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Com a presidenta del Consorci Segre Rialb
et presento la tretzena edició del butlletí
informatiu “Actualitat Segre Rialb” impulsat
amb l’objectiu d’informar-te de les accions
que es promouen des de l’organisme i altres
entitats del territori.
En un primer ordre de coses, cal dir que ens trobem en un
territori d’interior del país, amb clima mediterrani i amb molta
massa forestal; i protegir els nostres boscos, no només és un
deure des del punt de vista mediambiental i de gestió forestal,
sinó que és clau des del punt de vista de la seguretat i la protecció
civil. El nostre territori, com altres, és altament vulnerable i amb
altes probabilitats de patir un gran incendi forestal (GIF). En les
temporades d’estiu, a causa de la sequera i l’increment de les altes
temperatures provoquen un estrès climàtic als espais naturals
i forestals, i situen aquest fet com un repte de primer ordre
per l’Administració Pública. Així doncs, la neteja i higienització
dels sotaboscos, la planificació, la gestió multifuncional dels
espais forestals... són mecanismes que començarem a treballar
juntament amb el sector i els propietaris de finques forestals.
En un altre ordre de coses, l’estiu que ens ha tocat viure als
territoris d’interior i de muntanya ha marcat les dinàmiques ja
iniciades en la passada temporada, propiciades per un impuls
d’un nou turisme rural de proximitat atret també per la natura
i els indrets poc massificats, la qual cosa ha sigut benvingut i
esperançador.
Amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament local continuarem
impulsant accions per treballar àmbits de promoció econòmica,
com és la gestió forestal multifuncional, per així promoure la
diversificació econòmica tenint en compte les característiques
que ens identifiquen i les capacitats locals.
En aquesta edició de la revista t’expliquem algunes de les accions
més destacades dutes a terme i aprofitem per apropar-te a alguns
dels projectes que es treballen a les respectives comarques.

Gemma Orrit i Capdevila
Presidenta
Consorci Segre Rialb

info@segrerialb.cat
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EL CONSORCI SEGRE RIALB S’ADHEREIX AL
MANIFEST PER EXIGIR LA PERMANÈNCIA DE LA
BASE D’HELICÒPTERS BOMBARDERS DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS DE TIURANA
Maig 2021. El Consorci Segre Rialb s’adhereix al
manifest d’alcaldes de l’Alt Urgell, la Noguera,
la Segarra, el Solsonès, l’ADF del Mig Segre,
l’ADF del Baix Alt Urgell, ASAJA Lleida i Unió
de Pagesos per exigir la permanència de la
base d’helicòpters bombarders de prevenció
d’incendis forestals de Tiurana en la campanya
forestal de 2021.
El passat 16 maig, els representants dels governs
locals de l’Alt Urgell, el Solsonès, la Noguera i
la Segarra organitzaren una marxa lenta per la

C-14 per reclamar que la Generalitat mantingui
activa a l’estiu la base d’helicòpters de Tiurana,
especialitzada en la prevenció d’incendis.
La protesta va unir a alcaldes i altres
representants locals de l’Alt Urgell, el Solsonès,
la Noguera i la Segarra. Denuncien que el
Departament d’Interior vol traslladar aquesta
base a Tremp i que, amb la decisió, el Govern
empitjorarà les tasques de vigilància i actuació
ràpida en una àrea que compta amb unes grans
extensions de bosc.

LLUM VERDA AL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE LA CONCA
DEL SEGRE RIALB
Juny 2021. El Consorci Segre Rialb, de la mà
del Centre de la Propietat Forestal, reuniren,
el proppassat 4 de juny, a una quarantena de
propietaris de finques forestals per tal d’impulsar
la creació d’una associació de propietaris
forestals de l’entorn de l’embassament de Rialb
per treballar conjuntament en la prevenció
d’incendis i buscar recursos per millorar la
gestió dels boscos privats i potenciar-los com a
espais transversals d’ús social i productiu.
L’associació englobaria els boscos privats de
Ponts, la Baronia de Rialb, Tiurana, Peramola,
Bassella i Oliana i donaria compliment a un
dels set objectius estratègics del Pla Director
Urbanístic (PDU) de l’embassament de Rialb:
integrar la Gestió Forestal Multifuncional com
un element clau del territori, entenent els boscos
de la conca Segre Rialb com a proveïdors de
serveis ecosistèmics, la viabilitat dels quals s’ha
de garantir i promoure com un actiu econòmic
capaç de generar llocs de feina de valor al medi
rural.
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Així, el propòsit de l’associació giraria entorn la
promoció d’una gestió forestal multifuncional
de qualitat als boscos privats dels 6 municipis,
buscant la corresponsabilitat de tots els agents
implicats, amb els següents objectius:
- Producció de fusta i biomassa local (Km 0), que
contribuís, per exemple, a abastir els projectes
de calefacció per biomassa que s’estan
promovent a la zona (contribució als objectius
d’acció climàtica)
- Aconseguir uns boscos menys vulnerables als
incendis forestals i reduir la probabilitat d’un
gran incendi forestal.
- Garantir i millorar els beneficis (serveis
ecosistèmics) que generen els boscos de
la zona, en especial el segrest de carboni (incloent
la reducció d’emissions de CO2 per incendis) i el
manteniment de la quantitat i qualitat de l’aigua
que arriba a l’embassament, que és un vector
clau a la zona.
- Cuidar el territori i el paisatge i en conseqüència,
els usos i les activitats econòmiques que en
depenen.

