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El sector turistic. L’opinió dels
empresaris del sector.
El turisme és l’únic sector econòmic en clara expansió
a la zona del Montsec. El sector agrari retrocedeix, tot i
que no d’una manera generalitzada ja que hi ha produccions clarament emergents. La indústria té pes en algun
nucli urbà, sobretot a Artesa de Segre, però té moltes
limitacions en el context actual de crisi i d’economia globalitzada. La construcció no va arribar a tenir el pes que
assolí en altres territoris, com el litoral o l’alta muntanya
però la crisi immobiliària, entesa com l’aturada general
de l’activitat constructora, també ha arribat a la zona del
Montsec.
En aquest context, el turisme, no solament és el sector productiu amb més possibilitats, sinó molt probablement l’únic amb expectatives de créixer en un futur
proper.
Tampoc convé que es converteixi en l’activitat productiva dominant. L’economia futura ha de mantenir l’equilibri
entre un sector agrari que ha de continuar pesant, una
certa presència industrial, un nivell important de serveis,
privats i públics, i un sector turístic consolidat que porti
cada cop més gent al territori.
L’anàlisi del sector turístic es dividirà en quatre capítols:

1. L’allotjament turístic, amb totes les modalitats presents a la zona del Montsec.
2. La restauració i les especialitzades gastronòmiques
3. Les produccions agroalimentàries locals
4. Les empreses de serveis turístics vinculades als esports d’aventura i al turisme actiu en general
Un primer tema és com veuen el futur els empresaris del
sector turístic del Montsec. A la consulta als empresaris
es feia la següent pregunta: Quines són les expectatives
de futur?, amb tres úniques respostes contemplades:
augmentar, mantenir-se o disminuir. Donat el context de
crisi econòmica generalitzada a la que no es veu el final
hauria sigut ingenu que s’albirés el futur amb un gran
optimisme.
Ara bé, les respostes no són gens negatives. Un 49,1%
de les respostes diuen que pensen augmentar, un altre
49,1% que es mantindran i solament un 1,8% creu que
hauran de disminuir. Sense enganyar- se en cap moment sobre la situació real, la majoria d’empreses turístiques de la zona del Montsec creuen que se’n sortiran.

Respostes a la pregunta sobre expectatives de futur (%)

Font: Elaboració pròpia
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L’allotjament turístic
L’empenta turística de la zona del Montsec es comprova
amb el progressiu increment del nombre d’establiments
d’allotjament turístic, doncs s’ha passat dels 47 existents l’any 2001 als 110 de l’actualitat, sumant les diverses modalitats d’allotjament. En poc més de 10 anys
el nombre d’establiments s’ha multiplicat per dos. Cal
remarcar que el nombre d’establiments és superior al
d’emprenedors, ja que n’hi ha alguns amb dos o més
establiments. Fet aquest aclariment, s’ha de concloure
que hi ha hagut una aposta important pel sector turístic.

d’acampada als càmpings, 6 places de mitjana per apartament turístic, i xifres exactes pel que fa al turisme rural i a les instal·lacions juvenils. De les aproximadament
2.300 places de l’any 2001 s’ha passat a les 3.250 del
2012, amb un increment de més del 40%. Aquestes xifres no comptabilitzen els campaments juvenils.
El nombre d’establiments actuals és la resultant de
nombroses obertures però també d’algun tancament.
S’observa que establiments sense continuïtat generacional acaben tancant, especialment al sector del turisme rural. El que ha vingut succeint a les explotacions
agràries durant molt temps es reprodueix també al sector turístic.

També han augmentat considerablement el nombre
de places, calculades de la manera següent: 2 places per habitació a l’hosteleria, 2,5 persones per punt

Evolució del nombre d’establiments d’allotjament turístic i de places 2001-2012
2001

2012

47

110

2.300

3.250

Establiments
Places

Font: Elaboració pròpia

La distribució per modalitats d’allotjament
L’oferta d’allotjament turístic de la zona del Montsec
es reparteix entre cinc modalitats: l’hosteleria, els càmpings, el turisme rural, els apartaments turístics i les
instal·lacions juvenils. Els 19 establiments d’hosteleria
aporten un 19,1% de les places totals i entre el turisme rural i els apartaments turístics, un altre 16,1%, un
percentatge moderat malgrat ser les modalitats més
esteses. El nombre de places d’allotjament es veu molt

reforçat per la presència de tres càmpings, que aporten
el 36,8% del total de places, i diverses instal·lacions juvenils, que n’aporten un altre 28,0%.
La majoria d’establiments són de dimensions molt modestes i de gestió estrictament familiar. La grandària mitjana és de 30 places per establiment, combinant totes
les modalitats.

Evolució del nombre d’establiments d’allotjament turístic i de places 2001-2012
Modalitat

Nombre establiments

Places
Nombre

%

Grandària
mitjana

19,1

33

     1.197            36,8

399

Hosteleria

19

622

Càmpings

3

Turisme rural

43

330

10,2

8

Apartaments turístics

32

192

5,9

6

Instal·lacions juvenils

13

Total

110

        909            28,0
3.250

100,0

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya
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La distribució territorial de l’allotjament turístic
L’oferta d’allotjament turístic està força escampada
arreu del territori. A tots els municipis hi ha algun tipus
d’establiment d’allotjament turístic en alguna de les diverses modalitats, cosa que no passava pocs anys enrere. El mapa recull aquesta notable dispersió territorial.
Curiosament, el municipi amb més establiments
d’allotjament és la Baronia de Rialb, on no massa anys
enrere no n’hi havia cap, amb una quantitat important
d’apartaments turístics, un nombre significatiu de turisme rural, i també amb un hotel obert fa poc. Àger, amb
15 establiments, ve a continuació, amb una distribució
equilibrada entre turisme rural, hosteleria, instal·lacions
juvenils i un càmping. Foradada, amb una presència important d’apartaments turístics i de turisme rural ocupa
la tercera posició per nombre d’establiments. Castell de
Mur també apareix en el grup de municipis amb més de
10 establiments, concretament 11, tot i que el nombre
d’emprenedors és una mica menor perquè hi ha diversos apartaments turístics dins d’una mateixa iniciativa
empresarial, bastant recent. També hi ha força equilibri
entre turisme rural, apartaments turístics, hosteleria i
instal·lacions juvenils.
Els dos principals municipis urbans, Artesa de Segre i
Ponts, apareixen a continuació amb 9 establiments cadascun, però amb diferències significatives: a Ponts
domina l’oferta d’hosteleria concentrada al nucli urbà,

mentre que a Artesa de Segre domina el turisme rural
escampat pels petits pobles. Camarasa té una oferta de
8 establiments, repartida a nivell territorial entre la capçalera municipal i els pobles de Sant Llorenç, Fontllonga i la Baronia de Sant Oïsme, i a nivell de modalitats,
entre turisme rural, hosteleria, instal·lacions juvenils i
dos càmpings.
Els municipis d’Isona i Conca Dellà i les Avellanes i Santa Linya compten amb cinc establiments cadascun. El
cas d’Isona és especialment significatiu per la dificultat de consolidar una oferta turística una mica important, malgrat l’empenta de visitants que va suposar la
promoció del Parc Cretaci i l’obertura del Museu de la
Conca Dellà. Tota l’oferta és d’establiments de turisme
rural escampats per diversos pobles. A les Avellanes i
Santa Linya, l’oferta està una mica més repartida entre petits establiments d’hosteleria, de turisme rural,
d’apartaments turístics i una instal·lació juvenil.
Amb quatre establiments apareixen Vilanova de Meià,
Gavet de la Conca i Os de Balaguer. Vilanova de Meià
també és un cas preocupant de manca d’arrelament
dels establiments turístics, malgrat la seva posició privilegiada al bell mig del Montsec. Desprès del tancament
d’una fonda històrica, l’oferta es limita a un petit establiment d’hosteleria, un de turisme rural i dos instal·lacions
juvenils, especialitat aquesta en que el municipi ha

Establiments d’allotjament turístic per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia
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reeixit més fins ara. A Gavet de la Conca l’oferta es concentra a la vall de Barcedana, sota una mateixa iniciativa
empresarial de llarga tradició en turisme rural. L’oferta es
complementa amb una instal·lació juvenil de la Diputació
de Lleida, a Bonrepòs, avui en dia totalment desaprofitada. Os de Balaguer té una oferta diversificada formada
per un hotel, una casa de colònies, un establiment de
turisme rural i un apartament turístic. L’oferta està repartida a nivell territorial entre el Monestir de les Avellanes,
el nucli d’Os i el petit poble d’Alberola.
La resta de municipis tenen una oferta limitada a un o
dos establiments: dos de turisme rural a Sant Esteve de
la Sarga, ambdós al petit poble de la Clua; un petit establiment d’hosteleria i un apartament turístic a Llimiana,
un alberg de joventut a Ivars de Noguera, encara pendent d’obertura, i un establiment de turisme rural a Alòs
de Balaguer.

Antigua escola rehabilitada com a alberg de joventut d’Ivars

La dispersió territorial encara es fa més palesa quan es
passa del nivell municipal al de nucli de població. Ja s’ha
dit que a la zona del Montsec hi ha unes 120 entitats de
població habitades, la gran majoria petits nuclis urbans
i algun poblament disseminat. Es comprova que en 45
d’aquestes entitats de població hi ha algun establiment
d’allotjament turístic. Ben cert que n’hi podria haver
més, però 45 pobles amb activitat turística ja és una xifra
important.
La distribució de les places d’allotjament turístic a nivell municipal dóna un mapa bastant diferent a l’anterior.
La primera constatació és el predomini dels municipis
d’Ager i Camarasa, amb més de 800 places. Aquestes
xifres elevades s’expliquen sobretot per la presencia de
càmpings, un a Àger i dos al terme de Camarasa, els
establiments amb més capacitat, amb molta diferència.
També hi ajuda la presència d’instal·lacions juvenils, un
tipus d’establiment que acostuma a tenir també una capacitat comparativament elevada. Tant a Àger com a Camarasa hi ha també dos instal·lacions juvenils.
Per damunt de les 200 places de capacitat apareixen
tres municipis: Castell de Mur, Vilanova de Meià i Ponts.
A Castell de Mur també hi ha dos instal·lacions juvenils,
a més d’un dels hotels més grans de la zona i diversos
establiments de turisme rural i apartaments turístics. A
Vilanova de Meià, l’elevat nombre de places s’explica
també per la presència de 2 instal·lacions juvenils. A
Ponts, en canvi, gairebé totes són places d’hosteleria

Places totals d’allotjament turístic per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia
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repartides entre els diversos establiments del nucli urbà.
Per damunt de 100 places apareixen també tres municipis, Os de Balaguer, Artesa de Segre i la Baronia de
Rialb. En el cas d’Os de Balaguer, les places es concentren fonamentalment a l’hotel i la casa de colònies del
monestir de les Avellanes. A Artesa de Segre, l’oferta
es reparteix entre l’únic establiment hoteler de la vila i
els diversos de turisme rural escampats pels pobles. A
la Baronia de Rialb, la gran presència d’establiments,
16 en total, es tradueix en una xifra modesta de places, 128. Es també el cas de Foradada, amb bastants
establiments, entre turisme rural i apartaments turístics,
però amb un nombre més modest de places. La xifra

de Gavet de la Conca també es veu inflada per les 60
places, més potencials que reals, de l’aula de natura de
Bonrepòs.
La resta de municipis es queden per sota de les 50 places d’allotjament turístic: 48 a l’alberg d’Ivars de Noguera, 35 als establiments de turisme rural d’Isona i
Conca Dellà, 24 entre els dos establiments de Llimiana,
17 entre les dues cases de turisme rural de la Clua, al
municipi de Sant Esteve de la Sarga, i 8 de la casa de
turisme rural d’Alòs de Balaguer. És especialment significatiu el cas d’Isona, amb una oferta molt petita donada
la promoció turística del municipi durant bastants anys.

El pes moderat de l’hosteleria
Dins d’aquesta modalitat d’allotjament turístic s’inclouen
des dels hotels i aparthotels fins les clàssiques fondes
de poble de tota la vida, que acostumen a tenir la categoria de pensió. El nombre d’establiments esta molt
estabilitzat: l’any 2001 hi havia 17 establiments i avui
en dia n’hi ha 19, amb un total de 622 places (311 habitacions que s’han considerat totes dobles), xifra molt
similar a les 638 de l’any 2001. Els establiments actuals
estan repartits entre categories i capacitat força diferents. Es constata que l’hosteleria ha participat molt poc
a l’increment de l’oferta d’allotjament turístic.

L’evolució de l’hosteleria. 2001-2012
2001

2012

Establiments

17

19

Places

638

622

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya

Territorialment, els establiments d’hosteleria estan repartits entre 10 municipis. La concentració més gran
es troba Ponts, nucli de parada habitual en les comunicacions amb Andorra, tant des de l’àrea de Barcelona
com des de Lleida i l’interior de la península. A Ponts

Distribució dels establiments d’hosteleria per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia
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hi ha 6 establiments amb un total de 230 places. El segon municipi amb més implantació és Castell de Mur,
amb 2 establiments i un total de 114 places. Segueix en
importància, el municipi d’Os de Balaguer, amb un únic
establiment, l’Hostatgeria del Monestir de les Avellanes.
A Artesa de Segre hi ha un establiment de llarga tradició, l’Hostal Muntanya, amb un total de 58 places. Al
municipi d’Àger hi ha tres establiments, dos d’obertura
recent, l’hotel Port d’Àger i l’aparthotel de Cal Maciarol,
una ampliació de la casa de pagès tradicional. També
molt recent és l’obertura de l’hotel Heretat de Guàrdia a
la Baronia de Rialb, municipi que ha fet una aposta forta
pel desenvolupament turístic.

de dos estrelles, l’hotel del Santuari del Sant Crist, obert
pocs anys enrere.
Es comprova que la zona del Montsec acapara gran
part de l’oferta d’hosteleria de la Noguera però que té,
en canvi, un pes molt menor a l’oferta d’hosteleria del
Pallars Jussà, amb una part d’alta muntanya amb més
implantació turística.
Implantació de l’hosteleria per àrees i comarques 2012

La resta de l’oferta es reparteix entre petits establiments
repartits entre els municipis de Camarasa (1 a Camarasa i 1 a la Baronia de Sant Oïsme), 1 a les Avellanes i
Santa Linya, 1 a Vilanova de Meià (1 establiment a Santa
Maria de Meià i un de tancat avui en dia, la Fonda Pissé
de Vilanova de Meià, que no s’ha comptabilitzat), i un a
Llimiana (Centre del Montsec de Llimiana).
Es comprova que una gran part de l’oferta es concentra
als municipis de la Noguera, amb 16 establiments i 490
places, mentre que els municipis pallaresos del Montsec
solament apleguen 3 establiments, amb un total de 132
places.
També serà interessant analitzar tot l’àmbit comarcal,
tant de la Noguera com del Pallars Jussà. En aquesta
darrera comarca, l’hosteleria té un pes rellevant amb 21
establiments i 788 places, però es concentra sobretot
als principals nuclis urbans, Tremp i la Pobla de Segur, i
a la part d’alta muntanya, sobretot a la vall Fosca. L’àrea
pallaresa del Montsec té un pes comparativament petit,
amb solament 3 establiments i 132 places. S’ha de remarcar, però que entorn de l’embassament de Terradets
hi ha una implantació hotelera important.
A la Noguera, la implantació hotelera aplega 22 establiments amb 720 places, però, en aquest cas, la major
part dels establiments d’hosteleria es troben a la part
septentrional, repartits entre les àrees del Montsec i del
Mig Segre, mentre que la baixa Noguera té un pes comparativament petit, amb solament 5 establiments i 208
places, concentrades sobretot a la capital comarcal. Cal
remarcar la feble implantació hotelera de la ciutat de Balaguer, amb solament 4 establiments i 196 places. Els
establiments de la capital comarcal se situen a la banda
baixa, amb 2 pensions, un hotel d’una estrella i un hotel

8

Font: Elaboració pròpia

Modalitat i categoria dels establiments
L’oferta d’hosteleria de la zona del Montsec és manté
molt estable en nombre d’establiments i places però ha
millorat pel que fa a la categoria, tot i que l’oferta es continua concentrant a la gamma baixa.
Avui en dia hi ha tres establiments de tres estrelles, mentre que l’any 2001 encara no n’hi havia cap. Són l’Hotel
Terradets, a Cellers, que va passar de dos a tres estrelles
uns anys enrere, l’Hostatgeria del Monestir de les Avellanes i la Heretat de Guàrdia, a la Baronia de Rialb. Els
dos primers són els que tenen més capacitat de tota la
zona del Montsec, mentre que el tercer, i més nou, és de
dimensions més reduïdes, en una antiga casa pairal del

Els càmpings porten molta gent al territori

Categoria i capacitat dels establiments d’hosteleria 2012
Categoria

Establiments

Places
Nombre

%

Capacitat
mitjana

H***

3

192

30,9

64,0

H**

4

134

21,5

33,5

HA*

1

16

2,6

16,0

P

11

      280              45,0

25,5

Total

19

622

100,0

32,7

Font: Elaboració pròpia

Puig de Rialb. En conjunt apleguen el 30,9% de l’oferta
de places d’hosteleria i tenen una capacitat mitjana de
64 persones, molt per damunt de la resta d’establiments.
Els 4 establiments de dos estrelles estan repartits entre
Ponts, amb dos establiments de capacitat comparativament gran, la Guardia de Noguera i Àger, amb establiments petits d’implantació recent. En conjunt representen el 21,5% de les places hoteleres de la zona i
tenen una capacitat mitjana de 33,5 persones. Els establiments d’una estrella estan representats per un únic
aparthotel situat a Àger.
La pensió és la modalitat d’allotjament d’hosteleria més
habitual, amb 11 establiments i un 45% de la capacitat
total. La majoria són establiments de reduïdes dimen-

sions, amb una capacitat mitjana de 25,5 persones.
Donades les característiques i el tipus de clientela habitual de la zona del Montsec sembla que la millora de
la qualitat no ha de passar forçosament per pujar en
el rànquing de les categories oficials sinó per donar un
bon servei, tot i romandre a la part baixa de la gamma
hotelera. Ara bé, també hi ha espai per establiments
que es basin en alta qualitat i busquin algun tipus de
clientela més selectiva.
També s’han de citar alguns establiments que porten
anys tancats i que podrien ampliar l’oferta turística de la
zona. Es poden citar com a mínim l’hotel Juan Ramiro,
a Sant Josep de Fontdepou (Àger), l’Hotel de la Conca
Dellà, a Isona, i la Fonda Pissé, a Vilanova de Meià.

