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PallarsSobiràara

“Arribem abans a Donosti”
EL REPTE

Recuperar el projecte de construcció del túnel
de la Bonaigua i començar-ne les obres

MÒNICA TERRIBAS
BARCELONA

El turisme i el sector ser-
veis representen més
del 70% de l’activitat
econòmica del Pallars
Sobirà. La Noguera Pa-

llaresa ha permès desestacionalit-
zar l’economia i no supeditar-la
únicament a l’esquí. Però el poten-
cial turístic s’enfronta al gran pro-
blema de la comarca: la falta de co-
municacions. L’Ara TV ha reunit
quatre pallaresos per fer una radio-
grafia del territori. Llàtzer Sibís, al-
calde de Sort; Flòrido Dolcet, presi-
dent de l’Associació Esports
d’Aventura del Pallars Sobirà;
Montse Baredo, tècnica agrícola de
l’Escola de Pastors de Catalunya, i
Jordi Abella, director de l’Ecomu-
seu de les Valls d’Àneu.

“És més fàcil anar d’Esterri
d’Àneu a Sant Sebastià que a Barce-
lona, per les connexions amb les au-
topistes franceses”, diu Jordi Abe-
lla. Dues hores i mitja és el que tri-
ga de Sort a Barcelona Flòrido Dol-
cet, però diu que només és possible
si et coneixes bé la carretera. La mi-
llora de les comunicacions amb les
comarques veïnes i la capital catala-
na és la gran reivindicació del Pa-
llars Sobirà.

Aquest hivern el Port de la Bonai-
gua, que comunica la comarca amb
la Vall d’Aran, ha estat un mes i mig
tancat per les fortes nevades. Els pa-
llaresos que treballen a les estacions
d’esquí, més de dues-centes perso-
nes, han fet cada dia 80 quilòmetres
de volta per arribar als seus llocs de
treball. La solució als problemes de
comunicació amb la comarca veïna
es diu túnel de la Bonaigua. Però, tal
com apunta Llàtzer Sibís, president
del Consell Comarcal, “està al calaix
del departament de Territori i Sos-
tenibilitat, s’ha de reprendre el pro-
jecte, perquè ni tan sols hi ha avant-
projecte de construcció”. El túnel
de la Bonaigua és el gran repte de la
comarca. Són 4 quilòmetres de tú-
nel que permetrien reduir entre 20
i 30 minuts el trajecte entre el Pa-
llars Sobirà i la Vall d’Aran. Es cal-
cula un pressupost de 200 milions
d’euros per construir-lo i està pre-
vist en la segona fase del Pla d’Infra-
estructures de Transports de Cata-
lunya (2016-2026).

Competitivitat
Lescomunicacionssuposenungreu-
ge comparatiu per al sector serveis i
delturismed’aventuraidemuntanya
quevertebralazona.Elsterritorispi-
rinencspròxims,lescomarquesgiro-
nines,lesd’OscaiAndorra,tenenuna
xarxa de comunicacions que els per-
met anar un pas més endavant que el
Pallars Sobirà. Flòrido Dolcet, presi-
dent de l’Associació d’Empresaris de

L’any 1986 va fundar a Sort Rubber River,
empresa de ràfting pionera a l’Estat.
Alternava la feina a l’esquí amb els
esports d’aventura. També té un hotel.

Flòrido Dolcet
PRES. DE L’ASSOC. ESPORTS D’AVENTURA

Ocupa el càrrec des del 2011. També pre-
sideix el Consell Comarcal del Pallars So-
birà. Ha treballat en el comerç i a l’admi-
nistració pública.

Llàtzer Sibís
ALCALDE DE SORT (CIU)

Treballa per la dinamització del sector
primari de muntanya a l’Escola de Pastors
de Catalunya. Forma part d’aquest pro-
jecte des del 2009.

Montse Baredo
TÈCNICA AGRÍCOLA DEL PROJECTE GRÍPIA

Llicenciat en antropologia cultural. Coor-
dinador acadèmic del màster Pirineu,
museologia i gestió del patrimoni de la
UB. Director de l’ecomuseu des del 1994.

