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EDITORIAL
Com a nova presidenta del Consorci Segre Rialb
us presento la segona Newsletter, una eina més
per donar a conèixer les actuacions que es promouen des d’aquesta entitat.
Actualment, el Consorci està treballant en la redacció del Pla Especial d’Urbanisme d’ordenació
dels usos i serveis entorn de l’embassament de
Rialb. Aquest Pla pretén ser una eina de planificació urbanística que ajudarà a definir el futur a
l’entorn de la làmina d’aigua, des d’una múltiple
perspectiva: social, econòmica, cultural i ambiental.
També, cal destacar la reedició, un any més, de
les VII Jornades Gastronòmiques de la tòfona
negra. Gràcies a la col·laboració d’establiments
i restaurants es pot adquirir i degustar aquest
valor tant preuat que és la tòfona negra i a la vegada representatiu del nostre territori.
Com a Consorci és fonamental seguir treballant
pel territori i des del territori, i amb aquesta finalitat s’ha participat en diversos esdeveniments
i actuacions per a donar-nos a conèixer i consolidar-nos com a destí turístic.
Us convido a seguir llegint aquesta segona
Newsletter del Consorci, per a descobrir més
sobre nosaltres.

Cristina Barbens i Casals
Presidenta
Consorci Segre Rialb

info@segrerialb.cat
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SEGRE RIALB PROMOCIONA L’OFERTA TURÍSTICA A LA
37ª EDICIÓ DE LA FIRA D’ANDORRA LA VELLA
Octubre 2015. La 37ª edició de la Fira d’Andorra
la Vella tingué lloc els passats 23, 24 i 25
d’octubre i el Consorci Segre Rialb hi promocionà l’oferta turística de l’àmbit del Segre
Rialb. La Fira, de caire multisectorial, va ser
tot un èxit amb l’afluència de gairebé 70.000
visitants, unes 5.000 persones més que l’any
passat, segons les dades publicades pel
Comú d’Andorra La Vella.
L’oferta turística del Segre Rialb que es va representar van ser les escapades, mitjançant
les estades en masies i pobles rurals, complementades amb les activitats d’aigües
tranquil·les i aigües braves, com el ràfting i
el piragüisme al Segre, i el barranquisme al
Forat de Buli. La pesca recreativa al riu Segre també hi va ser present. De les activitats
d’aventura terrestres, en destacaren les excursions en 4x4 per Bassella, les excursions
guiades, les rutes amb GPS per les serres
d’Oliana i Peramola i els trekkings culturals
pel romànic més emblemàtic, tot plegat de la
mà d’empreses especialitzades.
Com a novetat en aquesta edició, i dins del
Segre Rialb, hi tingué un pes rellevant el
comerç local especialitzat en alimentació
d’elaboració de producte propi. Hi varen participar 12 establiments comercials amb la
representació dels seus productes artesans.
Aquests són: Masia Perdigués (La Baronia de
Rialb); Cansaladeria Vilalta, Xarcuteria Prat,
Cal Benet, Cal Peretó (Ponts); Ca l’Angol, Autoserveis Reig, Formatges l’Oliva i Forn Solé
Pallarés (Oliana); Ca l’Àngel, Ratafia Jordi i
Cal Boixet (Peramola). Aquests productes es
varen exposar i s’en va dur a terme una degustació entre els visitants de la Fira, que resultà ser un èxit.
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El Consorci va valorar positivament la participació en aquest certàmen, ja que, per un
costat es van donar a conèixer els actius del
terrirori dins del mercat andorrà, i per un altre costat, a tots els visitants de la Fira, que
majoritàriament eren d’arreu de Catalunya i
estrangers, que complementant la seva estada a Andorra, visitaren la Fira.

www.segrerialb.cat

patrimoni industrial, tant desconegut, pel territori. La visita per les instal.lacions va ser dirigida
pels tècnics de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre i hi assistiren 2 grups de 30 persones i un
autocar d’escolars.

ho sabies?

Octubre 2015. El Consorci Segre Rialb organitzà,
dins del marc de les Jornades Europees de Patrimoni, la visita a les instal.lacions de la presa
de Rialb, el passat dia 9 d’octubre. La jornada
va pretendre donar a conèixer aquest tipus de

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA

VISITA A LA PRESA DE RIALB, DINS LES JEP

SEGRE RIALB DÓNA A CONÈIXER ELS ACTIUS AL CENTRE
COMARCAL LLEIDATÀ DE BARCELONA
Novembre 2015. El passat 3 de novembre va tenir lloc una conferència divulgativa “Segre
Rialb, el país recuperat” al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona, per tal d’apropar el llegat
cultural i les tradicions culturals i religioses a aquest col.lectiu de persones.
El Centre Comarcal
Lleidatà és un organisme sense ànim de
lucre que té per objecte l’agrupació de les
persones originàries
de les comarques de
Lleida, residents, en
aquest cas, a Barcelona i rodalies, amb
finalitats de cooperació i d’esbarjo, col.
laborant en el coneixement i promoció de
les comarques de la
demarcació de Lleida. L’Entitat va obenir
la Creu Sant Jordi al
1993.

info@segrerialb.cat
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EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE L’INSTAWALK ‘EL ROMÀNIC
DES DE L’AIGUA, SEGRE RIALB’, AL PATI DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS
Novembre 2015. L’Institut d’Estudis Ilerdencs
va acullir des del dilluns 2 de novembre i fins
al 29 de novembre una exposició formada per
44 fotografies fetes pels instagramers que van
participar en l’acció promocional destinada a donar a conèixer el romànic existent a l’entorn de
l’embassament de Rialb i del riu Segre, a la zona
del Mig Segre. Aquesta trobada va tenir lloc el 28
de juny de 2015 amb el títol Instawalk “El Romànic des de l’aigua: Segre Rialb” i va ser organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació
de Lleida, els consells comarcals de la Noguera i l’Alt Urgell i el Consorci Segre Rialb. L’acte
d’inauguració de l’exposició va anar a cura de la
directora de l’IEI, Montse Macià, i del director del
Patronat de Turisme, Juli Alegre.
També hi varen assistir l’alcalde d’Oliana, Miquel Sala, i la vicepresidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Mª Antònia Pubill. Les
44 fotografies de què constà la mostra van ser
fruit d’una selecció feta pel Consorci Segre
Rialb entre les 230 imatges que els participants
en l’Instawalk “El Romànic des de l’aigua: Segre Rialb” van penjar a la xarxa social Instagram a partir de la visita. La mostra va recollir les imatges captades pels instagramers de
l’entorn paisatgístic de l’embassament de Rialb
i de les construccions romàniques que s’hi poden visitar, com ara el monestir i l’església de
Santa Maria de Gualter (s. XII), la col·legiata de
Sant Pere de Ponts (s. XI), Sant Ermengol de
Tiurana (s. XI), Sant Sebastià de la Clua (s. XI),
el castell d’Oliana (s. XI) i l’església de la Mare
de Déu de Castell-llebre (s. XI).

www.segrerialb.cat

un estand propi d’atenció al públic i al visitant,
facilitant i donant a conèixer les novetats i els actius turístics i culturals.

