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Els productes turístics més
valorats i visitats
Quins són els productes turístics més valorats de la
zona del Montsec?. La consulta oberta tant a persones
amb negocis turístics a la zona, com a residents i visitants, inclosos els alcaldes dels diversos municipis, ha
permès recollir una llista molt llarga de la qual sobresurten els atractius més valorats, aquells que es considera que tenen un pes decisori a l’hora d’atreure visitants
i potenciar l’economia de la zona. Els resultats no són
sorprenents; són els que es podien esperar a priori. Ara
bé, la consulta, amb una àmplia resposta, ha tingut un
doble interès:
•

•

Establir el ranking dels productes turístics més valorats, amb els que s’haurà de basar fonamentalment
la promoció turística del territori.
Fer aflorar molts altres atractius del territori que també s’han d’utilitzar, a un altra escala, en la promoció
turística de la zona del Montsec.

Els dos productes turístics més valorats, a molta distància dels altres, són el Parc Astronòmic del Montsec i
el congost de Montrebei, en aquest ordre. És interessant remarcar que el producte turístic més valorat sigui
precisament el Parc Astronòmic, la principal aportació
del Consorci del Montsec al desenvolupament econòmic de la zona. És un equipament dinamitzador de tipus cultural que aprofita una peculiaritat de la natura del
Montsec: la qualitat del cel fosc. El congost de Montrebei ofereix un dels paisatges més espectaculars que es
poden veure no ja a la zona del Montsec, sinó al conjunt
de Catalunya; cada cop té més visitants, i de més lluny.
El tercer producte turístic és el senderisme per rutes
senyalitzades. Molta gent va al Montsec a caminar, és
l’activitat més tradicional, i abans de l’aparició dels esports d’aventura, gairebé l’única.

Els 10 productes turístics més valorats segons la consulta

Font: Elaboració pròpia
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El patrimoni cultural apareix en quart lloc amb el recinte
medieval de Mur, amb el castell i el monestir de Santa
Maria. La combinació d’inversió en restauració i agilització de la gestió està donant resultats; cada cop és més
conegut i visitat.
En cinquè lloc apareix el Parc Cretaci, producte turístic
ja amb anys d’existència i que sintetitza el gran patrimoni natural i cultural del municipi d’Isona i Concà Dellà. El
nom al·ludeix a la voluntat de fer prevaldre el patrimoni
paleontològic, molt important però amb la competència
creixent d’altres territoris. El patrimoni cultural, l’Aeso
romana i l’arquitectura militar i religiosa medieval, completen els atractius del Parc Cretaci, que compta amb
el Museu de la Conca Dellà, un altre dels equipaments
dinamitzadors del territori.
En sisè lloc apareix el patrimoni natural en forma d’espais
naturals amb algun tipus de protecció. Molta gent ve a
la zona del Montsec per gaudir d’un entorn natural exuberant i en bastant casos, força ben conservat.
El patrimoni cultural torna a apareix al setè lloc amb el
Monestir de les Avellanes. És una altra de les icones
importants de la zona del Montsec, amb molta història al
darrera. És dels pocs casos en que el producte turístic
és, al mateix temps, un establiment turístic: es pot visitar
i s’hi pot fer estada.

La gastronomia fa la seva entrada entre els principals
productes turístics amb la Ruta del Vi de Lleida, a la
qual participen alguns cellers, restaurants i allotjaments
turístics de la zona del Montsec. Cada cop hi ha més
cellers i això es tradueix en la percepció de la seva importància a l’hora d’atreure visitants. La gastronomia i
les produccions agroalimentàries locals és un tema al
que s’haurà de donar molta importància; a més del vi, hi
ha altres productes a potenciar.
Els esports d’aventura fan la seva aparició a la novena posició amb l’escalada. No és l’únic esport que s’hi
pràctica ni possiblement el que porta més gent al territori, però a diferència del vol lliure, identificat amb la vall
d’Àger, l’escalada es practica arreu de la zona, a la pròpia serra del Montsec i en altres serres adjacents.
El desè producte turístic representa l’entrada dels esdeveniments lúdics, culturals, comercials, un mica de tot,
que es celebren a la zona del Montsec al llarg de l’any.
El que sembla tenir més reconeixement és la Fira de la
Perdiu de Vilanova de Meià, amb una llarga tradició i
amb molta capacitat d’atracció. Aquests esdeveniments
són molt importats i s’han de potenciar i promocionar:
porten visitants a la zona un cop a l’any, però representen una gran oportunitat per donar a conèixer la resta
d’atractius del Montsec.

Els indrets més visitats de la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia
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La percepció dels principals productes i atractius turístics del Montsec no coincideix totalment amb les xifres
disponibles sobre afluència de visitants, xifres objectives però que s’han d’agafar amb una mica de precaució. Que porta la gent al Montsec, quins són els llocs
més visitats?

Els embassaments de Terradets i de Sant Llorenç
també atreuen molta gent, en bona part perquè tenen
força oferta d’allotjament turístic, però també per les activitats que s’hi poden desenvolupar. Són paratges amables, amb un paisatge més de llac que d’embasament,
plenes d’oportunitats de fer coses.

Les xifres oficials sobre afluència de visitants es limiten
a museus i col·leccions visitables i les proporciona el
Departament de Cultura. Hi ha altres indrets on es fan
comptatges per part d’entitats diverses; un d’aquests
indrets és el congost de Montrebei, on la Fundació Territori i Paisatge que gestiona l’aparcament i àrea de lleure de la cara nord, ha vingut fent el comptatge durant
bastants anys. En altres casos es disposa de les xifres
de visitants (o d’entrades venudes) facilitades pels gestors de l’espai, com és el cas del Centre d’Observació
de l’Univers (COU) i d’alguns elements patrimonials
castells, esglésies... És el cas, entre altres, del castell
de Montsonís i del recinte medieval de Mur. En alguns
casos, l’afluència de públic és més difícil de quantificar i s’hauria de recórrer a les dades de pernoctacions
d’alguns establiments d’allotjament turístic.

La zona del Segre-Rialb és clarament emergent. S’hi
sumen una sèrie de factors per atreure visitants: els
esports nàutics, d’aigües braves a Ponts i d’aigües
tranquil·les a l’embassament de Rialb, el barranquisme,
el motocròs, l’efecte crida de la carretera d’Andorra...

Malgrat la heterogeneïtat de les dades, s’ha pogut elaborar el mapa amb els punts de més afluència de visitants de la zona del Montsec. Els espais més visitats són
el COU, un equipament cultural, i el congost de Montrebei, una paratge natural que destaca pel seu paisatge espectacular. L’afluència als principals elements del
patrimoni arquitectònic l’encapçala el castell de Montsonís, clarament destacat, seguit pel recinte medieval
de Mur, que va millorant les xifres aquests darrers anys.
Al Monestir de les Avellanes es fa difícil distingir entre
clients i visitants, però és un altre dels indrets amb una
elevada afluència.
El Parc Cretaci, tot i ser un producte turístic consolidat
té unes xifres de visitants modestes i fins i tot decreixents aquests darrers temps. Tot i amb això, és un altre
punt de referència de tota la zona del Montsec.
El vol lliure atreu molts visitants a la vall d’Àger i impregna la vida de la vila. És l’esport d’aventura que atreu més
gent, tot i que té un sostre imposat pel coratge que fa falta per desafiar la llei de la gravetat. Una bona estratègia
és ampliar la base territorial de la clientela, cosa que ja
es procura fer. L’escalada també porta molta gent al territori, cada vegada més, més variada, i de més lluny. Els
escaladors s’escampen per totes les zones d’escalada
de la zona del Montsec, però la concentració més gran
es dóna a Vilanova de Meià.
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Patrimoni natural
La zona del Montsec destaca, en primer lloc, pel seu importantissim patrimoni natural. Gaudir de la natura, del
paisatge, és un dels principals motius de visita. Les mateixes condicions naturals fan que sigui una zona idònia
per a desenvolupar-hi activitats de lleure i aventura pròpies del turisme actiu.

El reconeixement de l’interès natural del Montsec
La valorització del patrimoni natural, és a dir, la possibilitat de tractar-lo com a producte turístic, va a molt
associada al reconeixement del seu interès com espai natural. D’aquest reconeixement se’n deriva tant
l’establiment de mesures de preservació com la seva
“visibilitat” com espai visitable.
Caldrà parlar del espais inclosos al PEIN en una data ja
llunyana en el temps, l’any 1992, dels espais inclosos
a la Xarxa Natura 2000 i d’espais naturals amb proteccions més especifiques en matèria de fauna.

•

•

•

Els Espais d’Interès Natural del PEIN

D’acord amb el Pla d’Espais d’Interès Natural aprovat
l’any 1992, a la zona del Montsec hi ha cinc espais naturals inclosos a l’inventari:

•

•

La serra del Montsec, amb 30.857,78 ha repartides entre les comarques de la Noguera i del Pallars
Jussà. Aquest espai inclou el Montsec de Rúbies,
el Montsec d’Ares, l’embassament de Camarasa, a
la Noguera Pallaresa, i un bon tram de la Noguera
Ribagorçana.
L’aiguabarreig Noguera Pallaresa-Segre, amb
10.112 ha que s’estenen pels municipis d’Alòs de
Balaguer, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa i Os
de Balaguer.
La serra Llarga-secans de la Noguera, amb 8.960,3
ha repartides pels municipis de Castelló de Farfanya, Algerri i Ivars de Noguera.
La serra Mitjana, amb 1562 ha repartides pels termes municipals d’Abella de la Conca i d’Isona i Conca Dellà.
Els estanys de Basturs, al municipi d’Isona i Conca
Dellà, amb 36,9 ha

Els espais d’interès Natural de la Zona del Montsec
Superfície (ha)

Desenvolupament
del PEIN

Total

A la zona

Municipis
de la zona

Serra del Montsec

PED aprovat

30.857,78

30.408,93

11

Aiguabarreig Noguera Pallaresa-Segre

PED aprovat

10.112,8

9.967,50

10

8.960,36

7.209,34

3

1.562,13

1.415,37

1

36,98

1

Espai natural

Serra Llarga- Secans de la Noguera
Serra Mitjana

PED aprovat

Estanys de Basturs

36,98

Total

51.530,05

49.038,12

PED Pla especial de delimitació
Font. Elaboració pròpia a partir del PEIN

En total , la superfície protegida pels diferents espais inclosos al
PEIN arribava a 31.425,24 ha, un 20,1% de la superfície total de la
zona del Montsec.
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La xarxa natura 2000
El setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000. Aquesta aprovació implica la designació de noves zones d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i la proposta de nous llocs
d’importància comunitària (LIC), però també recull les
ZEPA designades i els LIC aprovats amb anterioritat. El
quadre recull els espais que pertanyen, total o parcialment, a la zona del Montsec.
En total són 7 espais amb una superfície total de
93.202,13 ha, de les quals, 55.777,18 pertanyen a la

zona del Montsec. Tenint en compte que la superfície total de la zona del Montsec és de 1565,33 km2,
s’arriba a la conclusió de que el 51,2% de la superfície
està inclosa a la Xarxa Natura 2000.
El pas del PEIN a la Xarxa Natura 2000 ha suposat un
petit increment de la superfície protegida. S’ha passat
de 490,3 Km2 a 557,7 Km2. Pel que fa al percentatge
sobre la superfície total de la zona s’ha passat d’un
31,3% amb el PEIN a un 35,7% amb la Xarxa Natura
2000. Costaria trobar una altra àrea del territori català
amb un percentatge de superfície protegida tan alt.

Xarxa Natura 2000 a la zona del Montsec
Superfície (ha)

Espai natural

Regió
biogeogràfica

Total

Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana

mediterrània

32.419

Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa

mediterrània

Valls del Sió-Llobregós

mediterrània

Secans de la Noguera

A la zona
31.818,63

11

10.112,8

9.967,50

10

26.846,56

2480,95

3

8960,4

4.202,94

4

6.205,53

3

36,98

1
1

Vessant de la Noguera Ribagorçana

mediterrània

6.524,42

Estanys de Basturs

mediterrània

36,98

Serra de Boumort-Collegats

alpina/med.

18.414,77

1.064,65

93.202,13

55.777,18

Total

Municipis
de la zona

Font. Elaboració pròpia a partir de la Xara Natura 2000

•

Els espais amb protecció especial de la fauna
Actualment, existeixen diverses figures de protecció de
la fauna:
•
•
•

Les reserves naturals parcials
Les reserves naturals de fauna salvatge
Els refugis de caça i els refugis de fauna salvatge.
Són àrees limitades per a la protecció de la fauna.

A la Zona del Montsec hi ha dos àrees que gaudeixen
de protecció especial de la fauna:

•

La Reserva de Fauna Salvatge (RNFS) de Sant
Llorenç de Montgai. Ocupa 468 ha repartides pels
municipis de Camarasa i Os de Balaguer i compren el Partidor de Gerb i l’embassament de Sant
Llorenç. La declaració com a RNFS es va fer l’any
1990 i les espècies per les quals es va declarar són
els ocells aquàtics. A l’embassament de Sant Llorenç de Montgai, el Departament de Medi Ambient
ha condicionat un observatori d’aus.
La Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana-Montrebei. Ocupa 11 km del tram fluvial.
L’espècie per la qual es va declarar és la llúdriga.

Comparació de la superfície protegida pel PEIN i per la Xarxa Natura 2000
Superfície (ha)

% superfície zona

PEIN 1992

49.038,12

31,3

Xarxa Natura 2000

55.777,18

35,7

Font. Elaboració pròpia a partir de la Xara Natura 2000
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Les zones d’especial protecció per als ocells (ZEPA) és
una figura creada per la Unió Europea l’any 1979. Son
zones que cadascun dels estats membres de la Unió
europea designa dins del seu territori amb la finalitat
de protegir els hàbitats dels ocells que a nivell europeu
tenen problemes de conservació. A Catalunya hi ha 6
ZEPAs, cap d’elles a la Zona de Montsec. Són als Aiguamolls de l’Empordà, al Delta de l’Ebre, al mas de Melons,
a Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la serra del
Cadí-Moixeró i al delta del Llobregat.

La valorització dels espais naturals protegits
Val a dir, d’entrada, que els espais d’interès natural definits al PEIN són més fàcils d’identificar com a àrees
atractives des de la perspectiva del seu patrimoni natural i la seva valorització turística. Les àrees definides
per la Xarxa Natura 2000, en canvi, són més grans, més
heterogènies i més difícils d’associar a espais naturals
amb interès per a ser visitats.
Les dos reserves amb protecció especial de fauna, en
canvi, coincideixen amb dos de les àrees amb més
atractiu turístic de la zona del Montsec, el congost de
Montrebei i l’embassament de Sant Llorenç, una a la Noguera Ribagorçana i l’altra al Segre.

Estanys de Basturs: condicionament de l’entorn

sant català, on tot el poblament es limita a les runes de
pobles abandonats, com ara Boix i Tragó de Noguera.
Aquesta àrea tan isolada també ha estat objecte d’una
intervenció recent, amb el condicionament d’una àrea de
lleure, una d’acampada i un petit embarcador. Intervenció que va en la línia d’afavorir les rutes turístiques de
la Zona del Montsec. Des de la perspectiva de la protecció de l’entorn natural, aquest àrea està inclosa a la
Xarxa Natura 2000, amb la denominació de vessants de
la Noguera Ribagorçana, que inclou també tota l’àrea de
l’embassament de Canelles.

Aquests darrers anys s’ha fet un esforç significatiu de
cara a donar “visibilitat” als espais d’interès natural de
la zona del Montsec. L’esforç s’ha centrar sobretot en
la senyalització. Espais naturals que fins aleshores no
havien merescut gaire atenció, que eren difícils de trobar i d’identificar, ara són més accessibles i estan més
“explicats”.
Un indret especialment feréstec i desconegut és l’entorn
de l’embassament de Santa Anna, especialment el vesArea de lleure a l’embassament de santa Anna

Espai d’interès natural dels estanys de Basturs: senyalització
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La xarxa de Parcs de Catalunya
D’acord amb la llei d’espais naturals de 1985, existeixen quatre figures de protecció d’espais naturals: parcs
nacionals, parcs naturals, paratges naturals i reserves
naturals, parcials o integrals. La figura de protecció que
ha tingut més expansió aquests darrers temps ha estat el parc natural. Actualment hi ha una total de 18 espais naturals amb protecció especial repartits entre un
parc nacional (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici), 13
parcs naturals, 3 paratges naturals (l’Albera, Massís del
Pedraforca i Poblet).
El darrer parc natural declarat ha estat el de la serra de
Collserola (Decret 146/2010). El parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter es va aprovar per llei
del Parlament de Catalunya del 13 de maig del 2010. Es
va aprovar per llei, i no per decret, perquè incloïa una
reserva natural integral. El Delta del Llobregat no té cap
de les qualificacions anteriors, sinó solament la d’espai
natural de Xarxa Natura 2000 (però es considera també
integrant de la xarxa de parcs de Catalunya).
La distribució dels parcs al territori català permet observar una mena de 7, amb parcs d’alta muntanya (Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Alt Pirineu, CadíMoixeró, massís del Pedraforca, i parcs al litoral (Cap de
Creus, Aiguamolls de l’Empordà, Montgrí, Illes Medes
i Baix Ter, Delta del Llobregat, Delta de l’Ebre, o a les
serralades litoral i prelitoral. Hi ha un gran àmbit sense cap parc natural, format per la depressió central i tot
l’àmbit de ponent. La serra del Montsec es troba al bell
mig d’aquest àmbit desproveït d’espais naturals amb
protecció especial, altrament dits, xarxa de parcs de
Catalunya.