Jordi Abella
DIR. DE L’ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU

FRANCESC MELCION

EL PROBLEMA
El dèficit en comunicacions perjudica l’activitat

industrial, turística i social de la comarca

ACN ACN
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LES DADES Comarca pirinenca amb l’eix en les valls de la Noguera
Pallaresa. És la quarta més gran del país, però té una densitat de
població molt baixa. Hi ha 7.457 habitants, repartits en 15
municipis. Té 411 persones a l’atur i uns 1.090 immigrants.

l’Esportd’Aventura,consideraqueel
sector turístic ha fet un gran esforç
per obrir-se i créixer tot i les dificul-
tats d’aïllament que pateix el territo-
ri. L’oferta més àmplia d’empreses
d’esports d’aventura de tot l’Estat és
al Pallars Sobirà. “Necessitem obrir
vies i tenir accés directe per arribar
als nous mercats. El turisme estran-
ger té dificultats per arribar, estem a
més de dues hores i mitja de l’aero-
port”, apunta Dolcet.

La indústria és molt escassa, re-
presenta poc més del 8% de la seva
activitat econòmica. Una vegada
més, els pallaresos assenyalen les
comunicacions com a causa de la
poca industrialització del territori.
Llàtzer Sibís, alcalde de la capital,
creu que s’ha d’activar el sector de la
gestió forestal, aprofitant la fusta,
per equilibrar la zona.

Sector primari
Antigament els pastors i els page-
sos havien conduït l’economia del
territori. Ara només representa el
6% de la producció. Com en moltes
comarques, el relleu generacional
del sector primari qüestiona la
seva existència. D’una reivin-
dicació dels mateixos page-
sos del Pallars Sobirà en va
néixer el 2009 l’Escola de
Pastors de Catalunya. Actu-
alment ja té diferents dele-
gacions al país i Montse Bara-
do, que n’és tècnica agrícola,
explica la vocació dels alumnes
de continuar les explotacions i
adaptar-les als nous temps. Un dels
canvis que introdueix l’escola és
que els productes bovins i ovins ar-
ribin directament del productor al
consumidor, sense passar per in-
termediaris.

Per Barado, el sector ramader ha
d’aprendre a viure i a tirar enda-
vant les seves explotacions al mar-
ge de les subvencions que rebi de
les administracions.

La concepció d’aïllament de la
zona i que la gent jove se’n vagi del
Pallars Sobirà per subsistir és un es-
tereotip, segons Jordi Abella, direc-
tor de l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu. “Hi ha molta gent jove que
es queda a la comarca per necessitat
o per identitat, i això ens ajuda a
consolidar-nos”.

Treball en xarxa
“No podem caure en el monocultiu
del turisme, hem de crear paquets
per integrar tots els sectors”, diu
Llàtzer Sibís, president del Consell
Comarcal. Defensa la necessitat de
treballar en xarxa, de manera coor-
dinada entre els diferents sectors
productius. En aquesta línia, Flòri-
do Dolcet, propietari de l’empresa
de ràfting Rubber River, insisteix
que les empreses turístiques estan
molt arrelades a la comarca. “Estem
intentant que el nostre client baixi
el riu i compri el formatge que pro-
dueixen els pastors”, diu Dolcet. I
afegeix que el sector d’esports d’a-
ventura garanteix l’ocupació dels
pallaresos.

Una de les riqueses del Pallars
Sobirà és el seu patrimoni natu-

ral i cultural. Per això, Jordi
Abella, al capdavant de l’Eco-
museu de les Valls d’Àneu, re-
clama la feina que s’ha fet per
preservar la identitat que ge-

nera aquest patrimoni. “Hem
cuidat el paisatge i l’hem huma-

nitzat, i això no ho podem perdre,
hem de treballar-hi amb un full de
ruta comú”.

Lluitar contra el concepte que el
progrés d’una activitat exclou l’altra
és per a Sibís una de les feines claus
per als pròxims anys. “Hem de pro-
porcionar una oferta en xarxa per
subsistir i créixer”.e

Líders
El 55% de les
empreses de
turisme actiu
de tot l’Estat
són al Pallars
Sobirà

Integració
Cal connectar
els recursos
turístics,
culturals
i industrials
del territori

Ets delPallars Sobirà?
Entra a http://www.ara.cat/lescomarquesara/i subscriu-t’hiamb fins un 50%de descompte

Mireu el vídeo
a l’Ara TV

Per a la versió integral
visiteu la web de l’Ara TV
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AGENDACULTURA QUE BEU
DE LA TRADICIÓ
D’UN TERRITORI
LLEIDA REIVINDICA UNA ÀMPLIA OFERTA
CULTURAL I TRADICIONAL