Els càmpings porten molta gent al territori
Fa molt temps que no s’obre cap nou càmping, i se’n
ha tancat algun petit establiment. L’any 1988, a la zona
del Montsec hi havia tres càmpings: el primer que es va
obrir va ser el càmping Badia, a Àger, que es beneficiava del trànsit per l’antiga carretera abans de l’obertura
de la del Doll. Posteriorment es va obrir el càmping Cel
de Rubió a la vora del Segre, al terme de Foradada, i
el càmping Zodiac, al terme de Camarasa, a la cua de
l’embassament de Camarasa. Avui en dia solament subsisteix el càmping Zodiac; el Cel de Rubió va tancar fa
uns anys i el càmping Badia es va reconvertir en associació de campistes però ja no està obert al públic general. Entorn de l’any 1990 es va obrir el càmping Vall
d’Ager, als afores del nucli d’Ager, i una mic més tard
el càmping La Noguera, a la vora de l’embassament de
Sant Llorenç, al terme de Camarasa.
L’evolució dels càmpings 2001-2012
Establiments
Places

2001

2012

5

3

1.100

1.197

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya

Els tres càmpings existents actualment a la zona del
Montsec se situen tots tres a la banda de la Noguera,
mentre que a la banda pallaresa no n’hi ha cap. Per municipis, un es troba a Àger i dos a Camarasa, La Noguera
i Zodiac. En conjunt, apleguen 479 punts d’acampada, i
aplicant una ratio de 2,5 persones per punt d’acampada
dóna una xifra global de 1.197 places, amb una capacitat mitjana de pràcticament 400 places per establiment.
També serà interessant situar l’oferta de càmpings de
la zona del Montsec en el context de les comarques
de la Noguera i del Pallars Jussà. En aquesta darrera
comarca hi ha 5 càmpings amb 1495 places, però cap
d’ells es localitza a la zona del Montsec. Els càmpings
del Pallars Jussà es troben bàsicament a l’entorn de
l’embassament de Sant Antoni i a la vall Fosca.
A la Noguera, en canvi, tota l’oferta existent, els tres
càmpings esmentats amb 1.197 places, es localitza a la
zona del Montsec, i més concretament a l’àrea turística
del Montsec d’acord amb la divisió que fa el Consell
Comarcal. A la Baixa Noguera no hi ha cap càmping i

9
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Distribució dels càmpings per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia

al Mig Segre tampoc, després del tancament del petit
càmping Cel de Rubió.
Com passa en altres modalitats d’allotjament turístic, es
comprova que els municipis pallaresos del Montsec tenen molt poc pes en l’oferta de la comarca (en càmpings,
cap)i, en canvi, els municipis del Montsec de la comarca
de la Noguera concentren tota l’oferta comarcal.

Els càmpings són focus de dinamització i estan associats a les activitats d’excursionisme i d’aventura pròpies del Montsec. El Càmping Vall d’Àger és el punt de
partida de molta activitat de vol lliure i és també la seu
del centre BTT de la Noguera. Els altres dos càmpings, a
la vora dels embassament de Camarasa i Sant Llorenç,
estan molt vinculats a activitats d’esports nàutics.

Implantació dels càmpings per àrees i comarques 2012

Font: Elaboració pròpia
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Implantació creixent del turisme rural
És la modalitat d’allotjament turístic que compta amb
més establiments i que està més escampada pel territori. Actualment hi ha 43 establiments de turisme rural
repartits per tota la zona, mentre que l’any 2001 eren
solament 18. L’increment ha estat molt important. La
iniciativa Leader hi ha tingut un pes considerable, especialment el període 1999-2006 en que va funcionar el
Leader del Montsec Sostenible, circumscrit a la zona del
Montsec. Els 43 establiments actuals ofereixen un total
de 330 places, mes del doble que l’any 2001.
L’evolució del turisme rural. 2001-2012
2001

2012

Establiments

18

43

Places

155

330

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya

Els establiments de turisme rural estan escampats per
13 dels 16 municipis de la zona del Montsec; solament
Ivars de Noguera, Llimiana i Ponts no tenen cap establiment de turisme rural. El municipi on el turisme rural té
més arrelament és Àger, amb 9 establiments i 63 places,
seguit d’Artesa de Segre, Isona i Conca dellà i Foradada, amb 5 establiments, i la Baronia de Rialb i Castell de
Mur, amb 4 establiments.

La distribució per nuclis de població orienta sobre el
grau de dispersió del turisme rural arreu del territori. Ja
s’ha vist que a la zona del Montsec hi ha gairebé 120
nuclis de població habitants, la majoria molt petits. En
total hi ha 26 nuclis habitants amb algun establiment de
turisme rural. El municipi d’Artesa de Segre, per exemple, en té 5, repartits entre 4 entitats de població (amb
nucli urbà o poblament disseminat): Collfred, Folquer,
Montmagastre i Vall-llebrerola.
El nombre d’establiments és superior al d’empresaris
turístics, doncs en alguns casos diversos establiments
pertanyen a un mateix propietari/empresari. Agulló, al
municipi d’Ager, per exemple, té 5 establiments, però
agrupats en dos empresaris; Sant Martí de Barcedana,
un altre exemple, té tres establiments, però un únic empresari. La xifra important és la d’establiments, ja que
cada un correspon a una iniciativa empresarial nova.
Els municipis pallaresos de la zona del Montsec apleguen en conjunt 13 establiments de turisme rural, amb
un total de 106 places. Els de la Noguera apleguen 30
establiments, amb un total de 224 places.
També serà interessant observar tot el marc comarcal.
Al Pallars Jussà, el turisme rural està molt arrelat, amb
60 establiments i prop de 500 places, 480 en concret.

Distribució dels establiments de turisme rural per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia
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Modalitats d’establiments de turisme rural

La zona del Montsec hi té un pes relativament petit, ja
que la major part del turisme rural es concentra més al
nord, especialment als municipis d’alta muntanya de la
Torre de Cabdella i Sarroca de Bellera.

La legislació sobre turisme rural a Catalunya es remunta
al Decret 365/1983, de 4 d’agost, pel qual es creava la
modalitat d’allotjament turístic “Residència-Casa de Pagès” amb la finalitat de promoure els recursos turístics
de les comarques catalanes. Actualment, és el decret
313/2006, de 25 de juliol, el que regula els establiments
de turisme rural i estableix les diverses modalitats. Es
distingeix d’entrada entre dos grups: les cases de pagès
o establiments d’agroturisme i els allotjaments rurals,
separats per si el titular exerceix o no activitats agràries.

A la Noguera, en canvi, la major part del turisme rural
es concentra a la zona del Montsec i del Mig Segre. A
la comarca hi ha actualment 44 establiments amb 329
places, però Balaguer i la Baixa Noguera tenen una representació petita al turisme rural, amb només 8 establiments i 53 places.
En definitiva, al Pallars, la zona del Montsec representa
la part més feble del turisme rural, concentrat sobretot
al nord, mentre que a la Noguera, la Zona del Montsec
aplega la part fonamental del turisme rural, amb poca
implantació més al sud.
Implantació del turisme rural per àrees i comarques 2012

1. Les Cases de pagès o establiments d’agroturisme
són aquells en els quals la persona titular, pagès o
pagesa professional, obté rendes agràries, ramaderes o forestals d’acord amb els criteris normatius del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i on
les persones usuàries poden conèixer les tasques
i activitats pròpies de l’explotació agrària a la qual
estan vinculades.
2. Els allotjaments rurals són aquells establiments en
els quals el seu titular no està obligat a obtenir rendes agràries, ramaderes o forestals, però ha de residir efectivament a la mateixa comarca o habitatge,
depenent de la modalitat.
Serà interessant veure aquesta classificació aplicada a
la zona del Montsec:
La distribució entre cases de pagès o establiments
d’agroturisme i allotjaments rurals és molt igualada:
22 establiments amb agroturisme enfront de 21 allotjaments rurals. Pel que fa a les places, la distribució és
bastant similar, amb un lleuger predomini dels establiments d’agroturisme, amb un 53,9% de les places totals. Els establiments d’agroturisme tenen una grandària
mitjana de 8,1 persones, lleugerament superior, a les 7,7
persones del conjunt de tots els establiments rurals de
la zona del Montsec.

Font: Elaboració pròpia

Distribució entre agroturisme i allotjaments rurals 2012
Establiments
Nombre
%
Agroturisme
Allotjaments rurals
Total

22

51,21

      21           48,8
43

100,00

Places
Nombre
%

Grandària
mitjana

   178          53,9

8,1

152

46,1

7,2

330

100,0

7,7

Font: Elaboració pròpia
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Tant les cases de pagès com els allotjaments rurals es
classifiquen en quatre modalitats, d’acord amb un doble
criteri 1) si es comparteix o no l’habitatge amb els titulars 2) si està ubicat en un nucli urbà o en un disseminat.
Les quatre modalitats són les següents:
1. Masia. S’entén per masia l’habitatge unifamiliar fora
de nucli, que comparteix el titular amb els usuaris
turístics i on es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions i, com a mínim, d’esmorzar.
2. Masoveria. És aquell habitatge unifamiliar, fora de
nucli de població que es lloga en règim d’habitatge
rural, és a dir, la casa sencera.
3. Casa de poble compartida. S’entén per casa de
poble l’habitatge unifamiliar dins de nucli de població, que comparteix el titular amb els usuaris
turístics i on es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions i, com a mínim, d’esmorzar.

4. Casa de poble independent. És aquell habitatge
unifamiliar, en nucli de població on es presta el servei d’allotjament en règim d’habitatge rural.
Les dades referents a la zona del Montsec són les següents: la modalitat més abundant és la casa de poble
independent (CPI), 26 en total, un 60,5% dels establiments però solament un 44,2% de les places, amb una
grandària mitjana baixa, de 5,6 persones. En segon lloc
hi ha les cases de poble compartides (CPC), 11 en total, amb un 34,5% de les places i una grandària mitjana
bastant superior, de 10,4 persones per establiment.
Donat el predomini del poblament agrupat en petits nuclis, no és estrany que la majoria dels establiments de
turisme rural es localitzin en pobles. Els establiments en
poblament disseminat són molt menys freqüents: 4 masoveries i dos masies.

Distribució per modalitats d’establiments 2012
Establiments
Nombre
%

Places
Nombre
%

Grandària
mitjana

CPC

11

25,6

114

34,5

10,4

CPI

26

60,5

146

44,2

5,6

M

2

4,7

24

7,3

12,0

MV

4

9,3

46

13,9

11,5

43

100,00

330

100,0

7,7

Total

Font: Elaboració pròpia

Els establiments de turisme rural
segons categories
Els establiments de turisme rural es classifiquen també
segons categories, que van d’una a cinc espigues. No
és obligatori estar adscrit a una determinada categoria,
de manera que la majoria d’establiments, a la zona del
Montsec i al conjunt català, queden sense classificar.

Les dades són les següents: solament 18 establiments
estan classificats, un amb una espiga, 9 amb 2 espigues i 8 amb tres espigues. La gran majoria, 25 establiments que representen 58,5% de les places estan
sense classificar.
En general, els establiments d’agroturisme tenen més
tendència a entrar en la dinàmica de la classificació. Un

Distribució per categoria dels establiments 2012
Espigues

Establiments
Nombre
%

Places
Nombre

%

Grandària
mitjana

1

1

2,3

5

1,5

5,0

2

9

20,9

54

16,4

6,0

          78              23,6

9,8

3

          8              18,6

4

0

0,0

0

0,0

5

0

0,0

0

0,0

sc

          25            58,1
43

100,00

          193            58,5
330

100,00

7,7
7,7

Font: Elaboració pròpia
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72,2 dels establiments que tenen assignada categoria
son d’agroturisme, mentre que solament un 27,8% són
d’allotjament rural. A la inversa, la majoria d’establiments
sense classificació són d’allotjament rural, un 64%, enfront d’un 36% d’agroturisme.
Alguns establiments de turisme rural ofereixen també
servei de restauració, però són una minoria. També n’hi
ha alguns que ofereixen produccions agroalimentàries
pròpies: és el cas de cal Bonet de Camarasa, que produeix mel, de Casa Roca de Sant Martí de Barcedana,

que produeix melmelades o de Cal Ros d’Agulló (Àger)
que fa oli, melmelades, entre altres. Són iniciatives molt
interessants i que seria bo que es generalitzessin.
En general, els establiments de turisme rural semblen
decantar-se cap a les modalitats que generen menys
valor afegit: cases de poble o masoveries, on es cobra
per l’allotjament però sense oferir altres serveis. Ara bé,
aquesta sembla que és la modalitat sol·licitada per una
bona part dels usuaris, que prefereixen la independència
d’un establiment no compartit.

Distribució per categoria dels establiments d’agroturisme i d’allotjament rural 2012
Amb classificació
Nombre
%
Agroturisme

13

Sense classificació
Nombre
%

72,2

9

36,0

Allotjaments rurals

           5            27,8

16

64,0

Total

         18        100,00

25

100,0

Font: Elaboració pròpia

Les associacions de turisme rural i les xarxes de
turisme rural
El turisme rural ha tendit a associar-se des del seu començament. L’esmicolament de l’oferta en molts petits
establiments aconsella aquests agrupaments. A nivell
català hi ha dos grans associacions de turisme rural:
•

•

Turalcat (http://www.turalcat.com/cat/index.htm): està
integrada en aquests moments per dues federacions
i onze associacions de diferents comarques catalanes, entre les quals l’Associació d’Allotjaments de
Turisme Rural de La Noguera i l’Associació de Residències- Cases de Pagès del Pallars Jussà
Concatur (http://www.ecoturismecatalunya.com/) Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural,
amb molta implantació al conjunt de Catalunya, però
no a les comarques lleidatanes

L’ Associació d’Allotjaments de Turisme Rural de la Noguera (http://www.turismeruralnoguera.com/) aplega un
total de 24 establiments de turisme rural de la comarca, de les quals, 18 es troben a la zona del Montsec.
L’Associació de Residències-Cases de Pagès del Pallars
Jussà agrupa els establiments de turisme rural d’aquesta
comarca.