www.segrerialb.cat

ho sabies?
CAMPANYA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DELS MUNICIPIS
DE LA ZONA SEGRE RIALB AMB L’ESLÒGAN
‘UN MAR DE VIDA RURAL’
En el marc d’aquesta iniciativa, el Consorci
Segre Rialb va publicar una Guia, amb una oferta
unificada de 22 activitats guiades vinculades
a l’entorn natural, set de caire cultural i tres
experiencials amb productors alimentaris,
totes elles organitzades per firmes locals i
professionals especialitzats
Les cases rurals, les empreses d’aventura i la
restauració van tenir una ocupació alta durant
l’estiu gràcies a la consolidació del turisme
familiar, que aposta pel contacte directe amb
la natura i fuig de la massificació
Igual que l’any passat, la platja d’Ogern va
romandre tancada al bany i el Forat del Buli
va tenir restriccions d’accés per protegir i
preservar els espais naturals

Juliol. Els municipis ubicats a l’entorn del pantà
de Rialb, que formen part del Consorci Segre
Rialb es van promocionar com a destí turístic
durant l’estiu amb la campanya ‘Un mar de vida
rural’. El Consorci va llançar aquesta iniciativa
amb l’objectiu de posicionar i vincular la zona
com un lloc segur, sostenible i amb atractius
turístics vinculats a un entorn natural. En el
marc d’aquesta campanya, es va publicar una
Guia d’Activitats, en la qual hi ha tota l’oferta
unificada d’iniciatives i experiències que
s’ofereixen des del territori Segre Rialb.
info@segrerialb.cat

L’eslògan ‘Un mar de vida rural’ fa referència
a les aigües del pantà de Rialb, que inunden la
zona des de fa 20 anys, convertint-lo en un dels
referents del turisme d’interior. També al·ludeix
al Segre Mitjà, el tram de riu que cohesiona el
territori.
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Guia d’activitats i cartells publicitaris
La Guia d’Activitats suposà un recull unificat
de l’oferta d’activitats i serveis que proposen
les diferents empreses i entitats del territori,
informació sobre la pesca continental, a més
de dades sobre equipaments municipals d’oci i
altres d’interès general. A la guia, es detallaven
les 22 activitats guiades vinculades a la natura,
set de caire cultural i tres experiencials amb
productors alimentaris, totes elles organitzades
per firmes locals i professionals especialitzats
amb el riu Segre i el pantà de Rialb com a
protagonistes.
Aquesta està adreçada al públic final (turistes,
visitant d’un dia i població local) i diferenciada
pel tipus de públic (familiar i grups). La
campanya es va completar amb la instal·lació
de cartells publicitaris a la entrada de cada
municipi per ubicar el visitant i contextualitzar
la marca turística del Consorci Segre Rialb. La
Guia es pot trobar a les oficines de turisme, a
la web www.segrerialb.cat, les xarxes socials i
en format digital a tots els establiments rurals i
els allotjaments perquè el client pugui planificar
l’estada a partir del coneixement de l’oferta
d’activitats del territori.
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ubicada entorn del pantà de Rialb, en la qual el
turisme es pot exercir d’una forma tranquil·la,
sense massificacions, i amb contacte directe
amb la natura. No obstant això, els restauradors
van admetre que van trobar a faltar el turisme
estranger, que acostuma a arribar amb viatges
organitzats.

Limitacions d’accés als espais naturals
Igual que va passar l’any 2020, aquest estiu la
platja fluvial ubicada a Ogern, al municipi de
Bassella, va romandre tancada al bany. La
situació causada per la pandèmia de la Covid-19
entre altres afectacions, ha provocat que les
zones de bany continentals com la d’Ogern
s’hagin hagut de replantejar la seva obertura
aquest estiu.
De la mateixa manera, el Forat del Buli, un
congost al qual s’hi accedeix per la Baronia
de Rialb, limità
l’accés per evitar les
aglomeracions de visitants, així com per
protegir l’entorn natural. De fet, es cobrà una
entrada per accedir-hi i es regulà el pas entre el
29 de juliol i el 15 de setembre. Els visitants van
tenir que reservar prèviament aparcar al camí
que porta al Forat.
Consolidació del turisme familiar
La temporada passada, la primera de l’era
Covid, la zona del Segre Rialb es va convertir
en una destinació turística molt sol·licitada per
passar-hi l’estiu atesa, justament, la seva minsa
explotació turística. Enguany, les cases rurals,
les empreses d’aventura i la restauració van
tenir una ocupació alta durant els mesos
vinents gràcies a la consolidació del turisme
familiar, que aposta pel contacte directe amb la
natura i fuig de la massificació.
En aquest sentit, el responsable de l’empresa
d’aventura La Pica Trips, Pere Vilella, assegurà
que hi hagué una bona ocupació d’un segment
de turisme familiar. Per la seva banda, Joan
Pallarès, xef de l’Hotel Can Boix de Peramola,
afirmà que aquest estiu ha tornat a ser el del
turisme interior, especialment el de persones
que van descobrir la zona de Segre Rialb l’any
passat i que enguany han repetit. Pallarès
anima els visitants a apropar-se a una zona,