Setembre 2015. Fira Bitxo i Tiurimoto, a Tiurana

ho sabies?

El Consorci Segre Rialb ha estat present en diferents esdeveniments locals, com poden ser fires
i festes tradicionals d’alta notorietat, mitjançant

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA

PRESENTS A FIRES I FESTES LOCALS

Novembre 2015. Fira Tots Sants d’Oliana

Febrer 2016. Ranxo de Ponts, dimarts de Carnestoltes

info@segrerialb.cat
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EN MARXA, LES VII JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA
TÒFONA NEGRA
Desembre 2015. Es posa en marxa la VII Cuina de la Tòfona Negra. Aquestes jornades gastronòmiques
pretenen posar en valor la producció local de tòfona negra mitjançant la restauració i l’activitat turística, amb la col·laboració d’una sèrie d’establiments, i desenvolupar una proposta de referència a la
zona, com també impulsar una cuina de qualitat i amb singularitat pròpia dins de l’oferta culinària del
territori. La mostra gastronòmica es basa en la llibertat de proposta de menú i preu pels establiments
participants. Cal destacar que enguany s’hi han sumat 3 establiments més que l’anterior edició.

PREPIRINEU DE LLEIDA

NA
CUINA DE LA TÒFABO
RIL
BRER MARÇ
DESEMBRE GENER FE

VII JORNADES GA
2015-2016

STRONÒM
IQUES
LA TÒ FO
N A [n e g r
a]

productor - compra

Ponts

càtering
Ctra. de la Seu
Ponts
Tel. 973 46 10 84
www.calplanes.com

Baronia de Rialb

amel de tòfona
• Canelons de rostit amb beix
pernil ibèric i tòfona
amb
• “Montadito” d’ou de guatlla
establiment
Preu: a consultar al mateix

8

allotjament rural - masia

quirir
Gaudiu de l’oportunitat d’ad
lb”
Ria
de
onia
Bar
la
de
“Tòfona

Baronia de Rialb

CUINA DE

l
Cruïlla del Puig i St. Cristòfo
29 60 18
Km 15,4 C1412 - Tel. 973

l
Cruïlla del Puig i St. Cristòfo
32
38
39
636
Tel. 973 09 09 03

3€
la planxa i iogurt de tòfona,1
• Cuscús amb verdures a
19€
a,
fitad
con
na
tòfo
i
• Arròs cremós amb bolets
dels Peixos amb tòfona, 15€
• Truita de riu de La Casa

l
Cruïlla del Puig i St. Cristòfo
29 60 40
973
Tel.
12
C14
la
de
Km 15,4

www.segrerialb.cat

Baronia de Rialb

PLATS AMB TÒFONA
• Remenat de tòfona
• Ous estrellats
• Formatge a la brasa amb tòfon
a
• Senglar trufat
• Entrecot trufat
Menú de temporada: 22€,
amb suplement per cada plat
de tòfona
MENÚ DEGUSTACIÓ
• Patata, cansalada, ou i tòfon
a
• Coca de brandada, mel de tòfon
a i fruits secs
• Mi-cuit casolà, poma i ratafi
a
• Bacallà confitat amb cremós
de carabassa i tòfona
• Magret d’ànec rostit al punt
amb pera escalivada i tòfona
• Pastís casolà de poma al forn
i mel de romaní
Menú degustació: 36 €
(beguda a part)

Cruïlla del Puig i
St. Cristòfol
Km 15,4 C1412
Tel. 973 29 60 18

Oliana

Bassella

Camí del Ponts, s/n
Gualter
Tel. 973 46 20 38

Cal Ton

ho sabies?

CA L FER RES ERVA PRÈ VIA
!

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA

r e s ta u r a n ts

PLATS AMB TÒFONA
• Favetes saltejades amb pern
il i encenalls de foie i tòfona,
18€
• Patates enmascarades amb
botifarra negra i tòfona, 11€
• Ous farrats trufats, amb mel
i pernil, sobre llit de poma cuita
, 11,50€
• Bacallà gratinat al forn, amb
mel i tòfona, 13,50€

C/Major, 20
Ogern
Tel. 973 46 27 53

MENÚ DE TEMPORADA
• Carpaccio de peu de porc amb
ou i tòfona
• El nostre plat centenari, perd
iu amb llenega negra
• A escollir entre els postres caso
lans de la carta

Av. Alt Urgell, 4
Oliana
Tel. 973 47 00 10

Peramola

Menú de temporada: 30€
PLATS AMB TÒFONA
• Escarola amb fruits secs i tòfon

Roser Roca s/n
Peramola
Tel. 973 47 02 75
Tel. 973 47 04 61

Menú de temporada: 11 € (de

dilluns a divendres) / 16 € (fest
ius), amb supleme

nt per cada plat de tòfona

PLATS AMB TÒFONA
• Els canalons de rostit Lo Pon
ts amb beixamel trufada
• El peu de porc farcit de ceps
i tòfona
• L’arròs de confitat amb bole
ts i tòfona
• El gelat casolà de tòfona

Ctra. De Calaf, 6
Ponts
Tel. 973 460 017

Ponts

a
• Ous ferrats amb tòfona
• Entrecot a la brasa trufat
• Tòfona laminada a l’oli (plat
per encàrrec)

Preu: a consultar al
mateix establiment

TAPES AMB TÒFONA
• Truita a l’estil de l’Apagallums
amb tòfona, 5€
• Laminat de peu de porc amb
tòfona i fruits secs, 4,80€
• Patata al caliu amb brandada
de bacallà i tòfona, 5,80 €

Plaça Planell, 1
Ponts
Tel. 973 46 21 28
Mbl. 628 18 16 42

PLATS AMB TÒFONA
• Arrosset trufat de peus de porc
amb connes
• Ou trufat amb llenegues i pata
tes
• “Cornetto” de brandada de baca
llà i tofona

