


Sl Caixa de Sabadell

Estem molt a prop Des de 1859, la Caixa de Sabadell serveix
amb eficacia i professionalitat els seus
clients. Estem a prop deis seus problemes,
dia a dia, per aconseguir solucions a través
d'un servei a la mida que Ii proporciona un
doble interes: el financer per als seus diners,
i el de I'atenció personalitzada per a voste.

Estem molt a prop de voste: Ens pot trobar a
L1eida, Balaguer, Mollerussa, Tarrega,
La Seu d'Urgell i també, a tot Catalunya.

Sempre ens trobara al seu costal.

Cada dia més a prop de més amics
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Josep Grau i Serís
President de la Diputació

de L1eida

Salutació

L
es terres de L1eida, des de sempre,
han estatobertes al món. La nostra
privi legiada situació geografica

ens ha configurat com una terra de pas, un
Iloc on les gents de la més diversa
procedencia, on les diferents cultures i
civilitzacions han anat deixant la seva

empremta i han anat ajudant a configurar el nostre taranna.
No sempre, pero, aquesta influencia s'ha produH d'una forma

pacífica o desinteressada. La nostra historia així ens ho demostra i no
és fins aquest darrers temps, amb el desenvolupament mundial del
turisme, que aquestes contrades no s'obren novamental món, aquest
cop amb una oferta concreta de turisme i de lIeure.

La Diputació de L1eida és conscient d'aquestesclatque ha sofert
el turisme, així com de la privilegiada oferta turística que les nostres
comarques poden oferir, tant des de la vessant historica, cultural i
artística com des de la vessant més lúdica deis seus paratges naturals,
la possibilitat de practica de tot tipus d'esports -especialment els
d'hivern i els d'aventura-, les seves festes i tradicions i, també, la seva
gastronomia autoctona.

Per aixo, sempre, directament o a través del Patronat
Intercomarcal de Turisme "Terres de L1eida", aquesta Diputació ha
donat i continua donantsuporta totes les iniciatives que, des deis més
variats sectors relacionats amb el turisme, s'han dut i es porten a
terme per tal de promocionar aquestes terres.

Dins d'aquesta línia, doncs, suposa una bona nova per a tots
plegats I'aparició d'aquesta guia que ara tenim entre les mans, com
ho su posa, també, la realització d'una mostra que reculli i doni un
abast més ampli a una de les nosves més preuades riqueses, la
gastronomia.

Us animem acontinuar per aquesta línia. Tota tasca que, en nom
de L1eida i per la seva promoció i progrés, es porta a terme suposara
un benefici per a tots, i especialment per a aquells que encara no han
tingut I'oportunitat de coneixer les possibilitats que els oferim.
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l'Aventura

Rafting Llavorsí



"Rajring" o desee/15 en bOl.l'emoció

Aventura i
esport en lIibertat

L
es cOlllarques pirinenques han eselevingut els
elarrers anys el Illarc ieleal per a la practica
eI'esports eI'aventura. El elescens en bot (rafting),

Illoelalitat per excel.lencia, ha elonat Iloc a una vin
tena eI'especialitats eI'aventura eliferents que capten
elia rera el ia afeccionats aviels el'emocions i ele contac-

te amb la natura.
Tota persona, ele qualsevol eelat, esta capacitaela

per practicar algun esport el'aventura, eles elel elescens
en bot, als riLls, el salt ele pont (pontingl, als ponts, o
les últimes varietats ele I'esquí. Cal, només, alimentar
I'esperit esportiu i elirigir-se a una ele les empreses



especial itzades en aquestes activitats.
Aquestes empreses, que han assolit un alt nivell

de fiabi Iitat, infrastructura i seguretat, s' han d'adaptar
a la nova normativa de la Generalitat de Catalunya.
La nova L1ei del Departament de Comen;:, Consum i
Turisme vol garantir la seguretat deis esports
d'aventura i regularel funcionamentde lesempreses
per adaptar-lo a les necessitats del públic.

El riu Noguera Pallaresa, el millor de tot l'Estat
que permet la practica del descens en bot, va ser
I'autenticgeneradordelsesports d'aventura al Pirineu.
Al 1987, dues mil persones van fer el descens del riu
amb barques pneumatiques i aquest estiu s'espera
que uns SO.OOOesportistes, acompanyatsde monitors,
desafi'in en baixada les aigües braves de la Noguera
Pallaresa.

La sensació de Ilibertat en plena natura i I'oblit
deis maldecaps diaris són les sensacions més valorades
pels practicants d'esports d'aventura. L'oferta
d'emocions s'ha anat ampliant a mesura que creix el
nombre de practicants.

El descens en bot o raftíng-paraula anglesa que
significa plataforma volant- consisteix a baixar la
Noguera Pallaresa a bord d'una barca pneumatica
amb capacitat per a una desena de tripulants.

L'emocionant trajecte té uns quinze qu ilometres.
L'epoca del desgel a les muntanyes pirinenques, a la
primavera, és la millor per practicar el descens en
bot, perque el riu presenta un gran cabal. Diverses
empreses de L1eida :es dediquen a aquest excitant
esport.

L'hidrotrineu és una modalitat que prové
directamentdel descens en bol. Es tracta de baixar el
riu de manera individual amb I'ajut d'un "giny", una
mena de trineu de material plastic. El practicant es
posa un vestit aquatic especial i un cal¡;:at de granota,
a més d'un casc per garantir la seva seguretat. Els
trams són més curts que al descens en bot, ja que
I'hidrotrineu su posa un esfor¡;: fisic considerable. Les
empreses tenen cura de situar un monitor especial itzat
al davant deis grups de practicants per tal que obri les
rutes més adients.

L'hidrobob, una de les darreres especialitats
esportives que acullla Noguera Pallaresa, consisteix

/-h--
8

bein¡: able lO run 011 lhe IIlal!!r - only tor

,lCcornplisl1ed spOl\smcn.

The lr.ldition,¡1 W,ller sporls likc k;¡y.lCS slill

h;lVl! lheir pl.lce in Ihe wild w.ller ot lhe P,lllares.l.

A tess dr,lmatic Sl)Orl - canoein¡; - is increasin¡:

in POPUlilfÍly JS can be scen by lhe number o;

canoes in lhe m,lny f;¡kes and d;lnlS inlhe Lleida

Pyrenees.

As ,1 condllion fN Ihe j>.lrlicip..llion in lhese

lO Ihe cOllsidelable physieilJ errorl needed, Thesc

organizalions make sure lhere is illwa.ys .1n

instructor ahead of lhe group lO open Ihe mosl

,lppropriale roules.

Bus·bob, one of lhe I.llesl crazes lo be seen

on lheriver NOgUt'1.1 Pallaresa, consisls al going

Oown lhe rapids silling on a special elongaled

bo.l!. BUI lile yery fillesl of all is "FluviJI" a lype

oí river skiing which gives lhe senSillion 01

lO mell, slI'elling lhe r¡ver r.lpids. lhere Me fiye

org,lnis,llions in P.lllars Sobir~ oitering lhis

ex(iling "voyage".

Hydrospeed is a l'.lri.llion on r.1lting. lhe

ide.l is logodown-river individuJlly in ,1 "¡:iny",

like lhe ironl pMI ot .1 kind of plaSlic woller

sl,ldge. lheparticipdnl WeJrs.l speciill frogm.m' s

suil.lnd í1ippers and ;or proleclíon a er,lshllelmel.

lhe Irdjeclory is much shorler Ih,m rJuin¡: due

river Noguer,l Rib<lgor{.ll1<l.

lhe sense of ireedom in Ihe midSl of n;lture

<lno rhe esc.'ping from dajly he.,d;¡ches is \Vh;]l

;51"11051 valued by theenlhusi.lSlsoflhesed"ring

aClivilies.

R.l;[i"g C0115;515 oiHO<lling clown lhe ,iver in

,) pneumatic bo.lt which C.ln C.lfry.1 cIozen

people. The hesl lime lO experíece lhis spon is

in spring when Ihesnowon Ihe mounlains slolrls
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Les bicicleles de mlll11ClI1ya, pedals mogics

lhe public.

Theril'er Noguera P,lll<lres.l, Ihe only river in

Spain where r,liling is possihlc 11'.1$ Ihe re.ll

inslig¡lIor 01 ,111 rhe ncw "dvcnlurc 5por15 in lhl'

Pyrenees.

In 1987. 2,OOOpeOl)lc m,lde rhl.'{!o"'Hi\er

trip in.\ kind of pneull1alic 1)O,lIS. whcre.ls lhis

!>Ummer lhe ligure is expt'(:ll'd lO he 30,{X)()

people who will ch.ll1enl(c lhe r.lpids al lhe

L'ala de pendem, volar
amb e/l'enr

had a high sajely S!.lndar(l. soon lhey will have

lO follow Ihe Sl.llulory guide-lines which lhe

Genera.lila! (C.ll,llan AUlOnor110US Govermentl

is dr,lwing up. This new Ia.w, whieh will be
intoreed by lhe Oeparlment 01 Cornmeree ,lnd

Tourism, wanlS lo gu,lr,lnlee lhe S<l;ely oi .111

these new .1dvenlure sporls .111<1 regulale lhe

oper.llion oi lhose comp':lOies oftering such

aClivilies lo ensure lhey c,liler ;0( lile needs 01

•

IN ,11 leasl 20 other .l(!venlure activilies.

f\nyone 01 ,1Oy ,lge is able lO I.lke parl in al

le,1St one o;these advenlure sporls; r.1lling down

.1 ril'er, "ponling" (jumping 0(( a bridge lied lO a

\'ery daslic rope) or ,111 lhe Ia.lesl Y.lria.lions lO

lr,ldilion,ll skiing. One only needs a spiril oí

advenlure lO decide lO go lo one oi Ihe

organiZollion which org.lnize lhese olClivilies.

hen tllough .111 lhese orgolniZalions h,we

Adventure and sports
in the Pyrenees

• TI1l' Pynme,ln regions h,1\'e recently beeonte

•1 (entrl' for lhe pr.lclice 01 ,ldvenlure sporls.

R.lItlng.•\11 t,'\Cl'llenl eX.1Il1ple. h,IS. ior lhose

1\ ho h.l\e .111 .!Vld ,1ppehle iN slrong enlOllons

.lnd conlolCl \\ ¡Ih n,lIure. sp..lfked oi( ,1n interesl
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cdIl,lIes déJJ!3!~L~
¡PER GAUDIR DE LA NATURA TOT L'ANY!
• 103 habitacions amb bany itelefon
• 8000 m' de zona verda per als nostres c1ients
•Discoteca, cine, sala de jocs, piscina, tennis, mini-golf, frontó...
•Especialitat en cuina catalana ipallaresa
•Menjador amb capacitat per a350 persones
•Salons per aconvencions (de 20 a60 persones)

LARS ÉS EL SEU HOTEL
L'HOTEL CONDES DEL PAL

EL PROPER ESrIU INAUGURAREM:
•71 noves habitacions amb bany itelefon
•Piscina interior climatitzada, gimnils...

ESQUÍ, RÁfTING 1AITRES ESPORTSD'AVENTURA
TRACfE FAMILIAR, DESCANS, TRANQUIL.LI'D\T, BANQUETS
CONVENCIONS I REUNIONS D'EMPRESA, STAGES ESPORTIUS...

NO Ha DUBTI~ ARA AL PALLARS SOBlRA
rOT AIXOI MES HOrROB s
AL'HOTEL CONDES DEL PALLAR

INFORMACIÓ 1 RESERVES:

Av. Flora Cadena, 2 25594 RIALP (LlEIDA)
Te!. (973) 62 03 50 Fax (973) 620350

.'
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Collegals. One has tOO\'ercoIllC .111lhcoUstacl<.'S

Ih.:!l are incounterlod soins do",n.1 river RulJy.

Many(lifierenf spot'l skills are needed. "El b.lIrilJle

de SilO! Pl<rc" lSI. Peler's gullVI is ri!lht for ,11l

agl'S, while lhe gullies oí "Coma d'Ofl<''flI". "[1

UadrÓS·. "l'lnfern· .ue íor a morl<l'xpeficnced

l'nlhUSlilSI.

en un descens pel riu amb
una barca especial de for
ma allargada, de manera
que els practicants s'hi
asseuen al damunt. Pero
I'última novetat aventure
ra i fluvial és I'esquí de
riu, nornés apta per a
esportistes qualificats, que
proporciona la sensació
d' anar cam inant per
I'aigua.

Les classiques
embarcacions caiac també
tenen el seu Iloc a les
aigües braves de la
Pallaresa i del Segre. No
així les canoes, la
navegaclo tranquil.la de
les quals és cada dia més
vista als Ilacs i
embassaments del Pirineu
de L1eida.

Com a condició per a
la practica deis esports de
ri u, les empreses exigeixen
saber nedar i autorització
paterna als menors de 18
anys. A canvi ofereixen
assegurances de
responsabilitat civil, ma
terial i monitors, a més
d'estrictes mesures de
seguretat per als
practicants.

D'altres modalitats
que han assolit la categoria
d'esports d'aventura són
els classics escalada (de

penya-segats, al congost de Collegats, o de murs
granítics, als cims del parc nacional d'Aigüestortes) i
excursionisme, ara anomenat tresc, (trekking), amb
possibilitat de dormir a la xarxa de refugis pirinencs.

AS menlioned before lhe speclac:;ular

·ponling" consiSls oí junlping Irom iI bridge.

rided lO a ver)' resistanl elaslic rope. "It is <In

anxiOllsanc! slressiul activily· says anorganiser
"rJOt everylxxly as lile gulS ro dive off. TIlose
¡hill do, Shoul Jllne lapollheir voices lO release

lhei, fea'·

lhe ideal place lO slarl pr"'Clicing ·descens

de barrancs· lrin~r gullyingl is Cangosl de

and lrekking, ",hich offers ¡he possibilily lO

sleep iolhe many refuge-huls scaltered all over

lhe Pvrenees.

Parapenling. jumpins irom mountaio lopS

wilh a speci,ll open e.-.¡hibilion p,lr,lchule·. ,lOO

par,lchuliog ¡lsell oHe ideal sporls ior

conlernplaring from a !1eighl Ihis speclacular

scenery. TIle mounrain bike enlhusiaslS can

fiOO special routes sisnposled.

river sporls, lhe companies ¡nvolved in lheir

I)ramorion, require slVimming .lnd for [hose
younger CholO 18 [hey muse .lIso have cheir

I)"lrents permitioo. In turn, lhey undeftake lO be
insured iot aoy liability .lnd 10 provide

,111'PfopriJle material. inSln,J(lors ':lIld lile slrictesl

s.liely meOlsures.

Olh.er Jcti,'i¡ies \\hich have Jllainec! lne
dolSS¡iic.ltion oísportsafe Cl,lssicoll rockdimbing

/.

J
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L'ala de pendent (parapent) -llanc;:alllent alllb
paracaigudes eles de cillls de Illuntanyes-, I'ala delta,
el paracaigudisme o I'aerostació són els esports
ideals per contemplar I'espectacularitat del paisatge
pirinenc des de les alc;:aeles. Els afeccionats a la
bicicleta tot terreny (mountain-bike) trobaran rutes
marcaeles per a les seves excursions amb bicicleta.

Cal esmentar, com a modalitats extremadament
espectaculars, el sa It de pont i el descens de barrancs.
El salt de pont consisteix a saltar des d'un pont lIigat
a una goma de resistencia excepcional. Segons les
empreses aques esport "treu I'estres i l'ansietat", pero
no tothom té prou valor com per lIenc;:ar-se tot cridant
per no pensar en res.

El Congost de Collegats és el Iloc ideal per
iniciar-se en el descens de barrancs. Es tracta de
vencer tots els obstacles naturals amb diferents
tecniques esportives. El barranc de Sant Pere és apte
per a totes les edats, mentre els ele la COllla d'Orient.
El Lladrós, L'lnfern i altres són ele categoria superior.

Les activitats aquatiques en embassaments,
especiallllent en el de Sant Antoni ele Trelllp, SÓll

també altres possibilitats eI'esport en Ilibertat. Esquí
aquatic, motonautica, motos d'aigua, windsurfing i
activitats subaquatiques sónnomes alguns exemples
del que es pot trobar a les aigÜes tranquil.les ele
Lleida.

Antoni L. Tovar

Ala de pelle/em
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Josep Cerveró i Puig
Director General

de Turisme

El turisme
i els esports d'aventura

El turismeconstitueix actualment, per les seves implicacions socials i economiques,
una de les activitats fonamentals de Catalunya.

Aquesta realitat ha estat possible gracies al fort dinamisme d'un sector que
compta ja amb més de 30 anys d'experiencia, i que té sens dubte grans

possibilitats de cara al futur. Un futur en que el desenvolupament del sector terciari,
la internacionalització de les economies i el major nivell de vida deis ciutadans
comportaran necessariament la creació de noves ofertes, en aquest cas turístiques,
que responguin a les noves aspiracions i desitjos d'una demanda cada cap més
exigent.

Cal, pero, tenir molt present el canvi de tendencia que s'ha posat de manifest
darrerament i que ha repercutit en el comportament de la demanda, la qual ha
experimentat un cert estancamenten les dues passades temporades. Aquesta conjuntura,
altrament anomenada crisi, ha evidenciat I'estancament d'un determinat model
turístiCo Ens referim al turisme de masses, de "sol i platja", a I'anomenatturisme passiu.

Els darrers estudis realitzats palesen una evoluciÓ de les motivacions de la
demanda cap a un turisme més actiu O participatiu, on els turistes demanen quelcom
més, tant pel que fa al coneixement del 1I0c que han triat per a gaudir de les seves
vacances, com per la necessitat de disposar d'ofertes novedoses i especial itzades que
els permetin integrar-se en la destinació triada mitjan,ant la practica d'altres activitats
complementaries, bé siguin de tipus cultural, social o esportiu.

En aquest sentit, la practica d'activitats esportives, d'esbarjo o d'aventura, ha
experimentat un important increment en els darrers anys.

El fet que aquest turisme "d'aventura" tingui com escenari el medi natural on es
desenvolupa és un deis principals atractius que ha potenciat la seva positiva evolució,
sobretot en un moment en que la societat moderna fortament urbanitzada cerca cada
cop més la recuperació del contacte amb la natura.

Per altra banda, cal no oblidar que els esports d'aventura contribueixen a
ampliar i diversificar I'oferta turística de Catalunya, especialment pel que fa a
determinades comarques de I'interior i de muntanya les quals han trobat en la creació
d'aquestes ofertes especialitzades noves possibilitats de desenvolupament economic
basades en I'explotació racional deis seus recursos naturals i turístics.

Aquest darrer aspecte és potser el que cal tenir més present: I'aprofitament deis
recursos naturals d'una manera responsable, preservant amb les maximes garanties la
riquesa del medi natural i evitant els creixements desordenats que s'han donat en
altres zones més massificades.

Des d'aquesta perspectiva cal posar els mitjans necessaris i impulsar les
polítiques adequades per tal de promoure un desenvolupament turístic harmonic,
respectuós amb la natura i compatible amb les altres activitats propies del territori, en
aquest cas, del medi rural.

El rafting, el parapent, el cicloturisme, les passejades a cavall, els descens de
barraca, i en definitiva, totes les modalitats que s'inclouen en els anomenats "esports
d'aventura" constitueixen un important atractiu turístic el qual, sens dubte, cal
potenciar.

Per altra banda, i amb I'objectiu que aquests esports puguin practicar-se amb les
maximes garanties de seguretat tant pel que fa als usuaris, com a les propies empreses,
és necessari ser molt vigilants i exigents en el compliment de les normatives que amb
aquesta finalitat s'han elaborat.

Ens referim al Decret aprovat per la Generalitat de Catalunya el qual regula la
practica de les activitats d'aventura dins el marc de la política turística de la
Generalitat i de la defensa deis drets deis ciutadans com a consumidors i usuaris.

Els esports d'aventura constitueixen un recurs turístic de primera magnitud i el
seu desenvolupament esta vinculat a un model de turisme actiu que té, ara i aquí, un

gran futur.

~
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from Ihe stress to the farm
hOllses country pleasures

(nits a pages)

• F,lIm hou-es h.1\'e. in leeen! \ea.~. ere.1I00,]

\t'fyd'lIelcnl .1hem.1I1\t' lO lhetr,l<hlional hotel

u'lIle. durin¡:: lhe summer holidJys. The

possibilil\ lO see,)1 dost' qu,ulers ruf.ll liie ano:!

rre! pJrl 01 .1 i.lrming Mmily olllr.KIS.1 gre.llI.'f

numbe. 01 peG¡)le e,teh ~'eM lO \ ¡sil lhe djiterene

ffOglOflS o( Ueid.l. \\here il is possible lo 5.1011>11.'
1his unusu.lltOUfist Olí{'l'.

In L1eili.lrll(>r{' .ue. al prese-nl. 9::! ~uch houses

Wllh ,1 101.,1 01 786 pl"ees. The l1'1l'ons in lh{'

1'\"t'11(.'("; \\hefe lile m.ljorlly oi l~ locl¡::ings

can be iound Me: m l'AII.1 Rib.l¡;or~J wherL'

lhere Me 34 houses whieh e,1n lodRe up 10 262

pcople; in Val d'Ar.1n \\ here ,here Me 20 \\ hich

ml.',lnS plJei"l> 101' 192!>t'Ople: in lhl.' 1\\'0 P,lll.lrs,

2S \\Ilh .1 rOl.ll of 232 !>Iaee<; .1no in ....h UrRell

\\ hCIt~ lhl're .lre 9 \\ Ilh 71 places. lhe re~l MI'

fouOO In l.l No¡:uer,1 ,1lullesGam¡:ues. !houllh.

wilh much fl'\\'l'r pl"ee~ ,.H lhere Me only 4

house~.