Xarxes de turisme rural
També s’organitza en xarxes de turisme rural amb la idea
de donar més rellevància o distinció a determinats esta-
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bliments de turisme rural. Entre altres xarxes es poden
citar les següents:
Xarxa Rural Meeting (http://www.ruralmeeting.com/). Formen la Xarxa de Petits Espais Rurals De Reunions De
Catalunya. L’objectiu de l’associació és donar a conèixer
l’oferta d’espais per a reunions i celebracions de petit
format en entorns naturals, tranquils i acollidors, a Catalunya. Aplega un total de 26 establiments dos dels quals
a la zona del Montsec: el Monestir de les Avellanes i Cal
Soldat, conjunt rural, a Collmorter (Castell de Mur)
Les gites de Catalunya. És una fórmula importada de
França i que no te cap reconeixement específic a Catalunya, on hi ha una tipologia d’establiments de turisme
rural ben tipificada. A la pràctica, els establiments que
s’anuncien com a gites s’han d’acollir a algunes de les
modalitats de turisme rural establertes. Ara bé, salvat el
tràmit administratiu, el fet cert és que els establiments
que s’anuncien com a gites volen emfatitzar la qualitat i
el confort que ofereixen a la seva clientela.
En certa manera, el model francès, estructurat entorn
de les Gîtes de France (www.gites-de-france.com) s’ha expansionat a nivell europeu amb la creació de Eurogites (/
www.eurogites.com) associació europea de turisme rural.
Ara per ara, no té incidència al Montsec

L’entrada en joc dels apartaments turístics

L’entrada en joc dels apartaments turístics
Els apartaments turístics es troben arreu, a les grans ciutats, a la platja, a l’alta muntanya, i també en àrees rurals
com el Montsec. És una modalitat d’allotjament turístic
que ha tingut una ràpida expansió en pocs anys.
A la zona del Montsec és una modalitat d’allotjament
que es pot considerar propera al turisme rural, però
sense cap vincle obligat amb l’activitat agrària ni amb
la residència al món rural. Tot i que aquesta modalitat
d’allotjament turística és relativament nova no deixa de
ser la continuïtat d’una pràctica secular: llogar cases o
habitacions en època estiuenca.
Als petits pobles i al poblament disseminat dóna
l’oportunitat de valoritzar el patrimoni immobiliari. La
rehabilitació d’antigues edificacions com habitatges turístics no solament té una component econòmica sinó
també de manteniment del patrimoni immobiliari de manera més acurada. Això és molt important quan arreu
d’aquest territori despoblat es troben edificis enrunats o
amb risc d’esdevenir runes en el futur proper.
La informació sobre els habitatges turístics de la zona
del Montsec procedeix sobretot de les webs comarcals i

locals, ja que no hi ha disponible una guia equiparable a
la de les altres modalitats allotjament turístic.
Una primera constatació és que els apartaments turístics s’han escampat arreu del territori. Amb la informació
recollida, que ha estat bastant exhaustiva però pot haver
passat per alt algun establiment, s’arriba a la conclusió
de que a la zona del Montsec hi ha 29 apartaments turístics repartits entre 8 municipis. Es concentren sobretot als municipis de la Noguera, amb 27 establiments, i
molt menys al Pallars, amb 2 establiments. La presència
mes nodrida d’apartaments turístics és al municipi de la
Baronia de Rialb, amb 11, seguit de Foradada, amb 9
establiments.
El decret 164/2010 de regulació dels habitatges d’ús
turístic ha endurit les condicions per poder obrir un habitatge d’ús turístics, nova denominació de la apartaments turístics. Entre altres requisits, s’obliga a disposar
de cèdula d’habitabilitat, un requeriment que pot afectar negativament àmbits rurals on s’havien habilitat com
apartaments turístics antigues construccions de caràcter agrari.

Distribució dels habitatges d’ús turístic per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia
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La presència de les instal·lacions juvenils
Temps enrere eren instal·lacions destinades exclusivament a un públic infantil i juvenil però poc a poc s’han
anat reconvertint en allotjaments turístics oberts també
a un públic familiar. El nombre d’instal·lacions juvenils a
la zona del Montsec ha augmentat d’una manera molt
considerable, en bona mesura gràcies a l’obertura cap
a aquest tipus de públic més ampli. Actualment hi ha
13 establiments amb un total de 909 places, gairebé el
triple que 10 anys enrere.

•

•

L’evolució de les instal·lacions juvenils. 2001-2012
Establiments
Places

2001

2012

5

13

393

909

•

Font: Elaboració pròpia amb dades de la Generalitat de Catalunya

Aquestes xifres no inclouen els campaments juvenils,
instal·lacions temporals que funcionen solament en
època estival, i dels que també es parlarà més endavant. Tampoc inclouen algunes instal·lacions que no
estan encara registrades però s’utilitzen per acollir joves, de forma temporal o esporàdica, com és el cas de
Ponts en època de competicions de piragüisme.

•

Les modalitats d’‘instal·lacions juvenils

La darrera modalitat difereix de les quatre anteriors en
que no es tracta d’edificacions amb caràcter permanent
sinó d’instal·lacions temporals limitades normalment a
l’època estiuenca. Tot i que cada modalitat d’instal·lació
té, en principi, una destinació pròpia, a la pràctica la
frontera entre unes i altres és més difícil d’establir.

La legislació catalana preveu les següents modalitats:
•

zació d’una activitat, a joves, en forma individual o
col·lectiva, i també, en determinades condicions, a
famílies, adults i grups d’infants. Hi ha albergs públics, de la xarxa de Turisme Juvenil de Catalunya
(TUJUCA) i albergs de tipus privat
Les cases de colònies. Són instal·lacions que permanentment o temporalment es destinen a donar
allotjament a grups d’infants o de joves participants
en activitats educatives en el temps lliure, culturals
i de lleure.
Granges escola. Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball
didàctic amb infants i joves en tècniques agràries i
ramaderes.
Aules de natura. Són cases de colònies que ofereixen equipaments suficients i adequats per al treball
didàctic amb infants i joves en el coneixement del
medi natural i en l’educació ambiental.
Campaments juvenils. Són instal·lacions permanents, destinades a facilitar les activitats d’acampada
de les entitats i dels grups infantils i juvenils. Estan
situades en un terreny convenientment delimitat, en
les quals la pernoctació es realitza sota cobert de
tendes de campanya, i estan dotades d’uns equipaments bàsics.

Albergs de Joventut. Són instal·lacions que permanentment o temporalment es destinen a donar
allotjament, com a lloc de pas, d’estada o de realit-

La distribució de les instal·lacions juvenils per modalitats. 2011
Modalitat
Alberg de joventut
Aula de Natura
Casa de colònies

Estab.

Catalunya
Places
%places

Noguera+Pallars Jussà
Estab.
Places
%places

125

13.510

35,0

7

407

20,7

5

242

17,2

10

715

1,9

1

60

3,1

1

60

4,3

222

19.795

51,3

     10              838              42,7

7

607

43,1

0,0

0

0

0,0

13

909

64,6

Granja escola

      17            1.718             4,4

0

Subtotal edificis

    374           35.738          92,5

     18            1305              66,5

Campaments juvenils

      23             2.886            7,5

       5              658              33,5

Total

    397           38.624         100,0

23

0

1963

Font: Secretaria General de la Joventut
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Zona del Montsec
Estab.
Places
%places

100,0

      4               498            35,4
17

1407

100,0

La presència de les instal·lacions juvenils

A nivell català, el nombre de granges escoles i d’aules de
natura ha anat minvant fins arribar a les 10 i 17, respectivament de l’any 2011. L’oferta es concentra sobretot en
dos modalitats, les cases de colònies, amb 222 establiments, i els albergs de joventut, amb 125 establiments.
Són les dues modalitats que accepten més fàcilment
l’ampliació cap a un públic familiar. El nombre d’albergs
de joventut s’ha disparat dels 43 de l’any 2008 als 125
del 2011.
A la zona del Montsec hi ha actualment 17 instal·lacions
juvenils, 13 en edificis i 4 corresponents a campaments
juvenils. La instal·lació més freqüent és la casa de colònies, amb un total de 7 repartides per 5 municipis: Àger
(Mas Portal, a Agulló), les Avellanes i Santa Linya ( Sant
Josep del Moli, a la vora de Tartareu), Os de Balaguer
(Quatre Vents, al Monestir de les Avellanes), Foradada
(Salgar, a la vora del Segre), Ivars de Noguera (pendent
d’obertura) i 2 a Vilanova de Meià (Cal Petit, a Argentera, i Santa Maria de Meià). En conjunt, els 7 establiments ofereixen 607 places, el 43,1% de tota l’oferta
d’allotjament juvenil.
Actualment hi ha 5 albergs de joventut, repartits entre 3
municipis: 1 a Àger (Vall d’Ager), 2 a Camarasa (Cal Picarol, a Fontllonga, i La Cova, a Sant Llorenç de Montgai,
i 2 a Castell de Mur (l’alberg Montsec-Mur, a Guardia de
Noguera, i l’alberg-refugi de l’estació de Cellers). Entre
els cinc albergs ofereixen 242 places, un 17,2% del total
de places d’allotjament juvenil.
L’única instal·lació juvenil que consta com a aula de natura és Bonrepòs, entre Sant Salvador de Toló i el port
de Comiols, al municipi de Gavet de la Conca. És una
instal·lació construïda anys enrere en una finca de la

Diputació de Lleida però que actualment està en suspensió, en altres paraules, que no està funcionant. Seria
molt interessant que es tornés a posar en marxa.
L’inventari d’instal·lacions juvenils es completa amb
diversos campaments juvenils repartits pels termes
d’Ager i Camarasa: Mas Portal, que a efectes pràctics
ha passat de campament a casa de colònies, i diversos campaments (El Refugi, Els Xops, Les Feixes, Les
Lloses, La Pineda) a la cua de l’embassament de Camarasa i gestionats per l’Associació Catalana de Cases
de Colònies (Esplai); Aquesta associació ha rehabilitat
i esta utilitzant l’hangar de l’estació d’Àger. El conjunt
d’aquestes instal·lacions temporals ofereixen un total
de 498 places, un 35,4% de l’allotjament juvenil de la
zona.

La distribució territorial de les
instal·lacions juvenils
En conjunt, les instal·lacions juvenils de la zona del
Montsec estan escampades per 9 municipis i per 14 nuclis de població o disseminats: Agulló i Àger i l’estació
d’Àger, del municipi d’Àger; Tartareu, del municipi de
les Avellanes i Santa Linya; Fontllonga i Sant Llorenç de
Montgai, del municipi de Camarasa; Salgar, del municipi
de Foradada; Ivars de Noguera; el monestir de les Avellanes, del municipi d’Os de Balaguer; Argentera i Santa de Meià, del municipi de Vilanova de Meià; Cellers i
Guàrdia de Noguera, del municipi de Castell de Mur; i,
Bonrepòs, del municipi de Gavet de la Conca.
L’oferta està repartida entre les dues vessants del
Montsec. Als municipis pallaresos hi ha 3 establiments i
un total de 498 places, encara que solament dos estan

Campaments juvenils a l’entorn de l’estació d’Àger
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Distribució de les instal·lacions juvenils per municipis 2012

Font: Elaboració pròpia

operatius; al municipis de la Noguera hi ha 10 establiments amb 722 places.
També serà interessant emmarcar la zona del Montsec
en el conjunt de les dues comarques. A la Noguera, tota
l’oferta es concentra a les àrees turístiques del Montsec
i el Mig Segre, mentre que a Balaguer i la Noguera
Baixa no hi ha cap instal·lació juvenil. El fet de que Ba-

laguer no tingui un alberg s’ha de considerar un dèficit que s’hauria de resoldre en un futur proper. L’única
instal·lació que no pertany a la zona del Montsec és la
casa de colònies d’Oliola.
Al Pallars Jussà, l’oferta està bastant repartida entre els
municipis del Montsec, amb tres establiments i 187 places i la resta de la comarca, amb 4 establiments i 294

Implantació del turisme rural per àrees i comarques 2012

Font: Elaboració pròpia
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places. A la zona del Montsec la principal iniciativa va
ser l’obertura de l’alberg Montsec-Mur, gestionat actualment per la Fundació Pere Tarrés i que compta amb 87
places. A la resta del Pallars una iniciativa important va
ser l’obertura, fa uns anys, de l’alberg de Tremp, amb 99
places, que forma part de la xarxa d’albergs socials de
Catalunya.

Les organitzacions que gestionen
les instal·lacions juvenils
No solament és interessant saber les instal·lacions
i les places sinó també qui les gestiona i quin nivell
d’implicació tenen amb el conjunt del sector turístic i
amb l’ús dels equipaments dinamitzadors i dels atractius
generals del territori. El quadre recull les 13 instal·lacions
ressenyades i l’entitat o l’organisme que en porta la gestió.
Serà interessant donar una ullada a les associacions de
lleure formatiu amb incidència a la zona del Montsec.
Rosa del Vents (http://www.rosadelsvents.es). Gestiona
actualment la casa de Colònies mas Portal, que s’havia
creat a partir d’una iniciativa privada local. Rosa dels
Vents actualment gestiona diverses cases de colònies,
escampades per tot Catalunya, a més d’una granjaescola a prop de Madrid. Ha estat la primera empresa
de colònies amb el certificat de Qualitat ISO 9001-2000
per la gestió integral d’instal·lacions juvenils així com
per l’organització i el disseny dels diversos programes
que realitzem en els seus centres”. Organitza colònies

escolars durant el període lectiu i colònies d’estiu. Les
colònies d’estiu d’enguany ofereix estades de 8 dies
amb el títol Aventura sota els estels. Les activitats es
desenvolupaven al COU i l’allotjament i intendència era
al mas Portal.
La Fundació Pere Tarrés (www.peretarres.org). Té una
gran presència en les activitats de formació i lleure d’infants i joves; gestiona una quantitat important
d’instal·lacions juvenils a Catalunya, a la resta de l’estat
i fins i tot a d’altres països europeus. A la zona del
Montsec gestiona l’Alberg Montsec-Mur des de la seva
obertura. Ofereixen la visita dels principals atractius del
territori: Montrebei, COU, Castell de Mur, de Llordà, Museu de la Conca Dellà, etc. El seu públic fonamental són
els escolars però també estan oberts al públic familiar.
L’Associació Catalana Cases de Colònies (ACCC) –
Fundació Catalana de l’Esplai (www.esplai.org/accc). És
una altra de les organitzacions amb implantació arreu de
Catalunya, especialment a les comarques metropolitanes. Gestionen un nombre molt elevat d’instal·lacions
i mouen una gran quantitat d’infants i joves al llarg de
l’any. L’Associació Catalana Cases de Colònies gestiona
11 cases de colònies i 9 terrenys d’acampada alhora que
desenvolupa una tasca d’educació ambiental i de conservació i protecció de la natura. Al Montsec hi són presents bàsicament a l’estiu, als campaments juvenils que
tenen a la vora de l’embassament de Camarasa. Utilitzen
l’hangar de l’estació d’Àger, rehabilitat per ells. No el fan
servir per allotjament sinó com a espai d’organització i
intendència.

Relació d’instal·lacions juvenils i d’entitats gestores 2012
Nom

Localització

Places

Titularitat

Gestió

Alberg CAL PICAROL

Fontllonga (Camarasa)

20

Privada

Privada

Alberg LA COVA

Sant Llorenç (Camarasa)

49

Privada

Privada

Alberg VALL D'ÀGER

ÀGER

46

Municipal

Privada

CC Sant Josep del Moli

AVELLANES

40

CC D'IVARS DE NOGUERA

IVARS DE NOGUERA

48

Ajuntament

CC ELS QUATRE VENTS

OS DE BALAGUER

66

Maristes

CC MAS PORTAL

ÀGER

162

Privada

Rosa dels vents

CC VERGE DE SALGAR

FORADADA

39

Bisbal d’Urgell

Fundació Esplais Santa Maria de Núria

CC STA. MARIA DE MEIÀ

VILANOVA DE MEIÀ

84

Parròquia de Balaguer

Fundació Esplais Santa Maria de Núria

CC CAL PETIT

VILANOVA DE MEIÀ

168

Privada

Privada

Alberg refugi CELLERS

CASTELL DE MUR

40

Renfe

Privada

Alberg MONTSEC-MUR

CASTELL DE MUR

87

Municipal

Pere Tarrés

CASAL BON REPÒS

GAVET DE LA CONCA

60

Diputació Ll.