Ctra. de Calaf
Ponts
Tel. 973 46 07 27

Els plats estan elaborats amb

tòfona negra de La Baronia de

* Els preus dels plats poden varia

Preu: a consultar al
mateix establiment

Rialb

r depenent del preu de la tòfon

info@segrerialb.cat
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SEGRE RIALB VOL SER DESTINACIÓ DE TURISME FAMILIAR
El Consorci Segre Rialb pretén
iniciar, amb el sector turístic,
els treballs per l’obtenció del
segell de Destinació de Turisme Familiar, dins de l’àmbit territorial d’aquest
Consorci. La certificació de Destinació de Turisme Familiar és un segell d’especialització
que atorga l’Agència Catalana de Turisme a un
municipi o conjunt de municipis, que ofereixen
uns determinats serveis i equipaments adaptats a les necessitats de les famílies amb nens.
Les destinacions certificades amb aquest segell
destaquen per la seva qualitat i pel seu posicionament davant el client familiar.
És per això, que en els propers mesos el Consorci Segre Rialb es reunirà amb el sector turístic
per informar-lo dels requisits i dels avantatges
que té l’obtenció d’aquest segell, amb l’objectiu
d’implicar-los en el projecte. D’entrada hi pot
formar part qualsevol establiment: allotjaments,
restaurants, empreses d’activitats, museus, oficines de turisme, i fins i tot, equipaments municipals. El requisit és que s’ofereixi el que una
família amb nens pot necessitar en la seva esta-
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da (bressols, trones, menús infantils, seguretat,
espais de joc, activitats esportives i recreatives a
la seva mida, etc) amb un valor afegit que és la
qualitat en el servei.
Cal tenir en compte que el 60% dels visitants
que arriben a Catalunya s’integren en el segment de turisme familiar, és a dir adults amb
fills que vénen a gaudir de l’estada, i pertànyer a
aquest segell té uns avantatges pel sector i pels
establiments, com per exemple, dóna una major
visibilitat als municipis que volen atraure aquest
públic, atorga uns serveis especialitzats per a
les famílies, garanteix als visitants que les famílies podran gaudir de tot un seguit d’avantatges
de serveis adequats a les seves necessitats concretes, etc.
Pel que fa a les destinacions d’interior i muntanya, estan certificats amb aquest segell: les Valls
d’Àneu, Muntanyes de Prades, Berga i la Vall de
Boí; i la Vall de Núria, Vallter 2000, Port Ainé,
estan en procés de certificació.

www.segrerialb.cat

ho sabies?
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

PÚBLICS I PRIVATS PARTICIPEN EN L’ELABORACIÓ
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
L’EMBASSAMENT DE RIALB

Setembre 2015 - Gener 2016. El passat mes
d’agost s’adjudicà la redacció del “Pla Especial
Urbanístic d’ordenació dels usos i serveis de
l’entorn de l’embassament de Rialb”. Aquest
projecte té per objecte ordenar i regular la implantació dels usos i construccions admesos en
el sòl no urbanitzable en l’àmbit de l’entorn de
l’embassament de Rialb, i establir les determinacions i les mesures necessàries de caràcter
urbanístic per compatibilitzar les actuacions i
les activitats amb la protecció del medi rural i
del medi natural.
La primera fase dels treballs que s’ha dut a terme és el procés de participació ciutadana per
tal de transmetre els objectius i el contingut
del projecte que s’inicia i facilitar, en la mesura del possible, la seva comprensió i divulgació. En aquesta s’han realitzat unes sessions en
tres àmbits diferents amb l’objectiu d’afavorir la
formulació d’aquells suggeriments o propostes
que es considerin necessaris en relació amb la
redacció del document. Els tres àmbits de treball han sigut els següents:
- Corporacions municipals, regidors i tècnics
municipals dels diferents àmbits dels ajuntaments, dels consells comarcals i de la Diputació
de Lleida que hi intervenen.

d’entrevistes en profunditat amb aquells agents
clau que aporten una informació rellevant per
al procés i amb voluntat per fer inversió a un
curt i mig termini, entorn de l’embassament de
Rialb. En total s’han realitzat 10 entrevistes amb
empreses i promotors presents en el territori o
amb possibilitats d’implantar-se.

Comissió de treball Consorci Segre Rialb

Ajuntament de Ponts

- Representants de la societat civil: entitats, associacions i altres col·lectius.
- Veïns i veïnes del territori a títol individual.
En continuïtat amb aquesta primera fase,
s’ha establert un primer contacte i una sèrie
info@segrerialb.cat

Ajuntament de Bassella
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Amb la primera fase del procés de participació
ciutadana es pretén complementar els treballs
de redacció de l’avanç del pla especial, per tal
de poder establir un model territorial el més
respectuós possible amb la realitat actual i el
més dinàmic i realista amb les perspectives de
futur, donant resposta a la demanda de convertir l’embassament i el seu entorn en un pol
d’activitats turístiques, recreatives i ambientals,
que dinamitzin l’economia del territori.

Ajuntament de Peramola

Així, ja s’han rebut propostes, relacionades amb
activitats preexistents i de noves a implantar
que en la següent fase de redacció del document
s’avaluaran per tal de contemplar la seva viabilitat, tant en relació al model proposat, com amb
la seva compatibilitat amb l’ordenament urbanístic vigent, incorporant-les en la mesura del
possible o reformulant-les.
Ajuntament d’Oliana

Ajuntament de
La Baronia de Rialb

12

Ajuntament de Tiurana

www.segrerialb.cat

dades

EVOLUCIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE
NAVEGACIÓ A L’EMBASSAMENT DE RIALB
141 rems

2014

160 rems

2015

22 motores

2014

18 motores

2015

2 veles

2014

2 veles

2015

Val a dir que el 90% d’aquestes autoritzacions
són de caràcter empresarial, no individual.
Font: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTABLIMENTS
D’ALLOTJAMENT
Poble/Any

2000

2005

2010

2015

Baronia de Rialb (La)

0

7

17

22

Bassella

2

2

3

6

Oliana

4

4

4

3

Peramola

3

3

7

7

Ponts

5

5

8

8

Tiurana

0

0

1

2

TOTAL

14

21

40

48

Alberg

Baronia
de Rialb

Allotjament
rural

Habitatge d’Us
Turístic

Establiments

Places

Establiments

Places

Establiments

Places

1

26

5

68

16

177

2

30

2

14

Bassella
Oliana

2

Peramola
Ponts

1

11

40

Tiurana
TOTAL

2

66

9

109

Hotel
Establiments

Càmping

Places

Establiments

Places

Total 2015
Establiments

Places

22

271

1

6

1

70

6

120

2

56

1

102

3

158

2

8

3

134

7

153

1

8

6

214

8

262

2

24

2

24

23

231

48

988

12

410

2

172

NOVA CREACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA 2015
Casa Tapioles, Altès (Bassella). Allotjament rural masoveria. www.casatapioles.com

info@segrerialb.cat
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Tiurana posa en valor el seu conjunt de pintures barroques
Una mirada a Tiurana
L’ermita de la Mare de Déu de Solès, una de les
“guardianes” de l’embassament de Rialb, alberga
pintures barroques d’un alt valor artístic. L’ermita,
d’orígen romànic, encara que àmpliament reformada al segle XVIII, guardava al cambril (petit habitacle
del darrere de l’altar) pintures d’origen barroc, que
mostren diferents escenes religioses, i que recentment han estat restaurades per tècnics restauradors de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i per primera vegada es poden veure en el seu conjunt.
Sobre les pintures. Dins l’església trobem, cronològicament, tres grups de pintures. Les més antigues i datades entre els s. XVI i XVII les trobem a la
volta de canó de la nau. Es tracta de composicions
profusament decorades on es barregen elements
sacres i profans, que van ser restaurades en la dècada dels anys 80 del segle passat, i on hi destaca la
representació pictòrica de diversos sants.
Després trobem el grup de pintures que decora
l’interior del cambril de la Marededéu. Aquestes