Ttw majority 01 pro!>le \\'ho decide 10 1:0 .100

~iX'nd lIu.·ir hond,I~'s 011 olle al llloese lamily

fMm~, gl'lll.'r,ll1\' Come (mm lhe I.lr¡\eeilics, .lnd

lor lhem i! is ,1 gre.l! eh'1I1lle. lea\'in¡:: rheir 11.11

and nffice, \\'here Ihey normally live. (or Ihe

Iranquilllly al1(1 rhylhm 01 a flir.ll hamleL

lhis IWI\' kind of 10dgll1g is rellul,11ecl hy

mallY rules MIO Inws, l>assl"{l hy lhe Geller.lliral

!lile C011,\lan Govl.'rmentl. lhese regul,ll ions Sl,lIe

Ihal rhl.'se housl"Seill1 onlybesiru,lll'Ct in vill;l¡:l')

wilh ,1 populalion 01 no more lh;\lI 1000 ,1Ilrl

lhM rhe lal1dlord musr eMn his li\'inl\ írom

,lElficuhure. lhl.' MOlily 11.\S lO m,linl,lio lhe

inSlolllalions oí lhe Imuse lO ,ln ,lCeep1.lble

sranoMd in oroer lO he ,lble 10 recei\'e Iluesls

and 011er.1 goocl ser\'ice.

lhese IJmily (ium hOllses orfet .1 r,mi'e o(

services (rom (ull ooMd. bed ;1J1c1 brt'ak(aSl lo

lhe use o( kirchen.

No! only has 'his unusu.ll rouriSl produel

been of gf(~.1t appe.ll10 lhe holid,lym.lkers bul

.lIso ro f.nmers rhenlsel\'es. In lIeio.l rhesl<

1.1OOlords h.l\e OI'~nilcd sorne ,lssocialions

wilh rhe i",enlion oC olferinll,l lJcuer Sl-rvice 10

rhe 'ouris!. llley Me. in (ael, a response ro lhe

original Ideaoi, on lheone hJOO.Ol(etingil rJe\\

.lhern,lri,e lO rhe lourisl .100. on lhe olht'f.

Iliving lhe (ilrmt'rS lheopponumlyoian incre.lsed

mconlC.

lhe inslilulions illso inll.'Od lO Pfomole lhis

newlourisl pl'OOuel101l1e m.lximum. heryye.u

IheGencfalllal pub!ishes a guide \\ hlch conl.lillS

lhe houst'S allhe disl)()s.;¡1 oílhe louriSl. lhe l>riee

and lheir Ch.uJCl~'¡Slics. For ilS p,lrl, lhe

Julhorilk"S 01 tllCSe r~ions h.we lakCfl on lh~

,es!)()nsib.hly of eireulalinlllhis infOl'm.lllon.

AlI.1WCC, lh,11 Ollenin¡: up lhese fMm hou5t'S

lO Ihe IOUfi~1 eonlribull'S lO rhe rt"(hr.co\·~ry of

lhe rurill \\'orld so Iilr litrle knol\' by lhe ¡:re.11

majorlly o( lhe l)()!>ulilllon. Mal1y oí lllOSe lh,ll

arri\'c (or iI ft·w dilys lo May in lhese Iitlle vi 1I,1¡:I.'S

haveollly sccn lhe 1I'0rk in\'ol\'t"(l in lolrmin¡: on

rhe l.V. or h¡¡ve fe,ld .lhoul il in hooks bullhis

is rheir firsl re,ll experience 01' il.

Eviuel1l:e of lhe acecplance lhis producr ha~

had. is lhe fael rhal sinc~ rhe early 80'5, wl1ich

is when rhis IlI'W lYI>l.' of lodgillg SIMlCd lO be 011

offer. rl1er~ has been .1 Ilrc.l! incrc.lse in r!ll'

Ilumber of (arm houses lhal h,we o¡X'nl'Cllhcir

doors 10 rourisrs. 011 lhe orhcr sidc lhcre .1r~

more ilnd more people II'ho .lre dl'Ciding ro

spend rheir holidays in such houSl"S nol so n1Uch

lor curiosily bullx.'C,luse rh~y eunsider lhem .1S

a v,llid ,lheln011lvc when escill>inj.\ from lhe

erowds in lhe dries.

M. lose¡> San¡;:cnísM. Josep Sangenís

Fafr'onG ,(pica d'una casa paira!
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comarcals s'encarreguen de fer-ne la tasca de
difusió.

També coincideixen tots en assenyalar que
les cases de pages contribueixen al redescobriment
del món camperol, tan marginat i desconegut per
la gran majoria de la població. Són molts els qui,
quan arriben a passar uns dies en aquestes petites
poblacions, coneixen, per primer cop, tasques
que els pagesos fan des de molts anys enrera i que
aquests turistes 5015 han vist a la televisió o als
Ilibres.

associacions de cases de pages amb la finalitat de
poder oferir un millor servei i més possibilitats als
turistes.

Defet, respon a la idea inicial d'aquesta modalitat
turística que, per una banda, va néixer amb l'objectiu
d'oferir una nova alternativa i, per una altra, per a
incrementar els ingressos deis pagesos.

Les institucions també intenten potenciar al
maxim aquest producte turístiCo Així, la Generalitat
edita cada any una guia que recull totes les cases que
hi ha a disposició deis turistes, el seu preu i
característiques. Per la seva banda, els consells

Inter;or d'ul1o casa de pages

poblacions de menys de mil habitants i que el seu
propietari es dediqui a I'agricultura. També s'han de
comprometre a tenir les instal.lacions de la casa en
unes determinades condicions, per a poder acollir
els hostes, i a oferir un servei.

El servei de les cases de pages va des de la pensió
completa fins a dormir i esmorzar, passant per
I'allotjament i el dret a cuina.

Aquest producte turístic tan singular no 5015 ha
tingut una gran acollida entre els usuaris sinó també
entre els propis pagesos. En aquest sentit a les
comarques de Lleida ja funcionen algunes

De I'estres
a les cases de pages

¡dra-
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Les cases de pages s'han convertit en els darrers
anys en una alternativa fon;:a diferent a les
modalitats d'hostalatge tradicionals durant les

vacances. La possibilitat de coneixer de prop la vida
rural i sentir-se integrat dins una família pagesa atreu
cada any, un major nombre de persones a les diferents
comarques Ileidatanes, on és possible gaudird'aquesta
oferta turística.

A L1eida hi ha actualment92 cases de pages amb
un total de 786 places. Les comarques del Pirineu
concentren la majoria d'aquests habitatges. A l'Alta
Ribagon;:a n'hi ha 34 que poden allotjar 262 perso
nes, a la Val d'Aran 20 que suposen 192 places, al
Pallars 25 amb un total de 232 places i a l'Alt Urgell
9 amb 71 places. La resta es troben a La Noguera i a
Les Garrigues, encara que en un nombre molt més
inferior, ja que 5015 hi ha quatre cases.

La majoria de gent que decideix passar les seves
vacances en una casa de pages viu normalment a les
grans ciutats i per a ells suposa tota una novetat
canviar els pisos i els despatxos, on es mouen
habitualment, per la tranquil.litat i el ritme d'una
població rural.

Aquesta modal itat d'hostalatge esta regulada per
la General itat que fixa tota una serie de normes. Així,
obliga que aquestes cases estiguin situades en
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La fOrre de guaira que

presideix GuimeriJ.

L
a vila medieval de Guimera,
aturonada al marge dret de
la vall del riu Corb, a la

comarca de L'Urgell, constitueix,
sens dubte, un deis conjunts

urbanístics més fascinants de les Terres de Ponent. Declarada Conjunt
Historico-Artístic I'any 1975 -cas únic a les comarques Ileidatanes- Guimera
ofereix una oportunitat irrepetible d'assaborir les reminiscencies historiques
d'aquesta area geográfica, a través deis vells carrerons i placetes d'una vila
que s'enlaira graciosament cap al castell i I'església, punts de referencia
principals de la població.

La historia coneguda de Guimera es remunta al segle XI, quan el Iloc
esdevingué una senyoria territorial de la Catalunya Nova, després de la
reconquesta cristiana. D'aquest període és documentada la torre circular de
guaita, situada estrategicament a la confluencia deis camins de la Bovera i
Tarrega i avui símbol emblematic del poble.

Guimera serva, avui dia, un ric bagatge historic pero ha assolit la pau que
els segles, sovint, li negaren. Una pau que es respira en els estrets i costeruts
carrers, en els coberts i en els arcs que comuniquen les cases entre si, en les

La vila de Guimera,
deu segles d'historia



• lile medieval villageofGuimerll. placee! upon

a hill on Ihe righl sideof Corb River Valley in lhe

county o( Urgell. j5 dub¡les5 one of ¡he moSl

(;Iicina! in¡¡ examples of 'I¡y-planoig in lhe "Terfes

de Ponem~.ln 1975 it WilS declare<! Historie"l·

Arlislic imllOrlJnce. bein!!!he only Cilse in lhe

counties afUcid". Guimer'" oiiers;ln unrepeiltilhle
eh.mee lO be indulged by rhe hisloriCill vestj~es

of ¡his geogr,lphicill ilrCiI -lhe old alleys <lOO liny

squaresoi il vill,lgewhich sracefully rises IO\\·WOs
lhe c,ls¡le <lOO lhe church, lhe main Slalhng

points al !he villase.

TOe _1I·known hi5lory of Guimerll d¡¡tes
b.lck 10 lhe Xllh cenlury when lhe sile bec"nle a

lerrilOfialloOOship eX lhe New CU,llonia alter

lhe ChriSlian reconquesl. U is 10 lhal period Ihal

lhe circular lYalchlower slr.llegicallV siloo allhe

BoYE!'ra and nrrega crossro.lds belongs lO and

which has no\Y become an emblemalic svmbol

of the village.

Neverlheless. lhe 1.15t epic exploilS recorded

aooullhe forlress date from Ihe firsl Carline war.

when in 1635 the lebel leader Rosel foughl

againsl iI siege of the liberal 1I00pS and 1V.15

evenluallv caplured amI executed logelher Wllh

lhlrlV of his meno

Guimer!l guards Ihls rlch hislorv bUI il has

achieved lhe peace lh:111asl cenluries refused to

give. A peace lhal Ciln be easilv brealhed in the

n,lrrow ilnd Sleep SlreelS, In lhe hUIs and in the

archlVavs Ihal connecl hOllses lO each olller. in

lhe fountains, in lhe uneven palhs in lhe Yef1ical

s10pes aOO, in shorl, in manV eX Ih nooks anri

corners buih Ihroughl lhe long urbimis!ic

developmenl 01 lhe lown, Sl.u1ing wilh lhe firSI

houses 10 be buill agai nsllhe lValls 01lhe fortress.

lhe cusions porch·wav oí "Els Aubal,os" in

lhe main squ,lre of lhe vill,lge ,lnd lhe covered

space of~lesEscorones" may compase lhe mOSl

remarkable fealures of Ihis uroan rle\-elopmenl

fulI of skillful archlleclurill 50lulions whose

principal building materiallVas stone, bolh plain

on pla5lered over and decofaled Iike Ihe Arabian

ti le 1V0rks. Moreover, a greilt deal of buildlngs

still retaln lhe lradltlonal lnner distribution:

corri<lor, cellar, slable, home ;lnd bam.

As 1'11.'11 as caslle,lhe lown has in Ihe uppermosl

side lhe charming p.uish chufch of Sanl Sebasl ill.

lIs eolhic conslruclion is enhanced by ils porlal

01 Ihe sarne slyle and by lhe ouIslanding square

tower IVhere, al ilS highesl poinl, lhe cool-ol

arms 01 CaSlie·Pinós familv can slill be seen.

lhe mayoress 01 Guimerll, M,lria SalVildó, is

deeplv proad 01Ihis Ilerililge and wiselV gives lhe

visitar lO her beauliful town onlV orle advise:

"'uSl Slroll, slowly along lhe SlreelS 01 lhe old

varage-. In ,lddi'ion, Guimerll Ilome oí h,llf ,l

lhousand inhabilanls with ,ln economV based

upon "dry- (arming cere,ll, lVine making aOO

olive-Iree. has olher atlraclions. such as Ihe

possibililV to go back in lime bV means 01 a

"medieval banque,-.

Leaving Ihe urban space 01 Guimerll. Ihe

hislory 01 Ihe vil1age is ,lIso reflecled In olher

bulldings In lhe surroundlngs countryslde, suth

as lhe sancluary of Bovera where lhe relllalns 01

a Romanesque abbey can beseen and lhe Gothic

monaslery 01 Sanla Maria 01 VaUsanla, now in

ruins. Archacological findings from bolh lhese

siles are ellhiblled in lhe linle museum si1ed in

lhe majn square or Ihe villilge below Ihe 10IVn

Hall.
SebaSlill lamaril

GUIMERA, TEN CENTURIES
OF HISTORY.

Sebastia Tamarit

fonts, en els trams esgraonats, en les rampes verticals i, en definitiva, en tul
un seguit de racons que anaren sorgint en el decurs del desenvolupament
urbanístic de la vila, iniciat amb les primeres cases adossades als murs de la
fortalesa.

El curiós passadís porxatde "Els Aubalc;:os», a la P/ac;:a de la Vila, i I'espai
cobert de "les Escorones» constitueixen potser e/s elements més significatius
d'aquest desenvolupament urbanístic, pie de solucions arquitectoniques
enginyoses i que mostra com a elements constructius principals la pedra 
arrebossada o nua- i la teuleria arabo A més a més, un nombre considerable
de construccions mantenen la distribució interior tradicional, amb cos d'una
crugia, celler, quadra, habitatge i pallissa.

L'alcaldessa de Guimera, Maria Salvadó, es mostra orgullosa d'aquest
patrimoni i s'adrec;:a sLiament al foraster amb un sol consell: "Passegeu,
sense pressa, pels carrers del poble vell». Tanmateix, Guimera, vila de mig
miler d'habitants amb una tradició fonamentada en els productes de seca 
el cereal, la vinya i 1'0/ ivera-, ofereix també altres alicients, com la possibilitat
de remuntar-se en el temps mitjanc;:ant un dinar o un sopar "medieval».

Passadís parxal a la Plar;a de la Vila



•
Moltes. Perque aquí, a la Terra Ferma,

tenim tot el que ens cal per poder
gaudir de moltes coses bones.

Aigües braves, prats, vaques, muntanyes...
que fan de la nostra terra un paradís.

•
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Menjar i beure
a les terres de lleida

C
orre encara el topic, desmentit dia a dia per la
realitat, que la cuina de L1eida és enfarfegada
i indigesta, una mica massa primaria,

d'elaboració elemental i escassament imaginativa.

La poma.fruito sana ¡fresca



velles fondes de traginers ... Una cuina sempre
lIigada a la terra, a la natura, a un paisatge
exhuberant i variat, diversa en els seus accents
pero harmonica en I'aprofitament d'uns
productes que l'entorn forneix generosament.

La base d'una bona cuina són els seus
ingredients. I d'aquests, les Terres de Ponent
n'ofereixen tot un devessall. Pensem, només
per donar una simple relació a títol indicatiu,
en les patates de Bassella, en els bitxos de
Tiurana, en I'oliva arbequina, petita i gustosa,
excel.lent aperitiu i productora del millor oli
del món, en els pans de pages cuits amb foc de
lIenya (a Solsona hi ha un forn que per la Festa
Major elabora uns enormes pans rodons de 14
quilos), els pans de ronyó típics de Les Borges,
els bolets deis boscos pirinencs (els rovellons
de La Seu o El Pont de Suert, les carreretes

¡:1f'Q,--'
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La coca de recapre, w/ apat senzill amb lino gran "arietar de sobors

S'ha sostingut tradicionalment que la gent
d'aquestes contrades és partidaria del gra fort,
de la quantitat per damunt de la qualitat, poc
donada a subtilitats i sofistificacions
gastronomiques, devoradora insaciable de
llonzes de corder a la brasa, botifarra i caragols.

Si el topic va ser mai una realitat, val a dir
que ja fa temps que va deixant de ser cert. La
cu ina de les comarques occidentals de Catalunya
ha adquirit aquests darrers anys un prestigi
notable dins i fora del país. La cuina deis restau
rants, vull dir, pero també la cuina de les cases.
Les mestresses i els xefs professionals -L1eida
n'ha donat una bona nomina, entre els quals els
de més renom actual- han fet evolucionar una
gastronomia bastant singular, sense deixar mai
de pouar en la tradició culinaria deis nostres
pobles i viles, deis pagesos, deis pastors, de les



tot un devessall

cuina són els seus

La cuino lIeidaronG, 1I11/J1osaic sorprene11l de gustos

Tenim les acreditades Ilets del Pirineu, les
tafones del Solsones, els torrons d'Ós de
Balaguer i' Agramunt (la tradició turronaire
d'aquesta vila urgellesa és anterior a la de

Xixona o Alacant; els torrons
típics d'Agramunt són fets
d'avellanes senceres i mel,
recoberts per uns pans
d'angel circulars, que durant
decennis s'havien venut de
forma ambulant, per fires i
mercats). La vila d'Agramunt
produeix també una
xocolata a la pedra que t'hi

pots Ilepar els dits, per menjar solida o desfeta
en la tassa.

Cal esmentar també la fruita, tan celebra
da internacionalment. Les cireres de Gualter,

La base d'una bona

ingredients¡ les Terres

de Ponent n'ofereixen
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aromatiques, els pebrassos humils, les Ilenegues
que adornen les millors cassoles), els crancs de
riu (de La Noguera Ribagon;:ana, del pont de
l'Afrau de Solsona, del Sió, un deis rius
histaricament més poblats
de crancs de tota la penín
sula). Pensem en la lIarga
serie d'embotits, sabrosos i
turgents, en les seves
diverses especialitats locals
i comarcals, com el bullo
donegal del Solsones, la
botifarra negra i la de la
Ilengua, la secallona de
l'Urgellet, el xolís paliares... Tinguem present
I'original girella del Pallars, elaboradaambtripes,
bocins de cor, carn picada, ous, molles de pa,
pebre, sal, alls i julivert, tot ben barrejat i tallat
en rodanxes que després seran arrebossades i
fregides. Hi ha també els panadons de "La
Noguera, farcits d'espinacs i pinyons o
d'albergínia, i les coques de recapte,
possiblement I'antecedent familiar de la famosa
pizza italiana. De coques de recapte, amb
Ilonganissa o arengada i escalivada, en fan de
boníssimes a molts pobles deis voltants de
Balaguer, com Camarassa o La Sentiu de Sió.
Pensem en els del iciosos confitats de la tupina,
tan típics de les cases de pages, guardats en les
tenalles de les golfes. I les truites de riu,
esplendides com la de la Ribera Salada, que van
adquirint de la sal de I'aigua aquell inigualable
puntet de sabor. I els caragols i caragolines, plat
essencial de qualsevol apat festiu. Bovers o
cristians, tots ells carnosos i excel.lents. Pensem
en les carns, en la ca<;:a i J'aviram deis corrals de
les masies, en aquells immensos ramats de
bestiar que pugen al Pirineu a pasturar a I'estiu
els prats verds i d'herba fresca. En els senglars,
en els isards, en les becades i perdius. Hi ha una
perdiu roja que se la campa pels encontorns del
Montsec i que guisada a la vinagreta resulta
formidable. A Vilanova de Meia cada any fan
una fira dedicada a aquesta gustosa au. Pensem
en els formatges de fabricació artesana: el Cadí
sec o semi-sec, els formatges detupí, elllenguat
(de cabra, vaca o ovella, amb oli i aiguardent),
el brossat (elaborat a partir dellíquid que queda
de fer el formatge, magnífiques postres si s'hi
afegeix sucre i anís, típic de les valls pallareses).
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Els torrons i la .roco/ara de pedro, especialitCfts d'Agraml.lllf
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i el Macabeu i Parellada fan uns blancs pal.lids
i de poc coso
2.- Castell del Remei, una finca de L'Urgell
amb tradicióvinícola, que produeix uns negres
de cos poderós i uns blancs de grau i aroma
esplendid.
3.- Vall del Corb, a la part meridional de
L'Urgell, que dóna uns blancs a base de
Macabeu i Parellada, i uns negres de gust
suau.
4.- Les Garrigues ofereixen uns blancs Ileugers
fins a la banda de Vinaixa, i uns blancs més
forts en la part alta de la comarca, produ'lts
ambMacabeu. Quantals negres, són aromatics
i de color ciar.
5.- Valls d'Artesa, una zona que presenta uns
blancs de Macabeu aromatics i afruitats i uns
negres fins i vellutats.

els préssecs d'Alfarras, les pomes de Barbens,
les peres Ilimoneres del Segria. I I'oli de Les
Garrigues, ja al.ludit.1 també les aigües minerals
ele Guissona, Caldes de Boí, Rocallaura o
Rocafort de Vallfogona. I tota la serie de plantes
aromatiques, com el romer, I'orenga o el timó,
altrament dit farigola. Els secans de la comarca
de Les Garrigues són una zona propícia a
aquesta flora olorosa i que dóna tant de sabor a
qualsevol guisat.