Tancat

Campaments juvenils

Estació d’Àger

Amics Sant Josep del Molí
Pendent concessió

Associació Catalana Esplai
Font: Elaboració pròpia
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Fundació d’Esplais Santa Maria de Núria del Bisbat
d’Urgell. Es va crear l’any 2003 quan el fins llavors Servei de Colònies i Vacances de l’Urgell va passar de ser
una entitat de servei de colònies i vacances a una fundació que aplegaria 3 grans àrees; els centres d’esplai,
les cases i la formació. La primera realització oficial de
campaments es va fer l’any 1957 quan uns quants membres de “Acció Caritativa” de la parròquia de Balaguer,
sota les ordres de Mn. Pere Codern, realitzen dos torns
de colònies a l’antic monestir de Santa Maria de Meià,
un per a nois i l’altre per a noies. Actualment aplega les
cases de colònies de Santa Maria de Meià i de la Verge
del Salgar.
Una altra col·laboració estreta que és interessant de
mencionar és la que hi ha entre el Parc Arqueòlogic i
l’alberg la Cova de Sant Llorenç de Montgai. Els escolars
que assisteixen als cursos del Parc resideixen a l’alberg.
Per altra banda, durant anys, l’associació de lleure formatiu Ascalfò ha estat utilitzant l’estació de ferrocarril de
Vilanova de la Sal. És veu que una bona destinació de
les antigues estacions és reconvertir-les en instal·lacions
juvenils, com és també el cas d’Àger i Cellers.

La xarxa d’albergs socials
Una part de les instal·lacions juvenils existents formen
part de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). En total són 43 albergs repartits arreu
del país, dels quals 20 són propietat de la Generalitat i
23 són privats o d’altres institucions. Els albergs de XANASCAT es concentren en bona part a la ciutat de Barcelona, al litoral i a l’alta muntanya, però també n’hi ha
d’escampats per la resta del territori. A les comarques
de Ponent solament n’hi ha un, l’alberg Sant Anastasi,
a Lleida.
A la Zona del Montsec, l’única instal·lació juvenil pertanyen a Xanascat és l’alberg Montsec-Mur de Guàrdia
de Noguera. Al Pallars Jussà n’hi un altre, l’alberg de
Tremp. Es troba a faltar sobretot un alberg a la ciutat de
Balaguer. És un tipus d’instal·lació que permet viatjar a
la gent jove o a famílies que busquen opcions més barates que l’allotjament turístic més convencional.

Les certificacions de qualitat dels establiments d’allotjament turístic
Un tema recurrent és la necessitat de millorar l’oferta
turística a la zona del Montsec i arreu del país. Moltes
vegades això es va fent d’una manera discreta, gairebé
imperceptible, a partir de petits avenços a nivell de cada
establiment. Hi ha establiments que han anat més enllà
hi han obtingut algun tipus de certificació de qualitat.
Serà interessant fer un breu repàs dels diferents tipus
de certificacions i de la seva incidència a la zona del
Montsec:
Qualitat turística. La Q de qualitat turística certifica el
conjunt dels productes turístics que compleixen uns
nivells de Qualitat exigits i reconeguts en les Normes
de Qualitat de Serveis, per tal de complaure en tot moment les exigències dels seus clients. A tot Catalunya
hi ha 274 establiments turístics amb la certificació Q de
qualitat turística, però solament 65 corresponen a establiments d’allotjament turístic: 55 hotels, 9 càmpings i
1 casa de pagès. Al conjunt dels àmbits territorials de
Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran solament hi ha un establiment amb certificació de qualitat turística, el Parador
de Turisme de la Seu d’Urgell. A la zona del Montsec no
n’hi ha cap.
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EMAS. (Eco-Management and Audit Scheme). Certificat d’adhesió al sistema europeu d’ecogestió i ecoauditoria EMAS. L’EMAS és un sistema de gestió mediambiental i d’auditoria per a les empreses que operen a
l’Espai Econòmic Europeu (UE, Noruega, Liechtenstein
i Islàndia). La seva finalitat és fomentar l’adaptació de
les empreses a mètodes de producció i comercialització
que tinguin un menor impacte mediambiental i permetre
que aquesta informació sigui accessible al públic i a altres parts interessades. A tot Catalunya hi ha 164 establiments turístics amb la certificació EMAS, però solament
50 corresponen a establiments d’allotjament turístic: 27
hotels, 21 càmpings i 2 cases de pagès. Al conjunt dels
àmbits territorials de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran solament hi ha tres establiments amb certificació EMAS:
el Parador de Turisme de la Seu d’Urgell, el Xalet Refugi
Aigüestortes a la vall de Boi, i el càmpings Vall d’Ager,
l‘únic de la zona del Montsec amb aquesta qualificació.
Garantia de qualitat ambiental. L’any 1998 es va estendre el distintiu de qualitat ambiental als serveis, entre
ells, els establiments turístics. El Distintiu atorga, d’una
banda, una informació millor i més fiable als consumidors
i usuaris i, d’altra banda, promociona el disseny, la pro-

Les certificacions de qualitat dels establiments

ducció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que superen determinats requeriments
de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a
obligatoris per la normativa vigent. A tot Catalunya hi ha
228 establiments turístics amb la certificació de Garantia
de Qualitat Ambiental, la majoria dels quals, 218, són establiments d’allotjament turístic: 2 instal·lacions juvenils,
39 hotels, 26 càmpings i 151 cases de pagès.
Al conjunt dels àmbits territorials de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran solament hi ha un total de 62 establiments
amb certificació de Garantia de Qualitat Ambiental, concentrats especialment a l’alta muntanya. Són 8 hotels, 1
càmping i 53 cases de pagès. A la zona del Montsec hi
ha tres establiments amb certificat de Garantía de Qualitat Ambiental: dos de turisme rural, Casa Blasi, a la Clua
(Sant Esteve de la Sarga), i Casa Roca, a Sant Martí de
Barcedana (Gavet de la Conca), i el càmping La Noguera
a Sant Llorenç de Montgai (Camarasa).
Qualitat en destinació. El Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destins (SICTED), és un sistema de gestió
de la qualitat que atorga la Secretaria d’Estat Comerç i
Turisme del Ministeri d’Economia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. L’objectiu és el de conscienciar els municipis per tal que identifiquin objectius
comuns entre els diversos agents implicats, tant si són
públics com privats, turístics i no turístics, i promoure’ls
conjuntament com un valor de qualitat afegit a l’oferta
de la destinació. A Catalunya compten amb aquest distintiu:
•

•

Turisme rural: Alta Anoia, Berguedà, Cardener, Portes del Montseny i Vall de Sau Collsacabra (Catalunya central).
Urbano-cultural: Ruta Modernista del Vallès Oriental i Vic (Catalunya central), Vilafranca del Penedès
(Costa del Garraf), Lleida i Seu d’Urgell (Terres de
Lleida).

•

•

Sol i platja: Baix Empordà (Costa Brava), Costa del
Baix Llobregat i Garraf (Garraf), Costa del Maresme
(Costa del Maresme-Barcelona), Salou (Costa Daurada).
Viles termals: Caldes de Montbui (Catalunya Central)
i Sant Hilari de Sacalm (Costa Brava).

Ara per ara, aquesta certificació no té cap incidència a
la zona del Montsec, ni pràcticament tampoc al conjunt
dels àmbits territorials de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran.
ISO 14001. Estàndard voluntari internacional dedicat a
la gestió ambiental. A Catalunya, hi ha un total de 99 establiments turístic amb certificat ISO 14001, dels quals,
34 corresponen a establiments d’allotjament turístic. 11
càmpings i 23 hotels. Al conjunt dels àmbits territorials
de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran solament hi ha un establiment amb certificació de qualitat turística, el Parador
de Turisme de la Seu d’Urgell. A la zona del Montsec no
n’hi ha cap.
ISO 9001. Norma internacional adreçada a la millora de
la gestió i dels requisits de control dels processos. A Catalunya, hi ha un total de 70 establiments turístic amb
certificat ISO 9001, dels quals, 40 corresponen a establiments d’allotjament turístic. 2 càmpings i 38 hotels. Al
conjunt dels àmbits territorials de Ponent i de l’Alt Pirineu
i Aran solament hi ha tres establiment amb certificació de
qualitat turística, cap dels quals a la zona del Montsec.
Val a dir que hi ha associacions de lleure formatiu que
tenen la certificació ISO 9001 per al conjunt de les seves
activitats. És el cas d’algunes que operen a la zona del
Montsec, com ara Rosa del Vents, l’Associació Catalana
de l’Esplai o la Fundació Pere Tarrés.
Etiqueta ecològica de la Unió Europea (Ecolabel).
En tot Catalunya solament hi ha 6 establiments, tots
d’allotjament, amb l’etiqueta ecològica de la UE. Cap es
troba al conjunt dels àmbits territorials de Ponent i de
l’Alt Pirineu i Aran.

Visió sintètica del nombre d’establiments amb certificacions de qualitat
Catalunya

Ponent + Alt Pirineu

Zona del Montsec

Q de Qualitat turística

65

1

0

EMAS

50

3

1

Garantia Qualitat ambiental

218

62

3

Qualitat en destinació

168

0

0

ISO14001

34

1

0

ISO9001

40

3

0

Etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel)

6

1

0

Font: Elaboració pròpia
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El quadre recull de manera sintètica la incidència de les
diverses modalitats de qualitat i qualitat ambiental a nivell català, de les comarques lleidatanes (Ponent + Alt
Pirineu) i de la zona del Montsec. Cal remarcar que no
inclouen les instal·lacions juvenils.
El mapa de les certificacions de qualitat i qualitat ambiental dels establiments d’allotjament turístic de la zona
del Montsec és, ara per ara, molt limitat, amb solament
quatre establiments:
•

•

Certificat de Garantia de qualitat Ambiental: Casa
Blasi, a la Clua (Sant Esteve de la Sarga, Casa Roca,
a Sant Martí de Barcedana (Gavet de la Conca),
càmping La Noguera a sant Llorenç de Montgai (Camarasa).
Certificat d’adhesió al sistema europeu d’ecogestió
i ecoauditoria EMAS: Càmpings Vall d’Àger (Àger)

Com ja s’ha dit abans, el mapa no inclou les instal·lacions
juvenils amb certificat ISO 9001.
Certificats de qualitat i qualitat ambiental als establiments d’allotjament turístic de la Zona del Montsec 2012

Font: Elaboració pròpia
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La restauració i les especialitats
gastronòmiques locals
La restauració està àmpliament representada a la zona
del Montsec. L’any 2012, es comptabilitzen 47 establiments, alguns dedicats exclusivament a la restauració
i altres compartint-la amb l’allotjament turístic. Val a dir
que la frontera entre restaurants i cafès o cafeteries a
vegades no és sempre del tot exacta, de manera que
és possible que hi hagi algun establiment més on a la
pràctica es pugui menjar.
Els 47 establiments comptabilitzats es reparteixen per
14 municipis. Solament a Ivars de Noguera i a Sant Esteve de la Sarga no se’n comptabilitza cap, tot i que a
la Clua hi ha una casa de pagès que fa dinars als hostes. La concentració més gran d’establiments es dóna
als municipis més grans i/o amb més activitats turística.
Destaca, en primer lloc, la vila de Ponts, amb nou establiments. És un nucli habitual de parada en l’accés a
Andorra, i això explica la important oferta de restauració,
i també d’allotjament turístic. Àger i Camarasa comptabilitzen. respectivament, 9 i 8 establiments, repartits en
els dos casos entre diversos nuclis de població. Segueix
Artesa de Segre, amb sis establiments de restauració. La
majoria dels restaurants es localitzen als municipis de la
Noguera, amb un total de 42, mentre que als municipis

pallaresos del Montsec solament se’n comptabilitzen 5.
Desagregant les xifres a nivell d’entitat de població, es
comprova que n’hi ha un total de 24, la majoria nuclis
urbans, però també algun disseminat, amb presència
d’establiments de restauració.
També serà interessant situar la zona del Montsec en
el context de les comarques de la Noguera i del Pallars
Jussà. A la Noguera, l’oferta està bastant equilibrada
entre les tres àrees turístiques que considera el consell
comarcal: Montsec, 20 establiments; Mig Segre, 27 establiments; Balaguer i Baixa Noguera, 36 establiments.
A Balaguer es comptabilitzen 27 establiments de restauració, tot i que difícilment es pot considerar la ciutat com
una plaça forta de la restauració. Al Pallars Jussà, es
compra una vegada més que la zona del Montsec, amb
5 establiments, representa una part mínima de l’oferta
comarcal. La resta de la comarca aplega un total de 38
establiments, molt repartits, amb un pes important de
Tremp, la Pobla de Segur i els municipis d’alta muntanya. Destaca com a dada negativa la poca implantació
turística a la vila d’Isona amb nul·la oferta d’allotjament i
solament un establiment de restauració.

Establiments de restauració a la zona del Montsec 2012

Font: Elaboració pròpia
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Implantació de la restauració per àrees i comarques 2012

Font: Elaboració pròpia

Iniciatives vinculades a la gastronomia i l’alimentació
Entorn de la restauració i de les especialitzats gastronòmiques del Montsec han sorgit una sèrie d’iniciatives de
les que serà interessant parlar.

La Cuina de la Mel

http://www.montsec.info/lacuinadelamel/catala/cuina.html

La Cuina de la Mel va ser una iniciativa de l’Associació
Montsec Turístic. La seva presentació oficial es va fer el
mes de març de l’any 2006 al càmping La Noguera de
Sant Llorenç de Montgai. A la Cuina de la Mel s’hi ha
adherit 17 restaurant repartits per tota la geografia del
Montsec, a més de tres celles de vi (Celler del Montsec,
Vall de Baldomar i Vinya de l’Hereu) i un productor de
mel (Mel i torrons Alemany). La millor informació es troba a la web del propi consorci del Montsec: “El territori
del Montsec, terra de romaní i altres plantes aromàtiques, ha estat durant segles un marc excepcional per a
la producció de mel, això ha provocat que la mel sempre hagi estat molt present a la seva cuina. Si afegim a
aquesta tradició l’estil dels nous i innovadors cuiners
arribem a un punt d’equilibri perfecte entre experiència
i innovació a la cuina de la mel, una cuina feta amb do-
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lçor i afecte, una cuina natural inspirada en la tradició,
però ara creada amb un toc de modernitat.”
La Cuina de la Mel proposa també receptes de plats cuinats amb mel: el receptari procedeix de Casa Mercè de
Fontdepou (6 receptes), el Monestir de les Avellanes (1),
Cal Picarol de Fontllonga (4), Càmping Zodiac (4), Restaurant La Solana de Foradada (1), Restaurant Lo Ponts
(2), Masia Massanés de Sant Martí de Rialb (1) i Casa
Roca de Sant Martí de Barcedana (4).

Restauradors de la zona participants en la Cuina de la Mel

Iniciatives vinculades a la gastronomia i l’alimentació

L’àmbit territorial de la cuina de la mel

Font: Elaboració pròpia

La cuina de la tòfona

L’àmbit territorial de la cuina de la tòfona

http://www.ccnoguera.cat/tofonabaroniarialb/programa-mostra.pdf

És una iniciativa bàsicament de la Baronia de Rialb i del
Consorci Segre-Rialb. Des del 26 de novembre del 2011
al 25 de març del 2012 es va proposar una oferta culinària basada en la tòfona de la Baronia de Rialb. Ja
des de temps immemorials una part de l’economia de
subsistència d’aquesta zona es basava en la recol·lecció
de tòfones. No obstant, des de fa uns 6 anys, aquestes
es cultiven a les terres més altes de la Baronia de Rialb.
Masia Massanés i Masia Perdigués, són gairebé pioners
a Catalunya en emprendre el cultiu de tòfona negra.
A la Cuina de la Tòfona hi han participat 8 restaurants
de l’àrea del Segre Rialb i els dos productors de tòfona
negra esmentats, Masia Massanés i Masia Perdigués,
les dues de la Baronia de Rialb. Els restaurants es distribueixen entre la Baronia de Rialb (Gualter i Masia Massanés, aquest darrer també productor), Ponts (Lo Ponts
i Valldans), Tiurana (Solés), tots cinc de la comarca de la
Noguera, i Bassella (Cal Ton d’Ogern) i Peramola ( Can
Boix i La Masia).

Font: Elaboració pròpia
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L’àmbit territorial de Noguera Cuina

Font: Elaboració pròpia

Noguera Cuina
http://www.nogueracuina.com

Noguera Cuina és un col·lectiu de restauradors que han
decidit unir-se per a mostrar el millor de la Gastronomia
de la Noguera. Aplega un total de 11 restaurants repartits per la comarca: 4 a Balaguer (Cal Pepito, Cal Xirricló,
Espígol i el Santuari del Sant Crist), 2 a Vallfogona de
Balaguer (Farré i El Dien), i un a Fontdepou (Casa Mercè), Monestir de les Avellanes, Cubells (Roma), Foradada (La Solana) i Ponts (Lo Ponts).
Noguera Cuina també estableix complicitats amb els
productors de vi de la comarca, concretament amb Vall
de Baldomar i Costers del Sió, i amb empreses proveïdores: Pàmies Productes Hortícoles, Cafès Roma i Pigot-Dis, de Balaguer, i altres de Lleida.