info@segrerialb.cat

Esports aquàtics, barranquisme i pesca en
aigües cristal·lines
La construcció del pantà de Rialb, amb uns
objectius enfocats a la reserva d’aigua de
boca, de regadiu, de prevenció d’incendis i
de generació d’energia ha acabat derivant,
gràcies a l’impuls del Consorci Segre Rialb, en
un marc ideal per al desenvolupament de la
pràctica d’esports aquàtics. L’ús recreatiu del
pantà ha derivat en moltes activitats de relació
amb l’aigua i la natura com el caiac o el paddle
surf, així com el barranquisme al riu Rialb, la
iniciació a l’escalada, cursos de conducció 4X4,
experiències amb Kartcross i cotxes de rally i
excursions amb 4X4.
D’altra banda, aquest conjunt de municipis és
també una zona privilegiada per a la pesca, amb
indrets singulars com els pantans de Rialb i
Oliana, els vedats de Ponts i Oliana al riu Segre,
i el riu Rialb.
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L’EXPOSICIÓ ‘SEGRE ENDINS’, SOBRE ELS VINT ANYS
DEL PANTÀ DE RIALB,
ARRIBA A LA SEU D’URGELL
La mostra es pot visitar fins al 30 de
novembre a l’arxiu comarcal de l’Alt Urgell,
que hi va col·laborar en la preparació. s’hi
explica com era la vida als pobles afectats
abans de la presa, els moviments d’oposició
que es van organitzar i les conseqüències
que ha tingut pels municipis de la zona
Setembre. L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell acull
fins al 30 de novembre l’exposició itinerant “Segre
endins”, que recupera el record dels pobles de
l’Alt Urgell i de la Noguera que van quedar negats
per les aigües de l’embassament de Rialb.
La mostra explica, mitjançant imatges
retrospectives, com era la vida en aquests
nuclis abans de la seva desaparició i recorda
els diversos moviments socials i polítics que es
van crear per oposar-se al projecte, a més de
les conseqüències que va tenir la imposició del
pantà sobre el llegat històric i patrimonial.
L’activitat es va estrenar tot coincidint amb el
20è aniversari de la inauguració de la presa,
que va coincidir amb l’expulsió definitiva de les
famílies que vivien en els
terrenys que des de llavors
estan sota les profunditats
del pantà. La primera
parada
de
l’exposició,
el desembre de 2019,
va ser al local social ‘La
Barquera de Mirambell’, a
Bassella, un dels municipis
que va patir més les
conseqüències d’aquesta
megainfraestructura. Fins
ara, la mostra també s’ha
pogut veure a d’altres
poblacions de la zona, com
són la Baronia de Rialb,
Oliana, Peramola, Ponts i
Tiurana.

L’exposició ha estat impulsada pel Consorci
Segre Rialb i ha comptat amb la col·laboració d’un
important nombre d’institucions, entre les que
hi els ajuntaments afectats per l’embassament.
També s’hi han implicat els consells i arxius
comarcals de l’Alt Urgell i de la Noguera,
entre d’altres. En el cas particular de l’Arxiu
Comarcal de l’Alt Urgell, hi ha participat amb la
cessió d’una part rellevant de la documentació,
especialment la procedent dels fons particulars
dels olianesos Marcel Ribera i Enric Esteve,
que documentaren d’una forma extraordinària i
minuciosa, en diferents suports i formats (vídeo,
pel·lícules de Super-8 o fotografies) la vida
quotidiana dels pobles abans de la inauguració
del pantà, a més dels últims moments de la seva
existència.
L’acte d’inauguració de l’exposició a la Seu ha
estat presidit per Gemma Orrit, presidenta del
Consorci; Josefina Lladós, presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell; Carles Gascón, tècnic
de patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
i Julio Quílez Mata, director de l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Urgell. L’horari de visita és de dilluns a
divendres, de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