Després tenim tot el capítol de vins, un
element indispensable per parar una bona taula.
Els vins de les comarques de L1eida apareixen
generalment comercialitzats sota la
denominació d'origen «Costers del Segre». Sis
són les arees geografiques que compren:
1.- La Conca de Tremp, on la garnatxa, el
moscatell i el sumoll donen uns vins negres forts



6.- Ra'lmat, finca extensíssima de plantació
recent, dóna uns vins de gran categoria,
reconeguts internacionalment i produÜs segons
les tecniques més avanc;:ades, que han permes
I'adaptació deis millors ra'fms
d'arreu del món, com el
Chardonnay o el Cabernet
Sauvignon.

H i ha, a part deis vi ns de
taula, les ratafies d'herbes i
anous, com les de Guissona o
del Pallars Jussa, i les "aromes»
de La Segarra (aiguardent
d'herbes de seca).

Naturalment, amb uns ingredients culinaris
com els relacionats i uns líquids tan considera
bles per acompanyar els apats, és normal i
comprensible I'afecció deis Ileidatans per la

bona taula. I s'explica que bona part de les
manifestacions i reunions cíviques i culturals
s'acabin amb un bon tec. Les festes més
tradicionals o més concorregudes d'aquestes

contrades tenen algun element
nutritiu com a pretext o com a
protagonista. És el cas del Ranxo
de Ponts, de la Fira de La Perdiu
de VilanovadeMeia, de l'Aplec
del Caragol de L1eida, del pa
de la Caritat d'Anglesola, deis

[ concursos de cassoles de tros
~ de Juneda o Sant Guim de

Freixenet, de les matances del
porc d'Artesa de Segre, deJuneda o del Solsones,
deis concursos de girella de la Conca de Tremp
i deis innombrables aplecs que tard o d'hora es
c10uen al voltantd'un al iment, des de la taronja

Una mas/ro deis proc/ucres de la terra

Perdius gl/isades

¡f1ra--
26



EATING AND DRINKING IN AND AROUND LLEIDA

PaSlllrOIlf al Segriá

Ihat can give subslance lo our lille: "coca

de recapte~ a {lat paslry covered wilh

vegelables and sausages similar lo lhe

Italian pizza. We musl also remember

Ihesplendid river lroul like lhose found in

Ribera Salada, which Ila"c aquired a

special f1avourdue lo lhe saft in Ihe river

waler. lile snails are essencial dish ior

any feasl. Our nex! consideralion musl

be mea!. welher game or from lile herds

which, in Ihe summer. are

taken lopaslure on Ihe fr€Sh

grass oi Ihe green meadO\vs

ofourPyrenees. AII serve as

an excuse for manv (air such

as Ihe íair oí Ihe Partridge in

Vilanova de Meia. Cheese

cannol be leíl out, slifl pro

duce by a coltage induslry

such as Cadí, Ihe cheese of

tupí, el lIenguat (a mixlure

oí goal, co\\' and sheep's

cheeses immersed in oliveoil and tiquor).

We also nave our high valued milks

from Ihe Pyrenees, lhe famaus "turró" (<1

kind af nougal) fabricated in 1'0s dc

Balaguer and Agramunl, (whose tr<ldil ion

dates back lo earry lhan tha! of Alicanle

andJijona). lhelypicallorr6of Agrarmlfll

is made wilh hazelnul and hO<lcy, ,md

encirded by a lighl paslry, h is sotd {or dL,<:ades

in markels and filirs. Agramunl,llso produces a

hard chocotale which milkes you tick your tips,

il can beeo1ren in sol id lorm or mell~'Cl dOwn in

Vidal Vicl.ll
.1 cupo

a la truita amb carxofa, passant per I'arros.
L'abundancia i qualitat de la fruita d'aquestes

terres propicia tota una varietat de receptes que
compten amb el complement d'alguna fruita del
país. Algunes possibilitats serien: 110m amb pomes,
préssecs farcits de vedella, vedella amb peres, conill
amb prunes, foie de poma, puré de poma, all-i-oli de
codony, anec amb peres, filet amb vireres, vedella
amb maduixes, Ilenguado amb peres, salmó amb
pomes golden i préssecs al vi.

No es pot negar, repassant tot aquest bé de Déu
de plats i de menges que les terres de L1eida ofereixen,
a més d'una serie d'atractius paisatgístics,
monumentals i folklorics, una cuina suculenta i
reparadora, rica i variada, que desvetlla la curiositat
i satisfa el paladar. Al capdavall, el complement ideal
d'un bon viatge.

• The old credence, proved wrong day

after day by realily, lhal in lhe lIeida

cuisine is indegeslible is still held, Ihe

saVing does lhal il lO basic \\Iilh a

preparalion which could only be called

elementary, rackiogin imagination.1t has

been said tha! lhe people from ¡hese par!

are more inleresled in quantity and nol

qualil\', having litlle subtlety ar

sophislication in gaslronomic maller,

insatiably devou ríog lamb (haps, country

sausages and soails all OOrbecued. TiII

recenl[y LJeida \Vas lhe provincewilh lhe

highest level afial aod colesterol derived

deseases specially relatOO lO blood's

circulalion. lhis tendency was attributed

lo Ihe landness oi Ihe people Di L1eida íor

a heavy and eXlremely abundanl die!.

lílhisdichéwan oncea realilywecan

onlysaylhal il has been a long limesince

il were lrue. lhe cuisine oí Ihe weslern

provinceso( Calalonia has aquired in the

lasl few years a nolable preslige both

inside and oulside lhe counlry. lhe

kitchens oi lhe resltlurtlnts bul also lhe

cooking done <11 home, housewives tlnd

chefs have given us a good name; wilhin

which those aclutlrry praised -llave

evolved .1 highly singular gastronomy

wilhout renollncing theculinary tradilions

oí our tow115 and vi!lages of the farmer,

shepherds or carters. A cusine ahvtlys

conecled to lhe earlh.

lhe bases of good cooking is il

ingredienls. And lhese are plenliful in

lhese land oí dewesl. Lel's think of names

Vidal Vidal



El Solsones
invita...

De les terres de l'interior de Catalunya la comarca
del Solsones és una de les més placides i

apassionants que queden. Enclavada en el centre
de Catalunya, entre extenses muntanyes de pins,
la comarca compagina els calmosos camps de
seca amb els paratges esquerps de la muntanya.

Aquesta terra escassament poblada ofereix
magnífics paratges d'intacta naturalesa que invi
ten a l'oci, al repós i a la meditació. País d'antigues
tradicions, el Solsones conserva també valuoses

mostres de folklore i de cultura que inviten a la
festa i a la participació.
Importants monuments del passat, autentiques
joies de I'art neolític, del romanic o del gótic,
esperen la vostra visita allloc menys espera!. Així
mateix, els esports d'aventura, I'esquí, la caga, la

pesca o la gastronomia, o bé els concerts, tenen
un apartat molt important dins la comarca.

El Solsones, en fi, té un sorprenent micro-sistema

que, lIuny del soroll i de les presses, ofereix al
visitant tota mena de serveis i esbarjos. Per a
tastar els tresors sovint ocults del Solsones, el

Consell Comarcal i el seu Patronat de Turisme, us
ofereixen tot un seguit d'itineraris que travessen
amunt i avall la comarca i que us recomanem

coneixer.

El Solsones us invita...a festa, aesbarjo, aesports,

acultura, a passar una estada en la nostracomarca
que no oblidareu.

Patronat de Turisme i Desenvolupament
Economic del Solsones. (Oficina de Turisme)
Avgda. del Pont, sin. (Edifici Piscis), baixos,
tel. 973 I 48 23 10 SOLSONA



h¿Jt.l il&!rd-z.
MOA! FRASA

hotel. r ••taurante
snack· bar

~ Situado a l Km. del centro. 63 habitaciones con baño,
• teléfono, calefacción y aire acondicionado. Snack-bar, res

taurante, sala de convenciones y parking.

Placed 1 km. from the city centre. 63 rooms with bath,
phone, heating and air conditioned. Snack-bar, restaurant,
convention hall and parking.

Partida de Butsinit, 3B

Tel. 2600 16 • LLEIDA

caragols a la lIauna,

carns a la brasa,

escalivades,

poslres típiques

Restaurant
a I'aire fliure

El HOTEL MÁS CÉNTRICO DE llEIDA

• 41 Habitaciones. Baño completo

• Teléfono individual

• Aire acondicionado

• TV color - Video - Antena parabólica

• Cafetería en primera planta

• Salón de convenciones

• Solarium - Parking cubierto

• Precios especiales agentes comerciales

Clra. Barcelona, Km. 464

Tel. (973) 20 07 50

Fax (973) 20 08 78

Telex 53470 MFRA

25001 LLEIDA

Fl!J~N n
DEL fTIi

nr NoA ~ ToA ~1
Gastronomía Regional

CI Salmerón, 10

Tel. 234510 - 23 51 22

LLEIDA

Para sus Fiestas Familiares
Clra. Huesca, Km. 5'5

Tel. 24 92 22 - 24 93 22

LLEIDA

berenars i enlrepans

des de les 19h.

fins a la malinada

8londel,22

FAX (973) 23 9407

La Braseria
Berenador

Musical

.. .., .
•••••••••••
• • • • ••• • •

Grupo EIZA S A

• • Holel El AGUILA

ZARAGOZA

Tel. (973) 23 94 OS

LLEIDA





CATALUNYA.
MOLT PER DESCOBRIR

I

Esglésla rom~nlca de 'l3üll. A Catalunya es troba .&
el més lmportant ilegaL d'art rorntmlc d'Europa.

Descobreixi també que tenim un

país ben comunicat. Amb una bona es

tructura hotelera i de camping. On po

dra practicar qualsevol esport. Nautic

o d'alta muntanya. 1on es divertira amb

alegres festes populars i on podra de

gustar una rica gastronomia.

Descobreixi els avantatges de pas

sar les vacances a casa seva. Gaudeixi

de tot, de tot el que Ii ofereix el seu país.

<4 La muntanya de Monlscrrat s'al~ com un InsOlll
i Impresslonanl espectacle de la natura.

... Pracllqul els mes \'arialS I apasslonanLs esporl5. aulles
I d'ulla munlanya

.& La Cosla Brava. lum 3mb el Marcsmr
1la Cosla Daurada ofcrclxcn quasl 600 km de costa.

L'invitem a descobrir el país on viu.

L'invitem a coneixer una riquesa

i varietat de paisatges que mai s'hau

ria imaginat tan a prop seu.

L'atractiva costa Mediterrania, ple

na d'amplies platges i petites cales. La

beIlesa infinita deis boscos, rius i lIacs

deis Pirineus. La riquesa histórica deis

nostres conjunts monumentals i el mi

lIor art moderno

lI1Iil Generalitat de Catalunya
l!JUl Departament de Come~,

Consum i Turisme

Catalunya Consorci de Promoció Turística



tral reversible de l' Estany Gento-Sallente. El transport
va ser utilitzat inicialment pertransportarels materials
de construcció de I'esmentada central.

La potenciació de I'ús del teleferic que promou
el Consell Comarcal del Pallars Jussa s'inclou en un
projecte global que contempla totes les variants de
I'oferta turística d'aquesta comarca. El Consell del
Jussa vol aconseguir un «turisme d'activitats», que
preveu també I'aprofitament deis pantans com a
punts de diversió, com ja succeeix amb el panta de
Sant Antoni, a Tremp, que s'ha convertit en un deis
millors indrets de Catalunya per a la practica deis
esports nautics.

Antoni L. Tovar

La Torre de Cabdella

,t1ra-
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lhe cablecar of
"la Vall Fosca"

• lile c.-.blec.lrOI"l'EsI.loy Gento-lI;¡keGentoJ.

h,ls becomeoneoflne m.lio touriSI ,11If.1(1'00 01

-l.l V..,1I Fose,}". in lhe Pall,lrS IUisa region. Tt..

c.lblec.u opened lil§¡ \t'ar. r!,Jns ior lhirll.'t"n

minul~ lO Ihe heighl 01 2,157 mctres, ¡rom

which )'OU C'1n see beauliful ól p~rene ..m \'e\\

pl'Culiar because oflhe meeting Di 1\\0 n,llur,,1

lalces. lile journey in cableeaf ofiers .1

spec1ilculilf 1.1Ildscape oi "lol VaU Fose.,· .1Od

becomes.1n umoq:eililble e"perience ¡or n.lIu11"
lo\·ers.

The c.lblCCilr g0e5 up 38.; metres betwl.'('n

Saliente ,lOO lhe lilke Gento.l! is ao e:>.emple or

Ihe response lO lourist demand;n lne lteid.ll.ln

Pyrenl0e5, ilS ji WJS ¡"mUed by lhe firm FECSA

10 build JO electric power sliltlon Jnd Il()\\ il hilS

l)('Come one oí lhe mosl JlIrJcli\'e poin!s jor

moun!ain lourisb.

La Vall Fose,l, ,1 N~uef.1 Rib.lgor"ln.lV,ll1e}',

is Jn ideal plOlee (Of lhe prJe!iee of .111 lhe

mount,lin sporls. Hlgh mounlain exeursions

wilh lhe help of lhe e.1blecJr hJS numerous

l>ossibililies in lhe MeJ, \\'here ,lre lhe 1ll0S!

imprt'5sive mounlains of lhe chil¡n lhill reilched

olfound 3.000 melleS, Jn areOl full uf lakes of

incompilr,lble scenle l){',lUly.

The SallenlC Mca ,llld L.1kc GenIo is rich in

f,'ulla. In Ihe numcrous high mounlain streams

Jncll:lkcs .durinlllhe ,1lI1hor¡sec1Ileriods- bolh

ordinMy ,lfld rJlnbo\\' 110m (¡shing can be

pr,lclised.

L,l Vall Fosc,] considered as :llouristie pl,lee

of greJl inleresl o((ers spe<:laeul,lf seenie vie\\'

lO the visitors.

Tourislie fdcililies in lhe are,l lake inlo

JCeOUnl slMling ,ln old e,lblecar lh,ll joins 1.1
Vil 11 Fose.l, known JS llllov,llleyoi 261¡¡ke, with

lhe villageof LJessui, th..11 eovCfS J disl.lOeeof ()

Kms.

Thls ¡¡rea will saon become both a s.ummer

,lnd winler resorl, ,lS lhe Town-HdJl of La TOfft'

de Cdbdell¡¡, lhe nearesl \,m.lge, hilS SlilrlOO

eonl.JCts wilh ¡n"estor J!roups lO build d ski·

fesOrl in FiIlid. TIle projecl ir1\ol"es d global

invesmenl drooOO 7,000 mlllion peseI¡¡S, ¡¡oo

deeordinll. 10 Iosep Soldevild wilt scrupuloosly

respecllhe ecolegleal syslem In lhe .1re,1.

The eablecar of lhe lake GenIo iS.l unie (orm

oí lransporl in lhe Pyrenees, 50 il is a touriSlic

allr.JClion thill mus! be promoted. By 'l\'OidinS

lhe acces diificuhies lO set to the lake Mea, lhe

Colblecilr give5 Ihe opportunily of enioyin¡t

unique scenic views,

To gel lO lhe cableeilf wilh \'ehicle, lhe mosr

reeommeOOed roule, is lhe local rood lh<ll joins

$enlCfoldol -h,llf\\,]y belween L¡¡ Pobla de Se¡:,ur

Jnd Ponl de Suerl· Jnd Cabdellil, goinH lhrou¡th

LiI Poblera de BeU\'el. Brenui, La Plana, L" Torre

de Cabdella, Aigu:lbella aOO Espui. The~

villases h¡l\'e a uadiTional Mchile<1Ure (cellMs,

fontillns, Slreels, squares and milnor houses)

lh,ll sho\\' lheir hislorie imllO"ilnCe.

Anorhe. way is 10 gel 10 lhe eableeM is from

LJesui -neM Sorl- going across lracks. This is ,1

good choice for Ihe walkers .lnd lIekking

inlhusiasls. And I must mention Ihe roule Bollo

Cilbdella. Calxlcllil lo ESpol .lnd ESllOl lO Bol,

Iloinll ilOOSS lhc n,ltionill pJrk oi AillOestorles,

one of lhe mosl beilUliful1teks of the Pyrcnees.

Slaning Ihe cableeilf is one of llw

eompenSillions lhc Town·Hall o( Torre de

Cabdella has reee¡vcd for givin!: pe.mission lO

slan ,1n cleelric power Slatlon lo lhe

Hrdrocleelrics firm FECSA in Ihe Genlo-S.ll/enle

lake. This eablee.lr was ¡niti"lly used 10 carry

lhe m':lIcrials lO Ihe sIal ion durinl:\ eonstruction.

"'nloni L To\',lf



La Cambra,
Amb ETurisme De Lleida
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Antani lo lovar

Hunling and fishing

• lhe laOOs oiUeida oifer exlrdOfdin<lry

possibil il.es fOl hUnlin~ and fishing. High

mounlain ri\ers hke lhe Seglt' .ut' full oí

diflerenl d.1S5eSOi fish. 80th lne rainbo\\

IrOUl,ul(! Ihe common lrout are n.:lli\e lO

lhe Pyrene.ln rivers as .:Ire lhe C.:lrp. Ihe

b.lrbel. lhe caslfir.h .:100 lhe black·bMS.

lhe Oepamnenl of N.:Ilural En\'iromenl

responSlble far Lleida (Iel. 91J·2466501

\Viii gi"e JU oecess.1ry iníormJlion ilbool

hunllng ilnd lishing in lhis .:IIN.

P.:Illars Sobir.'! IlJU big·game hunllng

resen'e "'lh \\'ild-deef, wild-boar. "hile

jlilruidge aOO phesJnet. AII are prolecled

~ies. In PJII.:Irs Jus~ .:lIso has deers

Jnd wild-boars .:IS bis·same. ,lOO lllen

orw can liOO red p,ulridge, hJre ..md

rJbb'l.l-iuming is an eslilblished custom

in Ihe county of Solsona. \)ecause of ilS

lur.:ll u.:Ickgrouncl Jnd lsolated collages,

m.lny.:l Slarting point ior Ihe hunls. Tt~

Nillion.ll Hum Resef\'e in VJI d'Aran,

which OIiers the opporlunily lO hum lt~

s;lme game .15 in previous reserves, is

cOllsidered as one orlhe mOSl imporlanl

in Spain. lhe I-tunter Ollld FishermJn

sociely conlrols lhe hUlllillg ¡¡nel issue

permits.

L'AIIOl Rlbagort;:il is .111 ..Hea rich in

wilel lile Speci,lity in Ihe Nalionilt P.lrko(

AisOeslorles where il is .1bsotulety

forhidden lO hun! orca¡>lllreill1Y ¡mimat.

lhe planes 01 Cerd,lOyil, w¡¡lered by

lhe river 5esre Iwhere il is boro) and its

many lriblllilries, oHef unbeOll.lble

Oflporlun ilies lor fjshinsenlhusiOlSls. lhe

Segre is considere<l ilS one 01 Ihe besl

rivers for !root fishing in Europe. And for

lnase who prilchce lhis hobby, !hey witl

lind many 800d hOlels ehill suJrenlce a

pte.15ilnt SIJy durins !ne fishing $Cason

which slolrls in M.uch .lnd finishes in

Ausus!'

esta considerada com una de les més importants
d'Espanya. La Societat de Ca<;:adors i Pescadors de la
Vall és la queen controla I'explotació, a mésd'expedir
els permisos corresponents. Les especies de ca<;:a
són, pel que fa a les aus, la guatlla, el colom i la
perdiu. Quant a les especies de pelatge hi ha el conill
i la liebre, pero les més apreciades són I'isard i el porc
senglar, que tant fan fruir els qui volen capturar-los.

L'Alta Ribagor<;:a és una comarca molt rica en
fauna salvatge, especialment el parc nacional
d'Aigüestortes, on és absolutament prohibida la ca<;:a
i la captura d'animals.

La plana de la Cerdanya, regada pel riu Segre,
que hi neix, i els seus afluents, ofereix immillorables
possibilitats per als pescadors. El Segre és considerat
un deis primers rius truiters d'Europa.

Antoni L. Tovar

La pesca, un deIs atraclius del Pirineu

es comarques de Lleida ofereixen
extraordinaries possibilitats per a la ca<;:a i la
pesca. Les especies fluvials són moltabundants

als rius més importants, com el Segre, i també als
d'alta muntanya. La truita, irisada i comuna, és una
especie habitual als rius pirinencs, així com la carpa,
el barb, la bagra i el black-bass.

El Pallars Sobira té una reserva de ca<;:a major on
abunden els isards, porcs senglars, perdius blanques
i també hi ha galls fers, especie estrictament protegi
da. Al PallarsJussa destaquen I'isard i el porc senglar,
en ca<;:a major, i la perdiu roja i la xerra, les guatlles,
les liebres i els conills. La ca<;:a és un costum molt
arrelat a la comarca del Sol sones per la seva
configuració rural en masies a'lIlades, punt de partida
de moltes caceres.

