Pla de Desenvolupament Sostenible
del Turisme del Montsec 2013-2017
Resum de la sessió participativa sobre serveis turístics
Assistents a l’acte:
Empresaris d’allotjament turístic
Xavier Boixadors, Lluís Pijuan, Benjamí Vallmanya.
Carme Brusau i Romà Pujadas, de l’equip redactor

Per molt bonic que sigui el nostre territori, s’han de fer actuacions per preservar-lo i equiparlo, en altres paraules s’hi ha d’invertir. Aquestes actuacions són vitals per poder-lo després
difondre i atreure gent.
Hi ha en funcionament el projecte “La custòdia del territori”. Són acords amb els propietaris o
amb l’ens públic corresponent per gestionar i preservar espais naturals o edificis buits per
després fer-ne difusió d’acord amb un model turístic. Grimpada fa itineraris per aquests espais
amb continguts mediambientals elaborats per “’estació Biològica del Pallars Jussà”, una entitat
conservacionista.
Cal destacar que amb aquest projecte s’ha recuperat la cova del Municecs que feia 6 anys que
estava tancada degut a la gran degradació que havia sofert els darrers anys, amb pintades,
estalactites trencades, focs interns, de tal manera que la colònia de muricecs havia
desaparegut. Ara sanejada, neta i amb la colònia recuperada, és oberta al públic amb visites
concertades. Un altre espai millorat gracies a qauet projecte ha estat el Bosc de Brugals.
La millora de la cova ha portat nous visitants, entre els quals investigadors i aficionats a
l’ornitologia. Un exemple de l’interès que desperta aquesta espècie, els ratpenats, és
l’experiència de l’any 2005 en una cova del terme de Vilanova de Meià, on un grup d’ornitòlegs
dels EE.UU varen instal·lar microcàmares per gravar l’animal durant dos mesos, estudiant les
seves constants vitals, que baixen molt al hivernar, tot pensant en futurs viatges
interplanetaris.
Mancançes
La Mancança més gran del Montsec és que no hi ha una força que ajudi a potenciar petits
emprenedors amb els seus petits projectes, que són els que realment es queden al territori i
donen vida al Montsec. El microemprenedor i la seva empresa són els que ens faran sortir de la
crisis, són aquests els que crearan llocs de treball.
Hi ha moltes petites iniciatives que s’haurien de fomentar, enlloc de potenciar les més grans i
espectaculars. El COU d’Àger a portat molt poca gent, més enllà de la pròpia vall d’Àger. A
més, un cop s’ha visitat el COU ja no s’hi torna, doncs ve a ser com el CosmoCaixa però al
Montsec. S’explica un projecte astronòmic a Baells (Franja de Ponent) on s’ha construït un
observatori força original. S’ha encerclat un turó i s’ha organitzat un recorregut de
circumval·lació, amb sopar inclòs, amb parades per mirar i conèixer les constel·lacions. Al final
del recorregut, a la part més alta del turó, s’hi ha instal·lat un telescopi on cadascun dels
visitants disposa de 5 minuts per observar el firmament.

Manca inversió pública en equipaments i infraestructures per poder atreure gent que vingui a
les nostres terres i practiquí esports a les nostres làmines d’aigües tranqui-les. Es dóna la
paradoxa de que clubs esportius de Lleida van a entrenar a l’estany de Banyoles o al canal
Olímpic de Castelldefels, havent extenses làmines d’aigua dolça molt més a prop. La raó és la
manca d’instal·lacions adequades. Es tracta d’instal·lacions senzilles com boies per marcar les
vies, espai on guardar les piragües i un bon accés
També manca una bona xarxa informativa. Hi ha moltes webs de la zona però cap de
completa, clara i realment atractiva. Si es vol informació de llocs a visitar i activitats a fer, s’ha
de navegar molt per Internet, a no ser que es tingui molt clar que s’està buscant.

Millores
Fomentar la petites empreses, afavorint els petits projectes i sense ficar-hi gaires entrebancs.
Intervenint al territori per adequar-lo millor a les demandes dels visitants.
Crear una bona xarxa d’informació, amb una pàgina web completa i atractiva en la que, amb
un “clic”, es tingui tota la informació de la zona: quines activitats és poden fer, quins llocs per
visitar, quins recorreguts, quin patrimoni cultural i natural hi ha, horaris, empreses...
Actuacions proposades
Al llarg de la reunió es fan algunes propostes concretes
1 Adequar un camí que voregi l’embassament de Terradets, el qual, a nivell de paisatge és
pràcticament un llac. Hi hauria d’haver un camí que voregi el llac. Un camí endreçat, ben
marcat, ben equipat, transitable amb bici, cotxet infantil, etc. Amb el temps, el camí es podria
completar amb la construcció d’una passarel·la a la cua de l’embassament, tancant així un
recorregut circular d’uns 5 km. Es convertiria en un producte turístic que atrauria gent des de
Balaguer, la vall d’Ager, Sort...
2 Aprofitar millor les làmines d’aigua de la Noguera i el Pallars de cara a la pràctica d’esports.
Una via seria atreure esportistes d’alt nivell, que farien de reclam per a la resta de practicants
d’esports d’aigües tranquil·les. Això voldria organitzar competicions i condicionar una bona
àrea d’entrenament: carrils marcats amb boies, bon accés, espais per guardar les piragües,

infraestructura pels cronometratges, etc. Cal remarcar que el piragüisme en aigües tranquil·les
és un esport menys arriscat que el vol lliure o el ràfting, i té molts usuaris potencials.
Tots els embassaments són aptes pel piragüisme, però els més adequats són Terradets i Sant
Llorenç, amb una làmina estable al llarg de tot l’any. Per la seva banda, el congost de
Montrebei, on el riu torna a ser riu degut a les dificultats d’omplir un embassament tan
enorme com el de canelles, és un lloc ideal per a la practica d’esports d’aigües braves
aprofitament el gran cabal que allibera la central hidroelèctrica de Pont de Montanyana.
S’hauria d’arribar a un acord amb la companyia elèctrica (Endesa), com ja és fa a la Noguera
Pallaresa i al Garona per fer coincidir el màxim cabal amb hores adequades per a la pràctica
esportiva. L’acord hauria de fixar la durada de la temporada i les hores més adequades, com ja
es fa des de fa anys a les altres centrals. Per aconseguir aquest acord es necessita que les
institucions públiques s’hi impliquin, ja que Endesa no vol com a interlocutors els particulars
sinó les institucions públiques.
3- Lleida és un referent mundial en escalada, però els escaladors és mouen sovint en un món
propi. S’hauria d’aprofitar la gran anomenada assolida per obrir i promocionar vies ferrades,
accessibles a un públic més general. No s’han d’obrir en les mateixes parets que freqüenten els
escaladors més avesats, sinó en llocs adients. Parlant de l’embassament de Terradets es
proposen diversos llocs que voregen el llac.
L’obertura de les vies ferrades hauria d’anar a càrrec del sector públic, com ja s’ha fet en altres
indrets, i es posa els exemples de la val d’Aran o Andorra. De les vies ferrades se’n
beneficiarien tant les empreses d’esports d’aventura com la resta d’establiments turístics,
doncs suposarien un increment de visitants.