La manca d’espais naturals amb protecció especial a
molts km a la rodona potser no és prou argument per
justificar la declaració de parc natural, però en el cas de
Montsec, els valors naturals ho justificarien plenament.
Ara bé, amb els valors naturals potser tampoc n’hi ha
prou, ja que la declaració no hauria de suposar una limitació important a les activitats (sobretot econòmiques)
de les zones afectades o beneficiades, segons com es
miri. Sembla que la fórmula hauria de ser valors naturals + consens amb la població. No és un tema fàcil, i
menys al Montsec on ja hi ha hagut més d’una fricció
per aquest tema, almenys anys enrere.
En qualsevol cas, la declaració de parc natural és un
debat obert i amb posicionaments encara allunyats. La
discussió es podria plantejar a partir de tres preguntes:
1. Com milloraria la declaració de PN la protecció del
medi?.
2. Com interferiria la declaració de PN en les activitats
econòmiques, les que ara si desenvolupen, i les que
hi podria haver en un futur més o menys proper?.
3. Com milloraria la “visibilitat” del Montsec amb la
declaració de PN?.

Altres experiències interessants de valorització
d’espais PEIN
Un cas interessant és el de l’Alta Garrotxa, també és un
espai PEIN, com el Montsec, i també ha reivindicat en
algun moment la declaració de Parc Natural. La via que
han triat és la constitució del Consorci de l’Alta Garrotxa
que duu a terme tant tasques de conservació del medi
natural com de promoció econòmica i turística.

La xarxa de Parcs de Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya
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Es va constituir l’any 2000 per a la protecció i la gestió
de l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa. Aquesta
entitat consorciada agrupa els 11 municipis que compten amb superfície inclosa dins del Pla d’Espais d’Interès
Natural: Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon,
Maçanet de Cabrenys, Montagut i Oix , Sales de Llierca,
Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga, Tortellà i la
Vall de Bianya, així com els tres consells comarcals de la
Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès, la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural. L’Espai d’Interès Natural de
l’Alta Garrotxa és un territori de notable extensió (32.865
ha) que, per la seva diversitat i singularitat és, sens dubte, l’espai més important del Prepirineu oriental.
Una de les principals iniciatives ha estat la formulació
d’un Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PEPMNP), una figura de planejament molt més
ambiciosa que el Pla Especial de Delimitació que tenen
molts espais PEIN, entre ells la serra del Montsec. El Pla

Especial es va iniciar l’any 2010 i està previst que s’acabi
el desembre del 2012. Entre els seus objectius hi ha:
•
•
•
•
•
•

Delimitar i establir la zonificació de l’espai amb criteris de conservació
Garantir la conservació de les àrees d’atenció especial
Afavorir un ús sostenible dels recursos
Cohesionar l’ordenació urbanística
Articular les polítiques sectorials
Definir el marc per a l’avaluació ambiental

É́s una estructura organitzativa alternativa a la declaració de Parc Natural que tindria les següents etapes:
creació d’un Consorci amb els municipis que tindrien
part del terme dins de l’espai PEIN, redacció i aprovació
d’un PEPMNP, que reforçaria la protecció i organitzaria
la convivència de diferents usos i fer tasques de promoció turística (que de fet es podria començar immediatament).

Flora i Fauna del Montsec
Es pot venir al Montsec a gaudir de la varietat de flora i
fauna, amb un contrast acusat entre els vessants nord i
sud de la serra.

Els arbres monumentals
Els arbres o arbredes d’una especial singularitat poden
ser declarats arbres monumentals, a l’escala catalana,
comarcal o municipal segons el seu valor. A la Zona del
Montsec existeixen 5 arbres monumentals d’interès nacional, tres a la Noguera i dos al Pallars Jussà. Tots cinc
mereixen ser integrats en rutes de senderisme.

L’alzina del Pelleu, al Montsec del Pallars

Arbres monumental de la Zona del Montsec
Nom

Municipi

Roure dels escurçons o de Calafí

Àger

Roure del Corb del Montardit

Àger

Alzinera de cal Penjat

La Baronia de Rialb

Ginebre del Tuberic

Castell de Mur

Alzina de Pelleu

Isona i Conca Dellà
Font: Catàlegs del Paisatge
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El ginebre del Tuberic, al Montsec del Pallars

El turisme ornitològic

L’alzina del Penjat, arbre monumental de la Baronia de Rialb

El turisme ornitològic
És una activitat emergent que atreu visitants locals i molt
especialment visitants internacionals: els observadors
d’ocells, una pràctica minoritària però força estesa en
altres latituds. Els birdwachers són un tipus de turista
molt cobejat per totes les destinacions turístiques que
poden oferir un medi natural exuberant en ocells, sobretot especies difícils de veure en altres indrets. Parlant
del turisme ornitològic, l’Ara Lleida diu “Els observadors
d’ocells que vénen d’arreu d’Europa i del món a les nostres latituds, atrets pels ocells que hi habiten, cerquen,
lògicament, aquelles aus absents o molt rares als seus
països. Sortosament aquestes espècies coincideixen
sovint amb alguns dels nostres ocells més freqüents i
característics, atès que es tracta d’aus circumscrites a
la regió mediterrània que ens emmarca”
La Guia del Turisme Ornitològic a Catalunya: distingeix
els següents àmbits:
•
•
•

•

Aiguamolls (Delta de l’Ebre, Aiguamolls de l’Empordà
i Estany d’Ivars)
Paisatges mediterranis (els Ports, Cap de Creus y
Montserrat)
Pirineus i Pre-pirineus (Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, Cadí-Moixeró, Montrebei-la Terreta, Vall de
Nuria)
Entorn metropolità (Delta del Llobregat).

Qualifica el conjunt Montrebei-la Terreta com el “regne
dels voltors”. Sobre el congost de Montrebei diu: “El
congost de Montrebei, a la serra del Montsec, és un immens canó d’altíssimes parets verticals que deixen un
pas estret per on passa el riu Noguera Ribagorçana i
s’acaba obrint al sud en un amfiteatre de penya-segats
imponents. L’itinerari que travessa el congost a la ma-

teixa roca permet d’accedir als cingles on viu l’avifauna
rupícola típica dels ambients pirinencs: gralles de bec
vermell, pela-roques i rapinyaires rupícoles”.
L’associació del territori amb els voltors ha arrelat sobretot a la Terreta, que s’obre camí en el turisme ornitològic presentant-se com la vall dels voltors, amb el
Casal dels Voltors a la Torre de Tamúrcia.
Que diu la Catalan Bird Tours? Aquesta web (http://
www.catalanbirdtours.com/Spain%20birding) dóna una
informació molt completa sobre les possibilitats del
birdwatching a Catalunya i al conjunt de l’estat. És interessant veure quins territoris ressalta. Hi distingeix els
següents: Llobregat, estepes (terres àrides bàsicament
del Pla de Lleida), el delta de l’Ebre, cap de Creus, Garraf, Aiguamolls de l’Empordà i Pirineus. Cal remarcar
que les àrees pre-pirinenques com ara el Montsec, difícilment apareixen entre les destinacions preferents de
turisme ornitològic.

Les rutes ornitològiques del Montsec
El Consorci del Montsec ha fet un esforç molt important
per donar a conèixer les aptituds del territori en matèria de turisme ornitològic. L’esforç s’ha traduït en el
disseny de les rutes ornitològiques del Montsec. S’han
dissenyat dos rutes, la del trencalòs, i la del l’àguila, cadascuna amb diversos itineraris batejats amb noms de
les aus que s’hi pot trobar:
•
•

Ruta del trencalòs, amb 7 itineraris entorn de la serra del Montsec
Ruta de l’àguila, amb 7 itineraris entorn de les serres més meridionals de la zona
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El patrimoni geològic i paleontològic
Inventari d’espais d’interès geològic
El mapa de jaciments geològics de Catalunya posa en
relleu una concentració important a la zona del Montsec,
als dos vessants de la serra, cap al Pallars Jussà i cap
a la Noguera. Hi ha 8 jaciments dins de la zona i quatre
més a la vora.
Barranc de la Posa – Isona. En aquesta zona els afloraments tenen una gran qualitat i, tant els materials com
les estructures sedimentàries que presenten, estan molt
ben preservats. Cal afegir-hi la riquesa paleontològica
de la zona, avui molt minvada degut a la popularització
dels jaciments de fòssils que comporta l’expoliació gairebé total dels nivells fossilífers. Aquesta zona té, doncs,
un gran interès científic i didàctic a diferents nivells de
coneixement. És necessari restringir l’ús del martell en
la geozona.

Espais d’interès Geològic de la zona del Montsec
Geozona

Nom

121

Formació Castissent a mas de Faro

123

Estratotip de l’Ilerdià (Claret - coll de Montllobar)

124

Esllavissada de Puigcercós

125

Barranc de Posa - Isona

127

Congost de Mont-rebei - la Pertussa

128

Calcàries litogràfiques del Montsec

129

Corçà - vall d’Àger

130

Serra del Montsec: Àger - Colobor - Sant Alís

131

La Règola - vall d’Àger

132

Límit Cretaci -Terciari a la carretera del Doll

133

Sant Salvador de Camarasa

202

Terrasses del Segre

Font: Generalitat de Catalunya. Inventari d’espais d’interès geològic

Localització dels espais d’interès geològic de la zona del Montsec

Font: Generalitat de Catalunya. Inventari d’espais d’interès geològic
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Jaciment de la Posa, a la vora d’Isona

Congost de Montrebei - la Pertusa. L’interès de la
geozona es centra en aspectes sedimentaris i tectònics.
Proporciona l’oportunitat de reconèixer una sèrie estratigràfica de referència del Mesozoic sudpirinenc, especialment pel que fa al Cretaci. El valor patrimonial de la
zona pot ser considerat com a regional. Des del punt
de vista didàctic i científic té un gran interès tant en els
ensenyaments secundaris com en els universitaris, com
acredita el fet que ha estat objecte de visites regulars i
treballs de camp per estudiants de diverses universitats
espanyoles i estrangeres. No es preveuen limitacions
d’ús de l’espai d’interès geològic.
Corçà – Vall d’Àger. L’interès de la geozona es centra
en aspectes estratigràfics i sedimentològics, així com
per les relacions amb les estructures tectòniques. Proporciona una sèrie continua del trànsit Cretaci- Terciari,
amb un registre sedimentari característic de la zona Sudpirinenca. El valor patrimonial de la geozona transcendeix l’escala local, i pot ésser considerat com a regional. Des del punt de vista didàctic, els bons afloraments
de fenòmens estratigràfics i de l’encavalcament del
Montsec al nord li confereixen un notable interès, tant en
els ensenyaments secundaris com en els universitaris.
No es preveuen limitacions d’ús de l’espai d’interès geològic, a excepció de l’aflorament de la Mata del Viudà,
on és necessari restringir l’ús del martell, atesa la seva
riquesa paleontològica.
Serra del Montsec: Àger-Colobor-Sant Alís. Aquest és
un itinerari geològic que es pot considerar com a clàssic
per dos motius. En primer lloc, per realitzar-se anualment amb estudiants universitaris des de fa més de 35

Zona d’interès geològic de Montrebei

Zona d’interès geològic de Montrebei
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anys, la qual cosa justifica sobradament el seu gran interès didáctic. En segon lloc, per haver-se publicat com
a tal. Això ha fet que sigui un itinerari ja clàssic pels estudiants de segon ensenyament de Lleida. Té un gran interès per a conèixer les roques sedimentàries, terrígenes
i carbonàtiques; conglomerats (de diferents tipus i composicions), gresos i llims i argiles; i calcàries (de diferents
tipus amb una gran gama de varietats), i dolomies. És
necessari restringir l’ús del martell en la geozona.

Senyalització precària de l’aflorament geològic de la Règola

Calcàries litogràfiques del Montsec. La Pedrera de
calcàries fou explotada a finals del XIX i principis del XX.
Mostra una sèrie estratigràfica continua de 45 m. La Cabrua va ser descoberta el 1966 i presenta una sèrie contínua de 20 m. Ambdós afloraments mostren els principals processos sedimentaris, tectònics i paleontològics
que produïren la seva formació durant el Barremià. És
necessari restringir l’ús del martell en la geozona.

Zona d’interès geològic de la Serra del Montsec

La Règola-Vall d’Àger. El seu interès principal és que
l’erosió ha deixat al descobert un aparell deltaic, a molt
petita escala d’una vintena de km en una secció longitudinal), dominat en molts moments per les marees
(estuari) que han imprès la seva característica sedimentació als materials aportats pel paleoriu. Els exemples
de sedimentació mareal amb les formes d’estratificació
i la ciclicitat típica de les àrees intramareals, han estat
preservats en el rocam amb molt detall. Per això tan
sols els afloraments tenen un gran interès científic i sobretot didàctic. És necessari restringir l’ús del martell en
la geozona.

Zona d’interès geològic de la Règola Vall d’Àger
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Límit Cretaci -Terciari a la carretera del Dol. La làmina encavalcant més meridional del Prepirineu lleidatà
correspon a la de les Serres Marginals. És una zona plegada propera al front del Prepirineu limítrof a la Depressió Central o de l’Ebre. Correspon a una sèrie, plegada i
trencada, desenganxada a nivell del Triàsic superior evaporític, de materials sedimentats en una àrea marginal
de la conca pirenaica a finals de l’era mesozoica i començaments de la cenozoica. Aquesta geozona abasta
una franja N-S de la part més septentrional de les Serres
Marginals. No es preveuen limitacions d’ús de l’espai
d’interès geològic, a excepció dels afloraments de gresos del garumnià prop de Fontllonga.

Explotació de les calcàries litogràfiques a la fi del segle XIX

El patrimoni geològic i paleontològic

La Pedrera de Meià (o pedrera de Rúbies) i la Cabrua

Jaciments de la carretera del Dol i de Camarasa

Sant Salvador de Camarasa. L’interès d’aquesta
geozona rau en diferents aspectes com poden ser
l’estratigrafia, la tectònica pirinenca, la mineralogia,
etcètera. En aquesta àrea s’enregistren els darrers
events tectònics del Pirineu, l’emplaçament de les Serres Marginals i tot el desenvolupament de l’estructura
frontal pirinenca. El més rellevant, en primer lloc és que
el poble de Camarasa està situat en un punt estratè-

gic de la geologia de Catalunya: el límit entre les unitats
geològiques Sud -Pirinenques i els materials Paleògens
de la Conca de l’Ebre. No es preveuen limitacions d’ús
de l’espai d’interès geològic.
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Grups d’estudiants holandesos i noruecs voltant per la zona del Montsec l’estiu del 2012

El Montsec com a àrea d’estudi i divulgació
científica
Els geòlegs són uns visitants minoritaris però fidels del
Montsec. No són pròpiament turistes sinó estudiants
universitaris i investigadors, però s’han de comptabilitzar com visitants habituals. Hi ha visitants provinents de
les universitats catalanes, però també alguns espanyols
i sobretot estudiants de països europeus. Joan Rosell,
catedràtic de geologia de la Universitat de Barcelona i
amb arrels a Àger, hi ha portat estudiants durant moltes
dècades.
Al llarg dels anys s’han editat llibres sobre la riquesa
geològica del Montsec:

ció del patrimoni natural. S’hi fan exposicions temporals
però encara no hi ha una exposició permanent consolidada El Museu de la Conca Dellà està en bona part dedicat a la paleontologia. Se’n parlarà més extensament
al tractar aquest tema.
A la comarca de la Noguera hi ha també dos petits equipaments museístics, classificats com col·leccions, amb
continguts vinculats sobretot a la paleontologia: el Museu del Montsec d’Artesa de Segre, més projecte que
museu malgrat el nom, i el petit Museu Arqueòlogic i Paleontològic de Baldomar, sorgit bàsicament de la iniciativa d’estudiosos locals.

La figura de les Geosites i dels Geoparks

Joan Rosell i Gemma Llompart (1988): Guia geològica del Montsec i de la vall d’Àger.
Antoni Lacasa i Javier Lozano (2010): Sorgits del Mar.
Història Geològica del Montsec i rodalies, coeditat
pel Centre d’Observació de l’Univers i la Delegació
del Govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida.

La declaració de Geosite és un reconeixement del valor
científic, des del punt de vista geològic, d’un determinat
territori, mentre que el Geopark combina reconeixement
del valor geològic amb una estratègia de desenvolupament. La figura del Geopark és especialment adient per
a un territori força regressiu a nivell demogràfic i econòmic.