daten del segle XVIII i estilísticament són barroques. En les parets del cambril s’hi representen
dos escenes de la vida de la Marededéu, en la banda dreta hi trobem la presentació de Maria al temple per part dels seus pares Sant Joaquim i Santa
Anna. En la banda de l’esquerra hi ha representada l’Anunciació. En el sostre hi trobem en el centre
l’esperit Sant rodejat de quatre àngels que porten
garlandes de flors i fruits.
El tercer grup de pintures el trobem en el transsepte. Es tracta de pintures del segle XIX encara que en
la paret frontal, que presideix l’altar, estan cobertes
per una pintada realitzada a finals del segle passat.
Sembla ser que sota les pintures del s. XIX hi podrien haver pintures del s. XVIII.
Visites. L’església de la Mare de Déu de Solés està
oberta al públic tots els caps de setmana d’11h a
14h, i entre setmana, amb reserva prèvia també es
pot visitar. Més informació i reserves: 973 056 046.
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Una mirada a Peramola
El poble de Peramola acollirà aquesta primavera,
concretament el dia 26 de març, la 1ª cursa de
muntanya, “Volta a Peramola”. Des de Peramola, passant per Coll de Mu, les parets del Corb i
Sant Honorat i per altres indrets preciosos envoltats d’una flora característica i d’aus carronyaires neix aquesta cursa de muntanya.

mirades

Neix la cursa de muntanya, Volta a Peramola
Més informació i inscripcions:
www.voltaperamola.cat

La idea de realitzar aquesta cursa sorgeix de
la inquietud de quatre peramolins aficionats a
l’esport i corredors de curses de diferents modalitats i distàncies. Aquesta afició, més l’estima
pel poble de Peramola i la natura, empeny a organitzar aquesta cursa, que alhora pretén donar
a conèixer el magnífic poble i sorprenent paisatge de Peramola, alhora de gaudir de l’esport en
plena natura.
Causa solidària. Aquesta cursa estarà vinculada a una causa solidària, dins de l’Associació
Somriures Valents,i recaptarà fons per a la investigació sobre la distròfia neuromuscular
a Sant Joan de Déu. La Distròfia Muscular de
Duchenne (DMD) és la distròfia muscular més
comuna diagnosticada durant la infància i que
limita significativament els anys de vida dels
afectats. Afecta a 1 de cada 3.500 nens a tot el
món. Els nens necessiten cadira de rodes al voltant dels 12 anys i l’expectativa mitjana de vida
és de 30 anys. Per tot això, 1€ de cada inscripció
i 2€ de cada samarreta solidària aniran directament a la recerca.

info@segrerialb.cat
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Bassella race, epicentre del motor amb nou rècord de participació
Una mirada a Bassella
Milers de pilots, aficionats i espectadors es van
reunir a la petita localitat de Bassella per gaudir
d’un cap de setmana 100% off road.
El cap de setmana 13 i 14 de febrer, Bassella es
va convertir en l’epicentre del motor, acollint
una nova edició de la Bassella Race 1, una de
les curses de moto de muntanya més multitudinàries d’Europa que comptava amb un recorregut d’uns 70km per paratges espectaculars
de l’Alt Urgell.
Un total de 1236 pilots van participar a la prova, on destacaven alguns dels noms més punters de l’especialitat, però també gran quantitat d’amateurs i aficionats disposats a gaudir
de la que ja s’ha consolidat com la gran festa
de l’enduro, que inclou també una categoria no
competitiva.
Les pluges caigudes durant els últims dies van
deixar un terreny en perfectes condicions, exceptuant alguns trams molt enfangats que es
van convertir, juntament amb la sortida i els
típics embussos de I’ inici del recorregut, en la
principal atracció. El sol i les altes temperatures registrades durant tot el cap de setmana van
ajudar al bon funcionament de la prova, que va
comptar amb una gran afluència de públic, tan
al padock i la zona comercial, com al llarg de tot
el recorregut.

de les categories Èlit/Senior/Junior, amb un total de gairebé 400 participants, amb victòria absoluta del francès Jeremy Tarroux (Sherco). El
jove Josep Garcia (Husqvarna), amb només 19
anys, va defensar molt bé la seva segona posició
davant d’un Ivan Cervantes (KTM) que, tot i utilitzar l’estratègia de no parar a boxes per guanyar
temps, es va haver de conformar amb un tercer
lloc.
Destacar també l’actuació del lleidatà Jaume
Betriu, qui després d’una sortida molt dolenta
va protagonitzar una espectacular remuntada a
centenars de pilots creuant la línia de meta en
quarta posició.
Més de 450 pilots de la categoria “Amigos” van
prendre la segona sortida de la cursa, deixant
imatges espectaculars als primers trams del recorregut. El més ràpid va ser el pilot de KTM David Serra, seguit per Arnau Carbonell (Husqvarna) i David Gómez (Husqvarna). Dins d’aquesta
mateixa categoria, Alba Vilaplana (Husqvarna)
va ser la guanyadora en Fèminas i la primera
Clàssica a creuar la línia de meta Carlos Mengi
amb la seva Montesa H7 250cc de 1983.
Les classificacions detallades de cada categoria
es poden consultar a la web oficial de la cursa:
www.bassella.com/br1

Curses espectacle del dissabte
Com cada any, les curses espectacle del dissabte a la tarda (Infantil, Classic i Xtreme) són les
més esperades i van registrar una gran afluència de públic. Les joves promeses de l’enduro
van ser els encarregats de donar el tret de sortida amb les categories cadet i juvenil. Després va
ser el tron de la Clàssiques, on el pilot del mundial d’Enduro, Ivan Cervantes, va sorprendre a
tots participant i es va endur la victòria amb la
seva KTM històrica després d’una bonica lluita
amb Agustí Vall (Bultaco). Finalment, va arribar
la Xtreme, la més espectacular amb obstacles
artificials i zones d’alt nivell de dificultat, on es
va imposar el pilot d’ enduro extrem Alfredo Gómez (KTM).
Sortides multitudinàries
Diumenge es va disputar la cursa popular amb 2
sortides multitudinàries. La primera, a les 9.30h,
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Una mirada a Oliana
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“Oliana, camí del Pirineu”, nova marca turística a l’Alt Urgell
L’Ajuntament d’Oliana ha creat la marca ‘Oliana,
camí del Pirineu’, per tal de rellançar el municipi
com a destí turístic. El segell forma part d’un projecte que també inclou l’obertura d’una oficina
d’informació, la renovació de la pàgina web local i
la impressió de papereria informativa. El regidor
de turisme olianès, Ricard Pérez, assegura que
l’objectiu final és esdevenir “un referent turístic
al sud de l’Alt Urgell”. D’altra banda, la nova oficina es concep com “un punt de referència no només del municipi, sinó de tota la comarca”.
L’espai estarà operatiu d’aquí a tres setmanes.
Només falta col·locar-hi el mobiliari i adjudicarne la gestió. Per tirar endavant la iniciativa, Oliana
compta amb una comissió integrada per diferents
agents de la població, tècnics de turisme, fotògrafs, botiguers i representants d’associacions,
entre d’altres. Pérez indica que calia “que tothom
aportés les seves idees sobre allò que calia promocionar, que finalment serà el poble, el romànic, el paisatge i la natura”.
La nova oficina de turisme tindrà un espai
d’atenció al públic, amb els fulletons informatius,
i una pantalla en la qual els visitants podran rebre
informació audiovisual dels diferents atractius de
la zona o de les activitats que s’hi poden realitzar. A l’exterior s’ha instal.lat un panell tàctil que
funcionarà les 24 hores i on es podrà consultar el
nou portal web de turisme d’Oliana.