Autor Pep Graell / RàdioSeu
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Van tractar els diversos programes de promoció que
s’estan desplegant a la comarca
Els membres de la Xarxa de les Oficines de
Turisme de l’Alt Urgell es reuniren el passat
mes de juny a la seu del Consell Comarcal per
parlar dels diversos programes de promoció
que s’estan desplegant i coordinar-ne la
implementació al territori. Reunions com aquesta
tenen lloc de manera regular i compten amb la
participació dels punts d’informació turística de
la Seu d’Urgell, Coll de Nargó, Oliana, Organyà i
Tuixent, així com també l’oficina dels Parcs dels
Pirineus, de la Muntanya d’Alinyà i del Consorci
Segre Rialb.
Els temes tractats van ser el projecte Camina
Pirineus, el portal Pirineu Outdour, les rutes
guiades i acompanyades pel 2021, la ruta Viatge
al País dels Manairons i el projecte Motarrots
de l’Alt Urgell. A més, es va avançar les accions

info@segrerialb.cat

de promoció turística de la comarca per als
pròxims mesos, entre les quals destaca la
campanya d’estiu als trens de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC). Per altra part,
els representants de les oficines de turisme van
presentar les seves pròpies iniciatives.

comarques
ALT URGELL

REPRESENTANTS DE LES OFICINES DE TURISME DE
L’ALT URGELL ES REUNEIXEN A
LA SEU PER COORDINAR ACCIONS

Durant la reunió es van constatar “els reptes i
les oportunitats que té pel davant una comarca
amb gran potencial de turisme de natura com és
l’Alt Urgell en la nova època que s’obre amb la
millora de la situació sanitària”, va manifestar
el president de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell Comarcal,
Sergi Parramon.
L’Alt Urgell, 8 de juny de 2021
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26 ATRACTIUS TURÍSTICS DE LA NOGUERA IL·LUSTRATS
I EXPLICATS PER A INFANTS EN EL MARC DEL PROJECTE
TERRITORI DE VALOR
S’afegeixen 13 atractius turístics més al projecte i
ja són un total de 26 els atractius turístics dinamitzats
El Consorci GAL Noguera Segrià Nord va publicar a
la www.territoridevalor.cat els nous atractius dels
quals es disposa material per tal de promocionar
el territori. Els municipis protagonistes dels últims
materials editats són Albesa, Algerri, Artesa de
Segre, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell,
Cabanabona, Castelló de Farfanya, Montgai,
Oliola, Ponts, la Sentiu de Sió, Vallfogona de
Balaguer i Vilanova de l’Aguda. Aquests se sumen
als atractius ja editats d’Àger, Balaguer, Baronia
de Rialb, Camarasa, Foradada, Menàrguens, Os de
Balaguer, Penelles, Térmens, Tiurana, Vilanova de
Meià i els Secans de la Noguera.
Territori de Valor pretén posar en valor els recursos
naturals, patrimonials i culturals del territori
a través de materials per captar i fidelitzar el
públic familiar. Aquests materials comprenen una

història i un dibuix de l’atractiu turístic en diferents
formats. El material s’entrega gratuïtament a
les empreses del territori que ho desitgin per tal
d’apropar a la població autòctona, als visitants i als
turistes els recursos de la comarca de la Noguera.
Les empreses inscrites al projecte ja poden
sol·licitar aquest material a través de la difusió que
se’ls ha realitzat via correu electrònic. Aquelles
empreses que encara no estan inscrites, poden
fer-ho a través de la pàgina web del projecte.
El projecte Territori de Valor està coordinat pel
Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord
i finançat pel Consell Comarcal de la Noguera, el
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya.
La Noguera, 22 de juliol de 2021

10

www.segrerialb.cat

Una mirada a La Baronia de Rialb

La Baronia de Rialb va prendre aquesta mesura
per evitar aglomeracions de vehicles a la zona de
l’espai natural.
Juliol. L’Ajuntament de la Baronia de Rialb va
posar en funcionament el passat 27 de juliol els
aparcaments amb control d’accés al riu Rialb. La
Baronia començà a aplicar aquesta mesura per
tal d’evitar aglomeracions al congost del Forat del
Buli, així com protegir l’espai natural de la zona i
els turistes que vinguin a visitar-la.
Els aparcaments, amb un total de 67 places, tenen
un preu que oscil·la entre 20, 30 i 40 euros en
funció de la proximitat a la zona dels gorgs del riu
Rialb propers al congost del Forat de Bulí, amb
descomptes per a residents o clients de les cases
rurals i empreses de serveis turístics del municipi.
El pàrquing entrà en funcionament després
d’haver passat el període d’exposició pública
de les ordenances que en regulen l’accés, i que
prohibeixen la pernoctació nocturna a tota la zona
del riu Rialb, així com estacionar el vehicle en
qualsevol punt del camí que no siguin les zones
específicament habilitades, a fi de permetre el pas
de vehicles de serveis o agraris.