Els equipaments museístics basats en el patrimoni geològic i paleontològic

Un Geopark europeu ha de comprendre un cert nombre de jaciments o llocs geològics d’importància i valor
geològic, paleontològic i natural, destacant tant per la
qualitat científica, el valor como a font d’informació geològica i, al mateix temps, com a recurs turístic i educatiu
adequat per al desenvolupament de zones rurals, sempre dins de paràmetres de respecte pel medi ambient i
amb una estratègia de desenvolupament sostenible. El
nombre de membres de la xarxa Geopark no ha parat
d’augmentar, i ja arriba als 43, repartits per tota la geografia de la Unió Europea.

•
•

A la comarca del Pallars Jussà hi ha dos equipaments
museístics basats en bona part en el patrimoni geològic
i paleontològic: El Museu Comarcal de Ciències Naturals
de Tremp i el Museu de la Conca Dellà d’Isona.
El Museu Comarcal de Ciències Naturals és un centre
que pertany al Consell Comarcal del Pallars Jussà, i que
vol arribar a ser un nucli d’investigació i docència en totes les disciplines que ajudin al coneixement i conserva-
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Hi ha 5 geoparks a l’estat espanyol: dos a Andalusia
(Cabo de Gata, Sierra Subbetica), dos a l’Aragó (Sobrarbe i Parque Cultural del Maestrazgo) i un al País Basc
(Costa del País Basc). Aquest darrer és un dels més recents en incorporar-s’hi. Ara per ara, a Catalunya no hi
ha cap territori adherit a la xarxa Geopark. Això només

Mapa dels Geoparks europeus a l’actualitat

es pot interpretar com pura desídia, no falta d’interès
geològic del territori català.
Potser seria el moment de presentar la candidatura del
Montsec-Pallars, tal com recomanaven les fixes descriptives dels espais d’interès geològic.
El Geopark de la Costa Basca (http://www.geoparkea.
com) és un dels més recents i pot servir de referent. Diu
el següent: “Los geoparques son territorios innovadores
que apuestan por una estrategia de desarrollo sostenible basado en sus valores naturales y culturales. El
Geoparque de la Costa Vasca, el primero en el País Vasco y en todo el Cantábrico, nace con el espíritu de llevar
a la práctica esas ideas en los municipios de Zumaia,
Deba y Mutriku. Geoparque de la Costa Vasca pretende
así iniciar un camino para reconectar a la población del
territorio con su patrimonio natural y cultural. Por ello,
trabajamos para poner en valor el medio natural, especialmente el medio geológico, pero también la cultura
propia de nuestro territorio. Queremos que todo este
patrimonio perviva como legado para las nuevas generaciones”. Es va crear l’any 2009.
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La divulgació del patrimoni paleontològic: el Parc Cretaci
A la zona del Montsec hi ha molts vestigis paleontològics, però són els del municipi d’Isona i Conca Dellà els
que s’han integrat més decididament a l’aprofitament
turístic, sota el nom de Parc Cretaci. Caldrà començar,
però, pels jaciments paleontològics existents i registrats.
Tots els jaciments han incoat el procediment per a ser
declarats BCIN en la modalitat de zona paleontològica:
•

•

S’ha incoat la declaració com a bé cultural d’interès
nacional en la categoria de zona paleontològica a
favor dels jaciments de dinosaures següents: - Zona
Paleontològica de la Noguera, la Noguera: Mata del
Viudà, terme d’Àger; la Massana, Masia Marull i carretera del Doll, terme de Camarasa; Peralba, terme
de Vilanova de Meià; la Vall d’Ariet, terme d’Artesa
de Segre (resolució CLT/1750/2006, de 10 de maig
de 2006, publicada al DOGC 4646 d’01.06.06).
La zona paleontològica dels jaciments de vertebrats
d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)ha estat incoada
amb l’obertura de l’expedient de declaració de BCIN
(Bé Cultural d’Interès Nacional) en la categoria de
zona paleontològica a favor de diversos jaciments
de vertebrats per la resolució CLT/1167/2011 de 28
d’abril, (DOGC 5879 de 16/05/2011). En l’extensió
del terme municipal d’Isona i Conca Dellà es comptabilitzen prop d’una cinquantena de localitats entre les que destaquen els jaciments de: Basturs-1,
Basturs-2, Basturs Poble, Sant Romà-2, Molí de

Baró, Orcau-1, Orcau-2, la Posa, Goberres, Masia
de Ramon, Costa Roia, Barranc de Llauet i Llau de
la Costa.
El mapa de les zones paleontològiques de la zona del
Montsec s’estén per cinc municipis, un del Pallars, Isona i Conca Dellà, el focus més important, i quatre de la
Noguera: Àger, Camarasa, Artesa de Segre i Vilanova
de Meià.
A banda del Parc Cretaci, la resta de vestigis paleontològics han estat poc incorporats als atractius turístics a
potenciar. Alguns dels jaciments estan molt amagats,
amb un accés molt difícil i sense cap mena de senyalització, com ara el de la vall d’Ariet.

Zona paleontològica de la Vall d’Ariet (Artesa de Segre)

Zones paleontològiques amb expedient de BCIN incoat

Font: Generalitat de Catalunya. Inventari del Patrimoni
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El Parc Cretaci: l’aposta turística del municipi
d’Isona i Conca Dellà

conjunt de runes a l’esplèndid edifici actual. Falta en
canvi, la valorització decidida d’aquest patrimoni.

El Parc Cretaci (http://www.parc-cretaci.com) és un projecte de desenvolupament local a partir del patrimoni
integral de la Conca Dellà. Així doncs, el Parc Cretaci
permet a tothom que arriba fins aquesta àrea del Pallars
Jussà, poder descobrir aquest territori en els seus diferents àmbits temàtics: jaciments paleontològics, restes
arqueològiques, edificis historicoartístics i el mateix entorn natural que el composa.

Les xarxes de cooperació: terra de Dinosaures
En aquests darrers anys, el Museu de la Conca Dellà ha
participat en diverses xarxes de cooperació. Una és la
Ruta del Temps, un viatge pels museus Pallaresos. Una
altra és Terra de dinosaures, un tema que entra de ple
en la valorització del patrimoni natural, concretament el
paleontològic.

El museu, en la versió actual, data de l’any 1995. L’any
1990 es va iniciar la primera etapa de Museu Municipal,
que va funcionar fins l’estiu de 1994, moment en què
va començar la seva remodelació. Va ser l’abril de 1995
quan el Museu va obrir de nou les seves portes com a
pal de paller de tot el projecte de desenvolupament de
la Conca Dellà, és a dir el Parc Cretaci.
El Projecte del Parc Cretaci mante un doble vessant, de
recerca científica i de promoció econòmica. Les excavacions dutes a terme als diferents jaciments de la zona
paleontològica han donat resultats molt interessants,
però la funció de revulsiu econòmic i de desenvolupament turístic, en canvi, ha sigut menys positiva. Dos dades que apunten en aquesta direcció:
•

•

El nombre de visitants del Museu ha anat minvant,
d’acord amb les xifres oficials. A la segona meitat
dels anys norantes superava els 10.000 visitants
anuals, l’any 2101, eren 8.893; el 2011, solament
4.773.
No s’han creat empreses de caràcter turístic.
L’únic petit hotel va tancar anys enrere i el nombre
d’establiments de turisme rural o de restaurants és
molt baix, i les empreses de turisme actiu són directament inexistents.

Dins del projecte global del Parc Cretaci hi ha diverses
seccions:
•
•
•

•

La Ruta del Temps, un viatge pels museus pallaresos,
fa la següent proposta:
•

•

•

Museu de la Conca Dellà: El projecte comença 67
milions d’anys enrere, en l’època del Cretaci, on us
proposem la descoberta d’un paisatge enigmàtic, el
dels dinosaures de la Conca Dellà, els darrers en trepitjar la terra abans de la seva extinció...
Museu dels Raiers: El riu ens serveix de vehicle per
continuar el nostre viatge. Al Pont del Claverol viurem l’emoció i el risc del rai i compartirem l’aventura
del viatge amb els raiers. Els troncs, lligats amb les
redortes de bedoll, llisquen riu avall. L’experiència
dels vells raiers ens servirà per entendre millor un
dels oficis més representatius i antics del Pirineu.
Ecomuseu de les valls d’Àneu: Avancem en el
temps i en l’espai i ens introduïm a les Valls d ́Àneu,
on visitarem Casa Gassia d ́Esterri d ́Àneu i conviurem durant hores amb els seus habitants. El present
es barreja novament amb el passat i sens dubte, les
formes de vida de principis de segle ens sorprendran i ens encuriosiran

Terra de dinosaures va néixer d’un acord entre els
Leader+ del Berguedà, Alt Urgell, Pallars- Ribagorça i
Montsec Sostenible de cara a fer promoció conjunta del
seu patrimoni paleontològic.
L’àmbit territorial de Terra de Dinosaures

La paleontologia, la més important
La ciutat romana d’Aeso
El patrimoni arquitectònic medieval, molt abundant,
amb Santa Maria de Covet i el castell de Llordà com
elements més destacats
L’entorn natural i humà del municipi

S’ha fet un gran esforç inversor en restaurar edificis medievals de gran valor, especialment el castell de Llordà,
que en pocs anys i diverses fases ha passat de ser un
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Catalunya abans de la humanitat:
els últims dinosaures
És una marca turística impulsada per la Generalitat de
Catalunya de cara a la valorització conjunta del patrimoni paleontològic. Aquesta marca agrupa els recursos
turístics associats al patrimoni paleontològic català que
tindran com a un important referent la nova seu del museu de l’Institut Català de Paleontologia a Sabadell.
Destaquen especialment jaciments paleontològics, museus i espais interpretatius associats als darrers dinosaures europeus, alguns dels quals es troben en la llista indicativa de Patrimoni Mundial de la UNESCO en el
marc de la candidatura “Ignites de Dinousaures de la
Península Ibèrica”. Com a destinacions turístiques amb
un gran potencial cal destacar Coll de Nargó (Alt Urgell),
Isona-Conca Dellà (Pallars Jussà) i Fumanya (Alt Berguedà) que conformen juntament amb altres localitats el
projecte “Terra de Dinosaures” que va ser impulsat amb
fons de la iniciativa comunitària Leader+.
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Entre les accions prioritàries recomanades que impliquen la zona del Montsec hi ha:
•

•
•

•

Donar suport a la promoció i a la comercialització
turística del projecte “Terra de Dinosaures” que inclou les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà, Noguera i Pallars Jussà.
Especialitzar cada àmbit: Isona – Conca Dellà (dinosaures); Coll de Nargó (ous); Fumanya (petjades).
Consolidar Conca Isona -Dellà (Pallars Jussà) com
a destinació de turisme paleontològic centrada
en el tema dels últims dinosaures, fent ènfasi en
l’espècie.
Promoure la creació d’un sender de petit recorregut
entre el Coll de Nargó i Conca Dellà- Isona, com a
Ruta dels Dinosaures.

Els paisatges del Montsec

Els paisatges del Montsec
La preocupació pel paisatge, l’interès per preservar els
paisatges, ha anat creixent durant els darrers anys, fins
al punt de que es pot parlar de sostenibilitat paisatgística, entesa com els paisatges que voldríem transmetre a
les generacions futures, tot i acceptar que els paisatges
no són immutables, no són una foto fixa. En aquest camí
s’han d’assenyalar tres fites: el Conveni Europeu del Paisatge de l’any 2000, la Llei catalana de protecció, gestió
i ordenació del paisatge de l’any 2005 i l’aprovació del
Catàleg del Paisatge de les Terres de Lleida.
El Conveni Europeu del Paisatge es va signar a Florència el 20 d’octubre de l’any 2000. Entre altres coses diu:
“Reconeixem que, a tot arreu, el paisatge és un element
important de la qualitat de vida de les poblacions, tant
en els mitjans urbans com en els rurals, tant en les zones
degradades com en les de més qualitat, tant en els espais singulars com en els quotidians;”
“Advertim que l’evolució de les tècniques de producció agrícola, silvícola, industrial i minera, que les pràctiques en matèria d’ordenació del territori, d’urbanisme,
de transport, d’infraestructures, de turisme i de lleure i,
encara més, que els canvis econòmics mundials continuen, en molts casos, accelerant la transformació dels
paisatges;”
“Reconeixem que la qualitat i la diversitat dels paisatges
europeus constitueixen un recurs comú per a la protecció, la gestió i l’ordenació de tots els paisatges europeus.”
Amb l’esperit del Conveni Europeu del Paisatge va sorgir
la Llei catalana de protecció, gestió i ordenació del
paisatge (llei 8/2005). La llei reconeix que « dissortadament, les darreres dècades els paisatges catalans han
conegut sovint processos de degradació i de banalització. L’extensió desmesurada i poc ordenada de la urbanització, l’impacte de determinades infraestructures,
l’abandonament de l’agricultura, de la silvicultura i de
la ramaderia, la degradació d’algunes àrees urbanes i
la sobrefreqüentació d’alguns paratges han contribuït a
aquests processos, que posen en perill els valors ambientals, culturals i històrics que aquests paisatges contenen i incrementen els riscos geològics i altres riscos
ambientals”.

La llei “té per objecte el reconeixement, la protecció,
la gestió i l’ordenació del paisatge, a fi d’harmonitzar
la preservació dels seus valors patrimonials, culturals i
econòmics, amb un desenvolupament sostenible. Amb
aquesta finalitat, la llei promou la integració del paisatge
en les polítiques d’ordenació territorial i urbanística i en
la resta de polítiques sectorials que hi incideixin. També
és objecte d’aquesta llei promoure la sensibilització de la
societat en matèria paisatgística“.
Els principals instruments previstos per la llei són els
Catàlegs de Paisatge i les Directrius de Paisatge. En
els continguts dels Catàlegs de Paisatge hi ha l’inventari
dels valors paisatgístics, la delimitació de les unitats de
paisatge i la proposta de mesures i accions necessàries
per a assolir els objectius de qualitat paisatgística.
La catalogació dels paisatge del Montsec surt de dos
Catàlegs, el de les Terres de Lleida, amb la comarca de
la Noguera Inclosa, i el de l’Alt Pirineu, amb el Pallars
Jussà. Per saber les unitats de paisatge de la zona del
Montsec caldrà veure el contingut dels dos catàlegs.
El Catàleg de Paisatge de les Terres de Lleida divideix
aquest àmbit territorial en 22 unitats de paisatge, de les
quals, quatre corresponen gairebé integrament a la zona
del Montsec, les Unitats de Paisatge del Montsec, Aspres de Noguera, Mig Segre i Vall del Rialb, i una l’agafa
tangencialment, la vall del Llobregós.
El Catàleg de Paisatge de l’Alt Pirineu divideix aquest
àmbit territorial en 20 unitats de paisatge, de les quals,
una correspon integrament a la zona del Montsec, la UP
Montsec, i dos parcialment, la Conca de Tremp i la Vall
del Rialb.
En definitiva, les Unitats de Paisatge en que queda dividit el Montsec són les següents:
•
•
•
•
•
•

Montsec, amb una part a la Noguera i una altra al
Pallars Jussà
Vall del Rialb, amb una part a la Noguera i una altra
al Pallars Jussà
Aspres de Noguera, a la Noguera
Mig Segre, a la Noguera
Vall del Llobregós, a la Noguera (parcialment)
Conca de Tremp, al Pallars Jussà (parcialment)
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Els Catàlegs del Paisatge estableixen diversos objectius
de qualitat paisatgística. Serà interessant donar-los-hi
una ullada. El de les Terres de Lleida estableix un total
de 21 objectius de qualitat urbanística, alguns dels quals
afecten directament la zona del Montsec.
OBJECTIU 3 : Uns paisatges naturals de qualitat que
compaginin l’activitat agropecuària, d’extracció de recursos naturals i l’ús turístic i de gaudi. Parla de zones
de valor forestal i faunístic sense cap tipus de protecció
i cita, entre altres, la conca mitjana i alta del riu Rialb.
Dins dels espais amb figures de protecció cita, entre
altres, boscos mediterranis, mosaics agroforestals i
boscos prepirinencs amb relleus més accentuats i escarpats, principalment la serra del Montsec i els congostos espectaculars de les Nogueres, Montrebei i Terradets (unitat de paisatge del Montsec).
OBJECTIU 10: Uns nuclis encimbellats on s’identifiqui
amb claredat el perfil paisatgístic de l’espai construït i
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els seus punts d’interès (campanars, esglésies, castells,
casals, etc.) en relació al paisatge obert i el sòl no urbanitzable. Posa com a exemple la vila d’Àger.
OBJECTIU 13 : Uns fons escènics de qualitat que mantinguin els referents visuals i identitaris de Terres de Lleida i no incorporin elements estranys o aliens. Aquest
fons escènic té un eminent valor paisatgístic i referencial i però també identitari. Inclou entre altres les següents carenes o serres:
•
•
•

Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies (Montsec)
Serra de Montclús i de Sant Mamet (Aspres de la
Noguera)
Mont-roig i Serra Carbonera (Aspres de la Noguera)

OBJECTIU 18: Uns paisatges fluvials del riu Segre i la
Noguera Pallaresa i Ribagorçana conservats conforme
a la seva dinàmica i accessibles per activitats d’oci.
Aquests rius, llurs zones humides, el seu bosc de ribera