Les Terres de
Lleida tenen un
ric patrimoni cul-
tural i monu-

mental encapçalat per un
llegat romànic que té el
seu màxim exponent en el
conjunt d’esglésies romà-
niques de la Vall de Boí,
declarades Patrimoni de
la Humanitat per la
Unesco. A més, disposa
d’un important conjunt
pictòric rupestre estès
per la geografia lleida-
tana, d’una joia del perí-
ode romanicogòtic com és
la Seu Vella de Lleida i de
l’única catedral romànica
que es conserva a Catalu-
nya, la de la Seu d’Urgell.
Per tot el territori es res-
pira cultura pels quatre
costats, un patrimoni
marcat per un paisatge
singular i per una gent
que sap transmetre el seu
saber per mitjà de les fes-
tes populars i l’art.

La cultura en aquest
territori té moltes cares:
la Lleida antiga, la medie-
val, la renaixentista, la
modernista i la més con-
temporània. Propostes
per reivindicar el terri-
tori com a referent cultu-
ral en el marc de Catalu-
nya. I és que malgrat tot
el seu potencial, la
mateixa ciutat de Lleida
és, en certa manera, una
ciutat desconeguda.

Els visitants interes-
sats en la història i l’art
trobaran un conjunt de
construccions monumen-
tals que evidencien la
varietat de cultures que
han deixat la seva
empremta a la ciutat: des
de restes romanes i medi-
evals fins a construccions
molt més actuals, com la
Paeria, el Palau de la
Diputació, diverses cases
d’arquitectura moder-
nista i l’Auditori Munici-
pal Enric Granados.

Precisament en aquest
auditori hi resideix
l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les
Terres de Lleida-OJC.
Com explica el director
artístic, Alfons Reverté,
“l’OJC neix d’una vocació
de servei a tota la comuni-
tat i això es fa palès cada

Sant Climent de Taüll, part del conjunt romànic de la Vall de Boí declarat Patrimoni de la Humanitat. FRANCESC TUR

TEXT A.F.

dia en els tres puntals que
estructuren la nostra
identitat: servei al terri-
tori, a la ciutat de Lleida i
com a ambaixadora cultu-
ral fora de les terres de
Lleida”. “Treballem amb
vocació d’aportar la
màxima qualitat musical
però sense renunciar a
aquesta vocació de servei
social i que l’orquestra
estigui al servei de tots els
ciutadans”, afirma. En
aquest sentit, és molt
habitual que els membres
de l’orquestra facin actua-
cions per tot el territori i
en llocs tan poc habituals
com poden ser hospitals,
escoles i presons. “És una
orquestra molt versàtil,

MÚSICA ANTIGA
Pirineu

Polònia serà el país con-
vidat de l’edició d’aquest
any del Festival de
Música Antiga dels Piri-
neus, que se celebrarà
durant el juliol a diver-
ses localitats pirinen-
ques. Més informació a:
www.femap.cat

perquè el territori ho
requereix”, puntualitza el
seu director artístic.

Terres amb encant
Els amants de la festa tro-
ben en la mateixa ciutat
de Lleida, com en tot el
territori, un calendari de
festes molt atractiu. Són
les Festes de Maig, el
reconegut Aplec del Cara-
gol i les Festes de Tardor,
de caire més cultural. Ho
completen les nombroses
iniciatives que sorgeixen
a les diferents comarques
i a la zona del Pirineu, i
que s’han obert un espai
en l’agenda cultural de
referència del país. En són
exemple la Fira de Teatre

de Tàrrega i la Passió de
Cervera, i festes de caire
més popular com les
Falles d’Isil i el Ral·li de la
Noguera Pallaresa.

I a totes aquestes pro-
postes cal sumar-hi una
iniciativa pionera inici-
ada fa uns anys. Prop
d’una trentena de petits
pobles lleidatans han
constituït una associació
per treballar conjunta-
ment en un nou producte
turístic d’alta qualitat.
Volen desenvolupar els
seus nuclis com a refe-
rents de la qualitat i la
sostenibilitat per créixer i
atreure visitants d’arreu.
Són els Pobles amb
Encant de Lleida.

ACORDIONISTES
Arsèguel - la Seu d’Urgell

Els dies 27 i 28 de juliol
Arsèguel es converteix
en la capital dels acor-
dionistes. És el festival
de música tradicional
més antic de Catalunya
i està considerat el
festival d’acordió més
important d’Europa.