La Reserva Nacional de Ca<;:a de la Val d'Aran
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L'altre complex que el 1989 dota les seves
recents constru'ides instal.lacions amb canons, Boí
Taüll, no podia comen<;:ar millor el seu camí com a
xarxa blanca. En tractar-se d'un any fluix de
precipitacions naturals, I'estació de l'Alta Ribagor<;:a
gaudí d'un gruix considerable tota la temporada, la
qual cosa afavorí notablement la promoció de
I'estació a I'hora que revifa aquesta comarca plena
de riqueses naturals i d'altres fetes per la ma de
I'home molts segles enrera pero que avui encara li
donen fama i valua universal. Boí-Taüll obrí amb 80
canons i nous tra<;:ats amb 17 pistes. La instal.lació
d'un telecadira de quatre places, cafeteria, parc
infantil i I'increment del parquing amb 800 noves
places, i la millora deis accessos per part de la
General itat feren la resta. Enguany, els canons ja
són 106 i els quilometres assegurats quatre.

Quant a la reina de les xarxes invernals de
Lleida, Catalunya i l'Estat, Baqueira Beret, ha estat
precisamentaquesta la temporada en que ha estrenat
la neu fabricada amb aigua i baixes temperatures.
Ho ha fet com en aquest complex s'hi escau, a
I'engros: 111 canons situats en els principals eixos

l'estació pionera fou Port del Comte que instal.la
aquest sistema al1988 i que I'amplia I'any següent.
O'aquesta manera disposa de més de 20 hectarees
de pistes amb neu assegurada, entre elles, les de
debutants.

Oonat l'E~xit que els canons proporcionaren al
Sol sones en la temporada 89-90, dos complexos
més varen seguir I'exemple per a assegurar un bon
servei als afeccionats a I'esport blanc. Així Supert
Espot, al Pallars Sobira, i Boí-Taüll, a la Ribagor<;:a,
entraren en el futuro L'estació pallaresa comen<;:a
amb tres quilometres i mig de pistes i 85 boques,
assegurant la neu en unes 20 hectarees. La zona
d'innivació artificial empren el vol a la cota 1.500,
en el conjunt residencial Or Blanc, i acaba a la
2.100. La inversió mi lionaria realitzada serví també
per a millorar el bar i el restaurant, el servei d'apres
ski i, encara aquesta darrera temporada, s'han mi Ilorat
més els serveis amb 900 metres més de pistes i una
pista de karts per als afeccionats. La cons-trucció de
la carretera per part de la Oiputació completa i
assegura una infrastructura cada cop més ambiciosa.
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In reference lO lhe queen oi \\ inler resorls in

Ueid.l, Catatonia and ('\ en Sp.lin;6aqueira Beret,

il 1\.15 precisely lhis 1,lSl 5eason Ihal it stilrtOO to

use sno\\ produced from \\ aler and 10\\

temperatures. 111 cannons I\e..e inSl,¡lIed .11

one iell S\\oop, .111 ploleed mosl Slralegic,¡lly.

"nd Ihis is onl} the 11rsl phase. The distribulion

oi lite colnnon barreis StolrtS allhe 1.800 menes

mark aOO goes up lO 2.500 metres: cO\'ering a

suriaceot 25 heclareli 160acresl. 7 kilomelresoí

sJopes. Baqueira B~'fel h.u .lIso put inlo sen,ice

Ihe neI\ ski-liiIS, Mirador Express. 1\ ilh a budget

01 millions. In ad<!ilion, it has remodelled the

slope kllO\\ n as Mirador. Tite b..ld st',lSOll oi 89·

90 in \\ hieh natur,11 SOO\\'\\ as scaree, com incoo

Ihe promOlers Oilhis ski-stitlion in ViiI d'Aran to

also Opl lor lile snol\' c.lnnons Ihe ,lssure their

(ulure.

Finill1y Ihe lasl slalion in L1eidillo incorpor¡¡te

artificial sno\\' is the ne\\' .lnrl.1nrilclive st.ltion

in Pallars, Pon "iné 1\ hich hils inlroduced this

metltod on lhe besinl1ers' slopes ¡¡nd h.1S asked

for il sludy lO be l1t.lde ior lhe conslruetinB of

small reservoirs to Slore water whiclt would

"llo\\' lile iabrie.ltion af ar!iiici¡¡! snOWOI1 .111 the

slopes. Pon Ainé h.H 23 slopes ¡¡nd \\'ill1ls lO

opcn iI building complex ilt 2,OOOl11elreS whieh

will permit lhis stiltion to contlllue on ilS

i1seendinll pilth i1lreildy (ull oi suceesses.

Tite linilncial investment to produce arlifi

ci,ll snow iS,.15 you c.ln il11.lgine, verycostly .1m!

oi Ihe 2,600 mili ion peseI.lS tll.lllhis yeM Ihe

oetwork oi Ueidit Il.ls invesloo lO improve its

facililies, 1,256 h.we been deslinoo lO lile makins

oí artificial snow, Aceordin!: lO the C,llillan

Associ,lllon 01 Mounlilin Ski Sl.1lions wf10se

presidenl es Jilume Domenech. Jusll,lkinH into

accoonl lhal Ihe 10MI investment ror Calaloni.l

on ,lrlil1cial sno\\ in the 5eason Di 90-91 was

2,600 mili ion pesetas J11eans thal~d has becn

spenl on the best ski,stalion in lIeida. Just

looking .1t figures or the avalanche oí visilors

....hich fiU the slopes during \\eekdays. al

\\eekend .Iflrl holirl.1yS, we can get an idea Di

jusi ",h.1I .1 lrea)ure tite Pyrenees has on these

nalur.ll m.:Jj~tic hl¡;hlS \\hieh are withaol a

doubt Ollt> Ol lhe touriSI altraclions wilh lhe

mosl aOO 5eCUresl polential which our provinces

possess,

• When in December 1990. Ihe white season

started in lhe lIeida p}renl'eS one particular

00\ eh\'slood OUl ¡rom lhfoolhef chanses. i¡nalt}

lile SIlO\\ eannons had been inSl,llled along lhe

hills and \\oodS llhere Ihe m,lnv kilomefres oí

SOO\\ il\\,]illhe ,llpine skier.

The piooeerins ski slalion \\as Pon del

Comle. \\ hich inSl,llled lhis syslem in 1988 ,lOO

exp,lnded illhe iollo\\ing rearo This means il

can eounl on 20 helilres 150 aeresl oi assored

sr'l(M'cO\'ered slopes, among lhem lhe bessiners'

slopes.

5eeing lhe sueces lhe SOO\\ Cilnnons h.1\'e

had in 5olsona. in lhe \\,lnter oi 89·90. rtlOfe

sl,llions \\iU follo\\' the example in order lO

guar,lnlee a good service for lhe skiing

enlhusi.15IS. Those Ihat have alreildr follol\e<!

wil .lre: Super Espol. Pallars 50biril .lnd Boi

TaOll in RibagoH;,l.

Tite sno\\' sl,llion in PallMs SIMled \\'ilh )'5

kilometres, 20 hectares {50 ,loes) of slopes

seceured br ,lrlificial sno\\', The area covere<!

by l!lis modero innovallon slarts .lt a highl of

1,500 melres, ,1t lhe residenti.1l a slalc af Or

Blanc, .lnd ends .1t 2.100 melres, This coslly

investmenl 01150 il1eludes the imprO¡)I'emCnl oi

lhe bar ilnd reslauranl, enhancins lhe ~,ll.lrés

ski" service. Al1d in this l,lst se,lson 900 more

metres of slopes and ineludins ,1 sno\\' sle<!ge

slope wilh ,1ssured SOO\\', were .1dde<! to lite

improvements. This. and the building Oi.1 new

road by lhe Oipulaeió (Counl~' Council) will

coml.llele and sccure il progressively more

ilmbilions infra51ueture. Theolllef slation. which

in 1989 incorporilted snow cannons into ils

recenllyconslrueled insla lIalions \\'as Boi Taüll.

I1 couldn'l h.1ve S1ilrted on a beue.. íOOling, due

lo the laek oí n,llural snow Ihat )'edf. The Boi

Taíill Stalion in Alla Rioogon;a had a eonsi~a

ble amounl or visilers Ihrouging ils slopes

lhroushaot the season, which has helped in

promoling lhis oew site.

Boi Taull openedwilh 80 cannons. 9lanes.

17 slopes,a -I-sitle.. chair liíl, caié. play ground

and a carp'lrk with 800 new parking places,

AOO lhe improvemenl to lhe acces roads by the

Gener,llilal has pullhe final louch. Th;s year. il

has alre.ldy gol 106 snow eannons and -1

kilomelres oí slopes assurOO,

Calló de I/eu

The miracle of snow has seccured
the future of white Ueida

Aquesta
temporada han
esquiat a
L1eida més
d1un milió de
persones
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AnnaGómez

formacióde neu artificial, segons dades a la Associació
Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya, que pre
sideix Jaume Domenech. Cal tenir en compte que el
total d'inversions a Catalunya per aquest concepte
en la temporada 90-91 ha estatde 2.600 milions. Per
tant, el 80 per cent ha anat a parar a la millora de les
estacions de L1eida. Només aquestes xifres i I'allau de
visitants d'arreu que feiners i festius omplen les
pistes, donen una aproximació de I'autentic tresor
que té el Pirineu en aquests paratges naturals, majes
tuosos i oxigenadors que són, sense cap mena de
dubte, un deis atractius turístics amb més i segur
potencial de les grans possibilitats que tenen les
nostres comarques.

coqueta pista del Pallars, PortAiné, que ha inaugurat
aquest metode a la pista de debutants i que té
encarregat un estudi per a la construcció de petits
embassaments on emmagatzemar I'aigua necessaria
per a, ben aviat, fabricar neu artificial d'una forma
generalitzada. Port Ainé disposa de 23 pistes i vol
obrir també un nucli d'allotjaments a la cota 2.000
quede ben segur permetra que aquesta estació continu"(
el seu camí ascenelent i pie ja d'exits i tingui Ull paper
elestacat en I'oferta turística blanca ele L1eiela.

Quant a les inversions que la fabricació ele la neu
artificial comporta, són evielentment elevaeles i, deis
2.600 milions ele pessetes que enguany han invertit
les xarxes de L1eida en mi/lorar les seves instal.lacions,
un total ele 1.256 han estat elestinats precisament a la
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estrategics de /'estació i aixo només en una primera
fase. La distribució de les boques abra<;a des de la
cota 1.800 fins la 2.500, en una superfície aproxima
da de 25 hectarees i 7 quilometres. Baqueira Beret no
ha limitat les innovacions a/ sofisticat sistema
automatitzat de fabricar neu sinó que també ha posat
en servei el telecadira Mirador Express amb pressupost
milionari i que substitueix els dos telesquís i el
telecadira d'una pla<;a. A més ha remodelat la pista
Mirador. La mala temporada 89-90, en la qual va
mancar la neu natural, va comportarqueels promotors
de I'estació de La Val d'Aran apostessin també pels
canons com una asseguran<;a de futuro

Finalment la darrera pista en incorporar neu
artificial de les xarxes lIeidatanes és la nove/la i

L'esquí a/pí./arra i lecllica en e/ mare de I'alta nUl11tan)'a



Les excursiOllS (J c(J\'{tI/ cOllstitl/eixen 1/110 manera original d'apropar-se a la Ilafllra
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''''''''
~Bof·TJu((-, lhe n{'\\('S1 rC50r! in lhe CJlal,lll

Pwelmt.~.I>rOJ)OS(.'"numerou• .xIiI Ilies IOrllt'~1

sumnl('f. b.l'>t'<lOtJ\ iOlJd~ ono¡pol1sOI ,ld\enlure.

Ih \i.llor~ I\ill ~ .lhll' lO priIClise irom 141h

luroe lO JOlh S!>pll'fl1be1 pJrJIX"n1inll. lrl'kking

,lnd e'l.tlJr\ion, 10 ltw <urloundin1: .1('.1\.

\\ort'O\cr. .lit Il~ \Iho pf.Kli<oe mounl,lin

Il('('fing l' di h''I\('.1I1 olrh11Cl.11 ~lope.l\.liIJbl('to

~\ oli lhelr Jbllill~

TIK" tr~l 01 IL~h oll{'fin~ ~ummer Jeti\ lIle

in 11ll' (aMlan l'\ r~lX"t'S 11.1. been cOCllI>lewd by

"8,1<IUl·ir.l fk>rel' \\hleh h.lS r«enll\' sComed

o1lering sun1mt'f aCUllliesol IhO\\ n.l\ccordmlt

lO lIlefL"'Or1 rTh1n,11t('f'; lhert'\\ ilI besome ch.ll1lt(";

1111' yl!ar. hullhe 'llOr!SOl .uhenlurí'will.lI!oOhe

,1 cenu,11 ollhelr IJrQítr,lmml'

One ollhe 11(",\ .1eti\ lIit"> Ih.11 <lolnd~ oul i,

nlOUnli\ill bik.ng. ltllS 5¡lOrl h,15 l)('Come 1ery

IlOl)ul.lr In Val' \\here m.ln\ COlllpJl1ie<

orgolllizl' (·'l.cursioM \\;lh lhi~ kinel 01 biq'(It,~

"Pon dl'l (omIIW" witl org,lniu' <umnlt'r

.1ell\ iliL'~ lhis ~'l·.H \\Irh ~ nmclrl': ,1 golt' eour;.e

opt'l1m/\ nt'~l Iwl('. Golf \\illl1<.' In ,lCldition lo

oth('r sporl ,lIld Il'I~\lr(' progral1llll(>, lh.1l h,1\e

hl'<.'1l 011 UIIl'll'lt '<{) 1M, ,uel\ ,15 hor$('-rielill¡\

(11 ilh lhl·l>o~.;ibllill 01 doill¡\ I'~CUr,i"ll'\ (.lSli!lg

,1 ICI' hllUI'iOt I to 2 day~l, ,\r,h(>r,', pM'\1>l.'1l1inp..

,md lhc oll'lllpit ,lu!<Iting r,lIl¡\e 1\ het(' ,1I11011\'

(,111 tc~l thelr .1im 1\1111 both .1 lil1l' or gUll.

LlkL' lhe rc~l of lhl' rl'!>orh, lher(, m¡l,t be

1110ulll,li" hil..l''\e.>;cursions.11l lhi'i(,ht', tllOuJ;h,

lhos(' r~I>orbib!l' ror "I'orr del (omprc" \\,1nllo

inrroduce,ln illlpOrl,1ll1 no~ehy,11 i'i.1boul inslall

,1 blC\'C'le holder 10r rht' ~killll'\ so lh,11 peol)ll'

\\illl>c ,1ble ro It0 ~lr.li~hIIO lhe 10p \\ilh!lO

l'llOr! ,lnd lhen <vdt, down.

Accúldil1g ro Io-t'lIM.1ri.1 lloren,. Ihem.lrl.l

¡.ter 01 !lit' fL''>Ofl. Ill'Oplc \\ho COnl(,' in sumnk.'r

lO 1,1ke ,1(1\.1111.11\1' III Ihe>e ,1Cli\ilic- .111..' lhe

~,1Ill(' ,1\ 111(l'o.t' 11101r cOl11e lo di In \\inler.

Llort'n~ e~IlJ,llns th,ll rhe numbl'T 01 Ill'Opk'

cQminlt up clurmJ; lhe 'ummer monlhs "

int: reol.,in~ yeJr hy· y'l'.1r. Ttm /1.b pm\o"ed all

e"l('n~ion or llw Wil!oOn \\twn 1>COple CJn

l)r,l(,licc lllt.'W .1C1i~·llit... TI\o ,(',1('; .1~O whcn

lhey inuoduct'(l rlus l>rov.r;¡mme il \\,lS opt.'fl

on(~ lor Ihrl'l' n'Mllllh,. la'l }e.u Ihl>¡ ('.>;lenóed

1110 lour monlhs. ,ltlc!lhis \CM ltw 1;\Cilil,es \\ ill

J)l' .l\'.lilahle uom rht' rniddlt' Ol M;¡v lilllhl'end

olSepI1.'fl11l't'f.

In -Porl<M Cumpte~ rllt' fllO'¡lllOl>ulolrsporr

,Itlivilit'" Me .lr(ht"f',' ,me! hOfs\'··ric!inp". lhis h

e\'ident by' rlll' iOCIt'.lsin¡;: numbl'r ofhor'\oC!l .llld

l.lr~\ .l\.lil.lblt,.

1\) tI can be !>t'l"n, in lht' Cllollan PYICI)(>("S

It.~rl~. IIwt(' ,ue m.lnr rnt>rt' dirrl.,enl rhin¡;s lo

do íl)r t.'\'L'T\,lxxt~, rh~n ,kiilll\, l....en Ihough, it

slill isn'l 0'- Rener.l! Im(lw((":!Re ro the widt.,

publico

As JO'>l:'[l Mo1li.l lIort'ns ~.lyS, ~umrner rl'SOfl

pro8r,lmme~. !>csid('s .limin¡;: ~I ¡;:e"ill~

pror1I,lililily fmm the slopl"> ,111 yt'.lr rOlJnd,

\how ¡xlssihilirIL"i oj high rnounr,lin lourism In

\Ullllllt'r. l'erh,lll\ in tc\\' yt',l(~ Ih(, Ir,ldhioll.l1

cnd o( cour,e tll(lS lO Mo1l1orc,1 wHlIx.' r(>pl.1(('((

Ily tri¡lS lo 1(U' (,11.11,111 ('y({'IWt'~.

rhu~, rht, \lInll11l'l proW.1mml" prol1lO1irm

C,," h,II'(.'.l posiri\'t.· Illflu('llet' on rh!.' l'yrel1<'l'~

l't:unumy, m,ln.1Min¡.¡ lo J;"I ,1 w¡.¡ul,1I r(oll' ot

IX'llj¡(',lIl \,('.11 1011J:, .1nd lh" \V.11 t'linlll1,lle'> lhe

lr;¡dilion,ll die holomy bt.'lwt'L'n Ihe m<.mlh, 0)(

full ,1Ui\'it\, ,1l1d a (ong period 01 low ,lClivily.

tots els visitants
fru i r deis esports

com a

de 15 dies. A més,
també poden
d'aventura, en aquest cas
activitat complementaria.

Super Espot ve organitzant aquest
tipus d'activitats des de fa cinc anys,
cosa que la converteix, juntament
amb La Molina, en una de les estacions
pioneres en la introducció deis pro
grames específics per a I'estiu.

Com a peculiaritat, també cal dir
que Super Espot compta amb una
escola de futbol america, que tanta

I'estació arribara als 35.000.
El resso e1'aquestes activitats ha

arribat a punts tan I/unyans com Ma
e1riel, Canaries i Andalusia, que, per
aquest orelre, són els que més visitants
aporten després deis provinents de
Barcelona.

A I'estiu, el centre de la
programació es basa en els cursets
d'angles i en els campaments. Per
aquest any, hi ha uns 1.500 incrits als
cursets d'angles, i 1.000 als
campaments, amb una estada mitjana

d'aventura. Entre el/s hi ha la baixada
de karts per la muntanya, I'hidrotrineu
(hidrospeed), el descensen bot(rafting),
I'hípica i les excursions.

Per dur a terme aquest programa,
Super Espot col-labora amb Rafting
L1avorsí. Cada persona arriba a efec
tuar una mitjana de quatre activitats
esportives al dia, la qual cosa su posa
que all/arg de la temporada de prima
vera i estiu, comptant amb el número
de reserves que hi ha actualment, la
xifra global de serveis donats per

L'estació de Super Espotés una de
les que té més veterania en aquest
tipus d'activitats, i també, la més
matinera a I'hora de comen<;:ar-Ies.
Així, enguany el programa de prima
vera i d'estiu s'ha iniciattotjusttancar
se la temporada hivernal, el 8 d'abril.

L'estació té dos programes
diferenciats: el de primavera i el d'estiu.
Ramon Altarriba, el seu gerent, expl i
ca que les activitats de primavera estan
fonamentades en els esports

foso

Les estaciOlls e1'esquí també orgallit:en actil'itats com el "trekking"

• E\l""I)(){I~ kl'lowS\...inter-~reMlf1~bl'l::au~

01 lheir winll!1' Jui\llie<.. Slm, lar 110m \\hOl'

~ poople Ihin". Jcli~il¡es do nol t'fld Jll!le

Solmt' lIme di sncw. meh~. \Vinlcr-sporr rl."5oOC1~

OfAilnize JI! kin<1$ 01 sport olnd re!sure ael;, Ihes

,h'll "isirori eoln enjoy musl 01 rhe W.lr, The
C,lI,lI,lJl Pyrenees winlt.'HpOrl resorts ilfU51rdle

lhis ~iIUJlion. SporlS oí .ld...enlure. ho~'f¡dinA

\\Jlk5. mountain bikes, .He sorne 01 Ihe

.1Iu:rnil'i\t~·s oiíeR.od lO people who WilO! lO cake

,tdIJnt.u:e oi lhe i,lcililies .lnd oi lflto h¡Ah

mounl.lins \\ht>n rht.'1e js no more SIl(lIV,

The ·Super.EspOl n

\\ intl'f-SllOrI reson, ¡sane

oi 1I~~I ('Jlperienced in lnese kindoi ,ldil illt-'S,

,lnd onl' ,n.11 ",irIS tir¡¡l in ¡he St>ason. So Ihls

~e.lr. ¡he spnng and summer programllle!> have

ht't'n stafle<! jusI ,liler dosin,:: Ihe wimer

I)rogfamme 011 8lh AWit.

lhe Resorr has 1\\'0 diflerenl l)roRr,lnlffit~:

orll' lor spring ~lld on~ lor summer. R,¡mon

AItMrib,l, il'i m~n~ger. 1:)l1)I.lins Ih.l1 the SI)rinR

.1rtiville!> <lr~ b~secl on sports 01 ,lCtvenlurl!.