Slow Food de les Terres de Lleida i la Fira de
l’Alimentació i Salut de Balaguer
http://terresdelleida.slowfood.es/

Slow Food Terres de Lleida va néixer el 2006 i té la seu a
Balaguer. Des del seu naixement ha reivindicat una nova
alimentació que ha de millorar la nostra salut i la del planeta. Per això s’ha proposat sumar l’ús i el coneixement
de les plantes medicinals a l’hàbit alimentari diari. Ho
expliquem així: “En un moment donat vam considerar
que l’expressió “per esmorzar, sopes de farigola” resumia molt bé aquesta filosofia. El retorn a una alimentació
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sana i natural, a partir de, en aquest cas, tres elements
bàsics: el pa de cada dia, sense additius, evidentment;
l’ou que ens proporcionen els animals que hem criat, i la
farigola, que ens aporta tots els beneficis que la natura
ens brinda a partir de les plantes silvestres que ens són
regalades.”
La Fira d’Alimentació i Salut de Balaguer l’organitzen
l’Slow Food Terres de Lleida i la Dolça Revolució de les
Plantes Medicinals. L’any 2012 s’ha celebrat la cinquena edició. El programa d’aquest any incloïa: Mercat de
la Terra amb artesans de l’alimentació naturals, plantes medicinals i remeis curatius, Conferències sobre
l’alimentació i la salut, Mostra de Formatges de Pastor
de Catalunya, Tallers, Tastos, Mercat de Planters, Recital de Músiques Trobades.

L’Associació de Professionals de l’Àmbit turístic del Pallars Jussà (APAT) i el Tast del Pallars
El maig del 2011 es va crear l’Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic, APAT Pallars Jussà, amb
l’objectiu d’impulsar el turisme a la comarca. En el moment de la seva creació incloïa 19 establiments entre
hotels, restaurants i cases de pagès. D’aquests 19, 4
es troben a la zona del Montsec, dos establiments de
turisme rural, Casa perdiu, a Guardia de Noguera i Casa
Roca, a Sant Mati de Barcedana, i dos hotels, la Rectoria, de Guardia de Noguera, i l’Hotel Terradets/restaurant del Llac a Cellers.

Iniciatives vinculades a la gastronomia i l’alimentació

Entre les seves primeres iniciatives destaca el Tast del
Pallars, Jornades Gastronòmiques de la Primavera, que
es van dura a terme per primer cop el mes de juny de
l’any 2011. Al Tast 2012 hi han participat dos establiments de la comarca: Casa Roca i Hotel Terradets. Cal
remarcar que l’any 2011 també es va celebrar la primera
Fira del Vi de Talarn, que va tenir lloc el 12 de juny del
2011, i que també ha tingut continuïtat anual.

Cuina pallaresa: l’Associació Gastronòmica La
Xicoia
L’Associació Gastronòmica La Xicoia agrupa professionals de la restauració que volen difondre els atractius
i les característiques de la cuina pallaresa. El seu tret
diferencial són, sens dubte, els productes de muntanya.
La Xicoia va néixer l’any 2003. Des de llavors organitza
anualment el Ral·li Gastronòmic, on es poden degustar
plats tradicionals i apostes innovadores als restaurants
que integren el col·lectiu. L’oferta gastronòmica es complementa amb activitats divulgatives i de formació. Dins
d’aquestes jornades també hi ha concursos culinaris i
es lliura la Xicoia d’Or, que premia personatges populars d’arreu de l’estat espanyol, productes alimentaris i
la trajectòria de destacats cuiners.
Formen part d’aquesta agrupació: Ca l’Andreu, Cafè
Pessets, El Pigal, Fonda Farré, Hotel Castellarnau, Hotel
de Rei, Hotel els Puis, Hotel La Morera, Hotel Montaña,
Hotel Pessets, Hotel Poldo, Hotel Roya, Pensió Andreva, Pensió Can Mariano, Pensió Trainera i el Roch Hotel.
Encara que és una associació pallaresa, a la pràctica es
concentra gairebé exclusivament al Pallars Sobirà. No té
incidència a la zona del Montsec.
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Les produccions agroalimentàries locals

Les produccions
agroalimentàries locals
Una gran part del sector agrari de la zona del Montsec
no té contacte amb el turisme, fins i tot pot tenir-ne una
visió crítica. Però hi ha una part del sector agroalimentari
que si que es vincula molt directament amb el turisme:
són les produccions agroalimentàries locals, produccions que amb diferents adjectius: artesanals, de qualitat, ecològiques, etc., poden anar destinades en bona
part als visitants.

la terra conreada però disminueixi el nombre de pagesos.

Conservar la fesomia agrària: una
qüestió fonamental

1. Optar per produccions locals, de qualitat i artesanals,
2. Avançar en la transformació i l’elaboració de productes derivats
3. Millorar els canals de comercialització

El sector agrari continua sent l’activitat que caracteritza
la zona del Montsec, tot i que avui en dia té més pes
al paisatge que no a l’ocupació i al PIB. Se surt de la
base de que el sector agrari ha de continuar sent un
pilar fonamental de l’economia de la zona. L’Atles de la
Nova Ruralitat, dirigit per Ignasi Aldomà i publicat per
la Fundació del Món Rural l’any 2009, classifica el territori català en 10 tipus de paisatges agraris. La zona del
Montsec entra plenament en el paisatge de les muntanyes seques prepirinenques. És un territori dur, que no
facilita les coses, on continuar fent de pagès requereix
un ser esperit de “resistent”.
Al parlar del paper del sector agrari en el desenvolupament local acostumen a dominar les argumentacions a
favor de l’agricultura de qualitat, de petites produccions,
més o menys ecològica i amb alt valor afegit. A l’hora
de la veritat, però, el sector es recolza en explotacions
grans, molt mecanitzades i allunyades dels paràmetres
ecològics. Aquest tipus d’explotacions són, i han de
continuar sent, la base del sector agrari local, ja que són
la garantia de producció “industrialitzada” d’aliments a
baix cost que necessita la societat.
Les explotacions grans, mecanitzades i amb ramaderia
integrada podran subsistir a base d’anar ampliant: més
terra, arrendant-la o comprant-la a les explotacions que
pleguin, i granges integrades més grans. Amb aquest
panorama, el nombre de pagesos continua decreixent i
tot fa pensar que la tendència es mantindrà, ja que hi ha
encara explotacions poc viables econòmicament i sense
relleu generacional. Un futur realista és que es mantingui
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L’única alternativa clara per lluitar contra la reducció del
nombre de pagesos és la introducció d’activitats de més
valor afegit, sortint de la base de que, en general, el sector agrari en genera comparativament poc. L’increment
del valor afegit s’hauria de basar en tres factors:

Aquests tipus de produccions agroalimentàries locals
són les que tenen o poden tenir vincles amb el sector turístic. Els seus productes es poden incorporar als atractius del territori i els visitants poden ser una part important de la seva clientela.

Un ventall cada cop més gran de produccions
agroalimentàries locals
El nombre d’empreses dedicades a les produccions
agroalimentàries locals no ha parat de créixer en els darrers temps. Actualment es comptabilitzen una trentena
d’empreses agroalimentàries amb un ventall de produccions cada vegada més ampli; cellers de vi, molins i envasadors d’oli, apicultors i envasadors de mel, productors de torrons i de derivats de l’ametlla, productors de
melmelades, comercialitzadors de tòfones, productors
d’embotits, formatgers, etc.
Les produccions agroalimentàries locals estan escampades per tota la zona del Montsec; són pocs els municipis
que no tenen alguna d’aquestes activitats al seu territori.
També s’ha de remarcar l’obertura d’agrobotigues, tres
a l’actualitat, tot i que hi ha molts establiments turístics
que ja fan una mica de petita agrobotiga.
Les produccions agroalimentàries locals abasten una
diversitat de productes molt considerable. Serà interessant entrar-hi amb més detall.

Vinyes i cellers de vi

Productes agroalimentaris i agrobotigues a la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia

Vinyes i cellers de vi

Cellers i DO Costers del Segre

A l’altra banda del Montsec, al poble d’Orcau (Isona i
Conca Dellà) s’ha posat en marxa Orcauvins SL, que
comercialitzen la marca Sauvella. L’empresari és Peter
Nagtegaal, holandès arrelat al Pallars des de fa anys.
Una bona part de la producció es dedica a l’exportació
a països europeus. Els dissabtes organitzen visites
guiades del celler i les vinyes, combinant-ho amb altres
atractius de l’entorn.

Les darreres dècades el sector del vi ha rebut una empenta important a l’empara de la DO de Costers del
Segre, creada l’any 1986. Està dividida en 7 subzones,
dues de les quals amb incidència a la zona del Montsec,
la d’Artesa de Segre i la del Pallars.

Dins de la zona del Montsec s’ha de mencionar el celler
de Miquel Roca a Sant Cristòfol de la Vall, a la vall de
Barcedana. Aquest celler va començar l’any 1983. Té
6 ha de vinya pròpia emparrada bàsicament amb una
varietat local, Brocada.

La subzona d’Artesa de Segre s’ha anat ampliant a
mesura que la vinya ha guanyat terreny i s’han creat
nous cellers. El nucli inicial era format pels municipis
d’Artesa de Segre, Alòs de Balaguer i Foradada, i també l’enclavament de Montclar, del municipi d’Agramunt.
Ara també abasta Balaguer, Menàrguens, Algerri, i parts
dels termes d’Os de Balaguer i Cubells. Al municipi
d’Artesa hi ha la principal concentració, arribant avui
en dia als cinc cellers: Celler del Montsec, de la cooperativa d’Artesa, Vall de Baldomar (Baldomar), Vinya de
l’Hereu (Seró), Mas Ramoneda i Agropecuària Les Pletes (Montmagastre). A Os de Balaguer hi ha el Celler de
Cal Cinto, una explotació tradicional que ha fet el salt a
empresa familiar i comercialitza, vi, vinagre, escumós i
aiguardents.

El quadre recull els cellers que hi ha actualment a la
zona del Montsec, molts més que uns anys enrere.
També s’ha de citar la consultoria enològica Gesvinic,
creada recentment a Ponts amb un paper molt actiu en
la promoció de l’enoturisme.

La vinya havia estat un conreu molt estès en altres èpoques, després es va abandonar d’una manera generalitzada i ara s’està recuperant amb produccions de qualitat. Els darrers temps s’han obert diversos cellers, la
majoria adscrits a la DO Costers del Segre, i la vinya
torna a ser present a l’economia i al paisatge.
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Vinyes i cellers de vi

Cellers de la Zona del Montsec
Celler

DO

Venda
directa

Visites
guiades

Integració en iniciatives

Celler del Montsec Artesa de Segre

Si

Si

Ruta del Vi de Lleida / Cuina de la Mel

Vall de Baldomar

Baldomar (AS)

Si

Si

Ruta del Vi de Lleida / Cuina de la Mel

Vinya de l’Hereu

Seró (AS)

Si

Si

Ruta del Vi de Lleida / Cuina de la Mel

Mas Ramoneda

Montmagastre (AS)

Si

Si

Les Pletes

Montmagastre (AS)

Si

Si

Orcauvins

Orcau (Isona i CD)

Si

Si

Si

Cal Cinto

Os de Balaguer

Si

Si

Miquel Roca

S. Cristòfol de la Vall

Si
Font: Elaboració pròpia

Si es fa una mirada al conjunt de les comarques de la
Noguera i el Pallars Jussà es comprova que l’activitat
vinícola s’estén de manera generalitzada. A la subzona d’Artesa de Segre s’ha de fer esment de tres cellers
més, fora de la zona del Montsec: Costers del Sió, a la
partida de Flix, al terme municipal de Balaguer; Celler
La Figuera, a Algerri; i, celler Casa Patau a Menàrguens.
Sense sortir de la comarca s’ha de citar també la subzona de l’Urgell, integrada pels municipis de Penelles,
Preixens i part del d’Ivars d’Urgell, on destaca el celler
del Castell de Remei.

A la subzona Pallars s’ha de citar el celler Vila Corona, a
Vilamitjana (Tremp), i la implantació més recent del celler del Castell d’Encús, al terme municipal de Talarn.
També s’ha de citar la capacitat de reclam de Licors
Portet (http://www.licorsportet.cat), al Pont de Claverol,
amb productes com la Ratafia dels Raiers, el Licor de
Cassis dera Val i l’Aiguardent a l’aroma de ceps, i amb
l’atractiu afegit del Museu dels Raiers.

Cellers de la Zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia
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L’olivera i els molins d’oli

La ruta del Vi de Lleida
La ruta del Vi de Lleida és un passeig per la gastronomia,
la cultura i la geografia lleidatanes vistes a través dels
seus cellers. Un viatge enològic en què els vins tradicionals o de nova factura dibuixen un paisatge on passat,
present i futur s’encavalquen.
Al seu origen hi ha la creació de l’Associació de la Ruta
del Vi de Lleida, un organisme autònom que uneix les
iniciatives dels sectors públic i privat per promocionar
i potenciar el turisme enològic sostenible i de qualitat a
les terres de Lleida. De nord a sud, l’Associació reuneix
ajuntaments, consells comarcals, associacions, oficines
de turisme, cellers, restaurants, establiments temàtics i
allotjaments turístics que formen una atractiva i diversa oferta turística estretament vinculada al món del vi.
La promoció compta amb el suport de la Secretaria
d’Estat de Turisme, Turisme de Lleida- Ajuntament de
Lleida, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la DO Costers del Segre i la Federació
d’Hostaleria de Lleida.
Actualment, la Ruta del Vi de Lleida inclou un total de 17
cellers, 10 restaurants, 7 establiments d’allotjament turístic i 2 enoteques. Dels cellers, n’hi ha 3 que es troben

al Montsec, concretament a la subzona d’Artesa de Segre: Vall de Baldomar (Baldomar, Artesa de Segre), Celler del Montsec (Cooperativa d’Artesa de Segre) i Vinya
l’Hereu de Seró (Seró, Artesa de Segre). També formen
part de la ruta dos restaurants del Montsec: el Restaurant del Llac (Cellers, Castell de Mur) i La Solana (Foradada), i dos establiments d’allotjament turístic: l’Hotel
Terradets (Cellers, Castell de Mur), i l’hotel del Monestir
de les Avellanes.
Dos cellers més dels integrants de la Ruta del Vi de Lleida pertanyen a la Baixa Noguera: els Costers del Sió
(Balaguer) i el Castell del Remei (Penelles), a més del
restaurant del Castell del Remei.
La Fira del Vi de Talarn i la força del
sector vinícola al Pallars
El juny del 2011 es va celebrar la primera Fira del Vi de
Talarn, que va atreure unes 700 persones. Aquest any
s’ha fet la segona. Els dos anys s’han fet visites guiades
als cellers de Castell d’Encús, de Vila Corona i de Sauvella (Orcauvins), els principals artífex de la recuperació
de la vinya i el vi al Pallars. La Fira del Vi de Talarn es
menciona també al capítol d’atractius turístics.

L’olivera i els molins d’oli
El conreu de l’olivera ha patit una forta regressió durant
dècades, fins arribar a tenir un caràcter molt secundari a
l’agricultura de la zona del Montsec. En els últims temps
s’ha produït una certa recuperació a l’empara de les petites produccions de qualitat, tot i que sense assolir la
força que ha pres la recuperació de la vinya. Els molins
d’oli van anar tancant, però els que han arribat fins avui
en dia estan ressorgint amb nova força i noves idees.
Avui en dia hi ha 6 molins d’oli funcionant al conjunt de
la zona del Montsec, dels quals, 5 a la comarca de la
Noguera. A la banda pallaresa, solament continua funcionant el molí de la vall de Barcedana.
Els molins d’oli privats també són envasadors i comercialitzadors, amb les seves pròpies marques. Acostumen a fer venda directa i en alguns casos també fan
visites guiades al molí. També hi ha petits productors
que porten l’oliva a moldre i desprès comercialitzen la
seva pròpia marca d’oli, sovint en establiments de turisme rural. És una manera de generar valor afegit a les
produccions agrícoles tradicionals.

