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R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘Als mil i un atractius que
ofereix cada dia de l’any el Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, un dels princi-
pals reclams turístics de Lleida
per antonomàsia, s’hi sumen du-
rant els mesos d’estiu activitats
organitzades que permeten co-
nèixer altres aspectes d’aquest
espai natural. Són en total una
quarantena de tallers, alguns de
gratuïts i altres de pagament, que
el parc organitza des de la dèca-
da dels noranta, però que han
augmentat en nombre des de lla-
vors i també s’han anat perfec-
cionant fins a atreure centenars
de lleidatans i turistes, alguns
d’estrangers, durant les vacan-
ces estivals.

Hi ha activitats per a tots els
gustos, ja que s’ofereixen excur-
sions per conèixer paratges, al-
tres que permeten descobrir al-
guns animals que habiten al parc
o bé posar-se a la pell de pastors
i també passejades per indrets
que han inspirat obres literàri-
es.

Descobrint Aigüestortes a l’estiu
Centenars de turistes participen en la quarantena d’activitats que organitza el parc durant el juliol i
l’agost || ‘Exerceixen’ de pastors per undia, disfruten denits estelades o descobreixen la natura

NATURAACTIVITATS

Turistes durant l’activitat en què ‘exerceixen’ de pastors.
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Justícia. Arxivat el tercer cas de ‘nadons
robats’ en hospitals i clíniques de Lleida.

35
Música. El director de la Julià Carbonell,
Alfons Reverté, convidat a dirigir a l’Argentina.
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Unmoment d’un taller al Parc d’Aigüestortes. Participants en una sortida per conèixer els avets gegants de la Coma des Estrets, a la Val d’Aran.

Algunes d’aquestes activitats
ja són un clàssic, com la puja-
da, des de Boí o des d’Espot, al
coll del Portarró, on s’uneixen
les dos valls principals del parc,
o les nits astronòmiques, que
també es troben entre les pre-
ferides. No obstant, una de les
que tenen més èxit entre els tu-

ristes és la que permet exercir
de pastor per un dia i conèixer
més a fons aquest ofici.Així, els
participants caminen amb un
guia i els pastors de la vall fins
a les saleres del Montsent, lloc
on cada quinze dies es dóna sal
als ramats d’ovelles.

En el transcurs dels anys, el

parc ha anat incorporant noves
activitats a la seua agenda esti-
uenca. Entre aquestes, les ano-
menades nits de muricecs, en
què els turistes descobreixen
sons, misteris i llegendes sobre
aquests animals i participen en
un seguiment de l’espècie.

També és recent un itinerari

a la Coma des Estrets, a laVal
d’Aran, per descobrir uns avets
gegants.

En les activitats d’Aigüestor-
tes, que també s’organitzen
al llarg de tot l’any, no hi fal-
ten els cicles de cine, els itine-
raris de natura ni les exposici-
ons.

ELSTALLERS
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Taller per conèixer més coses sobre els muricecs.

Pastor per undia
❚ 25 d’agost i 8 de setembre:Des
de Llessui, sortida fins a les saleres
del Montsent amb un guia i pas-
tors de la vall.

’Camins vius’

❚ 29 d’agost: Sortides des de Boí,
Espot, Senet i Llessui per cobrir di-
ferents trams dels camins recupe-
rats al parc.

‘Les veus del Pamano’

❚ Agost: Sortides des de Llessui, a
les 10.30 hores, per recórrer el po-
ble i la vall d’Àssua i conèixer els

escenaris d’aquesta obra de l’es-
criptor Jaume Cabré.

Exposicions

❚ Agost: Al Centre de Recuperació
de Fauna del Pont de Suert, expo-
sició sobre el parc.

Més informació

❚ Totes les activitats requereixen
reserva prèvia. Pot fer-se trucant
als telèfons: 973 696 189 (Boí), 973
624 036 (Espot), 973 621 798 (Lles-
suu) o 973 698 232 (Senet). Més in-
formació a www.gencat.cat/parcs/
aiguestortes.
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