AmonA Ihem: eOmil1f', dOll'n ~loJ>es in 'ih.'dges

h\'drosjx>ed. r"fting, horse·ri<iíng ~nd e)(cursions.

HSuper·ESI>oI" col!ilbor.ues lI'ilh "R~I1ing

U,lI'orsi" toc.lrryoutthispro~r~mme.Everybo<iy

e.1I1 l11iln,lge lO do ,1n .lI'~rilge of iour Sl>ort

.lCtivilies .1 d.1Y (lhis meilns tlMt during lhe

sl'rinl\ ,1nd SUl11mcrseasons countinl\ the number

of!>ookings there haveat the moment, lhe total

numhcr ofservices sold by the resort lI'ill ,llllount

ro 35,0001.

The inrer(!sr (or rhese aClivilies c)llends l>oinl5

~s fM .1lhlrl ,IS Mil/(rid. C.ln.lrias .1Ild l\nd.1Juci~,

in lh,lr meler.•lnd lhose .1fe Ihe plolCl'S mosr

visirfJfs COllll: ¡rom••lIler 8.1rec!ona.

In SUnlllll'f"lhe prowamme is Jhlsed on English

¡:ouro;es .me! summer COlrnps. This year lbere are

1,500 ('moled allne English eourse .1nd 1.000

.1Ilhc summcr camps, lI'ilh an ,'leraHe slay oi ~

iOr!niJ;hl. Alllnese visilors can enjoy sporls oi

.ulvenlurc .15 aComlllemeolilry activily.

The l)riccOllhe slay isdiiictent for lhe Sl>ring

.me:! Sllmmer aCli\·iries. A Ilnal course Irip COSls

,lround 14,0001)/5. peor IlCfSQn, when a imlnighr

[nJ;lish course. or Sllmmer Cilmp!> cosl b'J,OOO

pIs

·Sullef-Es¡x>l" hil~ oc'!':!n organizing lhese

,l<li\ilies Ior- Ilve rcars, lhis nlolkes il wllh "lil

Mohnil" onc 01 lhe pionl."ering rcsorls in

inrroducing special progr.lmmes lor rhe summer.

As a I'Cluli"'ily "Super·EspoIH has an

Americ.m lOOllxllt \.Chaol t1l<t1 h.1S becn so llO

pul.lr rlXenrly ilnd ~ISO.l purely American SllOfl

~ hool \Vllh <;porlS Iikeb.lseb.lll, Ramon Alrani!).l

e~pl,lin~ lh~l lhe Americ.. n foollhll1 schoo( is

one 01 lhe rn{)~t illlporlanl in Euro,>c, .15 cvery

~'l'M 11 rt"(:eivl'S IrOlll 400 ro 500 I>€ople.

"Purl Ainé" h,lS Sr<lrlL"<I, ¡anillo' vl'ry lirSllillle,

lIfg.ll1ililll;: ~Ul1lml.!r a(liv;lies thb se~son,

,I((ording to Josep Messegucr, th!.' resort

tOl1cillor. nito' h,lr servir".' will be Opt.'n .1od lhe

,ki-lifh \\'ill Ue \\'orking too. so lh,lt ,lllybod}'

who 11',1111' tan I1hlke use uf lhem.

lo~ep Mc~wgller e)(plains rhat "Porl Ainé"

h,l' Il1.1dl' up ils nlil1d tO starr this progriln1n1e

.11l1'r H.'l.l'ivII11\ l1umemus requl><;tS irom peOI)!e

intcrt'<IL,<I ill gl..'tling kno,," the lesorr ~nd lhi~

high mounr,lin Me.1 in lhe SUn1l11Cf.

ror lht, re.h(lll, hes.1Y5 Ih,lllhe}' will kcep in

Illl,J(h \1 irh rhe hOlels oi Ihe region lo lel people

I..no\\ .1111he ,1Cli\'llil~ lt'Ml .1re on OUer .111his

Skiing al the
heighlof

lhe summer



popularitat esta assolint en els darrers
temps, i també té una escola d'un altre
esport tant genuYnament america com
el beisbol. Ramon Altarriba assenyala
que I'escola defutbol america és de les
més importants d'Europa, ja que cada
temporada hi passen entre 400 i 500
persones.

Port Ainé s'estrenara aquesta
temporada per primer cop en
I'organització d'activitats d'estiu,
segons explica josep Messeguer,
conseller delegat de I'estació. Així, es
deixara obert el servei de bar, i els
telecadires tambéfuncionaran, perque
tothom que vulgui pugui disfrutar de
les seves instal-Iacions.

Per atreure visitants s'organitzaran
també diferents esports d'aventura,
com les excursions amb bicicletes de
muntanya o el descens amb karts sense
motor, i també es fara un circuit de tir
amb arc, un esport que cada cop té
més adeptes.

josep Messeguer comenta que el
programa d'aquestany tindra caracter
experimental. La posada en marxa
d'aquestes activitats ha vingut donada
perque I'estació havia rebut nombroses
demandes en els darrers anys de per
sones que volien coneixer I'estació a
I'estiu.

Boí-Taüll, I'estació més jove del
Pirineu lIeidata, també compta amb
una amplia oferta per al proper estiu,
basada, evidentment, en els esports
d'aventura.

Els seus visitants podran practi
car, des del 24 de juny al 30 de
setembre, I'ala de pendent (parapent),
el tresc (trekking) i real itzar excursions
pels voltants. A més a més, tots el
practicants de I'escalada esportiva
disposaran d'un mur artificial on
podran demostrar les seves habilitats.

jaume Pifarré, responsable de
serveis externs de I'estació, indica que
a I'hora de confeccionar I'oferta
estiuenca han pres com a model
I'estació de La Molina, la primera que

L'avemura no té límits

Escala de ¡/IIboi americá
de Super Espor

Desafiaria gr{/l'erat
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va comen~ar a oferir un programa
específicfora de la temporadad'hivern.

L'oferta al Pirineu es completara
amb Baqueira Beret, que també ha
vingut oferint un programa d'activitats
a I'estiu en les últimes temporades.
Segons els responsables de I'estació,
enguany hi haura alguns canvis, pero
els esports d'aventura seran també la
part basica del seu programa.

Entre aquests cal destacar de nou
les bicicletes de muntanya, més
conegudes com a mountain bike, esport
que ha assolit una gran popularitat a la
Val, on hi ha diverses cases dedicades

a l'organ ització d'excu rsions am b lmatge estiuenea de Baqueira Beret

aquest tipus de
bicicletes.

Per la seva
banda, Port del
Compte
organitzara
aquest any les
activitats d'estiu
amb una novetat
important: el
camp de golf, que
s' inaugu rara el
proper més de
juny. La practica
del golf es podra
complementar
amb altres pro
grames esportius
i d'esbarjo que
s'han vingut
oferint en les
últimes
temporades.

E n t r e
aquestes hi ha
I'equitació, amb

Cala de pendent, la eonquesta de I'espai
la possibilitat de
fer excursions a cavall que van des de
poques hores aun o dos diesde durada,
I'escola detir a I'arc, la d'ala de pendent
i la zona de fir olímpic, on hom pot
comprovar quina punteria té amb di
ferentes especialitats, com la carrabina
o la pistola.







Lleida detalls:
maquillar la ciutat
amb cinc pinzells
Josep Ramon Jové

Títol: "Confusió".
Autor: Cazares

les estacions de tren sempre
han estat motiu d'inspiració per
a escriptors i directors de
cinema. En aquests cas, és un
artista grafic com Cazares qui
presenta una visió sorprenent,
inedita i curiosa d'una estació
tan especial com la de L1eida,
dotada d'un carisma que per
for<;:a ha de motivar un creador,
sigui quina sigui la seva
disciplina. l'efecte de la
transparencia i el divertit joc
caotic del qual semblen gaudir
els objectes ens parlen d'un
dibuixant que, en aquest cas, es
mostra predisposat a un
tractament poc usual pero molt
ben aconseguit d'aquest edifici,
un Iloc que, dia a dia i en el
decurs de molts anys, s'ha
convertit en testimoni esceptic i
inalterable de milers d'histories
anonimes. A més, no hem
d'oblidar que tant per la seva
propia presencia com per
I'impacte arquitectonic que
suposa dins de I'ambit que el
rodeja, parla per si sol de coses
i més coses, i ens fa entend re de
seguida que algú com Cazares
I'hagi triat per atorgar-li una
nova visió, un nou aspecte que
fins i tot no deixara de
sorprendre cap deis seus hostes
habituals, tan experimentats en
la vida.

,&-
so



Títol: "Patufet". Autor: Ermengol

Si qualsevol ciutat té els seus
personatges emblematics per
representar el noctambulisme,
L1eida no és un cas a parto El mi Ilor
seria dir que quelcom de la seva
riquesa resideix en un ésser tan poc
habitual com en Patufet, que baila i
baila tota la nit fins que arriba I'hora
de tancar la Sala Europa. Ermengol
li dóna vida en aquesta il.lustració,
dibuixant-Io en plena realització de
dues de les seves afeccions més
fortes: viure la nit i la proximitat de
les noies maques, dues coses que es
poden unir en una sola si un a més
sap bailar bé, cosa que en el cas
d'en Patufet ja ningú no dubta. Pero
el que queda ciar és que, tant si
parlem d'aquest personatge com de
la Sala Europa, ho estem fent també
de dos elements inalienables a la nit
a la ciutat, una nit que també pot ser
caricaturitzada, evocada o plasmada



Títol: "Nocturno para dos". Autor: Galiano
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La imaginació, a més ele crear
histories sobre el present, pot també
generar hipotesis sobre el futuro Si un
mira aquesta obra ele Gallarelo i en
e1escobrir els seus matisos futuristes
arriba a la conclusió que e1'aquí a
cent anys l'Arnau ele Vi lanova sera
una hamburgueseria, segurament
queelara sobtat i dubtós. Pero no es
tracta d'aixo, el que passa és que hi
ha moltes formes de e1ivertir-se fent
funcionar I'enginy, i possiblement
Gallarelo ha volgut anar més enlla
d'una única visió e1'un temps que ha
ele venir. Si mireu bé poelreu
observar que el mateix dibuix que
presenta cotxes de ciencia-ficció,
inclou també un ti pus e1'estetica amb
reminiscencies d'aquells darrers anys
cinquanta que ara semblen retornar.
És com si el temps no existis i tots els
seus Ilegats i somnis es poguessin
ficar junts, ben enquadrats, dins e1'un
full de paper. Mai no hem e1'oblielar
que aixo és un deis privilegis d'un
artista, jugar amb el temps i amb
totes les coses, fins i tot quan
aquestes tenen noms tan usuals com
"cotxe", "hamburguesa" o "hospital".

Títol: "Hospital Arnau de Vilanova".
Autor: Gallardo

artísticament sota la concepció crítica i e1ivertiela que caracteritza un artista com
Ermengol.

En aquest cas, la il.lustració ele Galiana obliga a replantejar-se aquel/es afirmacions que
e1iuen que "qualsevol Iloc és bo per estimar-se". Sembla que I'elecció per part e1el
e1ibuixant e1'un racó com la Baixaela ele la Trinitat és més que encertaela. El resso que
s'amaga a les seves cases és com un misteri inelesxifrable que sembla parlar e1'accions
e1'un passat i ele secrets e1'un temps imprecís, cosa que converteix aquest l/oc en el més
aelient per situar una acció on els sentiments són els que regnen per e1amunt ele tal. Pero
I'entorn ha estat tractat ele forma acuraela pel pinzel/ ele I'artista i tata la imatge genera
hipotesis i e1ubtes. Ara, no sois es tracta e1'una escenografia nocturna i urbana que parla
e1'una L1eiela ele sempre, també cal preguntar-se qui són els joves ele la parella que
s'abra<;a, e1'on vénen i quina historia extraorelinaria els ha portat fins aquesta part ele la
ciutal. Potser Galiano ens poelria responelre, pero creiem que prefereix que siguem
nosaltres mateixos els que ens ho imaginem.
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Títol: "Pla!;a de I'Ereta". Autor: Alfonso lópez

Si una ciutat pogués triar un escenari per representar les histories més insolites de la seva
vida diaria, lIeida potser escolliria el seu casc antic, un barri en que la Plac;:a de l'Ereta
destaca com a punt pintoresc i pie de bellesa. Pero aquest Iloc també podria ser el mirall
d'una altra vida, d'una existencia com la que els dos personatges dibuixats per Alfonso
lópez poden tenir. Marc inigualable per a qualsevol historia, la plac;:a aquí es converteix
en refugi de Ilums i ombres per a uns éssers que tant existeixen a I'art de lópez com a I'art
de la vida real, carregats d'expressivitat, potser també d'un curiós anecdotari i quasi
sempre disposats a mostrar-se en una actitud ambigua. Ells són els qui poden fer-nos
pensar en el seu autor corn en un artista que al mateix ternps es converteix en un
antropoleg urba que sap a la perfecció arnb quins ulls ha de rnirar cadascun deis vianants
d'una ciutat com lIeida. Així, l'Ereta i aquells que hi habiten es converteixen en centre
d'atencio d'un dibuixant que es mostra predisposat a parlar de les coses de la vida,

¡:Ira-
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Els salons de 1991

Centre d'iniciatives

EXPOLLEIDA
S8JO de ProrrociO CamefciaJ I SalO de la Restauració I Hostaleria I
salO del Temps Uiure, Ueure i EsportS
23 ·27 Maig .

FIRA AGRARIA DE SANT MIQUEL
8aIO Nacional de MaquinMa AgrfcolaJ Ara catalana
de la AgricultlJ'a I Ramadefia
25 • 29 Setembre

EUROFRUIT
8aI6 InterMCional de la Fruita DoIca
25 • 29 Setembre

MUNICIPALlA
8aIO Inlernadonal d"Equipaments Municlpals
t5· 18 Octubre

MINUSVAL
5aIó Nacional de les Discapacitats
7 • 10 Novembre

SALÓ DE LA INFANCIA I LA JOVENTUT
Pare Infantil de NadaJ
21 Desembre • 5 Gener

Fira de Ueida

Camps Elisis. Apt. de Correus 106. 25080 LLEIDA.
Tels. (973) 20 20 00·20 14 15 . Telex. 5771"2 COCIL E. Fax (973) 20 21 12.
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La Fira planifica el seu futur

M.Molina

M. Malina

ioilll e:llhlbilion alreJdy took place in lhilt sajlle
monlh af March in th<' soulh of franec.

lhe 5(.'Cond slep, which wlll he dil;ible lor
EfC subsidies lor lhe fund ior lhe slimulmion oí
trans·fronlic, e:llchallgl.'S. \ViII be in S<.~)terl1bcr

1992 in lh(.' Ir,lmework of Ihe Sanl Miquel
Eurofruil fair.

lh(.'diffcrenl e:llhibilions plannt'<l are: 1991,

Agricultural MachiniHY Fai, WOlllolerl by

Expolleida (irom 23r<l tO 271h May), the

IntemJtional SWI."Cl frui! fair (24lh-29111 sepll

promotecl by San! Miqud·Eurofruil, lhe fair (or

urb,ln iurnilure and fittings, promotl'1l by

Munkipalia (7lh.l01h Nov) Jmt the childl\.>fl

activi!y hJII (21 SI Dec·Slh jan).

NC:ll! ycar IwO more exhibltiun~ could be

old<k.od 10 lhe list accordinl; 10 lhe slud.es done

by lhe rlt.'W dilcclor.

Theother greal challengefor lhe iuture is Ihe
building oi a new p.lVilion. ]udges, on 1111:.' 301h
April, chose i1sthebesll)roposalllut forw,lrIi'the
design oí 111'0 iIIchileclS irom Barcelona, X,wier
L1isostella and X,wier Monlsalv'1tg('.

The winning projecl, which will be built in
1992 ,lml will be Sill.'11 nexl to lhe now Ncw
Pal'ilion, wHl cost 337 million pcset,lS. II witl
oifer lhe Fairs Ihe use 01 neMly 6000 square
metres ,1ml 1I'i11 be absolulely muhi-purpose,
lhis project 1I'i11 be fin,lnced by Ihe difierenl
groups 1l1Jl panicipate in lhe verious fJÍls. One
Oilhis, which l1asalreadypaid íorlhecost ofthe
JrchilecturJI competilion, is the Gener,llil,ll'S
Cauneil fOf loouslry. Tokeepthe fairon thepalh
of inlernJlionJliSalion, in lhe monlh oi March,
J new slep was taken. An Jgreemenl \Vas signecl
between lhe Ueida's inSlitulion Jnd lhe Flcnch
f ,lir oi!aibes lO eslabl ish a joi ni Frilnco·5panish
collectil'e;Of Ihe Pyrenean AgriculluH!. lhe flrst

Pel que fa a la constant internacional ització de
Fira de L1eida, el mes de marr;: es dona un nou pas
amb la signatura d'un conveni que estableix que la
institució lleidatana i la fira francesa de Tarbes
organ itzaran de forma alterna un saló franco-espanyol
d'agricultura pirinenca. La primera mostra ja va obrir
les portes el mateix mes de marr;: a la localitat del sud
de Franr;:a, amb una significativa presencia lleidatana
encapr;:alada per la propia Fira, la Cambra deComerr;:,

la Con-selleria
d'Agricultura i el
Patronat de Tu-risme
de la Diputació. La
segona edició, que
s'acoll ira també a una
nova línia d'ajuts
comunitaris destinats
a fomentar els inter
canvis transfronterers,
se'celebrara al setem
bre de 1992 a L1eida
en el marc de Sant
Miquel-Eurofruit.

Els salons previs
tos per al1991 són el
de promoció comer
cial Expolleida (de123
al 27 de maig), el
monografic nacional
de maquinaria agrí
cola i el saló interna
cional de la fruita
dolr;:a Sant Miquel
Eurofruit (del 24 al 29
de setembre), el
d'equ ipaments
municipals

Municipalia (de115 al18 d'octubre), el saló nacional
monografic de les discapacitats Minusval (del 7 al1 O
de novembre), i el Saló de la Infancia i la Joventut (del
21 de desembre al 5 de gener).

firsl execulive comm ince meeling presided ovcr
by loan Simó. who IMs bet>n lhe presidenl oi lhe
Chamberof CommercesinceApril .•el oullo lry
and ¡¡¡ve more Jutonomy ,111d Jbility to mólke
decision lO eJch seclor thóll orgóll1ises acls
Ihroughout the yeólr. This illcrease prOlagonism
is obtólined by t,lking power JII'Jy irom lhe
exe<:ulive commiuee ,Ind governing counci!.
There is J precedelll ior ,111 lhis in lhóll each oi
Ihe 5 seclors whith organise Ihe exhibitions
during lhe yeill have respollsibilily for lheir OWIl

iinancial provisions.
As ior the internal hier,lrchy, a slUdy Cólrried

aul by H,ly Manasement Consul1anee. envis,lges
lhe crialion oi lhree large ,lreas: one dedkaled
10 generill services, lhe second tO promotion
and Ihe lhird the various exhibilion thal Me
held. Each \\'ill hill'elheir reslXlIlsibililiescleary
defined JS will lhe director oi lhe inSlitulion,

Enric Segarra.

The fair plans
ils Qwn fulure

Lleid~'s Fólirs which Ihis yeM will hólve five
monogr,lphic exhibiliolls \ViII be Ihe
culminólliOIl o( 1110111h~ of ,lClivily lO definitcly

cOl1solidnl~' .1nd givl' th\? b,lSCS lar whólt lhe
F;¡ir~ \\'ill be in 111!;! iulure.

lile Fairs' orgMlisers have signed ,111
,'greellll.'111 wilh Ihe t01V11 h,ll1 il' which ¡hey

wi!l use Ihe inSl,lll.ltions in Ihe p.lrk Camps
Elisis lilllhe VI;';I( 2005.

This ,l¡:reelllenl \\'íll "llo\\' lhe free use ai all
Ihese inSlólll,llioll including Ihe Cr)'still Pillace.

Wilh lhe objeclivc uf fllilking lhe
orllilnisalion of lhe F.1 irs more responsive lO che
new necessilles lhe ~1,llUlesh.1\'e bcen reiormed
wilh Ihe se"¡I\~ UF) 01 iI new orgiln¡sin~ body
I\hich lI'ilI r~ulille lhe ¡nlemill iunction.

lhe reiorms oi lhe slillutes. i1P1)roved in Ihe

F
ira de L1eida, institució que enguany té previst
real itzar cinc salons monografics, porta aterme
en els darrers mesos una serie d'actuacions que
tenen per finalitat la consecució d'una defini

tiva consolidació i posar les bases de la que sera la fira
del proper segle.

Amb aquesta intenció, la institució firal i
l'ajuntament de L1eida van signar recentment un
conveni que estableix la cessió per part de la Paeria
de les instal.lacions
deis Camps El isis fins
l'any 2005. Aquest
conven i permet a la
Fira I'ús gratu'lt de les
instal.la-cions -i nclos
el Palau de Vidre-. Per
la seva banda,
l'Ajuntament podra
disposar deis
pavellons sempre que
ho desitgi.