info@segrerialb.cat

Espai per a les entitats:
A l’interior de l’edifici també s’ha previst una
sala de reunions per a les associacions. En
aquest sentit, Pérez afirma que la voluntat és
que tothom en pugui fer ús i que la trentena
d’associacions d’Oliana disposin d’un local “on
es trobin i se sentin acompanyats per part del
consistori, un lloc on se’ls pugui ajudar i prestar
servei”.
Finalment, el projecte turístic inclou una pàgina web nova, “amb un nou disseny, molt gràfic,
que ha de fer que la gent tingui ganes de parar
a Oliana”, assenyala Pérez. “Hi haurà molta in
formació gràfica, amb fotos i vídeos, de manera
que sigui més amè preparar la visita”, afegeix.
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Llum verda a l’observació dels
gravats rupestres de la roca
de mas d’en Olives
Una mirada a Ponts
L’Ajuntament de Ponts finalitza les obres
d’adequació per tal de garantir l’observació dels
gravats rupestres de la roca de mas d’en Olives,
que es troben prop d’aquest mas, al marge dret
del riu Segre.
La roca de mas d’en Olives és una gran pedra
sorrenca formada bàsicament per grans de calcàries i de quars, units per un ciment calcari. El
monòlit es troba escorat cap al riu amb una inclinació d’uns 25 graus i té una superfície que fa 9
x 7’20 m. de costat, aproximadament. En la seva
cara vista hi apareixen inscrites un total de 81
morfologies geomètriques de diferent mida i de
traçat esquemàtic, entre els quals s’hi pot veure
una sèrie de nou figures humanes masculines i
una altra de vint-i-cinc figures del sexe femení,
que constitueixen els registres més intel·ligibles
dels gravats. La resta de representacions tenen
unes morfologies més abstractes, com ara recintes tancats o escales. D’altra banda, l’actitud
orant de les figures, amb els braços alçats i els
dits de les mans oberts, així com la presència
d’altres formes de representació simbòlica de
difícil interpretació, fan creure que podria tractar-se d’una mena de cerimònia o ritual iniciàtic.
Pel que fa a la datació, el jaciment presenta un
perfil cronològic que caldria situar en el període
de transició entre el Neolític i l’Edat de Bronze
(Eneolític), això és, cap a 2400 aC.
L’obtenció de materials per a la construcció de
la parada o presa d’aigües de la sèquia d’Anya
que discorre per la part inferior, ran del riu Segre, va malmetre, ja fa temps, tot un conjunt de

roques de grans dimensions, que probablement
havien format part d’un lloc de culte prehistòric
més ampli. Els gravats de la superfície de la
roca-- que presenten un grau d’erosió molt acusat degut a les inclemències atmosfèriques-van ser descoberts l’any 1982 per l’arqueòleg
lleidatà Lluís Díez-Coronel Montull, el qual publicà els primers treballs divulgatius sobre la
seva existència. Estudis de recerca posteriors,
han definit aquest indret com a part una estació arqueològica integrada dins d’un antic Lloc
de culte que fou utilitzat durant un llarg període
de temps per les diferents comunitats humanes
que habitaren aquesta zona del Segre Mitjà durant la prehistòria.
M.Gabriel.
Aproximació a la simbologia dels gravats de la
roca de mas d’en Olives:
Des del punt de vista simbòlic, els gravats de la
roca de mas d’en Olives aporten molta informació sobre uns rituals dels quals se n’han perdut
els codis d’interpretació. Els dos grups de figures humanes representen un univers simbòlic
de significat ocult, d’una dimensió esotèrica
(interna), que va més enllà de les aparences i
permet entrar en contacte amb les forces que
mouen realment el món, situant-les en l’àmbit
del que és sagrat. Es tracta, tal vegada, de la
transmissió d’un secret iniciàtic a uns aspirants, per mitjà d’uns rituals efectuats sota els
efectes d’alguna mena d’estat d’alteració de la
consciència sota la direcció d’un xaman. Les
vies iniciàtiques tenen els seus propis elements
simbòlics i aquests símbols posseeixen un poder transcendent que fan percebre a qui els contempla alguns aspectes d’una realitat aparent.

M. Gabriel.
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Finalitzen les obres de restauració de l’església de Sant Miquel
de Vilaplana
Una mirada a Baronia de Rialb
Recentment, han finalitzat les obres de restauració de
l´església de Sant Miquel de Vilaplana, s. XII. La reforma ha
consistit en reparar les esquerdes que hi havia tant a l´interior
com a l´exterior del temple, consolidar l´estructura, reformar la teulada i finalment adequar l’entorn més pròxim a
l’església. En aquesta fase final i amb els treballs de neteja
dels exteriors s´ha trobat una cova i que es creu que va servir
de refugi durant el període de la Guerra Civil espanyola.
Les obres s´han realitzat amb un pressupost total de
35.084,41€, dels quals 30.000€ s´han acconseguit de la línia d´ajut de Restauració del Patrimoni
del l’Institut d’Estudis Ilerdens, IEI, de la Diputació de Lleida, 1.575,97€ han sigut subvencionats pel
Bisbat d´Urgell i 3.508,44€ amb recursos propis. Cal remarcar que la supervisió de les obres ha
estat a càrrec de l´arquitecte Àngel Tusset i Mossén Mauri.
La restauració de Sant Miquel de Vilaplana era absolutament necessària per la consolidació del
manteniment de l´edifici i del patrimoni arquitectònic del municipi, ja que es trobava, actualment,
en un estat crític.
La Baronia de Rialb és un dels municipis amb més esglésies romàniques de Catalunya, en total n’hi
han 23, i és el segon municipi amb més art romànic de Catalunya. En destaquen, Santa Maria de
Palau, s. XI, Sant Iscle i Santa Victòria de la Torre, s.XI, Sant Serni de Bellfort, s.XI i Sant Andreu del
Puig, s.XI, entre altres. A més, el monestir de Santa Maria de Gualter està declarat BCIN (Bé cultural
d´interés nacional) pel Dept. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sant Miquel de Vilaplana abans de la restauració
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L’entrevista…
Empresaris amb passió per la natura o amants
de l’esport amb esperit empresarial?