Els paisatges del Montsec

i les planes al·luvials i agrícoles dels seus marges tenen
funcions ecològiques claus i tal vegada constitueixen el
corredor biològic més important de l’àmbit: el riu Segre,
travessa Terres de Lleida de nord-est a sud-oest i connecta pràcticament tots els extrems del territori. Cita entre altres l’aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.
OBJECTIU 20: Un paisatge de les construccions defensives que vinculi història, territori i població de Terres de
Lleida. La part oriental de Terres de Lleida va ser territori de confrontacions entre cristians i sarraïns durant
l’Alta Edat Mitjana, ja que era l’espai de transició entre

Castell d’Alòs de Balaguer, paisatge de les fortificacions

la Catalunya Vella i la Catalunya Nova. El paisatge de les
construccions defensives de Terres de Lleida constitueix
una de les poques mostres d’aquest tipus de paisatge a
Catalunya. Entre altres, posa l’exemple del castell d’Alòs
de Balaguer.
Pel que fa al Catàleg de l’Alt Pirineu, es fixa 10 objectius de qualitat paisatgística. Els que afecten la zona del
Montsec són:
OBJECTIU 8: 8. Una xarxa de miradors i itineraris que
posi en valor les panoràmiques més rellevants i actuï
com a via de penetració per descobrir i interactuar amb
la diversitat de paisatges de l’Alt Pirineu i Aran, tot conservant el seu ús i simbolisme històric. S’han detectat
121 miradors que ofereixen panoràmiques paisatgístiques, alguns dels quals a la zona del Montsec: Congost
de Montrebei, Sant Alis, Castell de Mur, Llimiana, Castelló Sobirà de Sant Miquel de la Vall (Sant Gervàs), Castell
d’Orcau, Castell de Llordà i port de Comiols
OBJECTIU 10. Uns trets històrics i culturals singulars
(romànic, castells, memòria històrica, toponímia, llengua
aranesa, gastronomia, etc.) que formin part de l’imaginari
paisatgístic i participin en la creació d’identitats
col·lectives vinculades al paisatge. El patrimoni històric i

Miradors de la zona del Montsec

Font: Catàlegs del Paisatge
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cultural de l’Alt Pirineu i Aran és ric, divers i forma part de
la identitat col·lectiva de moltes zones d’aquest territori.
Fa una relació exhaustiva d’elements patrimonials i paisatgístics d’acord amb la següent classificació:
•
•
•

•
•
•

Fons escènics emblemàtics
Campanars
Castells, torres de defensa i cases fortes: castell de
Mur, castell de Guàrdia, castell de Sant Gervàs, castell de Llordà, castell d’Orcau, castell de Conques,
castell d’Alsamora, entre molts altres
Esglésies i ermites
Nuclis encimbellats: Llimiana, entre molts altres
Jaciments arqueològics, paleontològics, etc

Una aportació interessant dels catàlegs del Paisatge és
la relació de miradors, punts emblemàtics fàcilment integrables en rutes de senderisme. El mapa recull els miradors de la zona del Montsec d’acord amb els Catàlegs
del Paisatge.
Per als coneixedors del Montsec, és fàcil de veure que
n’hi falten uns quants. Com és que no surt el Mirapallars,
si el nom ja indica que és un mirador excepcional?. Tampoc convenç massa que municipis com les Avellanes i
Santa Linya, Os de Balaguer o Ivars de Noguera tampoc en tinguin cap, quan s’hi hauria pogut posar sant
urbà o sant Pere de Queralt, miradors de l’embassament
de Camarasa i el Montsec, o els Picons, talaia de
l’embasament de Santa Anna.

24

La qualitat del cel fosc i l’astronomia: el Parc Astronòmic

La qualitat del cel fosc i l’astronomia:
el Parc Astronòmic del Montsec
Una qualitat de la natura del Montsec havia passat desapercebuda durant molt temps, però ara s’ha convertit
en un dels principals atractius de la zona: la qualitat del
seu cel nocturn, resultant de dos factors fonamentals:
l’escàs poblament i unes condicions climàtiques idònies.

Les aptituds per l’astronomia i els primers astrònoms aficionats
Abans de que es parlés del Parc Astronòmic del
Montsec ja hi havia astrònoms aficionats que venien a
la vall d’Àger. És un col·lectiu que veu el COU de bon
grat, però com una cosa relativament aliena als seus interessos. És un tipus de visitant estable, que fa estades
llargues i que s’ha de potenciar.
És un col·lectiu que s’ha de tenir en compte de cara a
consolidar el Montsec com a destí turístic astronòmic ja
que mante contactes a nivell català, espanyol i internacional. S’ha de remarcar sobretot el camp d’observatoris
de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell (http://www.astrosabadell.org).
L’Agrupació Astronòmica de Sabadell és una associació d’aficionats a l’astronomia fundada l’any 1960,
l’àmbit d’actuació de la qual abraça tot l’estat espanyol.
L’entitat té, fonamentalment, dos finalitats: promocionar
l’astronomia com a activitat amateur i realitzar una tasca
didàctica. Des de 1993 ocupa les actuals instal·lacions
a Sabadell, amb més de 500 m2 de superfície i compta, des de 2003, amb les instal·lacions al Montsec, de
5.500 m2.

Els Observatoris de l’Agrupació al Montsec estan situats al Prepirineu, al terme municipal d’Àger (Lleida), en
unes instal·lacions innovadores que es beneficien de les
excellents condicions del seu cel nocturn, en una zona
protegida per a ús astronòmic. Les instal·lacions són
d’ús exclusiu per als socis i en elles es fan els camps
d’observacions com una activitat regular, entre altres.
En aquest recinte hi ha:
•
•

•

•

Un observatori de l’Agrupació amb un telescopi de
control remot de 0,5 metres d’obertura.
38 observatoris, amb albergs de sostres corredissos, per a telescopis propietat de socis. Telescopis
fins a 40 cm d’obertura.
20 plataformes de formigó per a telescopis portàtils
dels socis. Disposen de preses de corrent elèctric
per als telescopis i ordinadors.
Un pavelló multiusos.

Nou telescopi de l’Agrupació Astronòmica a Sabadell

La creació del Parc Astronòmic del Montsec

Mòduls d’astrònoms aficionats a la vora de Cal Maciarol

El Consorci del Montsec (http://www.montsec.info) és
un ens creat pel Govern de la Generalitat per aplicar
un projecte de desenvolupament territorial en aquesta
zona de Catalunya que, aprofitant les seves aptituds
i potencialitats, produeixi un procés de redreçament i
millora de la seva situació socioeconòmica. L’objecte
del Consorci és el desenvolupament integrat de l’àmbit
turístic, social i econòmic del Montsec.
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En el consorci del Montsec hi ha 16 municipis (11 de la
Noguera i 5 del Pallars Jussà), els Consells Comarcals
de la Noguera i del Pallars Jussà, la Diputació de Lleida
i diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.
Les oficines del Consorci es troben a Àger (ara a la Casa
de la Vila). El principal equipament dinamitzador, el Parc
Astronòmic del Montsec, es troba repartit entre els municipis d’Àger (amb el Centre d’Observació de l’Univers,
COU) i Sant Esteve de la Sarga (amb l’Observatori Astronòmic del Montse, OAM).
El Parc Astronòmic Montsec (PAM) (http://parcastronomic.
cat/index.php) és una iniciativa del Govern de Catalunya
mitjançant el Consorci del Montsec, per tal d’aprofitar
les aptituds i potencialitats de la zona del Montsec per
a la realització de recerca, formació i divulgació de la
ciència, en especial de l’Astronomia.).
El Centre d’Observació de l’Univers és un gran multiespai lúdic amb l’objectiu de convertir-se en el centre de
referència de la docència i divulgació de l’astronomia
i la geologia a Catalunya. Fa de nexe d’unió entre el
públic i el coneixement científic, acostant el visitant a
l’apassionant món de la ciència i al descobriment de
l’entorn del Montsec. Aprofitant les característiques d’un
lloc únic en qualitat de cel per a l’observació de l’Univers
integrat en un medi que permet conèixer l’evolució de la
Terra a partir de la geologia de la serra. Consta de:
1. Edifici Central: On hi ha la recepció i administració, l’exposició permanent, les aules taller, l’aula
d’informàtica i altres serveis.
2. L’Ull del Montsec: És una instal·lació única a tot
l’Estat, essent alhora un planetari digital multimèdia i
una plataforma per a l’observació del cel en directe.
La seva cúpula de 12 metres de diàmetre i la paret
frontal s’obren completament deixant al visitant sota
l’espectacular cel del Montsec.
3. El Parc de Telescopis: És l’espai reservat a
l’observació del firmament, tant nocturn com diürn.
El Parc, està format per dos edificis amb cúpules
d’observació que contenen dos telescopis automàtics, un celostat per a l’observació solar i un
conjunt de telescopis portàtils.
Si el Centre d’Observació de l’Univers té una funció
educativa i divulgativa, l’Observatori Astronòmic del
Montsec està pensat estrictament per a l’activitat científica. Consta d’un edifici d’observació, un edifici de serveis i una cúpula de 6,15 metres de diàmetre que conté
el Telescopi Joan Oró. Es tracta d’un telescopi robòtic
de 80 cm de diàmetre, el més gran i tecnològicament
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Parc de Telescopis i Ull del Montsec, al COU

avançat de Catalunya, que es pot controlar des de qualsevol lloc del món a través de la xarxa Internet. També
hi ha el telescopi Fabra-Montsec, de 50 cm de diàmetre,
dedicat a la descoberta d’asteroides. L’explotació científica de l’OAdM la realitza l’Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya (IEEC) mitjançant conveni amb el titular de
l’Observatori, el Consorci del Montsec.

L’Observatori Astronòmic del Montsec, a la carena del Montsec d’Ares

La qualitat del cel fosc i l’astronomia: el Parc Astronòmic

L’oferta actual del Parc Astronòmic del Montsec
Tota l’oferta es concentra al COU, ja que l’Observatori
Astronòmic del Montsec està dedicat exclusivament a
l’activitat científica. Els serveis que ofereix el COU són
els següents:
Visita diürna (preu 6,5 €): Planetari, Exposició permanent i Parc de Telescopis. En aquests moments es pot
visualitzar el nou espectacle “Selecció Natural” que ens
porta conjuntament amb Darwin a descobrir l’origen i
evolució de les especies, completat amb el reconeixement del cel de la nit. També es projecta en horari diürn
l’espectacle “Galaktos”, consistent en un viatge per la
Via Làctia orientat al públic infantil i familiar.
Visita nocturna (preu 9 €): Planetari, Exposició permanent i Parc de Telescopis es realitza un passi de
l’espectacle “Nit estrellada al Museu”, un repàs per la
influència que l’astronomia ha tingut i té en l’art, les tradicions i en definitiva en les nostres vides. Es completa
la sessió amb l’explicació del cel de la nit i la obertura de
la cúpula per tal d’observar el cel real i identificar alguns
dels objectes més destacats de la nit amb l’ajuda d’un
monitor especialitzat.
Tallers
• Per a públic escolar: els coets de l’aigua, la història
de l’univers, a quina distancia està el sol,
• Per a tots els públics: taller d’astronàutica

Esdeveniments astronòmics organitzats
pel PAM
En pocs anys, el Parc Astronòmic del Montsec ha
aconseguit tenir un ampli reconeixement en el món de
l’astronomia.

El Jardí de l’Univers
El Jardí de l’Univers formava part del projecte inicial del
Parc Astronòmic del Montsec, però finalment la seva
construcció va quedar posposada, que no descartada.
El seu objectiu és donar un caràcter singular i trets diferenciadors al COU (respecte d’altres planetaris). En
definitiva, es tracta d’augmentar l’atractiu del COU i potenciar el seu paper com equipaments dinamitzador. Els
elements revistos són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planisferi celeste
Sistema solar a escala
Laberint
Observatori megalític
Observatori medieval
Rellotge de sol
Antena per a radioastronomia
Itinerari geològic i paleontològic

Una instal·lació de característiques similars és el Parterre des Planetes, a la Cité de l’Espace de Tolosa de
Llenguadoc.

Sessions a la carta
• Observacions a la carta (parc de telescopis)
• Planetari a la carta (planetari)
Musica a les estrelles: 5 dies al llarg de la temporada
(juliol, agost setembre, octubre i novembre).
Ofertes especials i paquets turístics

Le Parterre des Planetes a la Cite de l’Espace

Le Parterre des Planetes a la Cite de l’Espace de Tolosa de Llenguadoc
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El COU i el jaciment de la Roca dels Bous, pilars de la Ruta dels Orígens a la zona del Montsec

La ruta dels Orígens
El projecte transfronterer de divulgació científica “La
Ruta dels Orígens” consisteix en un nou itinerari turístic,
cultural i educatiu entre Catalunya i Midi-Pyrénées que
permetrà al públic en general i als escolars descobrir a
l’àrea dels Pirineus les múltiples recerques científiques
sobre els inicis de l’univers, de la vida, de la mateixa
serralada i de l’home, per mitjà d’una àmplia diversitat
d’activitats pedagògiques i participatives relacionades amb la paleontologia, l’arqueologia, la geologia o
l’astronomia. Cadascuna de les etapes de la ruta presentarà un període concret de la nostra evolució i la ruta
sencera aportarà una visió global dels orígens, des del
Big Bang fins a l’aparició de la humanitat i el poblament
dels Pirineus.
“La Ruta dels Orígens” disposa de sis institucions i entitats catalanes i franceses com a membres associats. Per
part catalana hi ha el Consorci del Montsec –que actua
com a cap de fila del projecte–, l’Associació Recerca i
Difusió del Patrimoni Històric de Sant Llorenç de Montgai i el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per
part francesa hi participen la Cité de l’Espace de Tolosa, el Muséum d’Histoire Naturelle de la mateixa ciutat i
l’associació À Ciel Ouvert, de Fleurance.
Pel que fa a la comarca de la Noguera, l’itinerari inclou el
Parc Astronòmic del Montsec a Àger i el jaciment arqueològic de la Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai.
El Parc Astronòmic del Montsec ofereix dos espectacles
de planetari al voltant dels orígens: “Selecció natural”, al
planetari del Centre d’Observació de l’Univers (COU), i
“Orígens de la vida”, al planetari portàtil de 6 m de diàmetre que permet participar en jornades temàtiques a
diferents llocs del territori, com també en jornades pedagògiques a les escoles. També es pot gaudir de tallers
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d’astronomia i de coets i de l’observació astronòmica.
A Sant Llorenç de Montgai s’ofereix la visita guiada del
jaciment Neanderthal de la Roca dels Bous amb el sistema Ipad, tant a escolars com al públic en general. També
es pot gaudir excavant o coneixent la prehistòria al parc
arqueològic i didàctic.
http://www.lleidatur.com/Portals/2/img/ca/pag/patronat_de_
turisme/zona_de_premsa/newsletter/n81/cat/noticia3.htm

Les connexions per apropar l’experiència de l’observació
astronòmica al gran públic es faran mitjançant els nous
equipaments que s’estan posant a punt en el marc
del projecte “La Ruta dels Orígens” i permetran mostrar i operar el telescopi d’observació solar del Centre
d’Observació de l’Univers d’Àger amb procediment remot. El projecte “La Ruta dels Orígens” permetrà en un
futur proper realitzar aquesta mena d’activitats amb centres educatius i amb altres tipus d’institucions d’una forma molt interactiva. Actualment aquest sistema es troba
en fase de prova i la connexió amb el Parc de la Ciutadella serà una de les proves pilot prèvies a la posada en
marxa definitiva del sistema complet.
h t t p : / / w w w. p a rc a s t ro n o m i c . c a t / p re m s a - f i t x a .
php?tipo=noticias&id=200

Aventura i lleure

Aventura i lleure
El Montsec és un lloc idoni per a la pràctica de múltiples
i diverses activitats que es mouen entre l’esport, el lleure
i l’aventura, i que es poden desenvolupar a terra (senderisme, BTTi cicloturisme..), a l’aigua (esports d’aigües

tranquil·les, i també d’aigües braves), a l’aire (vol lliure
i també vol amb motor), a cavall entre la terra i l’aigua
(barranquisme), a les parets verticals (escalada) o sota
terra (espeleologia).

El vol lliure
El vol lliure es pràctica a la vall d’Àger, al Montsec
d’Ares. Anys enrere hi havia també punts d’enlairament
al Montsec de Rúbies, a la zona de Vilanova de Meià
(Sant Alis, Cogulló), però s’ha anat abandonant davant
l’empenta de la val d’Àger, que s’autoqualifica de vall de
l’aventura pensant sobretot en el vol lliure.