Una altra de les
grans apostes de futur
de Fira de L1eida és la
construcció d'un nou
pavelló. Un jurat
constitu'lt per aquest
moti u va considerar
el proppassat dia 30
d'abril que la millor
idea presentada a
concurs era la de
l'estudi d'arqu itectura
de Barcelona de
Xavier LI isostella i
Xavier Montsalvatge.
Segons el projecte
guanyador, I'edifici, que estara lIest I'any 1992 i se
situara al costat de I'ara conegut com Pavelló Nou,
tindra un cost de 337 milions de pessetes i permetra
a la Fira disposar d'un espai de gairebé sis mil metres
quadrats amb una absoluta polivalencia.



la ruta
del romanic

Sal/la EI/lália dE,-ill



L 'art nacional de Catalunya, el romilllic, troba a les terres de L1eida la seva
maxima expressió en una Ilarga serie de monuments de totes les classes i tots
els gustos, alguns d'ells d'un valor i un interes fora de dubte. El seguiment

de les joies del romanic constitueix, sens dubte, un deis alicients principals per
visitar les comarques lIeidatanes.

La ruta pot iniciar-se a la capital, L1eida, on el romanic és present en bona part
deis edificis més característics de la ciutat. La Seu Vella és un exemple especta
cular de transició del romanic al gotie. ConstrÜida a partir del segle XIII en el puig
que domina la ciutat, presenta importants elements romanics en I'estructura de la
nau principal i en algunes de les portades. Concretament, en la deis Fillols assoleix
una de les seves realitzacions maximes I'anomenada Escola de L1eida una,
tendencia escultorica romanica definida per la utilització d'una ornamentació
inspirada en I'art arabie.

L'església de Sant L1oren~ és un altre notable exemple de temple romanic

Església d'Arlies ¡pie Montarto

tarda, completat a I'epoca gotica. Altres esglésies romaniques d'interes són Sant
Martí, seu d'una col.lecció d'escultures de pedra medievals, i Santa Maria de
Gardeny, en un turó proxim a la ciutat, bastida pels templers en una línia e/e gran
austeritat.

La ruta continua en direcció a Balaguer. Abans e/'arribar en aquesta població
trobem el monestir e/e monges cistercenques e/e Santa Maria de les Franqueses,
actualment en períoe/e de restauració.

A Camarasa hi ha les ru'fnes d'una majestuosa església romanica, e/'absis
poderosos, i part e/'un pont de pedra romanic sobre el Segre.

Al pintoresc 1I0garret de la Baronia de Sant Oi"sme podem veure una torre
cilíndrica de guaita i una petita i graciosa esglesiola triabsidal, e/'un gran encant.

Ens desviem cap a Ager, típica vila als peus del Montsec, per admirar la
col.legiata de Sant Pere, de la qual es conserven dempeus I'absis poderós i el
campanar, que en conformen una silueta incomparable.

Passat el congost de Terradets, pugem fins a Mur, on un castell d'altes parets

The romanic mute

c.llolloniJ.'S ".llion,l! MI iS

Rom.lnic ill1d lhE- besl e:...lmples
Coln be lound in the regiOlb 01

Lleid.... These IJnds.uedol1ed \\'uh

monumenlsof all shapes "!nd sizes
10 SUI, ,111 lastes and ~me al

t''l.lrilOldinOH} inlerest lile
descOH·r,· of these Rom.lnie

11l~.ISU'es con~lllules "'lhoul .1
doolx. 00(' of lile IDol,n olllr.xtion

oí" Ueida Pl'O\'ince.

lhe dI)' oí lleida. J good
slollting poml ior Ihe roules. hOls,}

\'er)' spf!Clilcular e>..lmple 01 lhe

lIilnsilion ¡rom Roman;c IOGolh,c

in 1" Seu Vell.l .•10 .1llOrmous col!>!le

Ihal c\ominales lhe (¡Ir's skyline

irom \\hllte\'er ,'anlii¡;e l)C)im

lhe-re ;lfe m,lO, Olne,. Rom.lI'liC

churches 10 be lound. tlol so
Spe<lilCul.lr.ls 1,) Seu, bul "111 very

bcauliiul such as Sanl Lloreru;.

lhe roule eonlinue. 10wMcls

Bal;¡p,uer \\'Ilh ;¡ very .1lIr.lfllVe

Monilslery ,md lhen lO C.lrnM.1S,1

II'hich has Ihe ruin. Ol;¡ n"lje>lic

church Jl1cl 10 renl.li'1S of il

Rom"nic bridge crossin¡; Ihe rive¡

Segre.

011 Ihe lI'il\' lO Ager lI'e fMSS lhe

picluresqllc h.11111el 01 8aroni,l,

wilh .1 cylindricallowcr ,lnd very

prel1), chureh. In Ager we c.ln visil

lhe impressi,eAbbyo("S¡¡nl P~"fe".

HC,l{ting (or Mur we will

encounler.1 c,lslle wuh high w¡¡lIs

.md slUrdy ilpjlC;¡r;¡nc(> pfOleclillg

.m abbe)'.
lile nexl slage will be V.lll de

Bor. in lhe middleoílhe Pyrenees.

II h.ls ,1 combiniUion oí Romanic

Arl "hich is considered lO be 01
Ihe hlghesl VJlue in lhe world

lo iiOO anolhef- valley w IIh so

mJny lreasufeslooiierwe need lO

SO lO V,lI d'Ar¡In. lile Ronl;¡nic

ben lowers slick oul .1!Jo.,e lhe

roofs of aH Ihe villages. An

un(Ofg('lldble sighl.

In lhe 1\\'0 \dlley called PaU,lfS

Sobiril .lOO Po1l1;us Juss.'l ooe coln

come o1cross nUmefou. digniiied

chuehes 0111 rieh in Mlislic

expresSlon.

leo1ving lhe high Pyrenees ,\e

SO back down lO MonI5eC Ihis

lime via Ihe Porl do Comiols lO

CubeUs wilh d marvetlous door lO

ilS church.

From Ihere lO Ponls, whefe we

musl visil lhe rebuih monaslery oi

Sanl Pere de Ponls. lhen Ihlough

Gu,llt;U,lnd Baroniade Ri.l!b, bolh

wilh Iheir own jC\vls.

laking Ihe roule from Oli.lnil

lO "lol Seu eI'Urge!l" wcc;¡n SlOp in

many villages 10 St.'e remilins 01

Ihese Rom,lllie buildings in "La

Seu d'UrgeW we ilre rewilrdl'(l

wilh asplended cal hedr,ll of il.11 ia n

inspiralion.

Olher roull'S Ihrough Cerd,lny;¡

Jnd surroundillS vill¡¡ses ilJld

through Ihe Lands al SoISOJlil wil!

1101 diSJppoinl us ('ilher.

lhe Lands of Lteida Me lieh

wilh lhe giílS Ihe pasl has Jeh us

and any visil ".JI be 1>leilSolnl ,lllt.!

merTl()fo1ble.

Vidal Vida!



Pa/llocraror de la Catedral de La Seu d'Urge"

i formes robustes fa companyia a una co/.legiata que presenta un claustre situat
a la part frontal de I'església, coronada per una esvelta espadanya.

La propera etapa sera la Vall de Boí, ja en pie Pirineu, un deis conjunts més
valuosos en art romanic de tot el món. Bellíssimes esglésies culminades per gracils
i enlairats campanars puntuen un paisatge de posta/. Les més importants són les
de Durro, de Barruera, d'Erill-la-Vall, de Boí i les dues de Taüll, Santa Maria i Sant
Climent, conegudes internacionalment, aquesta darrera amb la reproducció de
pintures murals de gran merit (com el famós pantocrator), els originals de les quals
es troben al Museu d'Art de Catalunya, a Barcelona.

Un altre interessantíssim aplec de temples romanics el trobem a la Vall
d'Aran, una comarca d'una bellesa única. Amb els seus característics campanars
punxeguts i les fabriques d'un roman ic d' infl uencia gascona, resulten inobl idables
les esglésies de Bossost, Vielha, Escunhau, Arties, Tredós o Salardú, entre altres.
A la parroquial de Viella (Vielha en aranes) es venera la remarcable talla del Crist
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Sama Maria de DI/ITO

de Mijaran.
Tramuntant el port de la Bonaigua, tornem al Pallars. Allí ens esperen

I'església d'Alos d'lsil, de bonics baixrelleus, i el monestir de SantJoan d'lsil, amb
arquivoltes decorades.

Tota la comarca del Pallars Sobira esta esquitxada de petites esglésies
romaniques, la elescoberta ele les quals constitueix una autentica elelicia per als
afeccionats en aquest estil. Les ru'¡"nes deis monestirs de Sant Pere elel Burgal o ele
Santa Maria d'Aneu, per exemple, d'on provenen unes importants pintures
murals que es conserven al Museu el'Art ele Catalunya. O Santa Maria ele Ribera
de Cardós, d'esplendid campanar d'inspiració lombarda. O el santuari ele Nostra
Senyora d'Arbolo, del segle XII, penjat damunt de la Noguera Pallaresa. I també,
a la mateixa riba d'aquest riu, aigües avall, el majestuós monestir ele Santa Maria
ele Gerri de la Sal, població coneguela per les seves tradicionals salines.

El Pallars Jussa és també ric en exermplars ele romanic. Al conjunt esmentat
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de Mur cal afegir les
esglésies de la Vall
Fosca, com ara Sant
Vicenc;: de Cabdella,
Sant Martí de la Torre
de Cabelella o Santjulia
d'Espui, senzilles i

eI'influencia lombarela.
També cal destacar, en
aquesta comarca, la
sensacional portaela ele
Santa Maria de Covet i
els castells de L10rela i
eI'Orcau, de murs inex- Caledral de La Seu d'Urgel/

pugnables.
Salvat altre cop el Montsec pel port de Comiols, ens adrecem ara a Cubells,

que hostatja la meravellosa portada de I'església de Santa Maria. A Ponts, podrem
visitar el reconstru'lt monestir de Sant Pere, en un paratge excepcional. A Gualter,
prop de les ru'ines del cenobi de Santa Maria, s'obre la ribera anomenada Baronia
de Rialb, que conté tota una serie de petites esglésies romaniques de gran valor, la
més important de les quals és sens dubte la de Palau de Rialb.

A Oliana, continuant per la carretera de La Seu d'Urgell, haurem d'aturar-nos
a I'antiga capella de Sant Andreu. just al seu damunt, enfilada en una roca alterosa
que domina el congost del Grau d'Oliana, I'esglesiola del santuari de Castell
liebre.

A ColI ele Nargó hi ha I'església de Sant Climent, que Ilueix un campanar
atalussat realment únic. No gaire lIuny, ¡'abandonada església ele Sant Roma de
Valldarques, del segle XII.

La Seu d'Urgell és una etapa fonamental del romanic Ileidata. La catedral de
Santa Maria n'és un exemplar excepcional, eI'inspiració italianitzant, un temple
robust i magnífic, eI'absis poderosos, planta basilical ele tres naus i reforc;:ades
columnes. El claustre annex és d'una severitatelegant, ele bells capitells. El Museu
Diocesa conté frescos, talles, sarcOfags i retaules d'un elevat valor, així com els
apreciaelíssims manuscrits elel Beatus, del segle X.

ja ele camí cap a La Cerelanya, a Bescaran es conserva una esplendida torre de
campanar ele la desapareguda església de Sant Martí. I en la ruta el'Anelorra es
poelen admirar I'absis i les ruÚles elel monestir ele Santjerni ele Tavernoles. No gaire



Sal7f C/imenr de Tedill

contemplació de la portada de la col.legiata de Santa Maria.
Entrant ja en terres del Sol sones, a Sant Lloren<;: de Morunys ens espera

I'església dedicada al patró local, part d'un vell cenobi benedictí, amb un bell
orgue, petit c1austre i excepcional capella deis colls, barroca, aixo sí.

A la capital de la comarca, Solsona, la catedral conserva bona part de la
fabrica de construcció romanica, com elsabsis, el campanaro la imatgede la Mare
de Déu del Claustre. A la vora, al Museu Diocesa s'exposen preciosos vestigis
romanics, com ara les espectaculars pintures murals de Pedret, verges de totes les
procedencies, capitells i sarcOfags. Prop de la ciutat, I'església de Sant Esteve
d'ülius presenta una cripta subterrania d'un gran merito

Ja camí de la Segarra, a Cellers hi ha un antic monestir, restaurat recentment,
dedicat als Sants Martirs. A Pelagalls, la portada de I'esglesiola de Sant Esteve és
d'una rusticitat elemental que toca la fibra. A Cervera, cal destacar la petita
església circular de Sant Pere el Gros, un edifici romanic realment singular, així
cam I'abandonada església de Santa Magdalena.

A la vila d'Agramunt, impressiona la portada de I'església de Santa Maria,
obra cimera de I'escola de Lleida. Altres mostres d'aquesta escala escultorica les
podem admirar prop d'allí, a les esglésies de Vilagrassa i Verdú, de belles portades
romaniques. A Tarrega convé remarcar el palau deis marquesos de la Floresta, un
bon exponent del romanic civil, molt semblant a la Paeria de la ciutat de Lleida.

Finallllent, el monestir cistercenc de Vallbona de les Monges ens ofereix un
cOlllpendi de les diverses fases del romanic a casa nostra. L'església, el claustre
irregular i d'una gran bellesa, la sala capitular i el portal principal pertanyen en
aquest estil, que tantes Illostres i de tanta qualitat ens ha lIegat en aquestes
comarques ponentines.

Vidal Vidal
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ha estat reconegut pel Parlament catala amb la lIei
específica de la comarca que la diferencia de les de
la resta de Catalunya. Els aranesos, encara que
aquitans per la seva lIengua, varen triar el rei Jaume
d'Aragó perque els emparés. Així, el 1313, Jaullle 11
li atorga el privilegi de la Querimonia, que converteix
la va 11 en un indret molt més independentque la resta
deis seus voltants, tenint en compte que parlem de
I'epoca feudal. Aquests drets van poder, fins i tot,
resistir el decret de Nova Planta de11716.
L1engua ¡cultura

Un deis elements de més importancia del fet
diferencial d'Aran és la seva Ilengua, I'aranes, parlada
habitualment per la gent de la zona. Segons e/s
estudiosos, pertany a la branca lingüística occitana i
és una variant de la Ilengua gascona de Comenge.
Per als catalano-parlants potésserenten idora, donades
les seves semblances amb el catala, encara que la
manera de parlar propia de la zona d'Aran fa que la
seva comprensió sigui un exercici dificultós.

Si la Ilengua és un deis trets més característics i
identificatius d'Aran, també ho són els seus
monuments i les seves representacions folkloriques.
Quant al primer deis apartats, es basa principalment
en el gran nombre d'esglésies romaniques que estan
repartides per tota la vall. Es caracteritzen per la rica
ornamentació escultorica, malgrat que totes siguin
de tipus rústic. Per anomenar-ne alguna podem
recomanar les de Bossost, Salardú, Arties, Tredos o
Vielha on encara es conserven talles de gran valor
artístic. Pero cal recomanar la visita al Museu Etnologic
de la Val d'Aran, a Vielha, on es pot resseguir tota la
historia artística de la zona.

Tampoc no podem deixar de referir-nos a les
nombroses mostres folkloriques que encara es
mantenen vives i que cada cop es van donant a
coneixer amb més emfasi. Així hi ha les danses
típiques que es bailen a les festes majors com "Es
aubades", "Era polca piqué", "Eth puntet" i "Es
esc/ops" per anomenar-ne només unesquantes. Quant
a la música, fa ben poc temps que ha sortit a la venda
el primer disc en aranes que recupera tot un seguitde
canc;:ons tradicionals.

No podem deixar de banda un altre deis trets
característics com és la gastronomia que, en aquest
cas, té moltes influencies de Franc;:a. Com a plat més
reconegut trobem I'olla aranesa, una barreja de
nombrosos ingredients, molt apetitosa, sobretot
després de patir els rigors deis freds hiverns aranesos.
Les carns d'oví i boví, les truites preparades amb gran
varietat de condiments, els bolets com les carreretes,

l'Estat i de I'estranger. Així, podem dir que la Val
d'Aran o Aran, com els agrada anomenar-Ia als seus
habitants, ha estat, molts cops i merces als seus
atractius turístics, la senyera que ha promocionat
Catalunya més enlla de les fronteres estatals. Pero val
la pena analitzar un per un tots aquests factors que
han convertit en puntera aquesta comarca.
Historia

La historia d'Aran, I'única vall catalana orienta
da vers l'Atlantic, ha estat caracteritzada alllarg deis
segles per I'afany d'independencia que, fa ben poc,

T ant venint de l'Alta Ribagorc;:a com del Pallars
Sobira, un cop passat el túnel de Vielha o el
port de la Bonaigua, l'espectacle natural que

trobem poc té a veure amb el que deixem enrera.
Aran és diferent. Aixo, ho demostren el seu paisatge,
la seva cultura, la seva Ilengua, la seva gastronomia
i, sobretot, la seva historia.

I totes aquestes peculiaritats no podien quedar
pas en I'obl it i han estat els grans elements en que s'ha
recolzat la promoció turística d'una de les comarques
Ileidatanes més conegudes arreu de Catalunya, de
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ARAN, VALLEY üF
VAlLEYS

• Whethercomin¡;:from,'ItJ Rib.l~r{,}orirom

P,lfl.ns Sobir.l. Ihrou¡:h lhe Vielh;¡ lunnel ar by

Bon.liguil Mountilin IMSS. Ihe n.llur,l! sigh! \\c

eocounter hJS hule lodo with tlleone \\'c leJve

behind. Aran is dlllerenl. This is sllown in ¡ts

I.lndscolpe. culture. l,lngu,lge. g.lslronomy .'In<!
al)()\c JI! ¡ts h;5101')'.

AII these peculiJrlt ¡es (ould nol be íorgolten

.:md h.1\'(' beel.l lile besl elemt.'nls on \\hich

lourislic ptomol;Oll h.15 refied, \\hich in lurll

has m.xle il one oi lhe besl kIlO" n ~Lleidal.ln·

regions 01 Cillilloni¡¡, Sp.1in .lnd abroad. Thus.

il CiJn be 5.1id rhil¡ Val d'Ar¡m al Arom, Ji ¡IS

residents prefe.- lO call il, has been jor il long

lime thankSIO ¡IS lOUlislic allrilclions, lhe symbol

CJI.lloniil hils prornou."(1 oulside slale borders.

Bur il is wQl1h .ln,ll~'sing one by one .111 Ihe

1,1(1015 which hillC m.xte il iloot,]ble region.

Histof)'

Aran hislory, tlleonl~' Cl1al.ln Vallej' \\'hieh

points lowards the Atl.lntic. h¡¡s been

distinl\uished lhroughout for its desire ior

independenee whieh reeenlly h.15 been

recognize<1 by the (.11.11,ln P.lr1iilnlent ",ilh .1

lil\\' speeiiieally recogllising it as difrerent írom

the rest oi (.ltalon;,l.

The /\r,1I1eSe ehose king ),1111es of Ar;lgó to

proleel Ihem. Thus, in 1313, lames 11 granted

lhe privile¡;e oi "Querimonia" which ga\'e lhe

v;llley 1110re indepelH!ellce lh;lll to its

surroundillg neighbours, lhis \Vas in feud;ll

limes. These rights werceven ;lble lO resi,t lhe

decree 01 lhe NOWI Planla in 1716.

Lilnguage ilnd Culture.

One of lhe mosl differential features oí

Ar;ln is its o",n lilngU.lge, - M.mese -, UsU.llly

spoken by local residenls./\ecordin¡; toschol,us

belongs lo lhe Weslern linguistie branch .lnd il

is ,1 vari.lnl oi Ihe G.lscon di.llecl oí Comenge.

II e.ln be underSlood lJ)' (.ltill.ln-speaking people

because oi ils simi Idrilies \\'ilh C,t.,l.,n ahhough

lhe peculiólr W.ly 01 spe.lking in e.lCh zone of

Ar.ln m.lkes it hard lo comprehend.

lí language is one o( the most diSlinelive óll1d

idenl;(yinS iedlures o( Aran, 50 are ils

lT1Of1uments aOO (olklore. The iormer is b.lsed

uponlhegrealnumbcf"oiRom¡¡nesquechurches

scdllered alJoul Ihe valley. Their sculpturill

orn.lmenl.:llion is rkh ilhhough in ruslie style.

Tomenlionsome:lheones in BossOst. Sdl;¡rdú.

Allles. TredOsor Vielh.l where artislic engra\'in¡;s

01 high value are slill ke¡>1. SI>ecial allenlion

should be P<lyed lO lhe Elhnologic museum of

lhe Val d'Aran in Vielha, ",here all the .misli(

hislory al lhe .1(ea e.ln be lraeed baek.

Lols o( íolktort; iesl;v.lls .:ue lO be nOled,

mosl oí lhem Slill kepl ¡¡Iive aOO with a growing

interesl for maintaining lhem. To name some

lJOl>ular dances whieh ¡¡re periormed in fesliv;¡ls

are: "Es aub.1desN

• "Era pblc;¡ piqué", "Elh

punle1" .1nd "Es esdol)5". In lerms o( musie.l

record in ,\r.lOes has eome OUl onlo lhe marke1

quite recenlly wilh a eolleetion oí tr.ldilion¡¡1

lunes.