LAPICA TRIPS & EVENTS
Segre Mitjà SL neix al gener de 1993 amb
l’objectiu d’organitzar activitats físicoesportives al medi natural. En primera instància,
l’empresa va ser creada per dos llicenciats en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport com a
resultat d’una sèrie de treballs realitzats en
aquest camp durant els dos darrers anys de
la carrera. En aquell moment ens semblaven
importants dos aspectes, d’una banda ens interessava iniciar la nostra vida professional en
allò que més ens agradava (les activitats físicoesportives al medi natural i l’emprenedoria)
i de l’altra, perseguíem impulsar el desenvolupament del nostre territori com a agents
dinamitzadors d’aquest. Els inicis no van ser
gens fàcils i de fet, no va ser fins al 1995 que
amb l’entrada de dos socis nous amb molta
capacitat de treball i empenta, l’empresa va
començar a funcionar de manera natural com
qualsevol altra petita empresa. Tampoc seria
just obviar l’ajut en matèria de gestoria que
sempre ens ha acompanyat.
Al 2009 vam decidir que ens havíem de convertir en una agència de viatges receptiva donat que de manera progressiva ens anàvem
apropant a Europa i necessitàvem tenir-ho tot
ben lligat i d’acord amb la legislació vigent. I
va ser per aquest motiu que amb en Pere Vilella i en Jordi Broca vam decidir crear Lapica
Trips & Events, SL amb la finalitat d’ampliar
l’espectre de clients.
I de moment així continuarem...
Jordi Barrés, Jordi Broca i Pere Vilella
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P.V. Certament existia i existeix una passió per
l’esport i l’activitat física en tots nosaltres. I a
part de passió, entenc que la nostra activitat
professional és del tot vocacional, la qual cosa
ens permet gaudir a diari de la majoria de les
tasques que desenvolupem. L’esperit empresarial és un graó més; ningú durant la carrera ens
va parlar d’empresa, d’emprenedoria… Hem de
pensar que Ciències de l’Activitat Fïsica i l’Esport
és un estudi molt jove comparat amb d’altres i
en aquella època se’ns preparava principalment
per ser professors d’Educació Física. Per tant,
estic pràcticament conveçut que l’esperit empresarial no existia en nosaltres, en canvi si que
estaria d’acord en el fet de que sense haver-ho
après érem i som gent emprenedora. Tot i que
aquest concepte està de moda des de fa ben poc,
em sembla recordar que als inicis de l’empresa
ja vam rebre un petit reconeixement com a joves emprenedors. Ara, 23 anys després i vist
en perspectiva diria que érem uns “aventurers”
que només sabíem d’esport i activitat física. I dic
“aventurers” perquè el món empresarial és una
autèntica aventura. Efectivament, l’esperit empresarial existeix des del primer dia, però ens en
vam adonar a posteriori.
Quin missatge donaríeu als estudiants actuals?
P. V. Treball, treball i treball. I que persegueixin les
il·lusions fins aconseguir-les. No hi ha res millor!
Imprescindible parlar bé l’anglès i algun altre
idioma, enfortir-se tecnològicament i aprendre a
comunicar-se amb tota mena d’interlocutors.
Hi ha un abans i un després entre Segre Mitjà i
Lapica Trips?
J.B. No, en absolut. Són complementàries, on no
arriba l’una arriba l’altra. Anteriorment, ja he
comentat la naturalesa de la creació de Lapica
i per afegir quelcom més, Lapica ens ajuda en
matèria de marca. Aquest és un aspecte que no
vam tenir present a l’hora de triar el nom difícil
de pronunciar de Segre Mitjà. Cal tenir present
que a la Península aquest nom és inpronunciable i ja no us dic res del Regne Unit o Alemanya.
Només un. Un moment positiu que ha marcat la
vostra trajectòria professional.
J.B. El dia que vam decidir amb el Jordi i el Pere
que viuríem de l’empresa quan encara no teníem ni un client.
www.segrerialb.cat

Complicat? Complicat és entendre’s amb
l’administració… Molt complicat, el que avui és
vàlid demà no ho és i penso que en molts casos
ve donat per la manca d’assertivitat i caràcter
fiscalitzador d’aquesta. S’entén ja que al nostre
país la corrupció està a l’ordre del dia, però no
tothom és igual.
Tenim entès que teniu diferents zones de treball, pels municipis del Segre Mitjà, a Prades, a
la Cerdanya, treballeu amb productes d’aigua,
de neu, etc, i teniu també un client variat. Quina
és la vostra rutina diària, com s’organitza Lapica Trips?
J.B. Un problema que hem tingut nosaltres ha
estat que hem crescut de manera expansiva i
aquests darrers anys els nostres esforços es
centren en convertir l’expansió en organització.
Dit això, hi ha 4 grans àrees:
LPC Grups, LPC Companies, LPC Sports i
LPC Particulars
A partir d’aquí hi ha uns departaments transversals tals com el Dept. Marketing, Dept. Administració, Dept. RRHH, Dept. I+D+I, Product Managers de cadascun dels productes i tècnics de les
activitats que duem a terme. El dia a dia passa
per visites a clients, reunions a l’oficina, selecció
de personal, inspeccions als allotjaments...
Val a dir que aquests darrers anys l’equip de treball
ha crescut força i ja som 12 a full time i s’arriba a
puntes de 50 persones treballant plegats.
Recentment, us heu fet un lloc al món del cliclisme de carretera. Ens en podríeu aprofundir
més?
J.B. De fet, ens estem fent un lloc en aquest
sector. Costa molt crear un producte i posar-lo
al mercat amb les possibilitats que tenim nosaltres respecte a d’altres del sector que tenen
el suport de tot un territori. Penseu que estem
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lluitant contra destinacions turístiques com la
Toscana, Alps, Dolomites… Per Europa, el Pirineu català ni existeix, imagineu doncs el que
costa vendre una ruta al Priorat, La Noguera o
al Berguedà. De totes maneres, estem contents
i confiem molt en el producte. L’any passat vam
començar amb un grup de noruegs, va venir
un tour operador suís al que li va encantar tot
el que li vam mostrar, i des de fa sis mesos tenim una noia alemanya treballant amb nosaltres
centrada en el mercat alemany. Per nosaltres és
qüestió de temps; ara, no estem preocupats en
la quantitat de ciclistes que puguin venir avui,
estem preocupats en la qualitat del producte
creat i que el client quedi tant satisfet que abans
de marxar ja ens compri la següent ruta. Hem
après que cada producte té el seu “tempo”, ara
no podem fallar en el servei.

l’emprenedor

Un moment difícil que heu tingut que afrontar i
us ha servit per enfortir-vos com a persones i
com a empresaris.
P.V. Moments difícils i complicats sempre hi són…
Per mi moments difícils són quan ens costa posar-nos d’acord entre nosaltres per veure les
coses de diferent manera i ens costa trobar la
unanimitat. De fet, no tirem res endavant si no hi
estem els tres d’acord. És lent, però sempre en
sortim enfortits: si surt bé ho celebrem i si surt
malament ens riem de nosaltres mateixos i també ho celebrem. La cerca de la unanimitat dóna
enfortiment i fa que desapareguin els retrets.