L’associació de molins d’oli de la Noguera
Es va crear l’any 2010 i agrupa actualment un total
d’11 molins d’oli, dels quals 5 pertanyen a la zona del
Montsec: molí d ́oli de Ponts, Olis J. Macià SL d’Artesa
de Segre, Agrària de Camarasa SCCL, molí FreixesSolà i molí del Pau, ambdós d’Os de Balaguer. Els de
fora de la zona del Montsec són: molí d ́oli G. Alsina
de Castelló de Farfanya, Castelló de Farfanya SCCL,
molí de Ribelles (Vilanova de l ́Aguda), Olivarera St. Julià
SCCL de Cubells, Olí Magrí SCP D’Algerri i molí d ́oli de
Bellcaire d’Urgell.
L’objectiu és agrupar-se de cara a promocionar l’oli de
qualitat que es fa a la Noguera. Encara està en fase
embrionària però ja s’han començat a moure: Han fet
cursets de moliners, han anat a visitar altres molins, han
anat a fires....
En alguns casos el rellançament del sector de l’oli va
lligat a la recuperació d’antigues varietats o a la producció d’oli ecològic.
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Apicultura, mel i derivats

Molins d’oli actius a la zona del Montsec 2012

Font: Elaboració pròpia

Apicultura, mel i derivats
L’abundància i diversitat de la flora mediterrània fan de
l’àrea del Montsec una zona ideal per a la producció de
mel, i l’activitat té una llarga tradició a totes les poblacions de la zona. Els anys 1960 i 1970 són els de màxim
esplendor, quan molts pagesos tenien un centenar
d’arnes com a activitat complementària i alguns d’ells,
particularment al municipi d’Artesa de Segre, s’hi dedicaven de manera preferent i arribaven a produir entre 12
i 15 tones anuals de mel. Actualment queden molts pocs
apicultors locals. La zona del Montsec s’ha convertit fo-

namentalment en una zona de pas en la transhumància
dels apicultors que pugen de les Terres de l’Ebre o del
País Valencià.
Solament hi ha tres empreses que es dediquin a envasar mel i comercialitzar-la: Mels i Torrons Alemany, d’Os
de Balaguer, l’Avia Clementina, a Sant Miquel de la Vall i
l’Apicola Bonet a Camarasa, aquest darrer l’únic que és
alhora apicultor i envasador. Mels i Torrons Alemany és
la principal empresa de la zona i parteix d’una tradició

Envasadors de mel i derivats

Font: Elaboració pròpia
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Ametlla, torrons i altres derivats

familiar en la comercialització de mel iniciada els anys
1930. A partir de 1975 comencen l’envasat de mel per a
comercialitzar-la amb marca. També produeixen tota la
gamma habitual de torrons, on la mel i les ametlles són
ingredients fonamentals.
L’Avia Clementina va començar l’any 1988 a Sant Miquel de la Vall i comercialitza mel, pol·len, gelea reial, oli
d’oliva, productes enfocats bàsicament cap a botigues
de dietètica. Apicola Bonet de Camarasa va començar
amb l’apicultura i des de fa uns anys també envasen
amb marca pròpia. Una imatge típica de pobles i fires
és la furgoneta de Mel del Montsec o la de la Parada de
la Mel a la font de les Bagasses, dedicades a la venda
ambulant de productes alimentaris de la zona.
Com ja s’ha vist anteriorment, la Cuina de la Mel és una
iniciativa destinada a general valor afegit al sector apícola a base d’una oferta gastronòmica basada en la mel
en la que han participat molts restaurantde la Noguera.

Exemples de valorització de la mel: el Centre
d’Interpretació de la Mel d’Arnes
A vegades s’ha parlat de fer un Centre d’Interpretació
de la Mel a la comarca de la Noguera, i s’ha avançat

fins i tot la seva possible ubicació a Camarasa, localitat
amb important presència apícola, però la proposta no ha
acabat d’arrancar.
Un exemple reeixit, en canvi, és el museu de la mel
d’Arnes, a la terra Alta, inaugurar a l’agost de 2008. Com
diu la pròpia web: “El Centre d’Interpretació de la Mel no
és un museu típic. És un museu modern del segle XXI,
una petita joia, on s’han utilitzat les últimes tecnologies:
robòtica, informàtica, multimèdia, vídeo estereoscòpic,
etc.
El Centre d’Interpretació de la Mel pretén ser un espai
de divulgació i exposició sobre la mel, la cultura i la tradició que l’envolta, reforçant el vincle identitari d’Arnes
amb aquesta tradició centenària. El centre pretén ser un
element central de projecció del poble cap al seu entorn.
La veritable joia del Centre d’Interpretació és l’audiovisual
en 3D, on l’abella Dolça ens explicarà les feines que realitza, i ens endinsarà en el seu món quotidià. D’una forma
divertida i plena d’aventures aprendrem com és el món
de les abelles, com viuen, com s’organitzen, com produeixen i reprodueixen, quins són els seus enemics i la
seva relació amb els humans”.
http://www.arnes.altanet.org/museu/index.php

Ametlla, torrons i altres derivats
L’ametller té una presència important a la Zona del
Montsec. L’ametlla és consumida directament en fresc
o torrada, o serveix, sobretot, de base a l’elaboració de
productes també força tradicionals a la zona, com les
ametlles garapinyades, els torrons o els panellets.
La confecció d’aquests productes derivats és ben viva
a nivell familiar, però rarament se’n fa una comercialització.
Mel i Torrons Alemany d’Os de Balaguer és l’única empresa del sector que va fer el pas de l’artesania (els torrons d’Os) a la producció industrial. La tradició dels torrons a la família es remunta a l’any 1879. L’any 1983 van
aixecar la fàbrica actual. Envasen mel durant tot l’any,
mentre que la producció de torrons es concentra entre
setembre i desembre.
A Àger hi ha una empresa amb una llarga tradició en
l’elaboració d’ametlles garapinyades i les comercialitza
amb la marca Ametlles de la Vall d’Àger. És un camí que
podrien seguir altres productors d’ametlles de cara a incrementar el valor afegit del conreu, pensant sobretot en
la demanda de visitants del territori.

Torrons Alemany

Torrons Alemany

Ametlles de la Vall d’Àger
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Exemple de valorització de productes locals: els
torrons d’Agramunt
El torró d’Agramunt té la distinció d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP), d’acord amb la normativa europea,
des de l’any 2002. Actualment hi ha quatre fabriques de
torrons d’Agramunt que treballen amb IGP: Torrons A.
Lluch, Torrons Fèlix, Torrons Roig i Torrons Vicens.
http://www.igp-torrodagramunt.com/historia

La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra va començar
l’any 1989. La web de la fira ho explica així: “L’inici de

la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra es remunta a
l’any 1988 quan a iniciativa del Foment Pro-Mercat
d’Agramunt i Comarca es va organitzar un mercat dedicat al torró. La bona acollida que va tenir la iniciativa va
animar als organitzadors a obrir la participació a altres
sectors i el 12 d’octubre de l’any següent es va celebrar
la primera Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra. De
llavors ençà la fira ha evolucionat i actualment és un
punt de referència dins el calendari firal de les Terres de
Lleida.”
http://www.firadeltorro.com/

Melmelades, confitures
L’extensió dels espais forestals fa de la zona del Montsec
una àrea idònia per a la recol·lecció de fruits silvestres
i la seva venda en fresc o a través de l’elaboració de
conserves, melmelades, confitures, xarops o sucs de
fruits o la utilització com a complement en l’elaboració
de gelats, alcohols o pastissos. Aquesta ha estat una
activitat tradicional a nivell domèstic que s’ha complementat amb l’aprofitament de pomes, peres i altres fruits
conreats. En la mesura es trobin sortides comercials es
podria pensar en el conreu sistemàtic de les plantes, així
com d’algunes varietats més tradicionals de fruites conreades.
A la Zona del Montsec, Casa Roca de Sant Marti de Barcedana té una llarga tradició en la producció de confitures casolanes a partir del conreu de plantes silvestres
com mores o groselles, o d’altres conreus més clàssics
de la pròpia explotació.

Fora de la Zona del Montse s’ha de citar també Fruites
i Verdures Baldomà, de Balaguer. Ho expliquen així “A
més a més de conrear la terra en la que vivim i estimem,
en un obrador, dins la mateixa botiga, elaborem i transformem tots els excedents de temporada i en fem melmelades, patés vegetals i conserves casolanes, de qualsevol fruita o verdura de productes locals. N’elaborem
alguna amb estèvia”.
Moviments com Slow Food o Dolça Revolució, creada
per aprofundir en el món de les plantes medicinals, i per
divulgar moltes altres plantes amb grans poders terapèutics en malalties greus i ensenyar a cultivar-les per
a l’autoconsum individual, encaixen plenament amb la
idea de les produccions agroalimentàries locals.
En una línia una mica diferent s’han de citar les dues
empreses de producció de verdures ecològiques que
funcionen actualment a Llimiana.

La tòfona i els seus derivats
La tòfona (trufes a la zona del Montsec) és un fong que pertany al gènere tuberós, molt apreciat als principals mercats
del món. França. Itàlia i Espanya són els principals productors de la tòfona negra, la qual anomenaven, els més antics, “divina”, “preciosa”, “meravellosa”... i el seu sabor la fa
especialment estimada, i molt cotitzada econòmicament.
Tradicionalment ha estat un producte silvestre del bosc
que donà peu a l’ofici dels “tofonaires”, encarregats de trobar-les ajudats per gossos ensinistrats. Les condicions climàtiques han fet minvar radicalment la producció de tòfona negra silvestre i s’ha passat al “conreu” a partir d’alzines
micorizades. A Catalunya hi ha unes 100 ha on es produeix
tòfona negra. A la zona del Montsec, la producció de tòfona es concentra sobretot a la Baronia de Rialb.
http://www.ccnoguera.cat/tofonabaroniarialb/
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Experiències interessants de promoció
de la tòfona
Diverses localitats catalanes celebren Fires de la Tòfona.
Es poden citar els casos de Solsona i de Centelles.
La Fira del trumfo i de la tòfona de Solsona es celebra
des de l’any 2005. La seva web diu: “Després de set
edicions del certamen i a punt de celebrar-ne la seva
vuitena edició, podem dir que la Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya està plenament consolidada i gaudeix
d’una bona salut, tot i les dificultats econòmiques que
estem vivint.
“......una altre producte important del Solsonès és la
tòfona, per aquest motiu, comparteix protagonisme du-

Embotits i derivats carnis

rant aquest cap de setmana. Aquesta última la podem
trobar en totes les varietats possibles: fresca, en conserva, deshidratada, formatge de tòfona, embotits de
tòfona.....”
http://www.firadeltrumfo.com/

La Fira de la Tòfona de Centelles es va començar a
celebrar l’any 2008. La vila ja tenia una llarga tradició
tofonaire des de molt enrere. A finals del segle XIX, el

mercat de Centelles ja marcava el preu de la tòfona a
tot l’Estat. Avui, la tòfona torna a ser un tret distintiu de
la vila de Centelles. Als comerços locals sempre es pot
trobar tòfona en conserva o incorporada a la cuina, als
embotits, etc... i, pels volts de Nadal es fa la singular
Fira de la Tòfona de Centelles.
http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-4358-catfira_de_la_tofona_de_centelles.htm

Embotits i derivats carnis
A la zona del Montsec la ramaderia representa l’activitat
dominant de les explotacions agràries que tenen una
certa viabilitat a nivell econòmic. En la major part dels
casos els ramaders tenen contractes amb les grans
cases integradores de bestiar i obtenen un valor afegit
reduït i molt condicionat per les fortes puges i baixes
del preus. Més enllà de la cria de bestiar hi ha una activitat transformadora que compta amb una llarga tradició domèstica i artesana. Actualment és sens dubte
l’activitat artesana alimentària més important de tota la
zona del Montsec, susceptible encara d’un major desenvolupament.
El porc, que és l’animal més difós de la zona, constitueix
la base de gairebé tots els derivats carnis actuals; però
tampoc s’han de deixar de banda altres espècies que
són la base de productes amb una llarga tradició, com
la carn de xai utilitzada per a l’elaboració de la girella
pallaresa o la carn de senglar i altres espècies de caça

present en els confitats i altres derivats. Hi ha tot un
camp ampli de nous productes alimentaris artesans a
desenvolupar.
Pràcticament totes les carnisseries que es conserven
a la zona del Montsec i que cobreixen inicialment les
necessitats locals, elaboren de manera artesana embotits i altres derivats carnis, que tenen bona acceptació
entre els residents de caps de setmana i altres turistes
i gent de pas.
Si bé l’elaboració d’embotits de tipus casolà està mot
escampada arreu de la zona del Montsec, el nombre
d’empreses que comercialitzen els seus productes és
molt menor. Actualment es comptabilitzen 6 productors
d’embotits arreu de la zona del Montsec. La principal
concentració es dóna a la vila d’Isona, amb llarga tradició en l’elaboració d’embotits pallaresos.

Embotits i derivats carnis

Font: Elaboració pròpia
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Formatges i derivats làctics
L’activitat ramadera està adreçada fonamentalment
a la producció de carn, i molt menys a la de llet, tot i
que les condicions ecològiques de la zona del Montsec
serien molt adequades. A diferència del que passava
amb els embotits i derivats carnis, no hi ha tradició en
l’elaboració de productes làctics de manera casolana.
La producció de llet ofereix tres alternatives: la venda
en fresc de llet a centrals lleteres, l’elaboració de productes frescos (formatges frescos, matons, iogurts, etc.)
i l’elaboració de productes derivats de llarga conservació (formatges curats). A petita escala, a la zona del
Montsec es poden trobar exemples de les tres alternatives. Un exemple de la primera alternativa és la granja
de cabra murciana que funciona a Àger des de fa uns
anys. Solament elaboren formatge en ocasions molt especials, com ara la Fira d’Hivern d’Àger, però tenen els
coneixements tècnics per poder-ho fer.
Durant bastants anys, els únics elaboradors de formatge de tota la zona del Montsec eren els formatgers de

Clua (Artesa de Segre), que elaboraven formatge de cabra, amb ramat propi. El Suau i el Cendrat de Clua tenen
fama i són presents a moltes fires artesanals.
Més recentment, dos noves iniciatives empresarials han
eixamplat el ventall dels derivats làctics de la zona del
Montsec: Formatges Vilabella, a Basturs (Isona i Conca
Dellà) i Formatgeria de Tòrrec (Tòrrec, Vilanova de Meià).
Formatges Vilavella han entrat amb força en el sector
del formatge de cabra, amb una gamma variada de formatges artesanals i productes Delicatessen. Organitzen
visites guiades de la granja i l’obrador, amb tast de formatges inclòs i busquen la generació de sinèrgies amb
altres activitats agroalimentàries i turístiques de la zona.
Formatgeria de Tòrrec elabora productes frescos de cabra (mató, brossat, recuit, formatges frescos).
La zona del Montsec podria tenir perfectament uns
quans productors més de derivats làctics; s’hi donen
totes les condicions, fins i tot una afluència notable de
visitants que serien els principals clients.

Formatges i derivats làctics

Font: Elaboració pròpia
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Agrobotigues
L’expansió de les produccions agroalimentàries locals
ha propiciat l’obertura d’agrobotigues, establiments on
s’hi poden trobar les produccions artesanals, de qualitat, ecològiques...que no es canalitzen pels circuits
comercials més convencionals. És un aparador del que
es produeix al territori. Fa pocs anys, a tota la zona del
Montsec no n’hi havia cap, hi ara n’hi a tres, el Rebost
del Montsec, al poble de les Avellanes, a peu d’una carretera cada vegada més freqüentada, el Rebost dels Vi-

lars, oberta pel Molí del Pau a Os de Balaguer, i la Botiga
de Montsonís.
Cal remarcar que els punts de comercialització de les
produccions agroalimentàries locals no es limiten a les
tres agrobotigues esmentades. Hi ha molts establiments
d’alimentació amb presència de produccions locals.
També hi ha establiments turístics que fan funcions, a la
pràctica, de petites agrobotigues.

Agrobotigues a la Zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia

L’agricultura ecològica
http://www.slideshare.net/ccpae/estadstiques-del-sectorecolgic-a-catalunya-20002010

Les produccions de l’agricultura ecològica també són
vinculables al sector turístic. Dit així, pot semblar una
frivolització d’aquest moviment, però no és aquesta la
intenció. La idea és que les produccions ecològiques tenen una distinció especial que les fa especialment atractives per als visitants del territori.

La certificació d’agricultura ecològica
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat de Catalunya. El CCPAE és l’autoritat de
control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar

els productes agroalimentaris ecològics al conjunt del
país. El Consell figura al llistat d’autoritats públiques i
organismes de control que anualment publica la Unió
Europea.
La certificació ecològica garanteix que els productes
han estat produïts o elaborats seguint les normes de
l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot
el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.
•

•

Els productes vegetals ecològics són productes
cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant,
sense residus d’aquestes substàncies.
Els productes animals ecològics són productes
que provenen d’una ramaderia que proporciona
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•

unes condicions de vida dignes al bestiar i als ramats, amb respecte per les seves necessitats biològiques i de comportament.
Els productes ecològics elaborats són productes
agraris vegetals i animals transformats mitjançant
tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius
i auxiliars tecnològics.