Vol lliure a la zona del Montsec

El vol lliure de la vall d’Àger és un producte turístic consolidat, encara més, és una destinació per als practicants i aficionats al vol lliure, en les seves diverses especialitats: parapent (molt majoritari), ala delta, paramotor,
etc. S’ha fet algun esforç per cobrir més especialitats
de vol, com ara introduir el vol amb motor (Ager Air),
que ofereixen vols amb ultralleugers pel Montsec i els
Pirineus.
Tot i la crisi, les expectatives de futur del sector són positives. El vol lliure és una activitat que porta associada
la imatge del risc i això estableix un sostre de deman-

Font. Elaboració pròpia
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da difícil de superar. Una estratègia és captar clientela
d’àmbits geogràfics cada cop més allunyats, cosa que
ja s’està fent.
Una altra estratègia és tenir més coordinació amb la resta d’activitats ofertades, de cara a allargar i fer més agradable l’estada. També s’està fent; la majoria d’empreses

de vol lliure també ofereixen altres esports d’aventura o
visites culturals.
Un tema important és garantir la qualitat i el bon estat de les infraestructures bàsiques: accessos, punts
d’enlairament i aterratge, senyalització...Es la manera de
ser més competitius en un context caracteritzat per la
fora competència entre territoris relativament propers.

Vol lliure al Montsec i a l’Arieja

Els esports nàutics
La zona del Montsec té unes grans aptituds per a la
pràctica d’esports nàutics d’aigües tranquil·les, però
també s’haurà de parlar una mica dels d’aigües braves.

Anna, 2 a la Noguera Pallaresa: Terradets i Camarasa, i
tres al Segre, Rialb, el petit embassament del congost
del Mu i Sant Llorenç de Montgai.

Els esports d’aigües tranquil·les

La primera constatació és que els esports d’aigües
tranquil·les estan per sota de les seves possibilitats. En
principi, tots els embassament són aptes per a la practica d’esports nàutics d’aigües tranquil·les, però serà interessant parlar de cada d’un d’ells individualment.

La zona del Montsec concentra la major quantitat d’embassaments, i per tant de làmines d’aigües
tranquil·les, de tot Catalunya. En total hi ha 7 embassaments, dos a la Noguera Ribagorçana: Canelles i Santa

Esports nàutics a la zona del Montsec

Font. Elaboració pròpia
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La làmina d’aigua de l’embassament de Terradets

Embassament de Terradets. Té una làmina d’aigua
comparativament petita, d’unes 330 ha, però suficient
per a la pràctica d’esports d’aigües tranquil·les (l’estany
de Banyoles té només unes 110 ha). Un inconvenient
és que està força colmatat, però això no és cap impediment per a la pràctica esportiva i de lleure. Un gran
avantatge és que l’estabilitat del nivell d’aigua ha creat
un paisatge més propi de llac que d’embassament,
amb un bosc de ribera plenament consolidat. Entorn de
l’embassament hi ha una oferta turística important i és
la base d’operacions de diverses empreses d’esports
d’aventura, com ara Grimpada, Promotur Pallars i H20.
És un indret a promocionar de manera clara i on es poden practicar també altres activitats, com ara el senderisme o l’escalada.
Embassament de Canelles. És el més gran de Catalunya, amb una capacitat d’uns 650 Hm3 i una lamina
d’aigua, a plena capacitat, d’unes 1600 ha. Un problema
important és que acostuma a estar molt per sota de la
seva capacitat, especialment en ple estiu que és quan hi
pot haver més afluència de públic. Hi ha petits embarcadors en tres punts diferents: a la vora de Blancafort, a
prop de la presa; a Corçà; i, a la cua de l’embassament.
Hi operen empreses de la vall d’Àger i de Pont de Montanyana, i també les que tenen la base a l’embasament
de Terradets. El punt més favorable és la grandiositat
del paisatge, especialment al congost de Montrebei i a
les roques de Finestres. Degut al baix nivell de l’aigua
d’aquests darrers anys, la Noguera Ribagorçana quan
passa pel congost de Montrebei torna a ser un riu, i no
un embassament d’aigües tranquil·les.

Embassament de Camarasa. Té una làmina d’aigua
màxima de 624 ha. Té un embarcador al càmping Zodíac, a la cua de l’embassament, i un altre, en desús, a

El congost de Montrebei a l’embassament de Canelles

Les roques de Finestres a l’embassament de Canelles

l’antic Club Nàutic de Lleida. Un problema greu és la variabilitat del nivell d’aigua; pot estar ple a finals de la primavera però es va buidant a mesura que avança l’estiu,
quan teòricament podria tenir més usuaris. Està bastant
clar que l’embarcador, molt a la cua de l’embassament,
no està situat al lloc més idoni, doncs acostuma a quedar-se sense aigua en les èpoques de més demanda
potencial. Una gran avantatge és, en canvi, que passa
per paratges molt espectaculars i molt poc coneguts,
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L’embassament de Camarasa al congost del Coscoll i a la vora de la Baronia de Sant Oïsme

com el congost del Coscoll, que podria ser la versió catalana, més modesta, del Gran Canyon del Colorado.
Els embassament de Terradets, Canelles i Camarasa
es poden veure, fins a cert punt, de manera unitària,
funcionant coordinadament. Les empreses d’esports
d’aventura que operen a la zona es mouen entre aquests
tres embassaments, oferint diverses alternatives als visitants. La resta d’embassament estan més lluny i no tenen els mateixos vincles que els tres anteriors.
Embassament de Sant Llorenç. És un embassament
petit, d’unes 130 ha, però amb l’avantatge de que gairebé sempre està ple, de manera que la làmina d’aigua
acostuma a ser estable i al nivell màxim. Com en el cas
de Terradets, s’ha consolidat un bosc de ribera que li
dóna l’aparença de llac, més que d’embassament. Al
seu entorn hi ha una oferta turística important, amb activitats d’aventura l lleure, però no tan intensa com al
conjunt Terradets-Canelles-Camarasa.
Embassament de Rialb. És el segon més gran, després del de Canelles, tant en capacitat 404 hm3, com
en superfície màxima, unes 1.500 ha. Com en altres casos, el problema principal és la gran variabilitat del nivell d’aigua, que pot baixar molt ràpidament quan arriba
l’estiu, doncs és un element clau en la garantia d’aigua
de reg per al canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues. Ja hi
ha empreses d’esports d’aventura que hi operen, sobretot Segre Mitja SL. Entre els principals avantatges s’ha
de dir que és un embassament gran (mig buit continua
tenint una làmina d’aigua molt gran) i que està ben comunicat: és, amb diferència, el que està més a prop de
la conurbació de Barcelona. La creació del Consorci
Segre-Rialb té com a objectiu la dinamització turística
dels municipis de la ribera de l’embassament, amb una
atenció especial als esports nàutics.
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L’entorn de l’embassament de Sant Llorenç

L’embassament de Santa Anna té alguns avantatges
clars: és un embassament gran, amb una superfície
màxima d’unes 770 ha i està bastant a prop de la ciutat
de Lleida. Tot i amb això, és un lloc bastant poc visitat.
Aquests darrers anys s’ha millorat l‘entorn amb una area
de lleure, una d’acampada i un petit embarcador, però no
hi ha cap empresa, al menys fins ara, que aprofiti les seves aptituds per als esports nàutics. El congost o estret
del Mu, al riu Segre, aigües amunt de l’aiguabarreig amb
la Noguera Pallaresa és un indret especialment feréstec
molt adequat per a fer-lo en caiac enmig de parets verticals. Ara bé, s’hauria d’establir una zona de prohibició
a prop de la resclosa (l’aigua passa per damunt de la presa)
perquè hi ha perill.

Els esports nàutics

Presa I embassament de Rialb (foto treta de la web del Consorci Segre-Rialb)

Aigües tranquil·les a Santa Anna i al congost del Mu					

Els esports d’aigües braves
A la zona del Montsec també hi ha dos indrets molt aptes per a la pràctica d’esports d’aigües braves, un que ja
està en funcionament, el canal d’aigües braves de Ponts,
i un altre, més hipotètic, el tram de Noguera Ribagorçana
entre la central hidroelèctrica de Pont de Montanyana
i la cua de l’embassament de Canelles. El fet de que
l’embassament no arribi a estar ple gairebé mai fa que el
tram del congost torni a ser riu i a més amb molt cabal.
És una oportunitat que s’hauria de saber aprofitar. Com
ja es fa al Pallars Sobirà, seria qüestió de pactar amb
Endesa les hores de màxim cabal, i concentrar el ràfting
i altres esports d’aigües braves en els moments en que
el riu baixi més ple. També es pot practicar en el tram
de Segre que va des de l’aiguabarreig amb la Noguera
Pallaresa (Dos Rius) fins a la cua de l’embassament de
Sant Llorenç amb un paisatge realment magnífic.
Però la millor oportunitat per fer esports d’aigües braves
a la zona del Montsec és al circuit habilitat a la vora de
Ponts, al costat del nou i flamant parc del Segre. El camp
d’eslàlom del Mig Segre engloba un tram de riu d’uns
300 m, davant per davant de l’horta de Ponts, i ja s’està
utilitzat per fer-hi campionats. Al parlar dels esdeveni-

Font: www.serradelmontsec.cat

ments esportius que es fan a la zona del Montsec es
podrà veure la capacitat d’atracció del camp d’eslàlom
de Ponts.

El nom circuit d’eslalom ha donat ressò als esports nàutics
de Ponts
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L’escalada: el Montsec, un paradís de l’escalada
La zona del Montsec és una area tradicional d’escalada.
No solament la serra del Montsec pròpiament dita, sinó
també altres serres properes, com ara el Mont-roig, la
serra Carbonera, etc. D’acord amb la Federació Catalana d’Entitats excursionistes (http://www.feec.cat/escalada-0) s’acostuma a distingir entre:
L’escalada clàssica consisteix en la realització de recorreguts, bàsicament d’escalada en parets de roca, en
mitjana o baixa muntanya. Dins de l’escalada clàssica
també es distingeix entre:
•
•

Escalada en cingleres o “escoles”, amb itineraris
equipats normalment amb ancoratges
Escalada de Grans Parets, itineraris normalment
desequipats i sovint de més llargada.

L’escalada esportiva consisteix en la realització
d’escalades de poca alçada tant sobre roca natural com
sobre estructures artificials equipades amb ancoratges
prèviament. L’objectiu és la superació de passos d’alta
dificultat i té caràcter competitiu, bé en dificultat, bé en
velocitat.
Al Montsec hi té molt pes l’escalada clàssica i de moment encara molt poc l’escalada esportiva.

L’aparició de Lleida Climbs
S’ha de dir que els escaladors que han freqüentat el
Montsec han tingut, al menys fins fa poc, molt poca incidència en el desenvolupament econòmic i turístic de la
zona. Això ha començat a canviar els darrers anys, amb
l’arribada d’altres tipus d’escaladors. Aquesta eclosió de
l’escalada va associada en part a l’aparició del llibre Lleida Climbs, de Pete O’Donovan i Dani Andrada, una guia
trilingüe: anglès, català, castellà. Val a dir que l’aparició
d’aquest llibre en anglès ja responia a una demanda
existent d’informació detallada sobre les parets lleidatanes. Al llibre s’hi pot llegir: “El primer cop que vaig visitar
les terres de Lleida vaig comprendre que era un lloc realment especial per escalar..... Lleida és un paradís per
l’escalador”
Una bona part de les parets i vies recollides a la guia
estan a la zona del Montsec, de manera que aprofitant
la frase anterior es podria dir que el Montsec és un paradís per l’escalador. El mapa recull les principals àrees
d’escalada de la zona del Montsec, sempre d’acord amb
la proposta de Lleida Climbs. Corresponen a les àrees 1
i 2 de les cinc contemplades a la guia.
L’àrea 1 inclou la part més meridional de la zona del
Montsec, des de l’entorn de la presa de Ssanta Anna,

Principals àrees d’escalada a la zona del Montsec

Font: Lleida Climbs i Vies Ferrades. Comarques de Lleida, Tarragona Aragó Oriental
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a l’est, fins Vall d’Ariet/La Pauta, a l’oest, passant per
la cova dels Vilars, Tartareu, Santa Linya (amb la cova
Gran), Camarasa, Sant Llorenç (amb la paret de l’Ós),
Alòs de Balaguer.
L’àrea 2 agafa pròpiament la serra del Montsec: Àger,
Terradets i la Roca Regina, Vilanova de Meià (amb la
roca dels Arcs). Cal remarcar que una guia tan exhaustiva no recull, en canvi, les parets de Catalunya i Aragó
del congost de Montrebei.
Un dels atractius de l’escalada al Montsec és la gran
varietat de parets i vies, amb requeriments tècnics molt
diferents. Hi ha parets extraplomades d’una enorme
dificultat tècnica, a l’abast solament d’escaladors molt
preparats, com ara l’emblemàtica cova Gran de Santa
Linya..
Aquesta mena de “descobriment” de l’escalada lleidatana ha portat un nou tipus d’escalador que no ha substituït l’anterior sinó que s’hi ha afegit. Són escaladors
de nacionalitat estrangera, molts europeus però també
nord-americans, australians, etc. , amb nivell tècnic mitjà o alt, no necessariament joves, i amb un poder adquisitiu molt superior al de l’escalador tradicional. Són
escaladors que hi fan una estada comparativament llarga, que pot arribar a una setmana i que s’allotgen ens

establiments turístics de la zona. Hi comencen a haver
allotjaments turístics que s’especialitzen en escaladors,
bàsicament escaladors estrangers.
Fer promoció de l’escalada del Montsec requereix
adreçar-se a un segment de població molt específic que
probablement ja està ben assabentat de les possibilitats de cada territori. Està bastant clar que la zona del
Montsec pot atreure més escaladors “econòmicament
significatius” que fins ara.

Les vies ferrades a la zona del Montsec

A l’altre extrem de les parets d’extrema dificultat hi ha
les vies ferrades. A la Guia Vies ferrades. Recorreguts i
passos equipats de Pep Mayolas i Miquel Soro es fan
les següents definicions:
•
•
•

Vies ferrades: itineraris equipats que generalment
són un fi en sí mateixos, no persegueixen arribar a
un lloc, sinó gaudir mentre s’hi arriba
Recorreguts equipats: normalment formen part
d’un camí per arribar a un lloc. S’eviten les zones
més complicades
Pas equipat: Recorregut amb un sol pas equipat

Les vies ferrades estan pensades per als que s’inicien
a l’escalada o senzillament per als que s’hi atreveixen

Dos parets emblemàtiques, la roca Regina i la roca dels Arcs
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però no tenen intenció de convertir-se en escaladors.
Molt jovent de ciutat s’hi ha aficionat als innombrables
rocòdroms repartits per tot el país.
Actualment hi ha molt poques vies ferrades a la zona
del Montsec. La guia esmentada menciona solament les
següents:
Vies ferrades al Montsec d’Ares:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Urquiza-Olmo. Una de les primeres vies ferrades
que es van obrir a Catalunya amb mentalitat esportiva, a prop del castell de Sant Llorenç
Olmó-Soler. Esperó de la Pertusa. Ha esdevingut
una via ferrada clàssica, en un indret de gran bellesa
Accés a l’ermita de la Pertusa (pas equipat)
Teletubbies. Esperó de la Pertusa. Via ferrada recentment inaugurada i pensada per a la iniciació
dels més joves.
Descens a Canelles (recorregut equipat)
Cast-Urquiza-Olmo. Esperó de la Pertusa. Extraordinària via ferrada, innovadora i molt variada
Congost de Montrebei (recorregut equipat)
Sant Alis Canal de l’Embut (recorregut equipat)
Cova Colomera (recorregut equipat)

L’entorn de la Pertusa i del barranc de la Pardina concentra la gran majoria de les vies ferrades de la zona
del Montsec, i són en gran part obra de la voluntat de
Joaquín Olmo, que va obrir la primera en aquesta zona
l’any 1997.
A l’Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa:
•
•
•
•

Estret de Mu (recorregut equipat)
Accés a la Selva (recorregut equipat)
Ferrada de la selva (recorregut equipat)
Accés a la feixa del Cinquet (recorregut equipat)

No són vies ferrades sinó recorreguts equipats, bàsicament per salvar les parets verticals del congost del Mu.
Estan molt més a prop del senderisme que de l’escalada.
A parlar del senderisme tornarà a sortir la ruta d’Alòs de
Balaguer a l’aiguabarreig de Dos Rius pel pont penjant.
A la zona de Sant Pere de Queralt (Santa Linya)
•
•
•

Barranc de sant Pere (recorregut equipat)
Accés a Sant Pere de Queralt (recorregut equipat)
Sant Pere de Queralt. Via ferrada minúscula en un
paratge molt solitari

La guia també menciona algunes vies al Montsec
d’Estall:
•
•
•

Cami de les cireretes d’Arboç (recorregut equipat)
Accés a l’ermita de Santa Quitèria (pas equipat)
Accés a l’ermita de Sant Vicenç (Finestres) (pas
equipat)

Tampoc són vies ferrades sinó recorreguts equipats per
accedir a determinats indrets, com ara la magnifica ermita de Santa Quitèria, a la vora de Montfalcó.
Les vies ferrades poden ser també un atractiu turístic.
Potser seria interessant fer vies ferrades en llocs més
accessibles i amb més presència de visitants, com ara
a l’entorn de Terradets o de sant Llorenç de Montgai.
Precisament a Sant Llorenç s’ha obert recentment la
darrera, de moment, via ferrada, amb el suggestiu nom
de Cágate Lorito, d’impossible traducció a la llengua del
país. Està a la a la paret de la Formiguera, al Barrancs
Fondo; té un recorregut de 150m i està previst que es
pugui fer en uns 45 minuts.

