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Població Municipis Extensió

El 4,17% de Catalunya

1.341km2

Capital: TREMP (6.515 hab.)

14
Catalunya: 7.570.908

14.113
Densitat

Catalunya; 235,8 hab/km2

10,5 HABITANTS/KM2

Renda per càpita

Catalunya: 29.000 €

21.700 €

ciació Marques de Pastor. Engloba 
cinc establiments i ofereix itinera-
ris de casa en casa amb rutes ima-
ginatives, una a pas de burro, per a 
famílies amb nens als turistes que 
arriben amb el tren de Lleida a la 
Pobla, travessant quatre llacs. La 
seva iniciativa inclou una ecotaxa 
de 30 euros per recuperar murs de 
pedra seca.
 S’ha reinventat també l’Associ-
ació de Cases de Pagès del Pallars 
Jussà. S’ofereix de manera con-
junta una activitat gratuïta dià-
ria amb guia a tots els clients. «Co-
mençarem el cap de setmana de 
Sant Joan», avança Conxita Serra-
no, propietària d’un establiment 
a Claverol. 
 Al territori, tots aquests projec-
tes entusiasmen. «Estan removent 
el Pirineu. Des de la talaia urbana 
pot semblar poc, però en pobles 
 petits un negoci nou, encara que 
sigui d’autoocupació o un nou en-
focament en una empresa ja exis-
tent, significa molt», apunta el di-
rector de l’Idapa. Està convençut 
que sense la crisi no totes aques- 
tes idees ja tindrien un pla de ne-
goci. H

GLÒRIA LLOMPART

«Els seus paisatges. 
Des dels cims del 
Pallars Jussà 
disfrutes de 
perspectives àmplies 
i de gran bellesa. Les 
seves terres estan 

plenes de contrastos i el territori et 
sedueix constantment: castells de 
frontera, rius amb caràcter, camps 
d’ametllers florits, platges d’aigua 
dolça, ermites en situació 
privilegiada... No deixa de sorprendre».

PROFESSORA DE L’INSTITUT DE TREMP

«El territori et sedueix 
constantment»

LA PREGUNTA 

¿Què li agrada més 
del Pallars Jussà?

GONZALO RIVAS

«La zona ofereix la 
vivència interior de 
sentir-la com una 
unitat. Observar com 
la seva capritxosa 
història geològica 
s’integra i resulta 

interdependent amb la creació de tots 
els elements del paisatge i amb la 
configuració de la vida i costums  
dels pallarencs és realment la  
seva verdadera riquesa».

RESP. INSTITUT GEOLÒGIC PIRINEUS

«La integració de la seva 
història geològica» 

NÚRIA MARTÍ

«L’autenticitat dels 
seus racons, dels 
seus sabors i la seva 
parla tan peculiar. 
Sembla que el temps 
s’aturi per disfrutar 
de paisatges, de 

converses pausades... Pocs llocs 
ofereixen com aquest un viatge a 
l’origen: formacions geològiques, 
castells de frontera, inici de la 
producció elèctrica i oficis perduts».

DIRECTORA DE PIRINEU EMOCIÓ

«Sembla que el temps  
s’aturi per disfrutar»

ENRIC BARDELLA

«El que més 
m’agrada és el 
caràcter i la noblesa 
de la seva gent. 
L’arrelament dels 
valors clàssics  
com l’amistat, el 

compromís amb les persones, la 
paraula donada i la solidaritat amb  
els desafavorits formen part  
d’un paisatge meravellós de 
naturalesa verge i exuberant».

GERENT DE JUSSACTIU

«El caràcter i la noblesa 
dels seus habitants»

J El cultiu de la vinya al Pirineu 
català es va abandonar gairebé 
completament després de la 
plaga de fil·loxera de finals del 
segle XIX, però ara els 
empresaris vinícoles han tornat 
a fixar els seus ulls en l’agresta 
muntanya davant la por que un 
augment de la insolació acabi 
generant en altres zones vins 
amb un excés d’alcohol, entre 
altres problemes. Al Pallars, els 
vins podrien mantenir unes 
adequades condicions de calor i 
humitat. Bodegas Torres va ser 
una de les pioneres al plantar 
vinyes a la seva finca de Sant 
Miquel, a Tremp, unes 200 
hectàrees situades a 950 metres 
d’altura, encara que alguns 
especialistes no descarten que 
en un futur pròxim n’hi pugui 
haver a 1.200 metres. Els cellers 
Sort, Orcau, Castell d’Encús i 
Vila Corona, amb unes 200 
hectàrees acollides a la 
denominació d’origen Costers 
del Segre, ja estan produint vi a 
la comarca del Pallars Jussà. 
També s’intenten recuperar 
varietats de raïm que havien 
caigut en l’oblit.