info@segrerialb.cat

mirades

EL PASSAT 27 DE JULIOL ENTRAREN EN FUNCIONAMENT ELS
APARCAMENTS, AMB CONTROL D’ACCÉS, AL RIU RIALB

De moment es pagà in situ al punt de control
d’accés al pàrquing, i amb la possibilitat de fer
reserva de plaça telefònicament contactant
amb l’oficina de turisme de la Baronia de Rialb
o mitjançant la pàgina web de l’ajuntament amb
l’aplicatiu que permet reservar plaça.
Ajuntament de la Baronia de Rialb
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mirades
Una mirada a Bassella

EL PROJECTE CAMINA PIRINEUS MILLORA DOS ITINERARIS
TURÍSTICS AL MUNICIPI DE BASSELLA
El projecte Camina Pirineus té pràcticament
enllestits la millora de l’itinerari del romànic a
Sant Serni de la Salsa i l’aguait ornitològic al pantà
de Rialb, al municipi de Bassella
Aquestes actuacions tenen com a objectiu
complementar i dignificar els entorns d’un espais
que habitualment ja són concorreguts pels
practicants del senderisme i veïns d’Ogern i altres
activitats de natura al voltant del pantà de Rialb.
Itinerari del romànic al voltant de l’església de
Sant Serni de la Salsa:
Sant Serni de la Salsa és una petita església
romànica del s.XI situada damunt d’un turó a poca
distancia del nucli d’Ogern.
El seu accés a peu és fàcil, sortint d’Ogern en
direcció nord, remuntant el torrent de la Baell, un
cop passada la fàbrica de bigues i seguint el camí
a Serinyana.
Un cop arribada a la senyalització existent el
itinerari es converteix en un corriol que puja
suaument fins a l’ermita.
L’actuació ha consistit en la neteja i desbrossada
de vegetació del corriol i en la substitució de 100
m de barana deteriorada, per nova barana en creu
amb fusta tractada autoclau nivell IV i certificada
ambientalment FSC.

Nou aguait ornitològic de Bassella a la cua de
l’embassament de Rialb:
Quant a l’itinerari ornitològic de la cua del pantà
de Rialb a Bassella, s’ha considerat per ser
la zona humida de la comarca que pot acollir
un major nombre d’aus aquàtiques, atesa la
seva superfície, condicions ambientals i de
manteniment del nivell d’aigua.
La proposta en execució inclou 5 punts diferents
d’aguaits de fusta amb obertures de visualització,
tot seguint un recorregut amb diversos atractius i
zones d’espera de les aus.
Es complementa l’equipament amb una petita
zona d’aparcament i millora del camí d’accés des
de la cruïlla de la carretera de la Clua.
En breu s’instal·laran els plafons amb continguts
educatius de caràcter mediambiental i ornitològic.
Aquestes actuacions formen part de l’Acció A2
i Ae del projecte Camina Pirineus: Inversió i
arranjament de plataforma i Miradors i recursos
ecoturístics i s’emmarca en el PO FEDER
CATALUNYA 2014-2020 - Operació GO03-000662
CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta,
l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.
Ajuntament de Bassella
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Els camps de treball local són activitats destinades
al públic jove, on aquest s’implica en un projecte
comunitari.
Aquest estiu a Oliana hem tingut la sort de gaudir
d’un camp jove durant quinze dies del mes de juliol.
De la mà de la cooperativa de Lleure Quàlia es va
organitzar aquesta experiència amb joves d’entre
12 i 18 anys. Els participants van ser una trentena.
El camp estava sufragat per l’Ajuntament d’Oliana
i per als participants era gratuït.

mirades
Una mirada a Oliana

CAMP LOCAL JOVE A OLIANA,
DURANT EL MES DE JULIOL

En setmanes prèvies els monitors es van reunir
amb el jovent interessat per tal de decidir quin era el
projecte que més els incentivava. Un dels objectius
del camp és motivar a la decisió i implicació dels
joves en l’activitat que faran els dies del camp. En
el nostre cas, es van decidir per endreçar part de
la zona de passeig i descans de vora del riu Segre i
les fonts de la Roqueta i la Gotzena.
Aquestes dues eren les activitats centrals del camp,
però alhora es va aprofitar també per a tractar i
parlar sobre qüestions d’actualitat i valors, per tal
d’apropar als joves a la reflexió, l’aprenentatge i el
debat conjunt. Tot plegat, va quedar plasmat en un
mural fet per totes i tots els participants, en una de
les parets de la zona esportiva del poble.
El comiat del camp local, i també com agraïment
per la implicació en bé de tota la comunitat, va ser
un campionat de vòlei platja a la pista municipal,
posada en marxa aquest estiu, i una entrada
nocturna i exclusiva per al grup a la piscina, amb
refrescos i entrepans.
En general, tots plegats en fem una valoració molt
positiva d’aquesta connexió i vinculació dels joves
amb el territori i la comunitat. La qual cosa ha fet
que siguem més conscients de la necessitat de
cura i manteniment de l’ entorn natural i també de
que les accions conjuntes tenen un valor afegit i
una lliçó més duradora.
Ajuntament d’Oliana

info@segrerialb.cat
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mirades
Una mirada a Peramola