Via ferrada Olmo-Soler, l’Esperó de la Pertusa - Font: http://muntanyenc.blogspot.com.es/2010/12/vies-ferrades-de-la-pertusa-cast.html
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L’acord per la regulació de l’escalada
http://www.cel.cat/notis/docus/triptic_v4_alta.pdf

En determinats llocs i moments, l’escalada pot ser un
veritable atemptat als ecosistemes. Això ha portat a
acords de regulació. Recentment se n’ha pres un que
afecta l’aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, i que diu
així:
“L’acord de regulació de l’escalada es defineix a l’àrea
prepirinenca lleidatana i, en concret, dins de l’espai natural protegit Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa.
Aquest espai és integrat per diverses unitats orogràfiques entre les quals destaquen les serres del Mont-roig
i Carbonera, amb nombroses parets i engorjats tallats
per la Noguera Pallaresa, així com pels ambients aigualosos d’alt interès com els embassaments de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i el Partidor de Balaguer.
Aquest contrast fa que la zona presenti una gran diversitat d’espècies i ambients: carrascars, zones humides
i comunitats rupícoles. En aquestes últimes destaquen
les aus rapinyaires i algunes espècies de plantes pròpies

dels penya-segats que tenen la seva àrea mundial de
distribució gairebé reduïda a aquesta zona prepirenenca”. Les zones afectades són:
Zona d’Interès per a la conservació de les Aus:
1.
2.
3.
4.

Pala Alta
Laberint de Moira
Paret dels Sostres
Cova del Tabac

Zona de màxim Interès per a la Flora Protegida
5.
6.
7.
8.

Santa maria de Salgar
Castell de Malagastre
Rubió de Baix
Dispensari de Camarasa. Des de l’agulla del Pont
Pemjat al Puro.

Acords d’aquest tipus són necessaris per garantir la
qualitat dels ecosistemes.

Barranquisme
El barraquisme té un cert arrelament a la zona del
Montsec, especialment a l’àrea del Rialb, i unes indiscutibles possibilitats de creixement, tot i que topa amb la
competència de les àrees d’alta muntanya on l’activitat
està molt més estesa. Els barrancs es classifiquen, de
menys a més dificultat, en nivell 1, nivell 2, i nivell 3. A
la Zona del Montsec es troben alguns barrancs de nivell
dos, però molt pocs de nivell tres. També es pot distingir
entre barranquisme amb monitors i barranquisme sense
monitors. Barrancs de poca dificultat són relativament
assimilables a l’excursionisme convencional, mentre
que els de més dificultat s’han de fer amb monitor o s’ha
de ser un barranquista preparat.
Les empreses d’esports d’aventura de la Zona del
Montsec, especialment les de la vall d’Àger o l’entorn
de Terradets ofereixen normalment el barranquisme
dins del seu ventall d’activitats d’aventura, però es desplacen cap a l’alta muntanya: el barranc de d’Infern,
al Pallars Sobirà, la Vall Fosca. La majoria de barrancs
del Montsec, com el magnífic barranc del Bosc, estan
molt més a prop del senderisme que del barranquisme;
l’excepció és l’àrea del Rialb, amb el forat de Buli, el
barranc de Gavarra...
Amb pocs anys, el forat de Buli s’ha convertit en un producte turístic consolidat. Hi van molts excursionistes pel

Barranquisme al forat de Buli
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seu compte, normalment membres de centres excursionistes, però també hi ha una empresa que ofereix el descens com a activitat d’aventura, Segre Mitja SL. Aquesta
empresa tenia la seu a Oliola, a l’antiga casa de colònies
L’ERA i va adquirir fa poc l’edifici del Centre d’Activitats
Nàutiques situat a la vora del Rialb i que han reconvertit
en la seva seu i en alberg de joventut.

Espeleologia
Terreny eminentment calcari, no és estrany que l’aigua a
base de milions d’anys hagi anat malejant el subsòl, omplint-lo d’avencs, grallers i querants, denominació variable segon àrees, o coves més fàcilment transitables.
L’espeleologia és l’exploració de cavitats, coves i avencs
amb finalitats tant esportives com d’investigació i estudi.
La importància de les cavitats ve donada per dues variables bàsiques: el desnivell o fondària i la longitud del
recorregut. Això permet distingir entre:
•

•

Gran cavitat a l’escala internacional: cavitats amb
més de 300 metres de fondària i més de 500 metres
de recorregut.
Gran cavitat a l’escala catalana: cavitats amb més
de 100 metres de fondària.

D’acord amb aquesta classificació, la Zona del Montsec
no tindria cap gran cavitat de categoria internacional,
però si que té cavitats importants a l’escala catalana,
una fins i tot entre les deu primeres, el Graller Gran del
Corralot, amb 166 metres de fondària i 1.413 de recorregut. Al mateix vessant nord del Montsec d’Ares hi ha
també el Graller del Boixeguer, amb 148 metres de fondària i 600 de recorregut.
Aquests grallers només són accessibles als espeleòlegs
avesats, i queden fora del circuit turístic habitual. Hi ha
algunes coves, en canvi que són molt més accessibles i
s’han acabat convertint en veritables productes turístics.
Ara per ara, les dues que s’han integrat més clarament
a l’aprofitament turístics són la cova dels Muricecs, al
congost de Terradets, i la cova Negra de Tragó, a la vora
de la central hidroelèctrica de Canelles.

Les coves i avencs més interessants d’incloure a l’oferta turística

Font: Elaboració pròpia

38

Espeleologia

La cova dels Muricecs és doblement interessant, com
a espai natural i pels vestigis prehistòrics, de l’edat de
bronze i ferro. Davant del deteriorament evident, l’any
2006 es va decidir restringir les visites. Ara la cova està
tancada i s’hi accedeix solament mitjançant visita guiada. L’any 2010 l’Ajuntament de Llimiana i l’Estació biològica del Pallars Jussà van signar un acord de custòdia
del territori per tal de que aquesta entitat conservacionista gestionés la Cova dels Muricecs. En la gestió de la
cova hi participa l’empresa Grimpada que fa el manteniment de l’espai, coordina i organitza les visites guiades
a la cova. Durant el juny i juliol, el període més crític en el
cicle reproductor dels muricecs, nom dels ratpenats en
aquestes contrades, es restringeixen totalment les visites a la cova. Això ha ajudat a estabilitzar la població de
les set espècies de muricecs que crien a la cova.

La cova Colomera és un al·licient més de la travessa
del congost de Montrebei. Es tracta d’una gran cavitat
que va estar habitada en temps antics, com a mínim
des de l’edat de bronze, i que encara ho era en temps
medievals. Per salvar el curt però dret accés des del
camí del congost s’ha habilitat recentment un recorregut equipat que fa encara més atractiva la visita.
El forat del Gel i la cova Negra de Mata-solana són
les dos grans cavitats del vessant nord del Montsec
de Rúbies. Són coves que no plantegen problemes
d’accés i que són freqüentades per excursionistes. Una
experiència realment impactant es va viure el juliol del
2011 a la cova Negra, on es va celebrar l’anomenat concert tel·lúric ofert per la Coral Polifònica de Tremp i la
Camerata Coral Sant Cugat, sota la direcció de Xavier
Baulies, ànima del projecte, davant de més de 400 espectadors. Una experiència única per a tots els que hi
varen assistir, cantaires i espectadors i que va deixar
ganes de continuïtat, malgrat les dificultats evidents.
Abans de l’esdeveniment, la web de la coral de Tremp
deia: La Polifònica us convida al bateig del seu primer concert tel·lúric en aquest espai privilegiat de la
natura. Música al ventre de la Cova Negra, a la cate-

La cova dels Muricecs - Font: http://espeleobloc.blogspot.
om.es/2011/09/cova-dels-muricecs.htm

A la cova Negra de Tragó també s’hi accedeix solament
mitjançant visita guiada, una visita que inclou també la
central hidroelèctrica de Canelles. És la cova horitzontal
més llarga de tota la zona del Montsec. El recorregut
total arriba als 635 metres amb un desnivell de 22 metres. La galeria principal està il·luminada i perfectament
preparada per a les visites col·lectives.

La cova Negra de Tragó, visites guiades

Imatges del concert tel·lúric - Font: http://www.flickr.
com/photos/26254972@N03/6137054624/sizes/m/in/set72157627191511575/
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dral del Montsec, en un ambient de misteri, de bellesa i
d’espiritualitat que ens evocarà els orígens primigenis i
tel·lúrics de la nostra condició humana”

http://www.cameratasantcugat.com/index.php/ca/concerttelluric

Un cas apart és el forat de l’Or, a l’entrada del congost
de Terradets. És dels pocs casos a Catalunya de coves
que encara no han estat totalment explorades. És com
tenir una Terra Incognita a tocar de casa. La seva exploració no solament requereix espeleòlegs avesats, sinó
especialistes en espeleologia aquàtica, ja que en el seu
recorregut es troba un riu subterrani.
El Centre Excursionista de Balaguer se’n feia ressò recentment: “EXPLORACIÓ FORAT DE L’OR TERRADETS:
El passat mes de febrer un grup d’espeleòlegs i bussejadors van fer la descoberta d’un riu subterrani al Forat
de l’Or. Aquesta cavitat càrstica que trobem al Congost
de Terradets, funciona com una surgència discontinua.
Essent molt cabalosa en època de pluges. Aprofitant
l’extrema sequera que estem patint: el Joel Borrazás i el
Jordi Yherla amb d’altres espeleòlegs del GEB (Grup Espeleològic de Badalona) han aconseguit explorar 1.200
m i esperen arribar als 5 o 7 km.”
La cova del Tabac és possiblement la mes coneguda
(i una mica visitada) del conjunt de coves que hi ha a la
serra del Mont-roig, com ara la cova del Lladre, del Sastre o de l’Escaleta. La cova del Tabac té una gran boca
de forma triangular que dóna pas a un vestíbul i una
àmplia galeria d’una llargada considerable. Una gatera
a l’esquerra permet accedir a una sala petita coneguda
com la Sagristia i utilitzada des de temps immemorials.
És una cova “viva” amb estalactites i estalagmites en
formació. També hi ha vestigis de pintures rupestres,

Cova del Tabac
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molt malmeses, que justifiquen la seva inclusió al Patrimoni de la Humanitat. Seria molt interessant que la cova
del Tabac tingués un tractament similar al de la cova dels
Muricecs, amb accés restringit i visites guiades, tot i que
s’ha de reconèixer que té un accés molt més difícil.

Voltar pel Montsec

Voltar pel Montsec: Senderisme, cicloturisme, BTT, cavalls, vehicles de motor
A banda de practicar els esports d’aventura ressenyats
anteriorment, també es pot voltar pel Montsec, amb mitjans molt diferents: fent servir les cames, muntats en

bicicleta, a cavall, etc... Algunes d’aquestes activitats
entren de ple en el capítol d’esports d’aventura, altres
estan més properes al lleure més tradicional i reposat.

El senderisme i les seves variants
L’excursionisme és una activitat tradicional de la gent
que s’atansa al Montsec. Sens dubte la mes tradicional. Molts habituals del Montsec són excursionistes d’un
dia, o potser fins i tot d’un matí. Tot i amb això és bo que
el Montsec sigui visitat, encara que a vegades la petjada
econòmica sigui mínima.
Els visitants poden venir al Montsec a fer determinades
rutes de les quals s’han assabentat prèviament o poden
tenir-ne noticia un cop han arribat al territori. En qualsevol cas, és important que hi hagi un ventall ampli de
rutes atractives, ben explicades en fulletons i webs, que
puguin oferir-se com activitats al visitants.
Per tal de que el senderisme es pugui integrar plenament als productes turístics de la zona del Montsec caldrà disposar de rutes que hagin passat per tres fases:
el disseny, la difusió i la senyalització sobre el territori.
Encara se n’hauria d’introduir una quarta: les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies d’informació i
comunicació (TIC) una vegada som al territori.
1. Rutes dissenyades, preferentment circulars, que puguin començar i acabar en el mateix punt
2. La difusió es pot fer mitjançant guies de rutes, fulletons impresos, webs... Guies de rutes impreses que
proposin diversos itineraris per la zona del Montsec
ja n’hi ha bastantes. A banda d’algunes guies clàssiques, sobretot la del Manuel Cortés, en els darrers
anys se n’han anat editant més:
•
•

Joan Ramon Segura: Excursions pel
Montsec. 28 itineraris. Cossetània Edicions
Jordi Solà i Mas: 20 excursions des de
l’alberg Montsec-Mur. Cossetània edicions

•
•

Francesc Antillach i Antònia Ortiz: Caminades per la Noguera. Cossetània edicions
Joan Ramon Segura i Lluís Taberner: Excursions per la ruta del tren dels llacs. Pagès
Editors

Els fulletons i les webs amb les rutes que es poden
imprimir són molt necessàries. Cada cop n’hi ha
més, però encara se’n troben a faltar. Un municipi
bastant exemplar en aquest terreny és Àger, amb
una sèrie de rutes dissenyades, 10 en total, que es
poden trobar a diverses webs: ajuntament, Consorci del Montsec, Consell Comarcal de la Noguera.
3. Senyalització de les rutes. Va molt bé que les rutes
estiguin senyalitzades, en certa manera és com posar noms del carrers a la natura. També dóna idea
de país endreçat: les coses estan al seu lloc i està
ben explicat com arribar- hi. Hi ha visitants de països europeus que demanen un entorn natural endreçat i senyalitzat.
Un altre tema és el cost de la senyalització i el desgavell d’entitats i organismes que hi participen, normalment sense cap mena de coordinació entre ells.
No tindria cap sentit que el Consorci del Montsec
també senyalitzés, afegint una nova marca a la gran
varietat existent.
La senyalització ha anat a càrrec de l’administració
pública o bé d’entitats excursionistes, que han fet
sempre la versió menys costosa, senyals de pintura i fites de pedra. No hi ha participat gairebé mai
el sector turístic privat, ni en el disseny ni en el finançament.
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Potser de cara al futur haurien de canviar una mica
els esquemes, buscant la cooperació entre administracions i sector turístic privat, tant en el disseny com en el finançament. D’aquesta manera
s’acabarien critiques de l’estil: es senyalitzen rutes
per les quals després no hi passa ningú!. El sector
privat, en contacte directa amb els visitants, pot saber molt bé quins indrets agraden i quins no, que
seria interessant senyalitzar i que no. En un context
de restriccions pressupostàries, també haurien de
participar en el finançament, una participació que
serà més ben rebuda si també han pogut dir la seva
en el disseny de les rutes.
4. També s’ha de preparar el territori per a les TIC. Temes com la realitat augmentada i els codis QR són
aplicables al mon del senderisme i les rutes senyalitzades. La imatge de turistes passejant per la
natura amb mòbils de darrera generació (iphones,
smartphones, tabloids) enfocant compulsivament
arbres i pedres, més pendents de la pantalla que
de la pròpia natura fa més aviat feredat, però caldrà
pensar en l’ús positiu i les enormes possibilitats de
les TIC.

Els senders de llarg recorregut
Al parlar de senderisme s’haurà de distingir primer entre:
•
•

Senders de llarg recorregut (GR), itineraris de més
de 50 km senyalitzats en blanc i vermell.
Senders de petit recorregut (PR), itineraris entre 10 i
50 km senyalitzats en blanc i groc.

•
•

Senders Locals (SL), itineraris de menys de 10 km,
senyalitzats en blanc i verd
Senders Urbans (SU), itineraris que transcorren per
l’interior de la ciutat.

Els senders de llarg recorregut són els que reben més
atenció. A la Zona del Montsec hi ha una presència important de senders de llarg recorregut. El GR-1 travessa
transversalment tota la Zona del Montsec. El GR-1 surt
d’Empúries i arriba fins a Fisterra, a Galícia.
Dins de la Zona del Montsec, el GR-1 passa pel Rialb,
per la carena del Montsec de Rúbies, pel congost de
Terradets, pel Congost de Montrebei, fins arribar a Pont
de Montanyana. Les etapes del GR-1 que transcorren
pel Montsec són les
següents:
•
•
•
•
•
•
•

Etapa 20 : Molí Nou (vall del Rialb) - Coll de Comiols
Etapa 21 : Coll de Comiols - Hostal Roig
Etapa 22 : Hostal Roig - Rúbies
Etapa 23 : Rúbies - Caseta de l’Estació (pantà de
Camarasa)
Etapa 24 : Caseta de l’Estació (pantà de Camarasa)
- Àger
Etapa 25 : Àger - Mas de Carlets
Etapa 26 : Mas de Carlets - Pont de Muntanyana

Recórrer el GR-1 és passar pels indrets més emblemàtics de la Zona del Montsec. El GR-1 agermana, en
certa manera, les diferents àrees que conviuen sota el
nom genèric de Zona del Montsec. El GR-1 té una variant, el GR-1-4, que s’inicia a l’Hostal Roig i conflueix
amb l’anterior al mas de Montrebei, tot passant per la
vessant nord del Montsec.
Un sender força nou és el GR-3 que transcorre per la
Catalunya interior, passant per múltiples poblacions i
paisatges de gran interès, enllaçant la Plana de Vic amb
la Plana de Lleida a través dels boscos del Berguedà, el

Recorregut del GR-1 per Catalunya
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Senders senyalitzats al Montsec

Bages i el Solsonès. En un futur aquest sender tindrà un
traçat circular que inclourà el Pirineu i la ciutat de Lleida.
El GR-3 passa per la part sud-oriental de la zona del
Montsec. Les etapes que hi passen són les següents:
etapa 14: Madrona-Ponts; etapa 15: Ponts Agramunt.
Una part del sender encarta està en fase de projecte.
Després d’arribar a la ciutat de Lleida, el sender es torna a endinsar per la zona del Montsec, fins arribar a la
Seu d’Urgell tot tancant el cercle. El Centre Excursionista de Balaguer col·labora en la senyalització del GR-3
en aquests nous trams. A hores d’ara, encara no està
decidit si passarà pel Coll d’Ares o per Terradets. Com
que s’hi vol fer un centre d’avituallament, probablement
passarà per Terradets.

torn del congost de Montrebei i la vila d’Àger. A la resta
de la zona del Montsec hi ha molts senders, ben cert,
però no formen part de l’inventari de senders locals.