G.15lronomy, ¡¡nOlhcr oí Ihe ehief

ch,lrileleristics cannol be leít out. being highly

illflllel1Ced by Franee.The most ;¡ppreci;¡led

c1ish i~ t\rilnes sle"'. a mixture 01 various

c1eli(ious ingrer!icl1ls, very welcome<l in the

t\r;ll1es wil1ler hMshness. Ovine ,lnd bovine

meill. lrOlilS eooked in SlIndry se;¡soninss.

mushroomsSllch ,)S "cMrereles" or "rovellons",

and (rui! oí lhe 11'00<1.15 slrawberry, r;¡spberry

or hl<1ckberry .ue somc 01 lÍle elemcnls ",hich

dislinguish lhis cuisine. Pale ilne! iusgee! h,lre

Me also pr,lised.

Toorism ,l1ld snow

Snow is Ihe mosl imporl.101 oí ¡¡II lhese

elemenls, \\,;th ,1 ,1mple ne!\\'ork o( lourisl

¡¡¡di ilies woven to gi\'e supporl to lhe economie

La cisre!leria,
1111 deis ofieis
rradiciolla/s
de rAran

els rove/lons O els ceps, i les fruites del bosc, les
maduixes, els gerds o les mores, són altres deis
elements que caracteritzen aquesta cuina on els
patés i els civets també tenen gran renom i
protagonisllle.
El turisme i la neu

Aprofitant tots aquests elements, als quals cal
sumar com a més important el de la neu, s'ha teixit
una tupida xarxa turística que és la que suporta
I'activitat econolllica d'Aran. Quant a la neu,
actuallllent només ofereix els serveis de I'estació de

Baqueira Beret, una de les Illés ben equipades de tot
l'Estat i que acull un promigde Illig milió d'esquiadors

per temporada.
Baqueira Beret, juntament amb la Tuca Mall

Blanc les temporades que ha restat oberta, acull
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Gloria Farré

nombroses competicions esportives de
tot tipus que permeten augmentarencara
més la fama d'Aran com a paradís blanc.
Per a acollir els nombrosos visitants que
les activitats d'hivern porten a la comar
ca, els professionals de I'hostaleria s'han
preocupat de condicionar les seves
infrastructures per poder atendre'n la de
manda. Així, trobem que són més de sis
mil les places hoteleres amb que compta
a les quals cal afegir les deis campings
que estan repartits per tota la seva
geografia.

A l'Aran, trobem més de 350
quilometres de camins forestals, deis
quals més de cent són asfaltats, fet que
permet nombroses excursions en vehicles
pels paratges de la comarca. Només per
citar-ne algunes, podem parlar de
naixement deis rius Carona i Noguera
Pallaresa, al Pla de Beret, elscircs lacustres
amb més de 200 estanys entre els quals hi
ha Saboredo, Colomers, Restanca o Rius...

Totes aquestes rutes són magnífiques
excuses per a visitar noves zones
aprofitant mitjans de transport no gaire
habituals i que són faci Is de trobar a Aran
com són els cavalls i bicicletes. I no

podem deixar de
banda els esports
més novedosos o els
anomenats
d'aventura: ala de
pendent (parapent),

ala delta,
piragüisme, etc.

Amb tot aixo,
Aran, la va 11 de valls,
ofereix una serie
d'atractius que la
converteixen en una
de les comarques
més conegudes de
tota Catalunya i que
vol rebre encara totes

~ aquel les persones
I que només la
.. coneixen d'o"ida. Val,
~. la pena visitar-la.
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Pon de Sa/all

aclivily of Atiln.

B.lqueiril Berelloselherwilh TUCill'>\'ll1 Blill'lC.

while il ;5 oven. welcomes rTl.1ny a 5pOfIing

1000milmenl wich increilses a lillle more lhe filme

oí Ar<tn aS.1 while pilritdise.ln Ofder lO lodge lhe

numerous \'isilors wha come for lhe winler

acli\'ilies, hoteliers hil\'e m.1ndge.:1 ro renew Iheir

inftaslruclures lO be able locopcwilh lnederTI.lIld.

Thus, o\er 6,000 hotel rooms Citn be íoune! in

Arilo plus camping Siles spredd aU oyer Ihe area.

The Ihous.lnds of visirors who choase Aran lO

Glori:l F.mé

In JII, Ar:ln, lhe v:llleyof vJlIeys. ofiers.1 series

oí allr.lelions whieh mólkcs il one of lhe besr

known regions in C<tl:lloni:l and looks forward 10

seeing.lll oílhose who only h:lve he:lrd of il.lt is

wel! worrh visiling.

AII lhese mules :lre exeellenl excuses 10 ex

plore I1CW Mc:lS wilil lhe hclp 01 lr:lnspOflwhieh

is nol hJbilll.ll elscwhere bul easy lo find in ArJl1

sueh as horscs ur l11oul11:lil1 hikes. More recenl

sporr5 sueh as h:lng-gliding, e:lnoeing and so on

C:ll1nor be Ielr Olll.

lJr.l

clice olnermounlain sporls or juslloenjoylhe

beauly of lhe lan<lse.lIJC. There is over- ]50 kms.

uf íoresl lrack5 lo be foune!, 100 of Ihem pilved

which nl(~ans 1015 of lrips by CM e.ln be made. JusI

lO refer 10some,lhespringoiGilsona anel Nogueril

P<tH.lres,l rivers, Ihe PI:l of Berel. lhe l:lke eireuit

wilh o\'Ct 200 slllall l:lkes including Saboredo,

Colomers. Resl;mea or Ríus.

Donsoires oronesos



E del romanic i els primers
indicis del gotic. Els seus
edificis i temples poden
ser considerats, per tant,
de transició entre els dos
estils.

Les dependencies
monastiques inspirades
en Citeaux observen el
mateix esquema basic:
una església abacial, un
gran c1austre voltat de les
diverses dependencies
(refetor, cuina, sala c~pi

tular, lavatori, calefactor,
parlador i biblioteca), i en
les estances superiors les
cel.les deis monjos. Els
cenobis eren voltats de
camps, que solien ser
conreats pels mateixos
frares, ja que aquests
acostumaven a alternar
lesobl igacions rel i-gioses
amb el treball manual,
seguint el lema "ora et
labora" de Sant Benet.

Les tres abadies
fonamentals del Cister a
Catalunya són Santes
Creus, Poblet i Vallbona
de les Monges. Les dues
primeres són comunitats
masculines i la segona
femenina, tal com es
despren del seu nomo A
partir d'aquestes tres, se
n'aniran fundantdiverses
filialspertota laCatalunya
Nova i el País Valencia.
Alguns d'aquests centres
situats dins de les terres
de L1eida són les Fran
queses, Vallverd, Sant
Hilari de L1eida, Lavaix,
el Patrocini de Tamaritde
LI itera, Escarp i, dins de la
comarca de l'Urgell, el
Pedregar, la Bovera,
'Vallsanta i el santuari del
Tallat.

Is fills de Sant
BernatdeClaravall
van arribar a

Catalunya al segle XII.
Aquesta branca deis
benedictincs,
caracteritzada pel treball
manual i I'austeritat,
s'estableix basicament a
la Catalunya Nova, on
desenvoluparan una tas
ca fonamental de
repoblació deis nous
territoris reconquerits als
sarra"fns, colze a colze
amb els templers.

Una de les
practiques habituals deis
monjos blancs és
l'establ imentdegran-ges,
al front de les quals se
situa un deis frares, i que
donaran origen a pobles
futurs, com per exemple
la Pobla de Cérvoles, a
Les Garrigues,queera una
finca agraria depenentdel
monestir de Poblet.

Els cistercencs im
pulsaran
I'agricultura i
també la cultura i

I'arquitectura. Els
seus cenobis es
caracteritzen per
I'austeritat de les
seves formes i de
la seva orna
mentació, si més
no en un prln
cipi, circums
tancia que no
obsta perque
Ilueixin una be
Ilesa equilibrada
i serena. La
construcció de la
major part deis
monestirs

catalans del Cister
coincideix amb el final
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Sanres Creus

La relativa proxi
mitat de les tres grans
abadies cistercenques
possibilita I'establiment
d'un itinerari turístic,
denom inat "ruta del
Cister", que permet la
visita, només en un
parell de jornades, deis
tres importants cenobis
esmentats i d'algunes
fundacions filials
d'interes. La ruta
transcorre per les
comarques centrals del
país, d'una gran bellesa,
i possibilita completarel
viatge amb la visita de
ciutats properes com
Valls o Montblanc,
aquesta Cdtima curulla
de vestigis medievals.

Pel que fa a les
terres de Lleida, la
inclusió del convent de
Vallbona de les Monges
dins de la ruta obre als
turistes les portes d'una
zona altament atractiva
com és la Vall del Corb
i la part més meridional
de la comarca de
l'Urgell.

La visita de la part
Ileidatana de la ruta del
Cister pot iniciar-se per
Tarrega, la capital de
l'Urgell, una ciutat
dinamica I comercial
que conté alguns
monuments d'interes,
com la casa Sobies, el
palau deis marquesos de
la Floresta, I'església de
l'Alba, la casa de la vila,
la creu de terme gotica
de la plac;:a Majar, les
restes del castell medie
val i I'església de Sant
Antoni, amés del passeig

Cister's Route

lhe dC\101eE'S oflhe S,linr Bernal alCiaral/aH

.mi...,'<l in Catilloni.. in lhe XII cenlury. This

hrJnch orlhe BenediClines-, ch,1factcrised by ils

msnllsf Iiloou( ,1nd ausll?rity, prillcipallyscnle<!

In lhe ne<.v Ciltillonia, where !hey, Jlang wirh

lhe TCnll)l,lrs, look on lhe esscnli;ll lask af

rcslockinS Ihe new lerritorics, lhal h.ld bren

reconqucred from lhe Saracens.

One o( Ihe (OmlllOn P'ilctices af [he ~Whjte

monk5~ was Ihe crcarion af laflle filrms, Iha!

\Vele (un by one o( Ihe monks. Thase fMms

would gjvc binh la (uture ",illases. jor ('"amp1e.

robla de Cervales. in Les Garrigues. which \Vas

., country estafe dcpt!lldenl o( lhe monil51cry of

Poblc1.
ThcCistcrcians impellcd agriculture, lcarning

.1nd alS() archircclure, lhe mJin fcalures of lheir

cocnohiuns IVere Ihe sobriely of lheir wilY of lile

,lne! of lheir OfllJmenlS, ,lllhough lhis did nol

impede lhe despl:ly o( ,l holl:lnced i1nd Cillm

be,luty. The construclion oí lhe miljorily o(

CiS1Cr'S (Cillaf:l11 IllOn:lSleriesl coincide wilh lhe

cnd ot the ROmolnic period ilnd the first signs oí

Ihe Golic style. Therefore Iheir buildings and

churchs could be cOllsi(lered as ,1 lIolnsitiOIl

between OOrh slylcs.

The monilstic huildings inspired by Cileolux.

follow Ihe bilsic pliln: iln ,lhbey wilh :ln

enoremous c1oistersurrounded by several rooms

{reflecl0ry, kilchen, milin hilll, lilv:llOry,

c:llefilclory, 1)i1r1our :lnd cellar. And upstilirs lhe

monk's cells.

The eocnobiums ( rel illious seulemenlsl IVere

surrounded by fiel<ls, lhill used lo be IVorked by

Ihe monks themselves. Ileing in lhe hilbit oí

combining the;r religious dulies wilh m:lnuel

lilOOlllS, (ollowingSI. Benet's teilehing: "Or:l el

1;IOOr:l··.

The rhree milin "bbeys in C'1i110ni:l Me

SilnlesCrcus. roblel ;'1Ile! Villlbon:l de les Monges

(Villlbonil of the Nuns). The 11'.'0 firsl ilre

m,lScul inecomu nit ies :lnd femen;ne the second.

ilS \Ve eiln deduce (rom lis nilme. Following

lhese, more i1bbeys ",ilh lheir same

Ch:lrilclcrislics\Vere iounded in IhroughOUI ne\\'

Cllalonia ,md V:lh.!llei,l. Some oílhese eenlres

buih inside lhe provinee of L1cidJ ,lre les

Frilnqu(!-Ses, V:lllverd, 51. t-lil",ideLleielil, L'lVilix.

lhe pillron:lge o(TJmilrile de Literil, Esearp i1nd

in lhe legion of Urgell. El reclreSM. L" Bover,l,

V,lllSJnla i111cilhe TJII:lI'S s.,neluilry.

lhe rc!lilril'e proximily oí lhe lhree m,lin

eiSlerian i1bbey offers lhe possibilily lO follo\\' J

10\lristic ilinerilry. known by "Cisler's roule",

\Vhich i1l1ows us 10 l'iSi1. in only I\VO dJys. lhe

threc m,l in cocnobiulllS i1nd olller siles merit ins.

illI 01 ¡treJl beauly, :lml :lflows us lO (inisll lhe

trip by viSilinS tlle neilrby lo",ns i1S VillIs or

Monlbl,lIlc, lhe liluer brimming \Virh Medieval

relllolins.

lile fael lh,ll lhe ahbey of V,lllbonil de les

Monges "'JS included in Cisler's roule. gil'es

L1eidól lhe opporlunily lO make knO"'ll iI velY

al1raeli\'e:lre:l, lheCorhvóllley. :lnd lhesoulhern

par! oí lhe Urgell.

I\pproilchillg lhe visit oí lhe Cisle(s roule 10

Ueidil \Ve eiln Sl;lrl in Tarrega. the e'lpilal 01

Urgcll, dynillllic Jnd commereiilllown, which

conlains some mOllumenlS 01 inleresl such lhe

Imuse "Sobies". lhe pólliICe of lhe Illilrques 01

Floresla. lhe church oí Alba. Ihe lo\\'n hilll, lhe

cross wilh GOlhie íe,11llreS in lhe high sqUilre,

Ihe rem,lins of lhe Mediev,ll easlle and SI.

AnlOlli's church noll0 mentlon lhe rali ,wenlle

.1lld 51. Eloi's I)ilfk. Funhermore, lhe ruins ofthe

dissape,ued cislerci,ln i1bbey oí Pedn'gólr,

,lClually in process oí resloróllion e,ln ,liso be

~een nearT:lrregól.

From T,lffegól we deseend 10 Ihe Coro valley

lhrough Verdu. This iS.l village famous (or its
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del Pati i el parc de Sant
Eloi.

De Tarrega baixem
cap a la vall del Corb
per Verdú. Aquesta és
una vi la famosa per la
seva artesania cantirera
i per ser el bressol de
Sant Pere Clavero Té un
bonic castell, una pla<;:a
porxada, una església
amb una meritoria por
tada romanica i un
santuari a la casa natal
de "I'apostol de les
Ameriques" .

A Ciutadilla hi ha
les imponents restes
d'un castell renaixen
tista que dominen el
poble. Girem a
l' esquerra. Abans
d'arribar a Guimera -un
e1els conjunts urbanístics
més originals e1el país,
conformat per la
superposició de carrers
i de cases en un coster,
esquitxat de coberts i
e1'arcades gotiques i
culminat per la torre
esventrada del castell
trobem dos monuments
cistercencs: al peu de la
carretera i a la riba del
Corb, les ru"fnes del vell
monestir de Vallsanta,
que desafien el temps
amb les seves filigranes
gotiques deis finestrals
ogivals i, costa amunt,
e1alt d'un turó que vigila
la vall, el santuari de la
Bovera, on es van refu
giar les monges de
Vallsanta en temps de
guerres i malvestats.

Per Nalec, Rocafort
(brollador d'una aigua
saludable) i Sant Martí

de Riucorb, fem via cap
a Malda, amb la seva
esglesiola romanica de
Sant Pere i la bal uerna
e1el seu castell que
esguarda la plana.
Després de travessar el
petit nucli ele L1oren<;:,
arribem a Vallbona ele
les Monges, el monestir
cistercenc femení més
importantde Catalunya.
Santa Maria de Vallbona
és un monument de pri
merordre. El seu c1austre
de planta irregular, amb
ales corresponents a
períoeles i estils
d iferents, i sobretot el
gracil i impressionant
cimbori ele l'església,
que sembla sostenir-se
penjat del cel, satisfaran
sens dubte I'ansia
estetica del viatger més
exigen!.

La ruta, pel que fa a
les comarques ele
Ponent, acaba al
santuari del Tallat, a les
rodalies de Rocallaura,
a la mateixa carena ele
la serra d'aquest nom,
aiguavessant entre les
conques del Segre i del
Francolí, partió entre
l'Urgell i la Conca de
Barbera. A dalt del
Tallat, no se sap que
admirar més, si I'adusta
bellesa deis vestigis del
majestuós santuari
maria (en procés actual
de restauració) o el pa
norama magn ífic que
s'albiradesd'aquell cim
subl im i ventós.

Vidal Vidal

spedal cr¡¡it~manship01'"1" 88oliio· 101 fOU1lC1

earthen jus \Vilh Spoul ~nd handlel imd ior

be-ing lhe place 01 birlh of St. Pet'e ClaVel". TJ('

10\\ n .lIso has a nicecasllí',.l. porchcd sqUJre••1

chucn \Vilh a powerlul Romanic ironl olnd a

shrioe in lhe birth house ollhe 8Aposlle orlhe

Americ<ls·.

In Ciuladilla lhelE' are lhe s,eat fl!ITlolins oi il

Ren.Jissance <:iIslle lha! ruled O\ef lhe lown.

Now. \Ve lum letl. beiore ..miving III Guime,;'¡,

\\ Ilh oneoilile mostOfigil1<ll 10\\ ndeo,'('!opmenlS

in tnecounlry, formed byllle layingof lIS ~lreelS

and houses on a hillside. doned b\' golhics

CO\'efS .lod alCOKIes and culmmated bo,' Ihe spil

tower af lhe castle. Allne lool oi lhe rOild ..md

al lhe oonk oi lhe r¡,'er Coro \\(' fiod I\VO

cisterdan !TlOfIumenls: lhe ruios oi Valls.lnl'Ú

monilslery, defying lime wilh ils Gothics filigrees

in ils '¡Irse oSi"'al windows; uphill"1I the lop of

a hillock. ket'ping • guarding lhe \allcy, Ihe

BO\'era's ~rine, wbere lhe monks oiVallSanla

look sheher in periods of W,lr .lOO slrife.

Pauins lhroogh lhe lownsof Nolec, Rocaforl

(source o( a heahh waler) aOO SI. Mani of

Riucorb. we ,ltrive in Malda. with its liny

Pilar {/'Almenara

Romanic church OfSI. Pere, and lhe p.lrilpCIS oi

itS easlle Ih.1\ O\·erlook lhe plain. Aucr erO\sin¡.\

lhe SfllJlI \ilI,lf:eoi L1orC!\{, "c reaeh Vallbon.l

de 1t'S Mongt'S, Ihe masl importanl femellln

morMslery 01 CalJlonlil. SI. MaflJ de V,lUbooa

is J ¡ir'>!. c1JSS monumenl, \\e e.m 5ol}' wllhou

hesilillion lhal lIS dOI)ler of dlypied! (tesign, lIS

Wlll/olS eorrt.'Sponding 10 diiferenl penods dnd

slyles. dnd .1bo\'c i11l lhe splend('r and

mdf.\niliCienl dome oi lhe church Ih.ll seenlS 10

be hJnging Irom lhe sky. \\ iI1 complr \\ ilh lhe

>leSlhetic rC(luiremcnlS 01 lhe masl dcm.mdulg

lrJ\'cller.

TIle roule. in lhese \\estern lands. eneb in

Tallat'~ shrine. plJced in lhe surroundinl.;S 01

Rocallilurd. \\ilh ili jagged mounl.1in-eh.lin.

stretching belween lhe basins oi lhe ri\ers ~re

.md Frdncoh, ¡lIld bet\\l'efllhe legionsol Ur~1I

Jnd Conca de B<lrOera. Once al lhe 1(1) 01 lhc

TaUal, we don'l kllOW which ilClmlre n)()';l.

\\ helher lll(> slern and be.lulliul remJ¡n~ ollh{'

SI.tICly Mari,lo shrine laClUally in I)fOCCSS 01

rCSlOfmionl orlhce~cellcnl \'ie\,' irom lhalloll\'

.lnd windy summil.
Vid,ll Vid,ll



1
les comorques de lo Conco de Barbero, I''uúr:¡

l'Urgell, disposen de nombrosos municipi¡ ombF'
orlístiques, h¡stOriques j morlumentols de gran.

Mootblonc, Volls i Bellpuig omogueo dins~.

murs uno gran porl de lo historio de lo nowo ~
DeKObrir el, 'reson que amaguen aquestes~!l
descobrir uno port moIl importan! de "lo RiJa del GIi

Al visitar-nos no pos.seu de IIorg. vallo peno.



A peu,en bicicleta i en cotxe
L1eida té tots els atractius que hi vulguis descobrir, les muntanyes, les valls,
els retombs deis rius, els senders i els boscos. No hi ha un paisatge que no
puguis admirar, ni un poble on no puguis arribar. A peu, en bicicleta o en
cotxe, qualsevol mitjá és bo. Pren-t'ho amb calma i gaudeix-ne. Senders de
lIibertat per a descobrir L1eida.