“PADRINA, PARLA’M DE TU”: UNA RUTA PEL MUNICIPI DE
PERAMOLA A TRAVÉS DE LA MIRADA DE LES DONES
Fa temps, que l’ajuntament
de Peramola ha posat
el focus d’atenció en la
necessitat de reivindicar i
donar visibilitat al paper de
la dona. Actualment, tothom
té clar que les dones no
només fan tasques de la
llar, sinó que treballen en
tota mena d’ àmbits i que la
seva vàlua no es desmereix
pel simple fet de ser dones.
Però, que passa amb les
generacions
anteriors?
Sovint sentim comentaris
tals com: «abans, les
dones es quedaven a casa
i cuidaven de la família».
«Les dones no treballaven fora de casa»
Aquest projecte pretén desmuntar aquests
mites a través d’entrevistes fetes a dones
majors de 65 anys del municipi de Peramola.
El títol de projecte és “Padrina, parla’m de
tu”. El mot padrina no vol representar una
padrina de bateig o bé una àvia, sinó que vol
representar un col·lectiu de dones d’una certa
edat amb experiència en la vida i amb moltes
coses per explicar. És un mot molt utilitzat al
municipi de Peramola quan et refereixes a una
dona gran que t’inspira tendresa i respecte.
S’han entrevistat un total de 22 dones, les
quals ens han explicat la vida del municipi fa
50 anys. Ens relaten les tradicions, les festes,
la manera de treballar tant al camp com a les
cases i tot des d’una perspectiva de gènere.
Estem acostumats i acostumades a sentir la
història amb veu masculina, i el fet de fer-ho
en veu femenina ens obre una perspectiva mai
vista fins ara.
Us cop realitzades les entrevistes, s’han
dividit els 14 vídeos agrupats per temàtiques
que ens expliquen diferents aspectes de la
vida quotidiana de les protagonistes.
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Padrina, parla’m de tu!

COMERÇOS *
“Aquí trobaves de tot”.
Peramola va arribar a ser una vila gairebé
autosuficient gràcies a una àmplia varietat de
botigues que cobrien des de l’alimentació fins
a la roba de vestir i el parament de la llar. Fins i
tot havia arribat a tenir tres forns i una fonda. Al
davant de la majoria d’aquests petits negocis
hi havia dones amb empenta, decidides i
treballadores, que compaginaven la feina a
la botiga amb les tasques de casa. Tenien
ocupades totes les hores del dia.

Vídeo:
“Comerços”

Ajuntament de Peramola

Ajuntament
de Peramola

Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

Per tal de donar a conèixer aquesta
informació, s’ha decidit crear uns itineraris
per diferents punts del municipi. Els visitats
podran reproduir cada un dels vídeos a través
d’un codi QR. Aquests estaran distribuïts
en llocs emblemàtics del municipi i aniran
acompanyats d’imatges antigues i textos
específics per a cada vídeo. Un dels textos que
s’hi podran llegir és el següent:
“Era jove, tenia ganes de ballar i de sortir i me
n’anava a ballar a la plaça”. Per la Festa Major,
les cases s’omplien de gent i a les dones se’ls
multiplicava la feina: a les cuines no es parava
ni poc ni molt. D’altres, el treball el tenien a la
botiga, on despatxaven la carn de corder que de
costum es menjava per sopar. La decoració de
la festa era cosa de dones, les quals consumien
hores, paciència i destresa confeccionant a mà
la immensa aranya de fils i paperets de colors
que cobria la plaça. I encara els quedaven ganes
de ballar!

Ajuntament de Peramola

www.segrerialb.cat

La festa va comptar amb els tradicionals actes
que es celebren cada edició com el campionat
d’Scalextric, la tirada de bitlles, els partits de
futbol, la trobada de gegants, el torneig de partides
ràpides d’escacs, la trobada de plaques de cava,
la volada d’aeromodelisme i la solemne Missa
cantada de festa Major. Això sí, sense deixar de
banda la música amb la ballada de sardanes i els
diferents concerts celebrats a la Sala 1 d’Octubre.
En definitiva, tot i el moment de pandèmia, Ponts
va poder celebrar una Festa Major ben lluïda.

Si deixem de banda aquestes restriccions podem
estar satisfets d’haver pogut celebrar la nostra
festa amb més o menys “normalitat”.

Ajuntament de Ponts

mirades

Ponts va celebrar la seva Festa Major els passats
10, 11, 12, 13 i 14 de setembre de 2021. Fou una
altra Festa Major marcada encara per la pandèmia
del COVID-19, tot i que cal remarcar que amb
menys afectació i restriccions que en l’anterior
edició. Malgrat tot, encara van ser presents les
cites prèvies en alguns actes que presenten
més aglomeració i altres efectes com l’ús de la
mascareta als diferents actes i la prohibició del
servei de bar als concerts que es van dur a terme a
la Sala 1 d’Octubre.