El producte és molt bo; bones carreteres i
tranquil·les, rutes relacionades amb els productes Denominació D’origen (vi, oli, arròs), el
clima, el patrimoni i un tracte al client exquisit.
L’Agència Catalana de Turisme ja ens ha atorgat
el segell de qualitat en cicloturisme. Tirem endavant… Segur!
Quin és el vostre mercat prinicipal? D’on
prové?
P.V. D’acord amb les 4 àrees descrites anteriorment tenim diferents “targets”. Pel que fa a
grups hi ha una part important en Centres Educatius de Primària i Secundària que majoritàriament són de Catalunya, tenim acords amb la
Universitat de Girona, la Fundació Blanquerna,
la Universtitat de Lleida, la Universtitat de Navarra… Respecte a l’àrea d’Esports rebem equips
d’hanboll, de bàsquet, de triatló, de ciclistes,
organitzem un campus d’esquí de fons a l’estiu,
en breu campus de natació en aigües obertes…
Aquí continuen essent en gran part de Catalunya
però ja hi trobem europeus. En el cas dels particulars donem servei a totes les cases rurals de
La Baronia de Rialb en matèria d’activitats físicoesportives al medi natural i la procedència és
diversa; danesos, holandesos, britànics… I finalment en l’àrea d’empresa sempre intentem portar els clients cap al nostre territori on comptem
amb l’allotjament de qualitat de Can Boix amb
en Joan Pallarès al capdavant, tot i que no sempre ho aconseguim i llavors ens desplacem on
marca el client. La majoria són empreses multinacionals amb seu a Catalunya.

21

l’emprenedor
Dades. Quantes persones recepcioneu cada
any al nostre territori? I dins del vostre àmbit
de treball?
P.V. Anualment ens situem entre uns 4.5006.000 usuaris a la zona i fora d’aquí uns 6.0007.000 més en funció de l’any. La veritat és que
movem força gent.
Repercuteix aquest fluxe de clients al territori? Com? El territori n’és conscient?
J.B. Evidentment que repercuteix. Molt sencill:
des del nen/a que ve amb nosaltres a fer unes
colònies normals, passant pel ciclista i acabant
amb una empresa que vingui a fer formació…
Tots i cadascun d’ells tenen molta repercussió;
menjar, dormir, despeses vàries. Qui se n’adona?
Aquell comerciant que veu que cada dia li comprem carn, 100 donuts, li portem la roba a rentar, ens ve a omplir el dipòsit de combustible, les
persones que contractem. El territori/administració local n’és conscient? Les polítiques dutes
a terme en aquest sentit no ho constaten pel que
fa a nosaltres. Ara, repeteixo que l’impacte hi és
i em consta que tots els nostres proveïdors estan ben contents. Això és una cadena.
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Com és que agrada tant el Forat de Buli? Ens
sabríeu dir quantes persones han experimentat aquest trekking aquàtic de la vostra mà, en
tots aquests anys?
J.B. Bé, el fet és que ens trobem davant un espai
natural impressionant i accessible a gran part
de la població. Penso que cal fer un replantejament general d’aquest espai. Qualsevol lloc
semblant a Europa estaria més explotat i preservat; gairebé cada any hem de fer una baixada
de neteja a conseqüència de l’accés desorganitzat i lliure de les persones al riuet. Cal organitzar l’espai per protegir-lo i que sigui sostenible
en ell mateix; una ruta marcada de senderisme
que anés creuant el riu per dalt i per baix en forma de passarel·la per gaudir de les vistes que
ens proporciona, tal i com es fa a Itàlia, Eslovènia, Suïssa, Àustria… No sempre pagar és dolent i amb una mica de recursos sempre estaria
net. Sincerament crec que hi hauria d’haver una
taxa simbòlica. Hem de ser capaços de trobar
l’equilibri entre la pràctica esportiva, el turisme
i la sostenibilitat. Potser hauria de tenir el tractament de Parc Natural… No ho sé, però aquí ho
apuntem i val a dir que estem disposats i inte-
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l’emprenedor
ressats a col·laborar-hi.
Pel que fa al nombre de gent que hi hem portat, el primer que em ve al cap és que mai ningú
ha dit que no li agradés. I intentant afinar una
mica estem parlant d’unes 500 persones/any.
Anys més, anys menys; també estem en funció
de la pluja, les crescudes, petits canvis de recorregut… Anys de mal temps el nombre baixa, ja
que tot i ser un riu d’iniciació quan baixa aigua és
millor no posar-s’hi.

en el circuit.
I per descomptat, donar servei i més servei. Si
ve un anglès hem de ser capaços de rebre’l en
anglès, si ve un alemany rebre’l en alemany o
en anglès… Si parla castellà, salvats però si no…
Com li donarem servei de qualitat? Tenim les
webs traduïdes o només les tenim en català? És
un procés difícil i lent, però aquí ens ho anem
creient i volem avançar.

Què creieu que necessita el nostre territori o
els municipis d’interior del país per crèixer turísticament i posicionar-nos com a destí?
J.B. Moltes coses… Primer de tot creure’ns-ho
uns quants, en segon lloc fer-ho extensible a
tots els habitants del territori esmentat, en tercer lloc que s’ho creguin igual que els primers.
Només així podrem avançar cap a les següents
pantalles. La connexió i l’orientació estratègica entre tots i cadascun dels “steakholders” ha
de ser total i compartida. Si no és així i cadascú
rema en un sentit diferent costa molt avançar.
Estem en una zona amb molts avantatges: bona
accessibilitat, bona climatologia durant pràcticament 10 mesos a l’any, l’orografia del terreny
ens permet dur a terme múltiples i diferents
activitats adaptables a tot tipus de públic, tenim
D.O., un bon patrimoni arquitèctonic i cultural...

Una frase que us agradi i feu servir per motivar
al vostre equip humà.
P.V. Necessaris? Tots… Imprescindibles? Ningú!!!

Dit això, necessitem estar preparats. Com? Amb
uns productes de molta qualitat i com a receptius amb una formació adient. Però amb tot això
no n’hi ha prou; ens hem de vendre a l’exterior,
hem de ser capaços de generar nous contactes,
participar activament a les fires, workshops…
Ser visibles i lluitar per obtenir diferents segells de qualitat en matèria turística, buscar
partners de territori que ens ajudin a posar-nos

info@segrerialb.cat
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vivències

30 ANYS AMB EL PESSEBRE
D’Oliana a Sant Serni de la Salsa amb el pessebre 20 de desembre de 2015

Excursió que fa Nadal
PORTADA DEL PESSEBRE
És una tradició de molts centres excursionistes, que,
dies abans d’encetar el cicle nadalenc,
organitzen sortides per dur pessebres fins
indrets que tenen un significat especial
per a les entitats