El nou logotip de producció ecològica de la Unió Europea, anomenat popularment com “eurofulla”, s’ha
adaptat a l’evolució del sector i haurà de permetre una
millor identificació per part del consumidor dels productes ecològics que entren dins de la normativa de la UE
sobre producció ecològica. Juntament amb el nou segell del continent, es podran col·locar altres distintius de
caràcter regional o estatal, i privat.

Distintiu català i logotip europeu d’agricultura ecològica

L’increment del pes de l’agricultura ecològica
El pes de l’agricultura no ha parat de créixer en els darrers anys. L’any 2010 s’havia arribat als 1.639 operadors, amb un total de 83.506 conreades. Si s’agafa la
xifra actual de productors registrats, a principis del 2012
ja s’estaria en 1.929 operadors.

Operadors en agricultura ecològica 2000-2010

Font: CCPAE

Desagregant les xifres del 2010 s’obtenen els següents
resultats, sempre a nivell de tot Catalunya:
Xifres bàsiques de l’agricultura ecològica a Catalunya. 2010
Operadors

1.639

Exp. ramaderes

491

Activitats industrialsderes

609

Productors

1.247

Exp. vaquí de carn

278

Cellers

86

Empreses

692

Exp. Oví de carn

78

Emp. comercialitzadorescarn

75

Font: CCPAE
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L’agricultura ecològica a la zona del Montsec
L’agricultura ecològica també és present a la zona
del Montsec però hi té un paper molt moderat. A data
d’avui, hi ha un total de 24 operadors d’agricultura ecològica, repartits entre diversos sectors d’activitat. En 7
municipis de la zona del Montsec no hi ha cap presència
d’agricultura ecològica, en quatre més n’hi ha solament
un, mentre que ha Gavet de la Conca n’hi ha 2, un a
Fontsagrada i l’altre a sant Salvador de Toló. Als municipis d’Os de Balaguer i Sant esteve de la Sarga n’hi ha
tres a cadascun d’ells. A Artesa de Segre n’hi ha cinc,
repartits entre Seró, Tudela de Segre i la capçalera municipal. El nombre màxim es troba al municipi d’Isona i
Conca Dellà, amb 7 operadors d’agricultura ecològica,
repartits entre Basturs (4), Orcau, Benavent i Isona.
Al conjunt de la Noguera, l’agricultura ecològica té una
implantació feble, amb 22 operadors, repartits bastant
proporcionalment entre les tres àrees considerades:
Montsec (6), Mig Segre (7) i Balaguer i Baixa Noguera

(10). Al Pallars Jussà, la implantació de l’agricultura
ecològica és bastant superior, amb 83 operadors, i es
concentra sobretot a als municipis més septentrionals
especialitzats en ramaderia. Entre les empreses de la
zona del Montsec amb produccions ecologiques es poden citar les següents:
•

•
•

•
•

Cal Peretó, empresa familiar dedicada a la producció i comercialització directa d’hortalisses ecològiques, cultivades a les finques situades a Tudela de
Segre, comarca de la Noguera (Lleida). Fan agricultura ecològica des de l’any 2002.
Perla del Segre, tradicional empresa de pasta alimentària instal·lada a Ponts des de l’any 1940.
Formatges Vilabella de Basturs, fan formatges artesanals amb llet de cabra. Tenen el seu propi ramat. Treballen amb llet pasteuritzada, però també
amb llet crua.
Celler la Vinya de l’Hereu, de Seró.
Celler Orcauvins, a Orcau.

La distribució municipal dels operadors d’agricultura ecològica

Font: CCPAE
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Produccions alimentaries amb distintiu d’origen i qualitat
Serà interessant donar una breu ullada a les diferents
distincions:
La Denominació d’Origen Protegida (DOP) és la denominació emprada per designar els productes agroalimentaris que procedeixen d’un lloc o una zona geogràfica determinats, o excepcionalment d’un país, que
deguin exclusivament o fonamentalment les seves característiques al medi geogràfic, tenint en compte els
factors naturals i humans, i que siguin produïts, transformats i elaborats en el lloc o la zona geogràfica que dóna
nom a la denominació.
Els productes amb reconeixement comunitari de DOP
són els següents: l’arròs del Delta de l’Ebre, l’avellana de
Reus, el formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, l’oli de la Terra Alta,
l’oli de les Garrigues, l’oli de Siurana i l’oli del Baix EbreMontsià. En procés de reconeixement comunitari hi ha la
mongeta de ganxet, l’oli de l’Empordà i la pera de Lleida.
La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) és la denominació emprada per designar els productes agroalimentaris que procedeixen d’un lloc, una zona geogràfica o,
excepcionalment, un país que degui la qualitat especial,
la reputació o una altra característica concreta al seu
origen geogràfic i que siguin produïts, transformats o
elaborats en el lloc, la zona o el país que dóna nom a
la indicació, incloses les denominacions tradicionals de
productes agroalimentaris, geogràfiques o no, si compleixen els requisits esmentats
Els productes amb reconeixement comunitari d’IGP són
els següents: calçot de Valls, clementina de les Terres
de l’Ebre, llonganissa de Vic, patata de Prades, pollastre
i capó del Prat, poma de Girona i torró d’Agramunt. En
procés de reconeixement comunitari hi ha la vedella dels
Pirineus Catalans.
La Marca Q de qualitat alimentària (Marca Q) és una marca propietat de la Generalitat de Catalunya que s’atorga
a productes agroalimentaris que tenen unes característiques diferencials fixades per un reglament específic,
que compleixen els requisits dels graus superiors de la
normativa vigent en matèria de qualitat agroalimentària
i que són certificades per entitats externes. El distintiu
de la Marca Q consisteix en un lacre de color vermell
amb la lletra Q daurada al centre.
Els productes amb reconeixement de marca Q fins ara
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són: bombons, capó, conill, formatge, galetes, mel, peix
blau, pollastre, porc, vedella, xai, i, torrons de pralíné i
trufats de nata.
La denominació de qualitat no està condicionada per la
localització geogràfica sinó pels requisits establerts per
a cada producte per accedir-hi.
L’especialitat tradicional garantida (ETG) és una certificació de característiques específiques que reconeix,
mitjançant la inscripció al registre comunitari, un producte agroalimentari que té una composició tradicional
o que ha estat obtingut a partir de matèries primeres
tradicionals o mitjançant un mètode de producció o
transformació de tipus tradicional. L’obtenció de l’ETG
obliga els operadors a respectar un plec de condicions
definit, en el qual queda establert la descripció del producte, el procés d’elaboració així com els requisits de
control adients. Els productes amb reconeixement de
ETG a Catalunya són els panellets i el pernil serrà, i estan en estudi les neules.
La Denominació Geogràfica (DG) és un reconeixement
comunitari per a aquelles begudes espirituoses que
s’elaboren en la zona geogràfica que li dóna el nom i on
n’obtenen el caràcter i les qualitats definitives. Ara per
ara, l’única DG és la de la ratafia catalana.

L’experiència de El Nostre Corder
De totes les produccions alimentàries amb distintiu
d’origen o de qualitat, l’única presència a la zona del
Montsec és la carn de corder, concretament la de la
marca de qualitat “El Nostre Corder”.
L’APROC (Associació de Productors d’Oví i Cabrum de
Qualitat de Catalunya) és una associació originària de
les comarques de Lleida que té com a objectiu protegir i
potenciar als empresaris ramaders de corder d’arreu de
Catalunya. La missió de l’Associació és donar a conèixer l’alta qualitat de la nostra carn perquè pugui ser reconeguda i apreciada tant pel consumidor final com per
la distribució selecta, i diferenciar-la en termes d’alta
qualitat dels productes competidors, tant a nivell estatal
com internacional. La marca, el nostre corder, és la primera marca de carn de corder que obté la “Q” de Qualitat Alimentària de Catalunya, certificada per Applus.
http://www.elnostrecorder.com/
La vinculació amb la zona del Montsec ve tant de les

Artesania no alimentaria

explotacions adherides com dels punts de venda.
L’associació compta amb 8 explotacions repartides per
les comarques del Pla de Lleida. N’hi ha una a Vilamajor
(Àger). Hi ha uns 30 punts de venda, repartits per tot
Catalunya, bé botigues, bé restaurants. Un dels punts
de venda és a Ponts: Lo Xamfrà de Ponts. És l’únic a la
zona del Montsec. També n’hi ha tres a Balaguer.

L’experiència del Pallars: el projecte Al Teu Gust
Molts territoris opten per fer promoció dels seus productes agroalimentaris al marge des distintius oficials vistos
abans. Un bon exemple es dóna al Pallars Sobirà.
Al Teu Gust és la marca agroalimentària que ha desenvolupat l’Ajuntament de Tremp, en col·laboració amb
diversos agents socials, a partir d’un extens procés de
participació ciutadana iniciat l’any 2007. Aquesta marca
és la branca principal d’una estratègia de diferenciació
i comercialització de productes agrolimentaris i que ha
d’anar en coordinació amb el sector turístic. Al teu gust
té com a objectiu posar en valor els productes pallaresos i dotar-los de major reconeixement tant dins com
fora del Pallars. Aquesta acció ha estat subvencionada
pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de desenvolupament local, i està finançada amb
càrrecs als fons provinents del Servei Públic d’Ocupació
Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
http://alteugust.wordpress.com/elprojecte/

Els productors s’agrupen en els següents a apartats:
•
•
•
•
•

Carns i embotits (23 productors)
Conserves i plats combinats (1 productor)
Formatges (2 productors)
Forns de pa i pastisseries (12 productors)
Fruites i verdures (3 productors)

•
•
•

Melmelades i mel (2 productors)
Vins i licors (5 productors)
Restaurants (23 restaurants)

És un una experiència molt interessant que agrupa una
setantena d’empreses pallareses de la restauració i de
les produccions agroalimentàries locals. La zona del
Montsec pallaresa hi està representada per 14 empreses repartides entre diversos sectors d’activitat: carns
i embotits (3), formatges (1), forns (1), verdures (2),
melmelades (1), celles (2), restauradors (4). La relació
d’empreses és la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carns Monsó d’Isona
Xolis del Pallars d’Isona
Casa Batllé, d’Estorm (Sant esteve de la sarga), corders ecològics
Formatges Vilavella de Basturs
Font de pa Casa Constante de Figuerola d’Orcau
FRUITA I VERDURA ECOLÒGICA CASA NAVARRO
DE LLIMIANA
Verdures Cèlia de Llimiana
Melmelades de Casa Roca de Sant Martí de Barcedana
Celler Miquel toca de Sant Cristòfol de la vall
Celler Sauvella d’Orcau
Hotel Terradets
Restaurant La Rosta d’Isona
Restaurant Casa Roca de Sant Martí de Barcedana
Restaurant Xic’s de Cal Borrech de Figuerola
d’Orcau

També és interessant remarcar l’abast territorial, ja que
els cinc municipis hi són representats: Castell de Mur
(1), Isona i Conca Dellà (7), Llimiana (2), Gavet de la
Conca (3) i Sant Esteve de la Sarga (1).

Artesania no alimentaria
Les activitats artesanals antigues, basades en eines del
camp (forcaires d’Alentorn), o activitats lligades a la vida
quotidiana (cadiraires de Foradada) són un record del
passat que poden omplir ecomuseus però de les que
s’ha perdut la transmissió. Les estan substituint altres
activitats a cavall entre l’artesania i l’art. Un bon exemple és el taller Ocre Ferroart obert per Anna Aleman a
Llimiana.
Ocre Ferroart, artesania del ferro de Llimiana
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Serveis turístics
En aquest apartat es parlarà de les activitats empresarials que van adreçades a cobrir l’oferta de serveis turístics, en altres paraules l’oferta d’activitats a banda
de l’allotjament i restauració. Les empreses de serveis
turístics han anat eixamplant el seu ventall d’activitats
al llarg dels darrers anys. En última instància, es basen
en algun tipus d’aptitud del territori per desenvolupar-hi
determinades activitats. Un bon nombre es recolzen en
aptituds del medi físic: el vol lliure necessita unes condicions orogràfiques i climàtiques adequades; els esports
d’aigües tranquil·les necessiten rius i embassaments;
l’escalada necessita parets per pujar; l’espeleologia, coves i avencs; tot el medi natural és especialment apte
pel senderisme més tradicionals i per diverses modalitats esportives que s’han anat desenvolupant. Es
poden fer rutes en BTT, cicloturisme, a cavall, etc. De
l’aprofitament de les aptituds naturals del territori n’ha
sorgit la gran majoria d’empreses de serveis turístics.
Algunes van lligades a l’aprofitament del patrimoni cultural. Fins ara no han tingut la mateixa expansió, però són
cada cop més presents. Poden organitzar visites guiades dels elements patrimonials més importants, itineraris d’interpretació històrica, arquitectònica, etc.
En certa manera, les empreses de serveis turístics fan
d’intermediaris entre visitants i territori. Temps enrere,
estiuejants i excursionistes utilitzaven el territori i els
seus atractius d’una manera més directa. Les empreses

de serveis turístics han obert les portes a noves activitats o han “reinterpretat” activitats tradicionals.
Actualment hi ha unes 25 empreses de turisme actiu
operant a la zona del Montsec. La majoria tenen la seu
en algun municipi de la zona, però algunes la tenen en
algun municipi de fora de la zona, més o menys proper. En tot cas, totes contribueixen a eixamplar l’oferta
d’activitats que ofereix la zona del Montsec.
La relació d’activitats és força àmplia, i tendeix a incrementar-se contínuament, bé per l’aparició de noves
empreses, bé per la incorporació de noves activitats per
part de les empreses ja existents. Les empreses de serveis turístiques es reparteixen per bona part de la zona
del Montsec. El municipi amb més presència d’activitats
turístiques és Àger, amb llarga tradició en vol lliure. També els municipis de les Avellanes i Santa Linya, Os de
Balaguer, Artesa de Segre, Foradada, Ponts, Vilanova de
Meià, Castell de Mur i Llimiana tenen empreses de serveis turístics dedicades a activitats molt diverses.
Pel que fa a les localitzacions de les activitats, s’ha de
dir que s’escampen per tota la geografia de la zona del
Montsec. La vall d’Àger és una centre de referència
de vol lliure a nivell internacional. Els esports d’aigües
tranquil·les es practiquen als diversos embassaments de
la zona, especialment a Terradets, Camarasa, Sant Llorenç i Canelles, i cada cop més, també al Segre-Rialb.

Activitats de turisme actiu ofertades a la zona del Montsec 2012
Modalitat

Nombre

Modalitat

Vol lliure

8

Cavall

6

Vol amb motor

1

Tir amb arc

3

Esports nautics d'aigues tranquil.les

10

BTT

2

Esports nautics d'aigues braves

3

Puenting

2

L'escalada

4

Training camp

2

El barranquisme

6

4x4

3

El senderisme /trekking

8

Paintball

1

Espeleologia

3

Visites culturals

6

Font: Elaboració pròpia
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Nombre

Esports aeris: l’arrelament del vol lliure

Municipis amb empreses de serveis turístics i principals localitzacions de les activitats

Font: Elaboració pròpia

Els esports d’aigües braves es poden practicar des de
fa poc al flamant Parc del Segre de Ponts, recentment
inaugurat. L’escalada compta amb algunes parets realment emblemàtiques i cada cop més concorregudes. El
barranquisme és practica sobretot al Rialb, amb el forat
de Buli com indret més reconegut. Senderisme, BTT, cicloturisme, rutes a cavall, es poden practicar per tot el
territori.
El turisme cultural ha arribat més tard però també està
arrelant. Cada vegada hi ha més recintes visitables, més
visites guiades i ja comencen a sorgir empreses que
s’han especialitzat en aquest tipus de turisme actiu.
Poc a poc es van creant xarxes de cooperació dins del
propi sector de serveis turístics i també amb els esta-

bliments d’allotjament turístic. La majoria d’empreses
s’han especialitzat en una o varies activitats però ofereixen també als visitants les activitats desenvolupades
per altres empreses de la zona.
També s’observa que cada vegada hi ha més lligams
amb altres territoris propers que ofereixen activitats
que no es poden fer al Pre-Pirineu, o al menys no de
la mateixa manera. Així doncs, és fàcil trobar que les
propostes incloguin ràfting a la Noguera Pallaresa o fins
i tot esquí. I també funciona a l’inrevés, amb empreses
que operen normalment a l’alta muntanya o a Lleida i
que ofereixen també el vol lliure, el COU o la visita guiada al recinte medieval de Mur, per posar uns exemples.
Aquesta ampliació de l’abast geogràfic és sens dubte
positiva i afavoreix totes les parts que hi participen.

