembre.
A Lleida, el Jussà (18 allaus de
roques) i el Sobirà (11) van ser
les altres dos comarques més
perjudicades pels moviments
de terreny sobre les carreteres.
Aquests despreniments van des
de la presència de petites roques
a les vies fins a grans moviments
de terra.
De fet, va ser al Pallars on
es va registrar el despreniment
més greu de tots els que van tenir lloc l’any passat. Va ser el 16
d’abril del 2018 (dimarts farà un
any), quan una allau de roques
a Castell de Mur va causar la
mort de dos persones, els pares de l’alcalde de Sant Esteve
de la Sarga, Jordi Navarra. Una
altra de les allaus de roques de
més magnitud va ser la que va
tallar durant dos mesos la carretera d’accés a Port del Comte.
L’acumulació d’aigua a les muntanyes va provocar moviments
de terra a Mencui (Soriguera),
on van aparèixer esquerdes en
un carrer i en una de les cases
de la població.
Jordi Navarra va explicar
que per a les administracions
competents ha de ser prioritari

L’estat actual de la carretera on es va registrar el despreniment de Castell de Mur.
magdalena altisent

L’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra.

“Si volem evitar
la despoblació,
s’ha d’invertir”
n L’alcalde de Sant Esteve,
Jordi Navarra, va explicar
que un any després del despreniment tot segueix igual
i que “si volem evitar la despoblació, és necessari invertir”. Així mateix, va fer una
crida perquè es revisi el perill
dels punts més crítics de la
pendents i carreteres locals i
rurals amb l’objectiu d’evitar
“mals majors”.

actuar per prevenir despreniments i evitar d’aquesta manera “ mals majors”. “Els geòlegs
poden disposar de prou coneixements per fer un diagnòstic i
reduir la incertesa sobre en quin
moment passarà”, va assegurar
Navarra. “Qui em diria que és
molt difícil, gairebé impossible,
que es desprenguin 60.000 tones de pedres just en el moment
en què circuli un vehicle per la
carretera rural i que en aquest
vehicle hi vagin els teus pares?
Ningú pot dir-m’ho”.
El geòleg Joan Escuer va
apuntar que no li consta que
s’hagi fet aquest últim any cap
pas significatiu per millorar la
prevenció de despreniments,
“difícilment es repetirà una situació com la de l’any passat però
això no significa que es produeixin moviments de roques i pedres que caiguin a les calçades”.
Segons Escuer, el que va passar
a Castell de Mur va ser un fet
“excepcional”, encara que els
treballs han demostrat que havien caigut abans diverses pedres
de la balma que podrien haver
fet intuir que alguna cosa podia
passar.

Institut Cartogràfic i Geològic
Un dels organismes que assisteixen els municipis en temes
de despreniments és l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Només l’any
passat, una desena de municipis van demanar ajuda a l’ICGC
perquè avalués si hi havia risc
de més allaus o per demanar
informació sobre subvencions
per consolidar els pendents de
les muntanyes.
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comarques

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 00

SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués�����973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

municipis projectes

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra ���������������������973 65 88 85
EL PONT DE SUERT
Ajuntament�����������������������������������973 69 00 05
CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

comunicacions transports

Tremp cedeix a la UB una
finca per a estudis sísmics

A.V.

Per prevenir terratrèmols, i estarà en una parcel·la de Puigcercós
maría molina

❘ tremp ❘ L’ajuntament de Tremp
va aprovar per unanimitat al
ple d’aquest mes la cessió d’una
finca al nucli de Puigcercós a
la Universitat de Barcelona
per a l’estudi dels moviments
sísmics de la zona. Segons va
explicar l’alcalde, Joan Ubach,
es tracta de la cessió gratuïta
d’un parcel·la de menys d’una
hectàrea per un període de deu
anys on es col·locaran sensors
que prediguin terratrèmols i
amb què poder fer estudis anuals sobre l’evolució sísmica del
Pallars Jussà i de tot el Pirineu.
D’aquesta manera, es podran
prevenir sismes com el que es
va produir a primers de mes
amb epicentre a Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell, i amb diverses rèpliques en altres punts,
que va ser el més intens del