El Camí dels Països Catalans
D’acord amb la pròpia web (http://www.elcami.cat/), el
Camí és una ruta de senderisme sociocultural en procés
de senyalització de forma participativa, per fer a peu i
que recorre totes les comarques i illes de parla catalana.
Està pensat per a tots els públics i edats, amb un nivell
de dificultat majoritàriament baix, si bé hi ha trams de
nivell mig i, fins i tot, algun d’alt. El nivell també se’l pot
incrementar cadascú al seu gust incrementant o reduint
la llargària de les etapes.

A Catalunya hi ha inventariats, a dia d’avui, 197 senders
de petit recorregut escampats per tota la geografia del
país. Malauradament, no n’hi ha cap que transcorri per
la zona del Montsec. Seria interessant que algunes de
les rutes que ja existeixen poguessin incloure’s a la xarxa de senders de petit recorregut.
Senders locals. Si que hi ha, en canvi, alguns senders
locals (itineraris de menys de 10 km) senyalitzats:

El tram que transcorre per la zona del Montsec és
l’anomenat Ribagorça-Pallars Jussà-Noguera. És un
tram que ressegueix les dues comarques amb la serra Montsec com a punt de referència i amb l’encant
del pas pel Congost de Montrebei com un dels seus
atractius paisatgístics. Durant primera meitat del 2012
apareixerà la guia impresa, al mateix temps que es podrà estrenar la senyalització. Aquest recorregut és una
oportunitat per aprofundir en aquesta terra rica en patrimoni i en moltes d’altres coses per descobrir.

•

El Camí de Sant Jaume al llarg del Segre. El

Senders de Petit recorregut (PR)

•
•
•

SL-C 5 Congost de Montrebei - la Plana de Montrebei (6 Km)
SL-C 6 Alsamora - la Pana de Montrebei (9 Km)
SL-C 7 La Clua - Alsamora - Sant Esteve de la Sarga
(5,5 Km)
SL-C 8 Àger - Ermita Mare de Déu de la Pedra - Font
del Gabrieló (7 Km)

camí del Segre

Si un producte turístic es pot considerar consolidat és el
camí de Sant Jaume. Cada any milers i milers persones
en fan una part del recorregut, o millor dit recorreguts,
perquè hi ha moltes variants, desplaçant-se amb mitjans ben diversos: a peu, en bicicleta, a cavall...

Tots aquests senders es situen en un radi molt petit, en-
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Camí dels Països catalans. Tram Ribagorça - Pallars Jussà - Noguera - Font: http://www.elcami.cat/

Catalunya s’ha incorporat molt recentment a l’explotació
turística del camí de Sant Jaume, preparant els trams
catalans, un dels quals, passa per la zona del Montsec,
encara que una mica tangencialment.
A la pròpia web del Camí de Sant Jaume (http://www.camidesantjaume.cat/index.php) es pot trobar una mena de
declaració de principis: “la cultura és el signe d’identitat
de Catalunya, un país d’artistes i emprenedors que busca en el passat l’essència del seu esperit innovador i
obert al món. Tot dins d’un paisatge calidoscòpic que ha
servit de referència i inspiració a arquitectes i escultors,
músics i pintors. La simbiosi entre natura i cultura, entre
el paisatge i l’obra dels creadors de totes les èpoques
constitueix un dels principals atractius que el nostre país
ofereix a les persones que ens visiten”.
No es pot parlar d’un itinerari únic del pelegrinatge català com sí que ho era el Camí Francès que penetra a la
Península Ibèrica per Roncesvalles. En qualsevol cas, hi
ha algunes vies que els experts consideren com les més
habituals pels pelegrins que travessaven terres catalanes:
1. Narbona, Perpinyà, la Jonquera, Girona, Sant Cugat
del Vallès, Montserrat, Cervera i Lleida; seguint en el
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2.
3.
4.
5.

seu primer tram, bona part de la Via Augusta.
Narbona, Perpinyà, Camprodon, i d’allà a Ripoll, Vic,
Sant Cugat del Vallès i Montserrat, Cervera i Lleida.
Narbona, Perpinyà, Camprodon i cap a Besalú i Girona on s’enllaça amb la ruta 1.
Narbona, Foix, la Seu d’Urgell i Lleida seguint el curs
del Segre.
Narbona, Saint Gaudens, Vielha, Osca, Jaca. La via
menys concorreguda i que només afectava l’extrem
més occidental del Principat.

La ruta que passa per la zona del Montsec és la número
quatre, que transcorre paral·lela al riu Segre entre la Seu
d’Urgell i Lleida, passant per Tiurana, Ponts, Artesa de
Segre i Balaguer.
L’any 2008 es va constituir l’Associació d’Amics del Camí
de Sant Jaume de Ponts i Comarca (http://www.camidelsegre.cat/). El projecte “Camí del Segre” vol recuperar les
antigues vies de pelegrinatges o Camins de Sant Jaume
que seguien els pelegrins en el seu camí en direcció a
Sant Jaume de Compostel·la al llarg del riu Segre. Tota
la Vall del Segre fou un important lloc de pas de molts
pelegrins, principalment durant els segles XI, XII i XIII.
L’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume del Se-
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Tiurana, al camí de sant Jaume del Segre

El senderisme local: les rutes a peu

El camí de Sant Jaume del Segre - Font: (http://www.camidelsegre.cat/).

gre de Ponts ha impulsat el projecte d’aquesta recuperació i de fer que el Camí del Segre torni a ser una porta
d’entrada a través del Pirineus. El Camí de Sant Jaume
del Segre s’inicia a la vila de Llívia i finalitza a la ciutat
de Lleida. El “Camí del Segre” dona continuïtat amb els
Camins Catalans de Compostel·la que des de Perpinyà,
i seguint la vall del riu Tet, arriben fins a la Guingueta
d’Ix, a la Cerdanya.

El camí de sant Jaume del Segre

Una gran part dels senders i camins que es poden recórrer a la zona del Montsec no formen part de les grans
iniciatives assenyalades anteriors, GR, el Camí de sant
Jaume. el camí dels Països Catalans, etc. Són propostes més modestes, però a la fi són la base principal de
l’oferta de senderisme de la zona del Montsec.
El procés de disseny d’un sender local o ruta a peu passa per diferents etapes:
1. El disseny, decidir per on passarà, quins punts
d’interès hi haurà al llarg del recorregut. Pot ser
d’anada i tornada a un determinat punt d’interès,
una font, una ermita, un rierol. etc. Però és més interessant un disseny circular, d’anada i tornada al
mateix punt i que passi per diversos punts d’interès
2. L’elaboració de mapes i textos explicatius. Poden
ser en versió fulletó imprès i/o fitxers penjats a Internet. Ara també caldrà pensar en les TIC i les noves generacions de telèfons mòbils
3. La senyalització del sender. Aquesta senyalització
pot tenir característiques diferents. Més elaborada,
amb pals indicadors i plafons al llarg del recorregut. Més elemental, amb marques que assenyalen
el sender amb una codificació especifica.
Qui dissenya i senyalitza els senders? És un tema obert,
amb diverses possibilitats. Pot fer-ho alguna administració o alguna entitat excursionista. A la zona del
Montsec es pot veure la petjada de diferents clubs excursionistes, sobretot del Club Excursionista de Lleida i
del Club Excursionista de Balaguer. El quadre recull les
entitats excursionistes de la Noguera i del Pallars Jussà,
d’acord amb les dades de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, a més del Centre Excursionista
de Lleida, amb una gran presència al Montsec.
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Entitats excursionistes registrades 2012
Comarca

Entitat

Municipi

Web

Noguera

Centre Excursionista de Balaguer

Balaguer

www.cebalaguer.cat

Noguera

Centre Excursionista Ponsicà

Ponts

Noguera

Maratonians de Balaguer

Balaguer

Noguera

Centre promoció Activitats de muntanya

Balaguer

Noguera

Club Unió d’esports Obligats i Soferts

Artesa de Segre

Noguera

Grup Excursionista Albesa

Albesa

http://geaubesa.blogspot.com.es/

Societat d’Amics de la Muntanya

Tremp

www.tremp.cat/sam

Centre excursionista de Lleida

Lleida

http://www.cel.cat/

Pallars Jussà
Segrià

http://www.cpambalaguer.com/

Font: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya

Els senders del municipi d’Ager
La majoria de municipis de la zona han avançat més o
menys en el disseny i senyalització de rutes, però encara
queda molt per fer. El municipi d’Àger és un dels que
ha fet més passos en aquesta direcció: s’han dissenyat 10 rutes que abasten pràcticament tots els atractius
del municipi. S’han editat fulletons amb les rutes i s’han
penjat a diverses webs: Ajuntament d’Àger, Consorci del
Montsec, Consell Comarcal de la Noguera.
L’exemple d’Àger proposa un camí: inventariar els atractius del terme municipal i organitzar-los per rutes, abastant la major part del terme municipal. Una altra via és
començar pels atractius més emblemàtics, amb menys
diversitat d’oferta però més promoció d’uns camins concrets.
Les rutes del municipi d’Àger

Senders senyalitzats als llocs més atractius:
la circumval·lació de sant Llorenç i el congost
del Mu
Seguint el fil del paràgraf anterior, dos exemples de
disseny i senyalització de rutes molt especifiques però
amb voluntat d’atreure molta gent: : la circumval·lació de
l’embassament de Sant Llorenç i la travessa del congost
del Mu.
La circumval·lació de l’embassament de Sant Llorenç és
una proposta atractiva, senzilla de fer i apta per a totes
les edats. La web de camins de muntanya ho diu així:
“Gràcies als abundants canyissars i al seu nivell d’aigua
constant, l’embassament de Sant Llorenç de Montgai
acull durant gran part de l’any moltes espècies d’aus
aquàtiques. Als seus voltants es descobreixen paratges
naturals de gran bellesa com l’espadat de la coma de
Gelis, la paret de l’Ós i frondoses pinedes. La diversitat
de perspectives, en tan curt espai, són extraordinàries.
És aconsellable fer l’excursió a la tardor, època de pas
de les aus migratòries, i dur prismàtics per contemplarles millor”.
http://www.caminsdemuntanya.com/rutes/noguera/cami11.
htm

Admet dos versions, la curta, passant pel pont d’Escalera,
i la llarga, arribant fins a Camarasa i passant el riu pel
pont del Pastor. La primera té una longitud d’uns 4 km,
la segona, d’uns 9 km.

Font: Consorci del Montsec
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La travessa del congost del Mu, en qualsevol dels dos
sentits, de la presa cap a Alòs de Balaguer o a l’inrevés,
és un altre dels senders que transcorren per un paisatge potent. La web del Consel Comarcal de la Noguera
ho diu així: “Una de les excursions més boniques que
poden fer-se des d’Alòs de Balaguer és la travessa del
congost de Mu. La ruta, la començarem al pont de la
carretera que porta fins a Rubió i Foradada. Seguint

El senderisme i les seves variants

Font: http://www.caminsdemuntanya.com/rutes/noguera/cami11.htm

el curs del riu Segre arribarem a la zona d’esbarjo de
l’Espadella, un magnífic escenari natural per fer-hi una
aturada. Conforme anem avançant la pista s’estreny,
passem a frec de l’aigua (per una passarel·la penjada a
la roca) i el paisatge és més majestuós a mesura que ens
atansem a la gorja. L’espectacularitat amb què els contraforts de la serra Carbonera cauen verticalment sobre
l’aigua és impressionant. El recorregut continua i cada
vegada es guanya més altura fins a arribar a la part més

alta, on veurem la serra del Mont-roig, el congost i, a
nivell de riu, la minicentral hidroelèctrica de Camarasa
i un pont penjat que podrem traspassar més endavant.
Després d’unes dues hores de caminada, arribem a la
part final de l’excursió a la mateixa minicentral, a través
d’una passarel·la penjada a la roca. Per retornar cal seguir el mateix trajecte a la inversa.

El pont penjant del congost del Mu

Font: http://muntanyapergaudir.blogspot.com.es/2012/02/26022012-caminada-al-congost-del-mu.html
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Els senders del Montsec d’Estall
El Montsec d’Estall està molt a la vora però l’embassament
de Canelles constitueix una barrera natural infranquejable. Ara bé donada la proximitat geogràfica i lingüística,
és interessant incrementar la cooperació, i un camí és
relligar, quan sigui possible, la xarxa de senders dels dos
vessants de la Noguera Ribagorçana.
D’acord amb la web del Consorci del Montsec (http://
www.montsec.info/turisme-natura-rutes-senderisme.php#02)
la xarxa de senders de la banda aragonesa interessants
de ressenyar són els següents:
El principal sender del Montsec d’Aragó és el senyalitzat
PR-HU 45, un recorregut que enllaça els pobles de Pont
de Montanyana i Estanya i que uneix, respectivament,
el GR 1 (sender històric) amb el GR 18 (sender de la Ribagorça). El PR-HU 45 actua com la columna vertebral
d’on surten la resta de rutes que articulen el territori del
Montsec d’Aragó:
•
•
•

•

•
•

El PR-HU 200, que puja fins al cim del Montsec.
El PR-HU 201, que enllaça l’Estall, Montfalcó i Fet.
El PR-HU 202, que passa per l’àrea occidental de la
serralada, des dels masos de la Cerulla fins a Antenza i Casseres del Castell.
Els senders PR-HU 203 i PR-HU 204 que porten des
de Tolba, Viacamp i Lliterà fins als masos de la Cerulla.
El PR-HU 205, que uneix Xiriveta i Lliterà.
El PR-HU 206, que porta fins a l’ermita del Congost
i el castell de Xiriveta.

El GR-1 és el principal punt d’unió entre els senders de
les dues bandes. Aigües avall, l’únic punt on es pot creuar el riu és la presa de Canelles, bé per damunt de la
presa, be a peu de presa.
Això pot canviar si s’arriba a construir la passarel·la sobre l’embassament de Canelles gairebé a l’entrada del
congost de Montrebei. Aquesta passarel·la interessa
més a la part aragonesa que a la catalana. D’una manera
o altra, s’espera atreure visitants que ara només poden
circular pel vessant català, tot i que una bona part del
negoci general pel congost ja va a parar, de fet, a Pont
de Montanyana. La passarel·la tindria un impacte paisatgístic important, i negatiu, en un dels paratges naturals
més ben conservats del país. Per altra banda, també es
convertiria en un reclam turístic. Pocs visitants del congost de Montrebei s’estarien d’arribar-hi i passar per la
passarel·la.
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Exemple de recuperació de camins antics:
Sender a la Noguera ribagorçana
Una noticia del diari es feia ressò fa poc de que membres del Centre Excursionista de Lleida anaven a netejar
el pas de la Sabina, congost situat a la Noguera Ribagorçana, aigües avall de la presa de Canelles, tasca en
la que també col·laboraven membres de l’Associació
Amics de Tragó de Noguera. L’objectiu és recuperar
l’antic camí que unia Blancafort i Tragó de Noguera, dos
pobles que han quedat sota les aigües de la Noguera Ribagorçana, un a l’embassament de canelles, l’altre al de
Santa Anna. Posant-hi una mica d’imaginació, un camí
que uneix dos antics pobles amb el mateix final podria
arribar a ser una ruta popular. Els senders necessiten un
“relat” per engrescar a la gent a fer- lo.