Una mirada a Ponts

FESTA MAJOR PONTS 2021

Els actes es van obrir el dia 10 al vespre, amb els
actes de commemoració de la Diada Nacional
de Catalunya, on l’alcaldessa va llegir el BAN i
la Coral Pontsicana va interpretar dues peces de
caire patriòtic.
Cal destacar d’aquesta edició les exposicions:
- Exposició de la folklorista Palmira Jaquetti, en
commemoració de l’any Palmira Jaquetti que
tingué lloc a la Capella dels Dolors.
- L’exposició de La Història del Cinema a Ponts,
a càrrec de Jordi Vidal que tingué lloc a recent
inaugurat Espai Fulleraca.
- L’exposició de l’espai etnològic “Eines i estris de
pagesia” a càrrec de Rogeli Pedró a Ca l’Utxos.
També tingueren lloc la presentació dels llibres:
- “Els estralls de la maltempsada” i la inauguració
i obertura del Museu Boncompte.
- “1 dia d’octubre i 2 poemes. Quan l’esperança
venç la por” de l’honorable conseller Josep Rull.
Cal destacar aquest acte en el qual vam comptar
amb la presència del conseller Rull, ara en semi
llibertat pels fets de l’1 d’Octubre, i de l’honorable
conseller Damià Calvet que feu la presentació
de l’acte. Un acte ple d’emotivitat que ens feu
recordar els fets de la jornada de l’1 d’Octubre de
2017 i les conseqüents represàlies que van patir
els nostres presos i exiliats polítics.

info@segrerialb.cat
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mirades
Una mirada a Tiurana

TANCA AMB ÈXIT EL FESTIVAL
ASTRONÒMIC STARLIGHT TIURANA
El Festival Astronòmic Starlight Tiurana
abaixa el teló amb èxit de participació a totes
les activitats, on s’han realitzat més de 300
inscripcions a les diferents activitats.

El poble és Destinació Turística
Starlight i un lloc ideal per
observar el cel nocturn
Des de l’any 2013 el municipi disposa de la
certificació de Destinació Turística Starlight
dins l’àmbit territorial de la certificació
Starlight Montsec, renovada l’any 2017. Aquest
fet converteix Tiurana en un lloc visitable
on gaudir del seu cel fosc i desenvolupar-hi
activitats turístiques relacionades amb aquest
recurs natural, millorant la qualitat de les
experiències turístiques dels seus visitants.
L’objectiu és garantir el poder gaudir de
l’observació del cel i descobrir els valors
naturals, paisatgístics i culturals del territori.
D’aquesta manera s’uneix per primer cop una
certificació que valora ciència i turisme de
forma conjunta.
A més a més, des del 2020 Tiurana forma
part de l’àrea d’influència del punt de
referència de l’Observatori Astronòmic del
Montsec, establerta mitjançant Resolució del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

És la primera vegada que
Tiurana celebra un
festival dedicat
a l’astronomia.

D’aquesta manera, Tiurana amplia la seva
oferta turística amb la creació d’aquest
Festival Astronòmic Starlight Tiurana. El
festival s’inicià el dijous amb cinema sota les
estrelles. El divendres es va realitzar a les
piscines una sessió de ioga nidra a càrrer de
Yogami Rural i un taller bàsic de fotografia
nocturna on es van poder fer fotografies
de paisatge, circumpolar, pintura de llum i
esteles de llum. El dissabte va ser el dia més
astronòmic, amb taller d’observació solar,
taller de construcció d’un coet Apollo 11 i una
observació nocturna a càrrer d’UniversQuark.
Val a dir que l’observació nocturna es va
realitzar a l’ermita de Sant Ermengol després
de sortir des de Tiurana a peu, i essent
l’activitat amb més participació del festival
amb una vuitantena de persones inscrites.
El diumenge Aquafonia va realitzar un taller
musical aquafònic i va clausurar amb èxit el
festival amb un concert.
Destacar que per primera vegada s’han
realitzat unes visites guiades especials per a
l’ocasió a l’ermita romànica de la Mare de Déu
de Solés sota el nom ‘l’Astronomia de Solés’ i
que degut al seu èxit es va passar de les dues
visites programades a quatre per satisfer
la demanada. La visita consistia a descobrir
totes les referències astronòmiques que
conté l’ermita (estrelles, sols, llunes...), on
s’hi troba la Mare de Déu de Solés, amb clares
referències al Sol i on els visitants van poder
descobrir divuit punts astronòmics.
Ajuntament de Tiurana
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l’emprenedor
Anna Bonet Peláez
@lapluja
Arqueòloga especialitzada en
difusió prehistòrica i coeducació