mil·lenni, de 4,2 a l’escala de
Richter (vegeu SEGRE del dia
4). El conveni de cessió preveu informar tant el Geoparc
Conca de Tremp-Montsec com
l’ajuntament per posar en mar-

regs

L’alcalde de Tremp ja ha
sol·licitat una reunió amb
la consellera Jordà per
reprendre les obres
xa les conclusions d’aquests estudis anuals.
S’ha de recordar que un gran
despreniment a causa de fortes
pluges va provocar la desaparició l’antic pobles de Puigcercós
el 1881 i es va reconstruir a
l’ubicació on es troba actual-

ment. D’altra banda, Ubach
va adquirir el compromís per
reunir-se com més aviat millor
amb la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, perquè es
reprenguin els treballs d’ampliació i modernització dels regs
de la Conca de Tremp, aturats
fa mesos, amb la qual cosa es
podrà fer recréixer la superfície regable de 1.800 a 4.634
hectàrees.
A l ple, Comprom í s per
Tremp va assenyalar que la
conselleria reclama l’adhesió
d’un 60 per cent dels pagesos
de la conca per poder continuar amb les obres, una exigència
que Ubach considera molt alta.
Ubach va assenyalar que ja ha
demanat una entrevista amb la
consellera tenint en compte la
importància del reg d’aquesta
zona per a la comarca.

jornades comerç
c.c.p.j.

Imatge de l’actual parada de l’autocar de Vilaller.

Vilaller trasllada la
parada de l’autocar
x.r.

❘ vilaller ❘ L’ajuntament de
Vilaller traslladarà l’actual
parada de l’autocar per reforçar la seguretat dels usuaris
d’aquest sistema de transport i millorar així mateix la
visibilitat dels conductors.
L’alcaldessa, Maria José Erta, va explicar que l’actual
marquesina (a l’encreuament
entre el carrer Alta Ribagorça i la travessia de la carretera N-230) es traslladarà uns
metres més endavant en direcció a la Val d’Aran.
La primera edil va apuntar que a l’actual parada de
l’autocar, els vehicles havi-

en d’aturar-se al mig de la
carretera N-230 i que amb
aquest canvi es reforçarà la
seguretat perquè el nou espai compta amb una zona
d’estacionament.
En aquest municipi de l’Alta Ribagorça tenen parada els
autocars que van cap a la Val
d’Aran, Lleida i Barcelona,
a més del transport escolar
fins a l’institut del Pont de Suert. Erta va assegurar que ja
compten amb el permís de
l’empresa Alsa i de Carreteres de l’Estat per portar a
terme aquest canvi, que entrarà en vigor el pròxim dia
1 de maig.

activitats turisme
J.A.t.

El president del consell del Jussà, amb els candidats al premi al jove emprenedor.

El Jussà difon el petit comerç i fa
un homenatge als emprenedors
❘ tremp ❘ El consell del Jussà va
presentar divendres a la nit un
vídeo de promoció del petit comerç que les entitats de la comarca podran utilitzar en les
campanyes de difusió. L’audiovisual posa en relleu el tracte directe i personal d’aquests
establiments. La presentació

va tenir lloc en el marc de la
desena Trobada d’Empresa i
Comerç i el 16è Premi Jove
Emprenedor. El president del
consell, Constante Aranda, va
explicar que “tenim un comerç
local competitiu i amb oportunitats”. Així mateix, els dotze
participants en el premi al jove

emprenedor van exposar les
singularitats del seu projecte i
el guardó va ser per a una explotació dedicada al cultiu de
pistatxos del jove Josep Miró.
El jurat va valorar el canvi que
representen els nous cultius en
el desenvolupament del sector
a la comarca.

El bon temps va animar a la participació en la prova.

Més de cinc-centes persones a
la X Caminada de les Carenes
❘ el p o n t d e su er t ❘ M é s d e
cinc-centes persones van participar ahir en la X Caminada
de les Carenes, una marxa
de resistència entre el Pont
de Suert i Tremp, amb 54,17
km de recorregut; d’Adons
a Tremp, amb un itinera-

ri de 32,04 quilòmetres, i
d’Adons al Pont de Suert,
de 22,12 km. El bon temps
va animar la participació en
aquesta prova de muntanya
on el senderisme es combina
amb el paisatge de muntanya
d’aquestes dos comarques.