PETIT BURG
Coma de Burg

Una proposta de
festival de petit format,
el 19 i el 20 de juliol a La
Caseta de la Coma de
Burg. Hi actuaran,
entre d’altres, The New
Raemon i Esperit! Més
informació a:
www.lampli.com

A la Vall de Boí es
combina el turisme
cultural amb el termal.
La referència és el
Balneari Caldes de Boí

1

2
Aquest cap de
setmana Lleida viu el
34è Aplec del Caragol.
Es preveu que hi hagi
200.000 visitants

LLEIDA ACTIVA
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UNA COPA AMB
TOTA L’AROMA
D’UNA TERRA
UN VIATGE ENOLÒGIC PER LA DO COSTERS DEL SEGRE
AJUDA A DEFINIR EL PAISATGE DE LES TERRES DE PONENT

El caràcter inte-
rior, allunyat del
mar, defineix els
vins de la DO

Costers del Segre. Uns
vins amb trets propis i
molta personalitat que
responen a dècades
d’innovació en les varie-
tats de raïm i en els mèto-
des de producció. Va ser
en aquestes terres on pri-
mer es van introduir les
varietats de cabernet sau-
vignon, merlot i chardon-
nay, al costat de les varie-
tats autòctones, i es van
adoptar les tècniques cali-
fornianes de vinificació. I
el 1986 es va constituir la

El territori de la DO Costers del Segre va ser el primer espai de Catalunya on es van adoptar les tècniques californianes de vinificació. GETTY

denominació d’origen,
entenent que l’excel·lent
qualitat vitivinícola de les
comarques lleidatanes i la
tradició de zona calia que
fossin vetllades per un
consell regulador. Un pas
que es feia atenent els
grans èxits que recollien
els vins de Raimat.

Com explica Olga
Codina, secretària tècnica
de la DO, “a grans trets
podem definir els vins
blancs de la regió de Cos-
ters del Segre amb un per-
fil clàssic, lleugers, afrui-
tats i acidulats, perquè les
varietats blanques predo-
minants són les tradicio-

TEXT AURE FARRAN

del riu Segre, entre el Piri-
neu i l’Ebre, i el clima
interior i sec, allunyat de
la influència marítima i
marcat per una insolació
elevada, una pluviositat
escassa i la persistent
humitat de les boires
d’hivern.

A Costers del Segre, la
majoria de cellers són
petits i familiars. Com
explica Olga Codina,
“actualment un 60% dels
vins produïts es comerci-
alitzen en el mercat inte-
rior [majoritàriament
Catalunya], mentre que
un 40% s’exporten ja a
mercats exteriors, amb
tendència a l’alça”. I és
que els vins de la DO
Costers del Segre no
paren de rebre reconeixe-
ments. Uns reconeixe-
ments que, segons la
secretària tècnica de la
DO, “ajuden a donar a
conèixer els vins de la
denominació d’origen a
escala nacional i interna-
cional, cosa que avala
l’excel·lent qualitat dels
nostres vins”.

Ruta del vi
Per donar a conèixer la
DO Costers del Segre i els
vins que es produeixen a
les Terres de Lleida es va
posar en marxa la inicia-
tiva La Ruta del Vi de
Lleida, una passejada per
la gastronomia, la cultura
i la geografia lleidatanes
vistes a través dels seus
cellers. Al pas de les
vinyes, la ruta –que trans-
corre per les comarques
del Pallars Jussà, el
Segrià, l’Urgell, les Garri-
gues, la Noguera i la
Segarra– ofereix un mag-
nífic passeig per un patri-
moni natural i monumen-
tal únic. El puntal de la
ruta és la visita als cellers
de cada territori,
on es poden fer cursos
de tast de vins.

La manera més fàcil de
seguir la ruta és amb el
Bus Vi (www.rutadelvide-
lleida.com), que cada diu-
menge fa una sortida des
de la ciutat de Lleida. Per
exemple, diumenge que
ve el bus visitarà la Vinya
els Vilars, a Arbeca.

nals macabeu i parellada, i
l’exitosa aclimatació del
chardonnay ha donat com
a resultat vins blancs
joves, moderns i fermen-
tats en bóta amb molta
estructura”. “Pel que fa
als vins negres, es caracte-
ritzen per la seva aroma
potent i pel seu gust equi-
librat, amb bona expres-
sió tànnica i, en boca,
saborosos, amples i
estructurats”. Com passa
amb el mateix territori,
l’àrea de la DO és diversa,
fruit de les característi-
ques geològiques i climà-
tiques canviants. El nexe
d’unió és la conca mitjana

Bru de Verdú, Raimat
Terra Chardonnay i
Cau del Gat de Siós,
tres vins de la DO
Costers del Segre
amb reconeixment
internacional.