Exemple de combinació de senderisme i
produccions agroalimentàries: el projecte ‘Nous
Senders’
Hi ha exemples interessants de vinculació del senderisme amb activitats econòmiques més o menys turístiques. L’objectiu final és lògicament la valorització del
territori, aprofitant totes les oportunitats.
Un cas actual és el projecte “Nous Senders, un camí
conjunt cap a l’ocupació”, en el qual hi participen les
sis comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Es tracta de crear
un nou producte turístic que unirà el senderisme amb
els productes agroalimentaris autòctons de la serralada. El nou producte turístic permetrà connectar el Pirineu des de la Cerdanya fins a la Val d’Aran per camins
que mostraran diversos productes agroalimentaris. Els
usuaris de la ruta, que també es podrà fer amb bicicleta,
obtindran informació dels productes de cada comarca
així com dels establiments on poden comprar o menjar.
També podran visitar els obradors dels productors que
decideixin obrir -los al públic.
“Nous Senders” està subvencionat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Fons Social Europeu, d’acord amb el
programa d’ajuts a projectes innovadors. Neix amb la
voluntat d’impulsar la competitivitat del sector turístic, el
major coneixement dels recursos endògens del territori,
la generació d’activitat econòmica que reverteixi en la
creació de llocs de treball i la millor adequació del conjunt de persones que conformen aquest sector.
El Forfet PIRENÍSSIM és un dels resultats més visibles
del projecte “Nous Senders”. Sota la marca PIRENÍSSIM s’hi engloba la riquesa gastronòmica, cultural i pai-
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satgística d’aquest territori singular i que té un nexe en
comú: la producció de formatge i els seus derivats. Amb
un ventall de més de 90 varietats de formatge de gran
qualitat, PIRENÍSSIM es configura com l’eina promocional del territori encarregada de donar a conèixer el
formatge pirinenc arreu, i posar-lo en valor juntament
amb els atractius de la zona.

D’acord amb la web del projecte (http://www.pirenissim.
org/ca/pirenissim/11/nous-senders): “amb el Forfet PIRENÍSSIM Tour de Formatge & Emocions us convidem
a que vingueu a descobrir els nostres pobles i comarques, i tasteu els deliciosos formatges que els nostres
artesans elaboren directament als seus obradors”.

BTT i Cicloturisme
La zona del Montsec és idònia per a l’esport de la bicicleta, tant per la BTT com pel cicloturisme. Alguns punts
forts a ressenyar són:
•
•
•

Es una zona molt extensa que permet fer travesses
llargues (i de més senzilles)
Té uns desnivells molt importants
En ple estiu hi fa molta calor, però la resta de l’any
és pot practicar bicicleta sense cap problema (amb
l’excepció d’alguns dies de fred cru a l’hivern. Quan
a l’alta muntanya hi fa molt fred i està nevada, la mitja muntanya del Montsec és idònia per la bicicleta.

Centres BTT a la zona del Montsec
Un centre BTT és un espai de lliure accés pensat per
als practicants de la bicicleta tot terreny (BTT), amb
un mínim de cent quilòmetres d’itineraris perfectament

senyalitzats que parteixen d’un punt d’acolliment amb
informació turística i serveis per a la bicicleta. Tothom,
debutant o expert, pot practicar amb tranquil·litat la BTT
i, alhora, conèixer la riquesa paisatgística, natural i cultural del país.
Actualment, a la zona del Montsec hi ha un centre BTT, el
Centre Montsec-Noguera, amb dos punts d’acolliment:
al càmping de la Vall d’Àger i al Monestir de les Avellanes. El Centre BTT de la Vall d’Àger és el que té més
antiguitat i el que concentra més activitats. És el punt
de sortida de la TransMontsec, prova no competitiva de
BTT.
El Centre BTT Montsec-la Noguera ofereix 490 km. de
circuits senyalitzats, distribuïts en 19 rutes (4 molt fàcils,
4 fácils, 6 difícils i 5 molt difícils), 4 variants de ruta (2

BTT i cicloturisme a la zona del Montsec: instal·lacions i principals esdeveniments

Font: Elaboració pròpia
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difícils y 2 molt difícils) y 3 enllaços (1 fàcil y 2 difícils).
També s’ha de mencionar el Centre BTT del Pallars Jussà, amb punt d’acolliment al pavelló esportiu de la Pobla
de Segur.
El mapa posa de manifest que només una part de la
zona del Montsec està ben atesa en matèria de rutes
de BTT, tot i que s’ha de reconèixer que hi ha rutes dissenyades a banda de les que es canalitzen a partir dels
centres BTT.

Esdeveniments ciclistes més destacables
Entre els esdeveniments esportius que se celebren
anualment se n’ha de citar dos de BTT: el Transmontsec
i el Rialb BTT Rialb Tour.
La Transmontsec és el nom que rep la travessa dels dos
Montsecs (el Montsec d’Ares i el Montsec de Rùbies) en
BTT en menys de 12 hores. Aquesta travessa està organitzada pel Centre Excursionista de Lleida; l’any 1994 es
va celebrar la primera edició.

Punt de sortida i arribada és l’ermita de Solés, al poble
nou de Tiurana.
També s’ha de mencionar un esdeveniment de cicloturisme, la Montsec-Montsec, que es celebra des de l’any
2009 i l’organitza el Club Ciclista Balaguer. El punt de
sortida i arribada és la ciutat de Balaguer. L’edició del
2012 es va celebrar el 19 de maig, amb dos rutes, la
llarga i la curt a:
•

Ruta llarga. De 150 km i 3.000 mt de desnivell, puntuable per al V Circuit CICLOPIRINEUS de la Federació Catalana de Ciclisme, per al Circuito de GRAN
FONDO que organitza la Comissió de Cicloturisme
de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme, i també puntuable per al Circuit Cicloturisme de la revista CICLISMO A FONDO. Ports a fer: Vilanova de la
Sal, Àger, Coll d’Ares (14 km amb 935 mt desnivell),
Montllobar i Alt de Fontllonga. Edat mínima 18 anys.

Perfil de la Transmontsec 2011

Font: Centre excursionista de Lleida

El Rialb BTT Tour l’organitza la secció de BTT del Moto
Club Segre de Ponts, entitat que existeix des de l’any
1969. La primera edició es va celebrar l’any 2011. Enguany s’ha fet la segona i hi ha esperit de continuïtat. El

Recorregut de la Montsec-Montsec 2012

Perfil de la Montsec-Montsec 2012. Ruta llarga
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Clubs ciclistes organitzadors dels principals esdeveniments
Club esportiu Pedala.cat

Balaguer

http://www.pedala.cat/

Club ciclista de Balaguer

Organitza la Montsec-Montsec

http://clubciclista.balaguerentitats.cat/

Moto Club Segre BTT Ponts

Organitza el Rialb BTT Tour

Colla Ciclista la Noguera

http://collaciclista.blogspot.com.es/

Centre excursionista de Lleida Organitza el Trasmontsec

http://www.cel.cat/

Font: Elaboració pròpia

•

Ruta curta. De 85 km i 1.300 mt de desnivell, puntuable per a XXII CHALLENGE Catalana de Cicloturisme

Com es pot veure, a l’entorn del Montsec hi ha una vida
associativa important que permet organitzar els diferents
esdeveniments que es van succeint al llarg de l’any. El
Centre excursionista de Lleida, organitzador de la Transegre, el Club Ciclista de Balaguer, organitzador de la
Montsec-Montsec, i el Moto Club Segre de Ponts, organitzador de la Rialb BTT Tour, són els que s’emporten el
principal protagonisme.
També hi ha guies sobre rutes de BTT a la zona del
Montsec:
Xavier Cardona y Santiago Legazpe B.T.T por el Montsec
y la Baja Ribagorza Colección: Guías deportivas. Recorreguts en BTT pel Montsec d’Estall

BTT descens
Un altre referent en el món de la BTT de descens és el poble
de Tartareu, amb dos circuits ràpids i tècnics on es celebren
proves del campionat de Catalunya i d’Espanya. L’any 2010 es
va celebrar l’Open d’Espanya i la Copa catalana de Descens.

Proves de descens al circuit de Tartareu

Hípiques i rutes a cavall
Els terrenys solitaris del Montsec són idonis per a les
rutes a cavall, tot i amb això, la presència d’hípiques a la
zona és relativament recent. La primera que es va obrir
va ser l’hípica de la Vall d’Àger que en un primer moment
feia d’escola d’equitació i organitzava rutes a cavall, però
que actualment solament fa servei de pupil·latge. Però
en pocs anys, noves iniciatives s’hi han anat afegint, fins
arribar a la situació actual, amb quatre hípiques que organitzen rutes a cavall repartides per tot el territori.

da), el Club Hípic l’Arca, a Vilanova de la sal, i Cavalls
de Baldomar, al poble de Baldomar, la darrera que s’ha
obert.

L’hípica Xàquima, a la masia Mauri, als Masos de Llimiana, organitza classes d’equitació i excursions a cavall, i
acull, a més un centre de recuperació d’equins, l’ARRE
(Associació per a la recuperació i rehabilitació d’equins)
unes sigles molt adequades per a la seva tasca, fonèticament parlant. El fi de l’associació és salvar cavalls
necessitats i donar una segona oportunitat a aquests
cavalls que malauradament són donats per perduts; recuperar-los totalment mitjançant l’ensinistrament natural basat en la relació de confiança entre l’equí i l’humà.
Ofereixen la possibilitat d’adoptar o apadrinar un cavall.
L’oferta es completa amb l’hípica l’Era, a Rubío (Forada-

Val a dir que el mateix procés d’expansió del sector de
les hípiques s’ha produït a nivell general. Arreu de Catalunya hi ha, avui en dia, una amplíssima oferta de rutes
a cavall de durades molt variables, des de minuts fins a
rutes per etapes de diversos dies.

S’ha de citar també Els Serrats, Cavalls d’Esports, a Os
de Balaguer. Creada l’any 2001, però amb una llarga
tradició de cria de cavalls darrera, actualment aplega
una vintena de cavalls de competició amb fama reconeguda a nivell internacional.

Bibliografia sobre rutes a cavall:
Màrius Domingo de Pedro A cavall per Catalunya. Equitació per a tothom. 20 rutes Editorial: Cossetània.
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Les hípiques de la zona del Montsec 2012

Font: Elaboració pròpia

Esports de motor: rutes i competicions
Els esports de motor també són presents a la zona del
Montsec, almenys de dues maneres, mitjançant el disseny i gestió de rutes a motor i organitzant competicions
esportives a motor.
Les rutes en tot terreny pel Montsec són bastant habituals. Les organitzen clubs o grups d’aficionats. Acostumen a tenir un impacte positiu a la restauració, especialment quan són grups nombrosos.
Menys freqüents són les empreses que es dediquen a
organitzar rutes a visitants amb un parc de vehicles propi. A la zona del Montsec solament n’hi ha una. Rutes
Ignasi és una empresa jove amb seu a Llimiana. Organitza diverses rutes amb 4x4, 2 de jornada completa i 6 de
mitja jornada de duració. Les de jornada completa són
preferentment a l’alta muntanya: Parc Nacional d’Aigües
Tortes i Estany de Sant Maurici, Serra del Boumort o la
Vall Fosca.
També hi ha establiments d’allotjament turístic que disposen d’algun vehicle tot terreny que pot servir per portar clients a llocs de difícil accés en cotxe o a l’estació de
ferrocarril, però en cap cas és l’activitat principal.
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Trobada de 4x4 al port d’Àger

L’empresa SIP Outdoor Activities de Bassella, es troba fora de la zona del Montsec, però molt a la vora. Fa
més de deu anys que treballa a la carta per a empreses
i particulars, oferint serveis tècnics, lúdics o turístics.
Disposa de 120 hectàrees de terreny privat i preparat
per a la conducció off-road i d’un circuit privat de motocross, el Bassella MotoCross Park. També disposa
de les instal·lacions del Museu de la Moto de Bassella,
equipades per a trobades d’empresa.
Ara bé, el centre de l’esport del motor és la vila de Ponts,
on el Moto Club Segre té una llarga tradició i organitza

Esports de motor: rutes i competicions

Competicions al circuit el Bosquet

competicions a escala catalana, espanyola i internacional. El club es va fundar l’any 1969 i està dedicat des
de fa molts anys al món de la moto, concretament del
motocròs. Al circuit “El Bosquet” s’hi ha celebrat moltíssimes competicions de motocròs.
L’any 2012 han organitzat:
•
•
•
•

XXXI 3 hores de Ponts, prova del campionat de Catalunya de Resistència
XLIX Motocròs de Ponts, prova del Campionat de
Catalunya
L Motocròs de Ponts, prova del campionat de Catalunya
LI Motocròs de Ponts, prova del campionat
d’Espanya

Fa poc s’ha inaugurat un nou circuit d’endurcròs Offroad a la Clua, al terme de Bassella. Per altra banda, la
localitat de Politg (Baronia de Rialb) ha acollit proves de
la Copa Catalana d’Endurets, una especialitat destinada
als més petits i que seran els futurs pilots de l’enduro,
una modalitat prou arrelada a aquestes terres. El Moto
Club Segre, organitzador de la competició, va escollir
aquest indret de la Baronia de Rialb, per ser totalment
diferent al clàssic enduro del Segre i més adaptat a
aquests pilots.

Endurcròs Off-road amb la Clua al fons

A nivell lleidatà s’ha de mencionar el Club d’Amics del
4x4 de Tàrrega que des de fa quatre anys organitza
l’Escalarre del motor al circuit permanent de Tàrrega.
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Esdeveniments esportius a la zona del Montsec
La zona del Montsec té un dinamisme important i això
explica que al cap de l’any s’hi organitzen competicions esportives de tota mena. Són esdeveniments que
atreuen molta gent, participants i espectadors. Tot i que
es tracti d’esdeveniments puntuals, s’han d’incloure
decididament als atractius turístics a potenciar. S’ha
d’aconseguir que la gent que ve per un tema puntual
s’assabenti de tot el que ofereix la zona del Montsec.
Alguns esdeveniments són organitzats per entitats locals, de maner que la seva continuïtat anual està garantida, almenys mentre hi ha hagi prou empenta. Altres
esdeveniments, campionats esportius a nivell català,
espanyol o internacional, depenen de decisions preses
en altres instàncies. Això vol dir que hi haurà variacions
d’un any a un altre.

El Trail Montroig a l’embassament de Sant Llorenç

A Àger, per posar un exemple, aquest any s’ha celebrat
el Campionat d’Espanya d’Ala delta i l’Open Nòrdic de
Parapent, prova internacional femenina. Quelcom similar
succeeix a Tartareu, amb les proves de descens en BTT
i a Ponts, amb el motocròs.
Un dels darrers esdeveniments que s’ha incorporat a
la llista és el Trail Montroig, organitzat pel Club Atlètic
Maratonians de Balaguer. Aquest any es celebra la tercera edició i és puntuable per al circuit català de curses

El campionat d’eslàlom a Ponts

Esdeveniments esportius amb més ressò de la zona del Montsec

Esquí  nàuIc
TransMontsec

Terradets

Vol  lliure  
Àger
Tartareu
Descens  BTT

Desplomat
Santa  Linya
Trail  –Montsec:  
cursa  de  muntanya
Sant  Llorenç

Balaguer

Montsec-‐Montsec
Font: Elaboració pròpia
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Aigües  braves
Motocròs

Tiurana
Ponts Rialb  BTT  Tour

Esdeveniments esportius a la zona del Montsec

de muntanya. Uns altres són les proves d’aigües braves al nou circuit de Ponts. Aquest primer any s’hi ha
celebrat proves d’eslàlom del campionat de Catalunya i
del campionat d’Espanya. No podia ser una estrena millor!. Els esports d’aigües tranqui-les han arribat també a
l’embassament de Terradets, amb diversos campionats
d’esquí nàutic d’àmbit estatal i català.
El quadre recull la relació dels esdeveniments esportius
amb més ressò que es celebren al llarg de l’any a la zona
del Montsec. És una llista prou llarga i amb molta repercussió mediàtica.

L’escalada s’ha incorporat també als esdeveniments
amb la celebració del Desplomat Meeting Internacional
d’escalada en bloc a la cova Gran de Santa Linya. Es
va iniciar l’any 2011 i hi han participat escaladors capdavanters a nivell mundial, com ara Chris Sharma, Daila
Ojeda, Tom Bolger o Ignasi Tarazona.
Com ja s’ha dit abans, l’arribada d’aficionats als diferents esports s’ha d’aprofitar per donar a conèixer els
atractius del Montsec a persones que sense aquests
esdeveniments esportius probablement no haurien vingut mai.

Esdeveniments esportius a la zona del Montsec
Nom

Tipus

Organitzador

Trail Montroig

Cursa de muntanya

Sortida: Sant Llorenç

Club Excursionista Balaguer

TransMontsec

BTT prova no competitiva

Sortida: Àger

Club Excursionista Lleida

Montsec-Montsec

Marxa de cicloturisme

Sortida-Balaguer

Club ciclista de Balaguer

Rialb BTT Tour

BTT prova no competitiva

Sortida: Tiurana

Moto Club Segre

Campionats

BTT Descens

Tartareu

Campionats

Motocròs

Ponts

Moto Club Segre

Campionats

Aigües braves

Ponts

Club Nàutic Mig Segre

Campionats

Aigües tranquil·les: esquí nàutic

Terradets

Club Esqui Nàutic Pallars Jussà / H20

Campionats

Vol Lliure

Àger

Federació Aèria Catalana

Desplomat

Escalada

Santa Linya

Federació Aèria Catalana

Font: Elaboració pròpia

El Meeting Internacional Desplomat porta molta gent a Santa Linya

http://desplomat.blogspot.com.es/p/porque.html

55

56