J Gabriel Borràs, de 
l’Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic, també destaca la 
plantació de varietats 
tradicionals de fruiters, 
especialment poma, cirera i 
pera, que ja tenen dificultats per 
prosperar a les zones baixes    
del Segrià o el Pla d’Urgell.

CULTIUS DE VINYA 
A GRAN ALTURA

cellers

El Pirineu és un territori molt sen-
sible al canvi climàtic, amb un in-
crement de les temperatures supe-
rior a la mitjana mundial, i previsi-
blement ho seguirà sent al llarg del 
segle XXI, una circumstància que 
amenaça de modificar el medi am-
bient local i les activitats que en de-
penen. Amb l’objectiu d’analitzar 
el procés de canvi i buscar alterna-
tives d’adaptació, els governs de les 
regions afectades, des de Navarra 
fins a Catalunya i des del Llengua-
doc-Roussillon fins a Aquitània, així 
com també Andorra, van decidir po-
sar en marxa l’Observatori Pirinenc 
de Canvi Climàtic (OPCC). Ara acaba 
de publicar el seu primer informe.

66 estacions de control

L’anàlisi de 66 estacions reparti-
des pels dos vessants de la serrala-
da mostra que les temperatures han 
augmentat 1,2 graus de mitjana des 
del 1950. «El Pirineu és un punt ca-
lent del procés, una zona on ja s’es-
tan apreciant signes inequívocs del 
canvi global», resumeix Gabriel Bor-
ràs, responsable d’Adaptació de 
l’Oficina Catalana de Canvi Climà-
tic (OCCC). El signe més evident afec-

 També s’ha observat una re-
ducció del cabal dels rius, encara 
que no necessàriament perquè ha-
gin variat les precipitacions, sinó 
perquè és més elevada l’evapora-
ció i perquè els boscos, a causa de 
l’abandonament de l’agricultura i 
l’activitat forestal, s’han expandit 
i ara els arbres retenen més aigua, 
entre altres factors. Tot plegat po-
dria acabar tenint un impacte 
en la producció d’hidroelectrici-
tat. «És més que evident que al-
guna cosa està passant als Piri-
neus –sintetitza l’especialista de 
l’OCCC–. L’ecosistema està alte-
rat».
 Sempre es podrà pensar que tot 
aquest procés portarà beneficis, 
com més facilitat per cultivar al Pi-
rineu, «però globalment hem d’es-
tar preocupats i, sobretot, apren-
dre a adaptar-nos-hi», insisteix 
Borràs. Des d’un punt de vista eco-
nòmic, cal intentar que els canvis 
causin el mínim dany possible. Un 
aspecte clau és desestacionalitzar 
el turisme d’alta muntanya, avui 
dia molt dependent de la neu, i 
apostar pels productes agrícoles 
i ramaders de qualitat. «Es tracta 
d’estendre la marca Pirineus com 
una denominació d’origen», acaba 
dient. H

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

Si segueixen pujant 
les temperatures, 
ni els canons
de neu podran 
garantir la 
temporada d’esquí

Un nou clima
Les comarques pirinenques encaren modificacions en la biodiversitat i 
en les activitats econòmiques a causa de l’augment de les temperatures

OBSERVATORI PIRINENC DE CANVI CLIMÀTIC

ta les glaceres, que han reduït la se-
va extensió el 50% des dels anys 40 (i 
en el cas de Catalunya ja no en que-
da ni rastre). «Malgrat excepcions 
com aquest any, la innivació anual 
minva uns cinc centímetres per dè-
cada», informa Borràs, que conside-
ra que els canons de neu no podran 
compensar les pèrdues.
 Una altra evolució és la migració 
natural de certes espècies vegetals 

cap a zones més elevades, buscant 
el fred que havien trobat en èpo-
ques anteriors, així com la substi-
tució d’algunes per unes altres de 
més adaptades a la nova realitat (per 
exemple, retrocedeixen els faigs i el 
pi roig). «Hi ha una progressiva me-
ridionalització del paisatge», prosse-
gueix. El mateix succeeix amb deter-
minats insectes i amb les aus que se 
n’alimenten.

33 Menys fred 8 L’estació d’esquí de Portainé, el 23 de maig.
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