Vins amb
premi

LLEIDA ACTIVA
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TURISME ACTIU I D’AVENTURA
EN UN ENTORN NATURAL DE POSTAL

El 1986 es creava
al Pallars Sobirà
la primera
empresa

d’esports d’aventura que
oferia la possibilitat de fer
ràfting per aigües de la
Noguera Pallaresa. Ara,
gairebé tres dècades des-
prés i quan 5 milions de
persones han fet descen-
sos per aquestes aigües
braves, les activitats
d’aventura són un dels
motors econòmics de la
zona. L’oferta s’ha diver-
sificat i tot i que el ràfting
continua sent el pal de
paller, les empreses del
sector ofereixen la possi-
bilitat de practicar bar-
ranquisme, senderisme,
BTT, parapent i pira-
güisme en un entorn
natural de luxe.

La temporada 2013 es
preveu excepcional.
“Estem en un any de
rècord pel que fa a reser-
ves de neu, perquè ha
sigut un hivern excepcio-
nal. Les reserves tripli-
quen la mitjana de l’any
passat i això ens garanteix

una llarga temporada en
unes condicions òpti-
mes”, com explica Flòrido
Dolcet, president de
l’Associació d’Empreses
d’Esports d’Aventura del
Pallars Sobirà. El contra-
punt negatiu el posa la
crisi econòmica, que pot
afectar el turisme de pro-
ximitat –que suposa el
80% de la quota de mer-
cat–. “Som conscients de
la situació econòmica
actual i les empreses han
optimitzat recursos per
poder oferir un servei de
qualitat i mantenir les
quotes de mercat. Feia 5
anys que estàvem amb
preus congelats i aquest
any hem hagut de fer lleu-
gers increments, forçats
per la desproporcionada
pujada de l’IVA (del 8% al
21%), que ha suposat un
greuge important per al
sector”, apunta Dolcet.

Tot i aquestes circums-
tàncies, la Noguera Palla-
resa està considerada el
tercer riu més adequat de
tot Europa per a la pràc-
tica d’esports d’aventura i

A.F.

Cinc milions de persones han fet descensos per la Noguera Pallaresa. RUBBER RIVER

llocs de treball de gent
que, sense aquesta activi-
tat, potser hauria hagut de
marxar de la zona”. Els
esports d’aventura ocu-
pen a la demarcació de
Lleida unes 2.200 perso-
nes i el volum de negoci
directe supera els 20 mili-
ons d’euros, que són 62
milions si s’hi inclou
l’impacte en sectors com
la restauració i l’hoteleria.

Internacionalització
Ara el gran repte, com

apunta el president de
l’Associació d’Empreses
d’Esports d’Aventura del
Pallars Sobirà, és “gua-
nyar visitants estran-
gers”. “Tenim –apunta–
un turisme de proximitat
molt consolidat però ens
volem obrir a nous mer-
cats. Anglesos i holande-
sos ja ens han descobert,
com els israelians, atrets
per la combinació del parc
nacional amb els esports
d’aventura. Ara aspirem a
arribar al turisme rus, un
mercat emergent que
volem dur de la costa a
l’interior”.

En aquest camí, el 6 de
juny la Seu d’Urgell aco-
llirà el Buy Catalunya,
una jornada comercial
amb presència de 70 ope-
radors turístics d’Amè-
rica, Europa i Israel.

això, per si sol, ja garan-
teix que sigui un pol
d’atracció turística.

Motor econòmic
Malgrat la crisi han anat
creixent les empreses del
sector i aquesta tempo-
rada comença amb més
de 200 empreses censa-
des, cosa que representa

un increment del 20%
respecte de l’oferta de
l’inici de la temporada de
l’any passat. “Tenim una
gran varietat d’oferta,
tant d’aigua com de terra i
d’aire –apunta Flòrido
Dolcet–. És una oferta
molt atractiva que es con-
cilia perfectament amb
l’entorn natural. Som

líders en oferta d’activi-
tats d’esport d’aventura,
amb una particularitat
important, i és que aques-
tes empreses estan molt
arrelades al territori i
constituïdes per gent del
mateix territori. Això fa
que duguin a terme una
tasca de reequilibri terri-
torial i de consolidació de
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