Filla de Cal Plujo de Peramola, mare d’una
personeta que es diu Lila, vaig estudiar el
grau d’arqueologia i em vaig especialitzar
en difusió. Darrerament estic estudiant el
màster de gènere i polítiques d’igualtat
per a posar una mica de “títol” a una
llarga etapa fent activisme. Vaig decidir
emprendre l’octubre de 2020 per a posar
en pràctica els meus coneixements i
ajudar a centres educatius i museus a
aplicar la mirada coeducativa i conèixer
el passat de les zones rurals.

info@segrerialb.cat

L’entrevista…
Amb quines dificultats et vas trobar quan
et vas plantejar emprendre en el projecte
de “la Pluja”?
Potser amb la ignorància de molts aspectes
sobre facturació, aspectes de gestió, posar
preus als meus tallers i activitats, però les
ganes d’aprendre i viure del que t’apassiona
sempre et fan tirar endavant en els moments
més difícils. I també m’ha ajudat pensar que
sempre es pot repensar o refer alguna idea
que he tingut per a provar-ne d’altres.
Què és “la Pluja”?
És un viatge des de les arrels del món rural,
des de la prehistòria...i unes ales cap a un
futur més divers i integrador que valori el
paper i les tasques de les dones.
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l’emprenedor

Això és tradueix en: tallers, visites guiades,
activitats i formacions que ajudin a veure
la necessitat de tenir aquesta mirada de
gènere i a adaptar el discurs cap nens i
nenes, posant el passat del món rural (molt
desconegut encara) al centre.
Amb què et vas inspirar a l’hora d’escollir
el nom?
Doncs, casa dels meus pares a Peramola és
diu Cal Plujo, i a mi em diuen la Pluja... així
que per a mi va ser molt espontani.
A banda d’això, la pluja m’encanta i em
recorda als paisatges de tardor, amb aquella
olor a mullat i l’aigua que es cola per tots els
racons i transforma els entorns naturals. La
pluja també m’evoca transformació i vida,
així que també el vaig escollir per aquest
aspecte més simbòlic.
A quin públic va adreçada l’activitat del teu
projecte?
Principalment a infants, joves i persones
relacionades amb el mon educatiu o cultural
amb l’objectiu de poder arribar cada cop a més
famílies i gent de totes les edats per aproparlos a la cultura i el passat... i que no l’entenguin
com una cosa avorrida i sense sentit.
Com veus el futur del teu projecte
i el desenvolupament d’activitats
econòmiques en el món rural?
El meu projecte, aquest octubre farà un
any de vida i ja puc dir que he treballat en
3 zones diferents, i en gairebé 10 escoles i
vaig ampliant horitzons, així que molt viu i
molt necessari en zones com la nostra.
Pel que fa al desenvolupament de les
activitats, penso que cal repensar el món
rural i no enmirallar-se amb les ciutats o
zones més turístiques. Cal repensar amb
i des les persones dels municipis petits
quin model volem, començar a pensar
en aspectes com cultura, sostenibilitat i
decreixement en zones com les nostres i
aprofitar els beneficis reals de viure lluny de
les grans ciutats...
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Dona i món rural. Avantatges o
inconvenients?
Històricament et diria que inconvenients
per aquesta doble discriminació que
diu Ivet Eroles al seu llibre de “dones al
marge” per ser dona i del món rural. Cal
recuperar dignitats, espais i empoderarnos per ocupar els nostres llocs sobretot
en espais de decisió i de poder, no només
a l’administració pública, sinó també a les
AMPES, a les associacions i entitats locals...
A tot arreu!
Per a mi, ara és molt positiu ja que és un
tret identitari de la meva empresa, em fa
única en alguns aspectes i també fa que
em conegui la gent de seguida, ja que a les
nostres zones totes i tots ens coneixem, i
si una cosa agrada i funciona és més fàcil
que és corri la veu... també he de dir que les
xarxes socials m’han ajudat molt en aquest
aspecte.

www.segrerialb.cat

l’emprenedor
Com compagines la maternitat i
l’emprenedoria?
Ui, gran tema! Conciliar és impossible, no
és pot estar a dos llocs a la vegada i em
trobo contestant mails o missatges a les
matinades.
Però gràcies a l’emprenedoria puc estar
amb la meva filla i la meva família més
temps i dates importants per a nosaltres.
Però, sobretot he de dir que la conciliació
real són els padrins, padrines, avis i àvies ja
que sense aquest suport no podria fer tot el
que faig, ni la meva parella tampoc. Així que
gràcies!
I ara, per ser una mica més polèmica,
afegiré que al món rural també calen més
homes que parlin sobre com els afecta la
maternitat o conciliar.
Quin consell li donaries a un/a jove que
vulgués emprendre en el món rural?
Que fa falta més persones com nosaltres...
i us diré que a la meva zona de Peramola i
rodalies cada cop son més dones, sobretot
dones joves que tiren endavant projectes
molt bonics i respectuosos amb l’entorn
i els nous valors rurals (respecte amb la
natura, benestar,... així que donaria ànims
i molt suport si ho necessiten!
info@segrerialb.cat
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