Esports aeris: l’arrelament del vol lliure
El vol lliure es va començar a practicar a la vall d’Àger
trenta anys enrere. Avui en dia continua sent la principal
destinació del vol lliure a Catalunya i una referència a nivell internacional. Durant uns anys, el vol lliure també es
practicava a Vilanova de Meià, amb punts d’enlairament
al Cogulló i a Sant Alís (del Montsec de Rúbies), però
ja fa anys que es va deixar córrer. Al començament, la
vall d’Àger tenia gairebé l’exclusiva; actualment, en can-

vi, ha de competir amb altres indrets que també s’han
espavilat i ofereixen bon servei i atractius variats. Els
principals indrets competidors són Castilló de Sos, a
l’Aragó, Organyà i Berga.
El nombre d’empreses es manté bastant estable. A finals dels anys vuitantes n’hi havia tres: Albatros, Parapente Pirenaic, i Club Internacional de Vol Lliure. Actual-
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ment n’hi ha quatre en funcionament: Albatros, Montsec
Activa, Entrenúvols (amb Parapent Emoció) i Alsnúvols.
També n’hi opera alguna que no té hi té la seu; és el cas
és Volarenparapente, que opera a Àger, Organyà i Berga.
Les empreses del sector fan d’escoles de vol i porten
associat un club de practicants de vol lliure. Els clubs
apleguen practicants de vol lliure que ja no necessiten
alguns serveis de l’empresa (com ara l’escola de vol)
però hi continuen vinculats. Entre els clubs s’ha de citar
Àger Delta Club i Àger Parapent Club, vinculats a Albatros, Àger Vol lliure, vinculat a Alsnúvols, i Club Esportiu
Entrenúvols.
El sector del vol lliure es troba amb dos condicionants
importants: la competència creixent entre territoris i el
sostre de demanda d’aquest tipus d’esport. Una manera
d’adaptar-se a aquest entorn més competitiu es oferir
cada cop més activitats.
1. Dins del propi vol lliure, a banda del parapent, majoritari àmpliament, i l’ala delta, també s’està obrint
pas el paramotor, un parapent amb un motor amb
hèlice que té l’avantatge de que no necessita grans
desnivells per emprendre el vol. Una pràctica molt
estesa és el descens amb un parapent biplaça,
amb monitor. Molta gent que mai faria un curs de vol
lliure ni arribaria a llançar-se sola, es pot apuntar a
aquesta modalitat més turística i que permet descarregar adrenalina en el descens i gaudir del paisatge
sense cap període llarg de preparació.
2. També hi ha una petita presència del vol amb motor,
concretament d’ultralleugers, que utilitzen una pista
d’aterratge que fan servir també els practicants del
vol lliure. Els pilots d’ultralleugers acostumen a realitzar dos tipus activitats: els rallys, amb successives
etapes al llarg de la temporada, i les trobades. Algun
any s’ha fet coincidir la Trobada de Cotxes Antics
d’Àger amb una etapa del rally d’ultralleugers, però
no ha tingut continuïtat. El que si que està arrelant
és la presència d’alguna empresa de vol amb motor.

Actualment hi opera Air Ager (www.agerair.com), que
ofereix vols en ultralleuger (pilot+una plaça). Aquesta empresa també ofereix vols biplaça en parapent.
3. Algunes empreses han entrat també en els esports
nàutics, sobretot esports d’aigües tranquil·les als
embassaments propers, però en algun cas s’ofereix
també ràfting al Pallars Sobirà. És una ampliació de
l’oferta pensada pels practicants de vol lliure, però
molt especialment per als familiars i acompanyants.
4. Algunes empreses han ampliat el ventall amb altres
pràctiques mes o menys esportives: senderisme,
barranquisme, visita de coves, BTT, etc.
El vol lliure porta molta gent a la zona del Montsec, bàsicament a la vall d’Ager, i ajuda a donar-li ressò a nivell català, espanyol i internacional. És una activitat bàsica que
ja està consolidada però s’ha de continuar potenciant.
És una activitat que té sinèrgies molt importants amb la
resta del sector turístic, especialment l’allotjament i la
restauració.

Campionats d’ala delta i parapent femení celebrats recentment

El quadre recull la varietat d’activitats que ofereixen avui
en dia les empreses de vol lliure instal.lades a la vall
d’Àger.

Empreses de vol lliure i activitats ofertades

Font: Elaboració pròpia amb treball de camp
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Esports nàutics
La zona del Montsec té grans aptituds per a la pràctica d’esports nàutics, sobretot d’aigües tranquil·les
als nombrosos embassaments. Això ha comportat
l’aparició d’un nombre important d’empreses que ofereixen aquestes activitats.

Esports nàutics d’aigües tranquil·les
Un altre gran sector d’activitat és el dels esports nàutics
d’aigües tranquil·les que es poden practicar als nombrosos embassament de la zona del Montsec. Al conjunt
de la zona del Montsec hi ha un total de 10 empreses
de serveis turístics que ofereixen els esports d’aigües
tranquil·les entre les seves activitats. En la majoria de
casos són empreses d’esports d’aventura que ofereixen
diverses activitats. La seva distribució territorial permet
agrupar-les de la manera següent:
•

•

•

•

•

Empreses amb seu a Àger: Hi ha diverses empreses
que ofereixen esports nàutics: l’Pterodactil del Pla
d’Agulló i les pròpies empreses de vol lliure.
Empreses amb seu a l’embassament de Terradets.
Hi ha dos empreses, Grimpada, a l’hotel Terradets,
i Promotur Pallars, a l’alberg-refugi de l’estació de
Cellers.
Empreses amb seu a d’altres municipis del Pallars:
H2O, amb seu a Tremp, però amb instal·lacions a
l’embassament de Terradets.
Empreses al Pont de Montanyana: L’activitat a
l’embassament de Canelles s’ha vist afectada molt
negativament aquests darrers anys per la manca
d’aigua, especialment al congost de Montrebei. Ara
queda una empresa operant-hi, Kayaking Mont-rebei, associada a Os Aventura, d’Os de Balaguer.
Empreses a Ponts i al Rialb. Un nou focus d’activitat
d’esports d’aigües tranquil·les és a l’embassament
de Rialb. Hi opera sobretot Segre Mitjà SL, ara LaPicaTripsandEvents.

Les empreses amb seu a Terradets, a Tremp i a la vall
d’Àger acostumen a operar als embassament de Terradets, Canelles i Camarasa, amb un ventall d’ofertes força ampli, que poden anar des de mitja hora fins a dies
sencers. Els altres focus d’activitat i d’iniciatives empresarials són l’embassament de Sant Llorenç i tota l’àrea
del Segre-Rialb.

Esports nàutics d’aigües braves
Els esports nàutics d’aigües braves han arribat a la zona
del Montsec de dues maneres diferents:
1. Per una banda, empreses d’esports d’aventura de la
zona han incorporat esports d’aigües braves, com
ràfting i hidrospeed, a la seva oferta d’activitats.
Es tracta d’ampliar les activitats ofertades i allargar l’estada, establint convenis amb empreses del
Pallars Sobirà. Iniciatives d’aquest estil es donen a
l’entorn de Terradets i a la vall d’Àger, indrets que
amb la millora de les comunicacions no queden gaire lluny de la zona clàssica dels esports d’aigües
braves, entre Llavorsí i Sort.
2. L’altra iniciativa ha estat el condicionament del circuit d’aigües braves al Segre, a l’alçada de Ponts,
a l’anomenat Parc del Segre, inaugurat recentment.
Un altre tram apte per aigües braves és al riu Segre
entre Dos Rius i la cua de l’embassament de Sant
Llorenç. També hi ha la possibilitat de practicar esports d’aigües braves al congost de Montrebei quan
el nivell de l’aigua és prou baix.
Actualment hi ha diverses empreses que ofereixen els
esports d’aigües braves a la seva oferta d’activitats, sobretot els desplaçaments cap al Pallars Sobirà. A l’àrea
de Ponts, els esports d’aigües braves han estat impulsats pel Club Nàutic Mig Segre, fundat l’any 1977, amb
un palmarès molt important en campionats esportius.
El club té una escola de piragüisme que està fent una
gran labor: “L’escola de piragüisme és el bressol de
l’activitat del Club Nàutic Mig Segre, que té com objectiu fonamental la promoció i divulgació del piragüisme
en els seus diferents àmbits, des de la recreació a l’alta
competició”. També estan funcionant com empresa de
serveis turístics.
http://cnmigsegre.cat/
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L’escalada

Barranquisme

El Montsec és una zona privilegiada per a la pràctica
de l’escalada, un paradís per als escaladors, com diu la
guia Lleida Climbs apareguda pocs anys enrere. Hi ha
moltes parets per pujar i de característiques força diverses. També és cert que és una activitat que s’ha mantingut sempre molt al marge del negoci turístic, en bona
part és per les pròpies característiques dels escaladors,
gent jove i normalment amb pocs recursos econòmics
que dormen al cotxe i arriben amb la carmanyola; en definitiva, que no gasten al territori.

País de barrancs com és el Montsec, el barranquisme
té una presència comparativament petita respecte als
altres esports d’aventura. Actualment hi ha sis empreses que ofereixen el barranquisme entre les seves activitats, però succeeix una cosa similar que amb els esports
d’aigües braves: les ofertes són per desplaçar-se cap
als barrancs de l’alta muntanya del Pallars Sobirà o de
la vall Fosca.

Tot això està començant a canviar, bàsicament perquè
als escaladors tradicionals de la zona se n’hi ha afegit de
nous. 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.
Actualment hi ha quatre empreses d’esports d’aventura
que ofereixen l’escalada entre les seves activitats i alguns establiments d’allotjament que s’han especialitzat
en escaladors estrangers i els hi ofereixen el servei més
integral possible.
L’escalada s’ha de considerar una activitat estratègica
de la zona del Montsec, ja que costaria trobar territoris
amb tantes aptituds. S’ha de fer una promoció selectiva
de l’escalada, adreçada sobretot a escaladors estrangers, de nivell tècnic mig-alt i amb poder adquisitiu.
L’escalada també es pot eixamplar per l’altre extrem,
amb les vies ferrades per a principiants o senzillament
per a no-escaladors. D’uns anys ençà s’han obert algunes vies ferrades, però encara poques i en llocs relativament allunyats, com l’esperó de la Pertusa o el barranc
de la Pardina.
La via ferrada oberta fa poc a la vora de l’embassament
de Sant Llorenç planteja noves possibilitats: obrir vies ferrades en paratges propers a acumulacions de visitants.
Un altre bon lloc podria ser l’entorn de l’embassament
de Terradets.
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L’excepció és la zona del Rialb, amb llocs emblemàtics
com el Forat de Buli o el barranc de Gavarra. El descens
del Forat de Buli s’ha convertit en un veritable producte
turístic i ha generat una certa activitat empresarial al seu
entorn. L’empresa amb més presència és LaPicaTrips,
amb un ampli ventall d’activitats, entre les quals el barranquisme i els esports nàutics.

Espeleologia
La zona del Montsec està plena de cavitats, avencs,
grallers o querants, per una banda, i coves més fàcilment transitables. Ha estat una activitat d’espeleòlegs
i d’excursionistes, però sense vincles significatius amb
el negoci turístic. Això ha començat a canviar amb les
visites guiades a diverses coves sense requeriments
tècnics, concretament la cova dels Muricecs i la cova
Negra de Tragó.
La cova dels Muricecs, a la vora de la presa de Terradets ha entrat en un acord de custodia del territori. La
gestió recau en l’Estació Biològica del Pallars Jussà, entitat conservacionista que vetlla per la seva preservació.
L’empresa Grimpada organitza les visites a la cova, amb
numerus clausus. A la cova Negra de Tragó, les visites
guiades les organitza Os Aventura i inclouen també la
central hidroelèctrica de Canelles.
Aquestes experiències, totalment positives, es podrien
estendre a d’altres coves de la zona del Montsec.

Senderisme i rutes
Bastantes empreses del Montsec, vuit concretament, inclouen el senderisme / trekking entre les seves activitats.
S’ofereixen visites guiades que poden incloure també
aproximacions en vehicle fins a la ruta, picnic, interpretacions de la natura, etc. És una activitat que té un públic
molt ampli, més que qualsevol altre esport més arriscat.
Molta gent volta pel territori pel seu compte o en grups
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de centres excursionistes, però també hi ha força gent
interessada en rutes guiades.
És una activitat a potenciar. El primer tema, molt important, és dissenyar un ventall de rutes atractives i amb
diferents nivells de dificultat. El segon tema, tant o més
important, és atreure gent per fer-les.

BTT i cicloturisme
Molta gent volta en bicicleta pel Montsec, bé en la modalitat BTT, bé en la modalitat cicloturisme. La gran majoria viatgen pel seu compte i tenen poca incidència en
el negoci turístic de la zona del Montsec.
Un factor positiu és l’existència de Centres BTT. Actualment a la Noguera n’hi ha un, el Centre BTT Montsec,
amb dos seus, al càmping de la Vall d’Àger i al Monestir
de les Avellanes. Hi ha 490 km de rutes senyalitzades.
També hi ha dos empreses que ofereixen BTT i cicloturisme entre les seves activitats.
Es pot dir que les possibilitats de la bicicleta des de la
perspectiva del negoci turístic del Montsec estan clarament desaprofitades, per a les dues modalitats esmentades. L’èxit de participació d’esdeveniments esportius
com la Transmontsec, de BTT, i la Montsec-Montsec, de
cicloturisme, en són un bon exemple. Que caldria fer?
Per una banda, ampliar el radi de circuits senyalitzats
pel Centre BTT-Montsec, potser obrint una nova subseu.
Les rutes de cicloturisme estan poc desenvolupades i
ofereixen moltes possibilitats. La zona del Montsec és
un territori molt ampli, més de 1500 km2, equiparable a
les comarques més grans, i és un territori ple d’atractius
paisatgístics i patrimonials.

Les hípiques i les rutes a cavall
La zona del Montsec és també idònia per a rutes a cavalls. La primera hípica es va obrir ja fa uns quants anys
a la vall d’Àger i durant molt de temps va ser l’única.
Avui en dia en funcionen 4, repartides per Llimiana, Vilanova de la Sal, Rubió i Baldomar. L’hípica de la Vall
d’Àger continua existint, però es dedica solament al
pupil·latge. El panorama es completa amb Els Serrats,
Cavalls d’Esports, a Os de Balaguer, que crien cavalls
de competició.
A la zona del Montsec hi ha actualment sis empreses
que ofereixen rutes a cavall, les quatre hípiques esmentades més dues empreses d’esports d’aventura que les
inclouen en les activitats que ofereixen i estableixen con-

venis amb alguna de les hípiques. És una bona manera
de generar sinèrgies entre les empreses que operen a
la zona. També seria interessant que els establiments
d’allotjament turístic organitzessin paquets turístics
d’un dia amb les hípiques. Ja hi ha algun exemple, però
encara molt minoritari.

Rutes a motor
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 per 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.

La valorització del patrimoni cultural i natural
De manera més lenta i modesta, el turisme actiu basat
en el patrimoni cultural va arribant a la iniciativa privada.
El nombre de recintes visitables es va ampliant i, tema
molt important, petites empreses de la zona van incorporant-se a les visites guiades, que fins ara depenien
exclusivament de l’administració local.
Actualment hi ha sis empreses que ofereixen visites culturals dins del ventall de les seves activitats. Són majoritàriament empreses d’esports d’aventura que han
decidit obrir un nou camp d’activitat en el que hi veuen
futur. També hi ha alguna empresa que s’encarrega de
la gestió d’espais visitables, com ara Peperepep Cultural, al recinte medieval de Mur. Aquesta entrada de la
iniciativa privada en el terreny dels espais visitables és
molt interessant i s’ha de potenciar. S’han d’obrir més
espais visitables i s’han de crear més empreses de gent
jove que els gestionin.
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La valorització del patrimoni natural també és un tema
emergent. Les rutes guiades de senderisme ja acostumen a tenir una component d’interpretació del medi natural. Això lliga amb l’ecoturisme, entès com una forma
ambientalment responsable de viatjar o visitar àrees naturals poc alterades amb l’objectiu de gaudir, apreciar i
estudiar llurs atractius naturals i manifestacions culturals
associades, presents i passades, a través d’un procés
que promou la conservació. A banda de ser la manera
més raonable d’apropar-se al medi natural, l’ecoturisme
també pot ser un producte turístic específic adreçat a un
públic més exigent i interessat.
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