30 ANYS
Fundat el 1986, el Grup Excursionista d’Oliana surt avui cap a Sant Serni de la
Salsa i preveu un 2016 amb moltes activitats
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Una de les activitats tradicionals de molts centres excursionistes catalans quan s’aproximen
dates nadalenques és la col·locació d’un pessebre en punts destacats de tota la geografia, des
de cims a ermites, racons amb encant, fonts...
És el que faran aquest matí els membres del
Grup Excursionista d’Oliana, que han sortit cap
a Sant Serni de la Salsa, un temple romànic situat al terme veí de Bassella. “Des del primer
any que es va fundar el grup, i el 2016 ja en farà
trenta, cada any s’ha sortit cap a una ermita o
una església dels voltants per a dur-hi el pessebre”, explica l’acabada d’escollir presidenta de
l’entitat, Montse Viladrich, que aclareix: “La idea
és oferir una sortida a l’abast de tothom, que
també serveixi per donar a conèixer el nostre

patrimoni i acabar l’excursió amb un dinar plegats. Fet i fet, passem un dia en companyia, amb
activitats a l’aire lliure i coneixem la història i
les rodalies.” Aquest matí, és previst que es reuneixin per caminar una cinquantena de persones i, probablement, algunes altres s’afegiran a
la diada just per compartir l’àpat, ara en un restaurant, tot i que durant anys s’havia organitzat
a l’aire lliure, amb el recordat Pere de Graell al
capdavant. De l’elaboració del pessebre s’ocupa,
des de fa 30 anys, Pepita Camardons. Algunes
vegades, la seva establia s’ha dut fins a indrets
de comarques velnes, com ara la Noguera o el
Solsonès. “Quan les sortides són a indrets més
propers, com ara, també ens acompanya la mainada”, explica Viladrich. La ruta que faran avui

El pessebre a Sant Martí de Cortiuda

Pepita Camardons amb un dels seus pessebres

www.segrerialb.cat

vivències
El pessebre a santa Eulàlia de les Anoves

és apta per a tothom. Des del poble cal pujar
fins a la serra d’Oliana, amb uns 200 metres de
desnivell i, després, des de la serra comença la
baixada cap a Oguern. “És una pujada constant,
que pot fer tothom”, referma Viladrich. En total,
deu quilòmetres i dues hores de camí fins arribar a tocar de l’ermita de Sant Serni de la Salsa.
Aquest temple romànic està situat a un quilòmetre del nucli d’Ogern. Es va bastir al segle XII
i ha estat restaurat els darrers anys. Es tracta
d’un edifici amb una nau coberta amb volta de
canó i sagristia afegida al mur nord. L’absis és
semicircular amb una finestra. Al mur de ponent
s’alça el campanar d’espadanya i una finestra de
doble esqueixada obre el mur sud. La construcció és rústega de pedres en filades. Segons explica Josep Urpí al seu blog de recull d’esglésies
dedicades a sant Sadurní, a l’indret es conta la
llegenda que quan aquell bisbe de Tolosa de
Llenguadoc (conegut amb el nom de sant Serni al Pirineu) va passar per aquelles contrades
a predicar, va anar a descansar al costat d’una
roca i les seves petjades s’han conservat fins
avui al lloc anomenat pas de Sant Serni, a prop
d’aquesta església.
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Trenta anys fent camí El Grup Excursionista
d’Oliana viu un moment de revitalització de l’entitat. Recentment, s’ha elegit nova junta i s’hi han
sumat un centenar de socis. “Quan es va fundar,
existien poques entitats d’aquest tipus al nostre
entorn i era un grup molt actiu, però els darrers
anys havia perdut força i no feia gaires activitats”, explica Viladrich. La intenció de la junta és
multiplicar propostes i revifar el grup. Al setembre, es va encetar la nova etapa amb la primera
caminada popular de la vila d’Oliana, i es preveu
organitzar una sortida al mes, algunes per les
rodalies i altres a indrets com ara el Montseny,
acompanyats del Centre Excursionista de Sant
Celoni. També hi ha en projecte sortides amb
raquetes o un curs de barranquisme. La darrera
cita del 2015 serà la cursa dels nassos, el 27 de
desembre.
María José Ramos
OLIANA, a 20 de desembre de 2015
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associació estació nàutica d’interior segre rialb

SEGRE RIALB ES REUNEIX AMB ELS MILLORS OPERADORS
TURÍSTICS ESTRANGERS
Setembre 2015. El Consorci Segre Rialb, juntament amb l’Associació d’Empresaris, representà i comercialitzà l’oferta turística de l’àmbit del
Segre Rialb al workshop “BUY Natura, Interior,
Muntanya i Pirineus” que es celebrà el passat 30
de setembre a Figueres.

diació de la zona consorciada, tots ells membres de l’associació d’empresaris de la zona.
Durant la jornada es van realitzar 16 entrevistes amb diferents operadors estrangers especialitzats del mercat actual (Andorra, França,
Bèlgica, Alemanya, Dinamarca i Estats Units) on

L’Agència Catalana de Turisme a través dels
seus Centres de Promoció Turística selecciona
i convida els millors operadors de viatge especialitzats del món i els reuneix amb el sector turístic català. El “BUY Natura, Interior, Muntanya
i Pirineus” és una jornada per mostrar i comercialitzar les diferents categories de productes
turístics relacionades amb la oferta d’interior i
muntanya de Catalunya.

s’aconseguiren fer tractes i relacions que beneficiaran el negoci turístic del territori i de retruc,
a la població local.

El Consorci Segre Rialb i l’Associació d’Empresaris hi participaren promocionant el territori turístic i representant a 8 establiments
d’allotjament i 4 empreses d’actiu i interme-
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Tant el president de Consorci Segre Rialb Francisco García i Cañadas- com el president de
l’Associació d’Empresaris de la zona consorciada, -Pere Vilella i Marquilles- valoraren la jornada de molt profitosa i consideren que és un esdeveniment pensat per impulsar el nostre turisme
d’interior i de muntanya i consolidar el lideratge
de Catalunya com a primera destinació turística,
i que n’és de cita obligada pel sector i el territori.
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agenda

FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS...

La Seu d’Urgell

ALT URGELL

Març

Oliana

Peramola

6

- Aplec a St. Ermengol, Tiurana

13

- Caminada: Oliana - Cambrils
www.grupexcursionistaoliana.org

20

- Endurada Campionat de Catalunya,
a la Clua de Bassella

25

- Mercat de Griu, a Peramola
- Representació de la Passió Viva, a Oliana
- La Processó del Silenci, a Ponts
- Segre cup de piragüisme aigües braves,
al parc del Segre de Ponts

La Baronia
de Rialb

Bassella

Tiurana

LA NOGUERA
Ponts
Balaguer

La Seu d’Urgell

El Segre Rialb
Balaguer

26

- Cursa de muntanya “Volta a Peramola”

27

- Cantada de Caramelles (després de la Missa),
a Oliana, Peramola, Ponts i Tragó.

Girona

Lleida
Barcelona
Tarragona

Catalunya

Abril
10

- Aplec a la Mare de Déu de Sant Mer

17

- Campionat de Catalunya de Motocròs

24

- Trobada, Sant Marc de Pallerols
- Aplec a Mare de Déu de Castell-llebre, Peramola

30

- Ruta pel romànic de la Baronia de Rialb.
Info i reserves al 973460234

Maig
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Juliol

1

- Aplec a Sant Pere de Ponts
- Festa del roser d’Ogern

23

- Trobada al monestir de Sta. Maria de Gualter

15

- Concentració Aeronàutica, Tiurana

24

- Aplec a St. Jaume de Graell

22

– Roser de Palau de Rialb, a la Baronia de Rialb

Juny
5

- Festa del Roser de Ponts
– Roser de la Cirera a Gualter

info@segrerialb.cat
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