Vine, perque mai no en tindrás prou.

Sendes deLlibertat

Si vols mes informació,
soLlicila la guia "ARA LLEIDA"
SEN DES DE LLlBERTAT al Patronal
Intercomarcal de Turisme Terres de L1eida.
el General Britos, 2, 7e. 25007 LLEIDA.IBERTEX: '27302243852#

_Palronallnlercomarcat de Turisme_

TERRES DE LLEIDA
de la Dlputació de Ueida
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AIGÜESTORTES:
THE PARK

• TI1(' lulUle VISllOrs lO lIx' AI¡.:íiC"ilortes p.lrk

ha\'{' ¡rom 00\\ on 'WQ ~r<lrlin¡.: pojnl~ ror lh(·

differen! rOU1!.'S inside rhe p;l.k; 001' in lhe

\111.11:1' 01 Bor ,lOe! rhe 0I1ler onc in E~pot. lhe

UirK"filrlC"i, guided i1nd irec oí charge. are done

loor c1.1YS per \\eek.

ViSilQfS 10 rhe l)iIfk will ¡¡nd illl oc\\' iludio

visUJI informal ion board, inS1Jlled ,11 lhe

l.'nlr.lnceOI AigÜeslOrtes, rheonly nil[UfC' re5('fV('

p.lrk ¡nCu,llon;,) ¡¡ndoneofrhe nine in rheS!"le

of SIMio. lile visuJI informa1ion ,lquainlS lhe

\·jSitOf wilh Ihe park's geologicill histary. ilS

lieornorphnlogy (lypeof lett,1in) amI its parlicu

loH rhilr,u;:teristícs.

AiguestorlCS hJS olher projects in Ihe

pipeline. One ís lo enl,llge lhe recepljan ,lrCil .11

lhe entr,lnces lO Ihe park ;111<1 lO ¡ncrease Ihe

number of guides so lh.ll visil0fs will he

cncollfged lO "¡Sil more MC.lsoi Ihe p.lrk. lO SCC

lIS 24 lakes anel lhcrefore nol SI.lY in lhe same

.1«'.1 which is .1lready slarting lO he ercxled.

lile numbcr oi visilors who \\enl lO

Ai!lileslorles during 1990 was JI 1.000, some

25.000 more Ih..m in 1989. lile Environmcnl

Bure.m i~ .llso Sludying Ihe possibilil)' 01

reshalllllgSanl Maurici d.1m which is in Ihe very

cenlre 01 lhe park. \\'orks \\ould consisl in

giving Ihis artIficial lake an e"Iernal aspecl

\\ hich \\ ould resemble lhe Olhl:-rs in lhe nal ion...1

p.uks.

One oí lhe sp¡n-oí¡s oi lhese projecl \\ illlx

10 slilbiltze lhe \\ .lIer le\ els in lhis Iocahon since

l!ley (l{)\\ sulier trom 11UCluillions.

BoIh lhe AiSueslOl1espark and 5.1nll>laurici·s

dam \\Cfecrea1ed in 1955. OVCf 30 years taler,

in 1988, lheP.uHament issueda 1.1\\ reclassiíying

this n.lluf.11 l.mdscJ¡x' .lnd design.lled il .15 .1

nJtionJII).uk 01 Cat.lloni.1.

Aigüestortes:el pare

eatalunya té un parc nacional, el d'AigÜestortes
i Estany de Sant Maurici, un parc com no n'hi
ha per la seva bellesa i el seu grau, encara, de

conservació. En benefici d'aquesta conservació és
que els ajuntaments i institucions implicades en el
parc han creat un patronat, a I'empar d'una Ilei de la
General itatde Catalunya i, a més a més, han comen<;:at
a preparar diferents iniciatives de millora i protecció
de I'entorn.

Una d' aquestes accions, pot ser la més important,
passa per la conscienciació deis visitants.

Un deis projectes que existeixen a AigÜestortes
és el de I'ampliació de les entrades al recinte i deis
guies acompanyants per tal que els visitants puguin
coneixer els 24 Ilacs del parc i no es quedin sempre a
la mateixa zona, que per altra banda, ja comen<;:a a
estar degradada.

L'afluencia de visitants que van anar a AigÜestortes
durant tot I'any 1990 va ser de 311.000, unes 25.000
persones més que el 1989.

El parc d'AigÜestortes i Estany de Sant Maurici
van ser creats el 1955. Més de 30 anys després, el
1988, el Parlament va aprovar una Ilei que
reclassificava aquest espai natural i el considerava
parc nacional de Catalunya.

El parc té una extensió de 10.230 hectarees, que
són propietatd'lcona (5.240), de l'Ajuntamentd'Espot
(4.562), i privada (428).

Entre les característiques d'AigÜestortes, c1assificat
com a parc d'alta muntanya, hi ha la possibilitat de
trobar-hi fenomens glacials com ara valls en forma
d'U i estanys. El paisatge inclou prats alpins i tarteres,
i les parts més baixes de la zona, situades per sota deis
2.200 metres, estall cobertes per boscos d'avets i pins.

Entre la fau na destaquen l' isard, el gall fer, l'agu ila
reial, la perdiu blanca i les truites de riu.

Alguns deis cims del parc tenen altituds properes
als 3.000 metres, com els pics de Bassiero (2.903), el
tuc de Colomers (2.932), la pala alta de Serrader
(2.982), el pic de Subenuix (2.949), el de Peguera
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L'aigua. UJI deis elemellls que dóna personalira¡ al pare



Alta
Bibagorca

Envoltada de muntanyes, I'Alta Ribagorr;a
constitueix una comarca acollidora i suggestiva

que convida alhora al descans i a I'aventura.
Tot un món on les possibilitats són iI.limitades.

Un univers per descobrir...

Del Romanic a la més moderna arquitectura
contemporania. Un patrimoni artístic incompa

rable que constitueix la millor tarja de
presentaciá. No calen les paraules. Les pedres

són els testimonis més fidedignes del nostre
passat mil.lenari i ho seran també de

I'esdevenidor. En elles, s'hi guarda I'anima deis
homes d'aquestes terres.
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E/s boscos d'al'eIS cobrei.xen les coles il1feriors del Pare
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Cristina Segura

parc i que intenten preservar-lo són la prohibició de
I'acampada dins del parc i d'encenclre foCo En cas de
necessitat la normativa nOl1lés permet utilitzar gas
envasat.

D'altra banda, els visitants no poden dipositar
les deixalies dintre del parc sinó fora d'aquest, en els
abocadors destinats a aquesta finalitat.

Tampoc esta permes arrencar o mall1letre
qualsevol vegetal o mineral, i estan prohibides la
ca<;:a i la practica del tria!.

/

(2.982) i Els Encantats (2.747).

El parc també compta amb quatre refugis: l'Ernest
Maliafré, situat a 1.950 metres d'altitud, al peu deIs
Encantats i prop de I'estany de Sant Maurici; el de
l'Estany L1arg, a 2.000 metres, a la vali de Sant
Nicolau, entre els prats d'Aiguadassi i l'Estany L1ong;
el refugi Josep Maria Blanc, a 2.350 metres, vora
I'estany Tort de Peguera, i el xalet d'Amitges, a 2.380
metres, vora I'estany d'Amitges, a la vall de Ratera.

Algunes de les normes obligatóries establertes al

Now,ldayS.lhe IO.230hect.lresoiexlension

of lhe l),lrk belol1l: lo leon.l 15.2-10 h.), E~l

lo\\'n Hall ("'.56:? 11,) ,1Ild in ,>rivate hands (428

h.).

Whhin Ihe milin fc,llures oi Aigüeslortes,

c1J55ifics .15 high Grournl I>ark, there is lhe

chanee lO sce ~f.lcier ,>henomena such .15 u

shaped VJl1eys antl ponds. lhe landscape <lIso

incimles alpine m(',lciolVs amI scrces, .lnd in lhe

10\\'C51 pMIS of Ihe lone, ,,¡aeed \\'ell lInder

2.200 Illelrcs. Me COI'cr(.,<1 by pinc,mc! fir foresls.

SIJg. cillX!rc,li 11 ¡es. golden cilgles. plarmigilns

.Uld truulS Illake \Jp p,lrl uf Ihe wild life.

Some of Ihe SUll1milS of Ihe Il.lrk h,we highls

reilching 3,OOOmelres. EXillllples ;lft': The peak

af Bilssiero (2.903 In.!. Ihe summit ofColomers

(2,932 o1.l. Ihe 10p of Scrr;¡der (2,982 m.l. tlle

peak 01 SuhcIlIlix (2,949 m.), Ihal 01 Pegueril

(1,982 m,f aod lhe peak ofEnCilnlills (2,747 m.l.

Therc .lre also íour shel1ers io lhe park:

Emesl Mallaíré shehCf localed 1,950 melres

hig" ,11 rhe 1001 01 rhe EOCillllals and c10se lo

5..101 Maurici l.lke; Uarg l.lke sh.elter, 2,000

melres high in Sao' Nicolau V,ll1ey belweeo

AiguadJssi ,1Ild Uoos Pood meadows; )osep

,\llari.1 81.lIlc shellcr, 2,350 merres high by 10fl

de Pl'gUCf.1 Pond and Ihe Amilges Colt.1ge,

2.380 fI1CIres hi¡;h rlexl lO AmilSes Pond io

RalerJ VJlIey.

Sorne 01 lhe regul.11ions oí lhe p.1rk. \\hich

are .1imed .11 prOIe<:ling il frOO1 m.11 use aOO

d.lm.lge, Me lhe prohibilion any lype oí C.1m

pioS inside lhe bouod.1ries oí lhe p.uk .100 rhe

'igilriog oí tires íOf .lf'y .>urpose is also striclly

íorbidden. Shoukl Orle need lO lighl ,1 tire. lhe

regularion ooly permi"he use 01 campiog gils.

....k>reovef, visirorsmUSl nolle.wc I,tler ioside

lhe p.1rk bor oulside io lhe coolainers pfOvided.

Uprooling or imparing .lny vegelalion Of

miner.11 is .llso prohibiled .lOO hunl;ng.1OO lhe

use of mOlorbikes is .lIso nol permiled.

CRISTINA SEGURA



ES UN BUEN PROYECTO. Yhay
que aprovecharlo. Con toda energía. Para construir un buen futuro.
Para eso, piense en el Gas. Porque es una energía limpia.
Rentable. Más cómoda. Con futuro. Es natural. ES GAS.

Gas Lleida

Major, 74 Tel. (973) 27 18 11 25007 LLEIDA



"E s prou sabut el
Ilegat artístic i
monumental pre

senta a les cornar-ques
de L1eida. El pas deis
segles i la tasca deis
artistes han deixat un
seguit de rnanifesta
cions de la creació hu
mana que fan que les
nostres terres puguin
oferir un bon nornbre de
rutes interessants per al
viatger sensible, arnant
de I'art i de la historia.

Alguns d'aquests
monurnents, tant per la
seva valua corn per les
intervencions que hi han
dut a terrne diverses
institucions o asso-
ciacions, són consi
derats cabelals per
gairebé tothorn. Tan
mateix, no poelern
obl idar altres indrets que
ofereixen les seves joies,
també d'un valor
importantíssim pero
que, ele vegades, resten
mancades de I'atenció
que rnereixen. Aquests
darrers seran els que
posarem en relleu en
aquestes ratlles, que no
pretenen descobri r res a
ningú pero sí donar
protagonisllle a alguns
recorreguts
interessantíssirns per la
província de L1eida.
Pel Montsec

Si ens endinsern en
la zona del Montsec,
entre el Pallars i L'Alta
Noguera, trobarern
forc;:a restes elel pri Iller
romanic o romanic
prilllitiu, datades en el
segle XI. Aquesta ruta
descobreix els castells
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THE fOOTSTEPS Of THE
CENTURIES

• Th<' MlisllC and rnonumentdll~cy"r~l

In lkhe .e¡;ions ts,\ell known. lile íOOmep501

lhe cenrurlei h,l\(> len d j\feill numbef 01 olr1iSfIC

C1N'lOOS Ihal m.u.:.eou. lands inleresling for lhe

S('ll~lh\1: Ira,ella \\00 10\'('5 ''lft ;lf1d h'SIOl)'.

5omE' oi llJe-,to monumenls .lOO Slles. \\ helher

hy lhe•• 0\\ n metír or by lhe ellorls lO promole

or fe'>loretnem by lhe ilUlhorilles Uf ó1ssoci<tI,OflS

are unl\erl.1l1y considered 015 maslerpieces. Bul

"e 'Oouldn",lorj\CllheOlner places Ihal offer liS

lheir jev.etJs lhouflh al limes do llOI recei\e lhe

<1II<'OUOO desoened. Here. "e \\oold lile lO

poonl 00\ lhe Jll',lClion aOO ¡nteresl oi rkese

Olhl'r plolces.

OUI intenlioo is 110110 make iln)'one belit!'e

rhal111l'y \\ ,11 discO\crsecrets. No. \\c: juSI \\ ilnl

lo A;_e lhe center-Slal\<' lO some very ilPlX'Jling

i1m/ ~hnwl¡l\inR .001es rh.ough our ',mds 01
lIeid,l

CROSSJNG MOJ\,'TSEC

Ir \le RO ,lcross Ihe Mo"tsec Mea. between

rhe P,lll,lfS ilnd L'AIl.l Noguera. we will find

nuOlerous remilins irom lhe firsl-rOOl,lnic 01 lhe

priOlilive romilnic, d.1led (roOl rhe Xllh cenrury.

Th,11 journey illlows liS lO discover lheCOIslles 01

"Mur", "Liorda" or "OrCilU" ilnd even more

.1nt.il·nr i1re Ihe w,lrchlowers oi "Puigcerdós",

~Alsilmor,,~ Of "Bilroniil".

The POPUlólf lf.ldifion, reeorded in lhe

~C{ls1Umolri C1!<l1!J" by 10iln Amildes, explilins

Ih,lllhe s.lme lef(end wrlh difieren[ shildes IVilS

lold hy i1111hose cólsrles írom lhe Sólrrólzin. lhill

legend. silng .15 ,1 billlild. explOlined Ihc ólge

slrilrl1\yusetlbylII('ChrisriilnSloconquerc.ls1Ies:

rll('Y dislluisetl rhemselve5 wirh sheep's Co..llS or

wirh rree br.lnches Jnct hule b)'liUle, uncler lhJl

cIiS¡:urse, fhcYllloved lorw,ud 1{)\Vilfds lheeilslle

un1il lhey were in a posilion lO conCluer it.

Th... joume)' lO MOnlsec. SIJrls .11 Ihe v.lIll!')'

01 A¡:er. lhis ,1reJ bet\\een Ihe newdnd lheold

CJI.lloni.1, becduse of ils privileged siluJlion,

1\.15.1 ,\ell known pl,lec by dI(' RomJns, ¡¡S lhe

fl'11l,linsot lheir lortificJlions i1reslill ,1 leslimony.

InlheMlcklleAge. by 1017,AgetdominJledby

lheAr.l!>sw,ISConqueredbylheE.uISOiErmengol

11 d'Urllel1. .100 Am.lu Mil cle Tosl. Ih.l1 buih up

.1 Benedicline lTlOI\aslery lO dedicOlled lo SOIinl

Pere.

lhe nlOl1.1S1CfYoi5.lnl Pered'Ager, dllhough

il is ~ill .1 morrumenllhJI hils been iorgOllen•

•1nd Wdits JSleep on ilS knoll ior d reslor.l1ion

lh.l1 doesn'l conlt". is 01 ch.lfismalic ilOO íuOOil'

menldl elernenl fOf lhe UndefSIolOOing 01 lhe

hislOry oí lh,\t .lfea. Perhaps rl \\ilS lhe ITlOSl

!oOUlhern 01 lhe IIfSl Rom¡¡nic conslruclions. il is

siluJled 1\ I1hin lhe I\alls al ilS poweriul cdslle,

.me! ,\hich AmOlu Mlr ele losl eodol\ecl \\Ilh

numt'lOus possessions OIfl(1 (ounde<! .1S rhe m.lin

ehufch in lhis V,lS1 lerrilory.

,\CROSS TH EPALLAR$ SOBI RA'S VAllEYS.

If \\e decide lO rilke Ihe clitecl¡on of lhe

norlhern l'.111.1rs $obi r1l. \Ve will be Jble lO chose

.1rtlon¡: lhe numelOus \'Jlle)'s IhOllwil1 Jlllaze us

nol only becJuse or lheir be,lUliful churches bul

I>eC,'USI-' 01 lheir n,llurill sp!t'ndouf.

The vill¡¡¡:l' of Eslerri Ol>ens Ihe doors lO lhe

v;llley~ol ;\ncu. very clase. rhe .1!r;lerive hilmler

01 E~C,lIJ(fC .11 lhe iOOl of S<lnl<1 M<lri<l, lhe

s<lnehhlryw.1S "roh,luly buill in lhe VIII (enlury,

in Ih,11 epoque lhe Pyrenees recei\'ed ill( Ihose

\\ ho l'Sc.lped Irom lhe SJr,lzins. If we ~O clown

lhe ri\ el BonJisu.l we wil! ¡¡nel V<I lenei;¡ d't\neu

ero\\ necl ,\ ilh lhe cOl~lles 01 lhe EOIrls or lhe

l'.III.lf~, wonclerru1t~, designe<l so OIS lO wOlleh

O\er lhe COUll1ry lh.lnks lO ,1 \ery impressivc

SY)lefll 01 lo\\ers. From lhereone could see lhe

belrry of S.upe. ffOm "hieh one coule!

comnulflic<lte 1\ ich Cls1ell.1SO ,lnd in lerm \\ ilh

BOft.'fIS lil1lhe \ m.lse oi Atoi, lhe.> I<lsc \ ¡IIJse al

de Mur, L10rda o Orcau
i torres de guaita, enca
ra més antigues, com les
de Puigcercós, Alsa
mora o la Baronia de
Sant Oisme.

La tradició popular,
que aplega Joan Amades
al seu Costumari Cata la,
expl ica que la mateixa
Ilegenda, amb diversos
matisos, era contada per
aquests castells de
I'epoca deis sarra·ins.
Aquesta lIegenda, que
es cantava en forma de
roman¡;:, donava a
coneixer I'estrategia que
utilitzaven els cristians
per conquerir el castell:
es disfressaven amb
pells d'ovella o amb
branques d'arbres 1, a
poc a poc, sota aquesta
aparen¡;:a, anaven
avan¡;:ant cap al castell,
fins reconquerir-Io.

La ruta del Montsec
comen¡;:a a La Vall
d'Ager. Aquesta zona, a
cava 11 entre la Catalunya
Nova i la Vella, per la
seva situació privilegia
da, ja va ser un Iloc ben
conegut pels romans,
deis quals ens queden
les restes de les
fortificacions. A l'Edat
Mitjana, cap all.017, el
Iloc d'Ager, dominat
pels arabs, va ser
reconquerit pel comte
Ermengolll d'Urgell i el
comte Arnau Mi r de
Tost, els quals hi erigiren
un monestir benedictí
dedicat a Sant Pere.

La col.legiata de
Sant Pe re d' Ager,
malgrat que seguelx
essent un monument

¡:Ira--
82

oblidat que espera
adormit en el seu turó
una restauració que no
arriba, és un conjunt
carismatic i fonamental
per entendre la historia
d'aquella terra. Potserel
més meridional del pri
mer romanic, esta ubicat
en el reci nte de: seu
fortíssim castell, al qual
Arnau Mir de Tost dota
amb quantiosos béns i
I'erigí com a església
principal d'un extens
territori.
Per les Valls
del Pallars Sobira

Si optem per
prendre la direcció del
nord del Pallars Sobira
podrem triar entre
diverses valls que ens
sorprendran no només
per la bellesa de lesseves
esglésies sinó també per
la seva riquesa natural.

La població
d'Esterri ens obre les
portes a les Valls d'Aneu,
molt a prop, el petit
caseriu d'Escalarre, que
s'al¡;:a als peus de Santa
Maria, ofereix el seu
atractiu. El santuari
possiblement va ser
fundat al segle VIII,
epoca en que les valls
del Pirineu acollien tots
aquells que fugien deis
sarra·(ns. Trobarem
Valencia d'Aneu seguint
el curs ascendent del riu
Bonaigua, paisatge
coronat pel castell deis
Comtes del Pallars,
magn íficament ideat per
a la vigilancia del país a
base d'un sistema de
torres. La visió des
d'aquesta part de la vall

abasta fins al campanar
de Sorpe, que
comunicava amb
Castellassó i aquestamb
Borén finsaAloi, I'últim
poble de la part del
comtat. Al migdia
en Ila¡;:ava amb les torres
d'lsavarre fins a Escaló.

El castell del Pallars
o de Valencia va ser el
darrer reducte del comte
Hug Roger en I'epoca
de conflicte entre Joan 1I

i el seu fill, el príncep de
Viana. Quan el comte
sucumbí, deixael Pallars
i fugí a Fran¡;:a, pero la
seva esposa, Caterina
Albert, va resistir les
tropes aragoneses dins
Valencia d'Aneu fins el
darrer instant. El comtat
del Pallars passa més
tard a la casa de
Cardona, i després a la
de Medinaceli, la qual
encara hi té possessions.

Si ressegu im tots els
pobles de les valls
d'Aneu podrem veure la
gran quantitat de restes
romaniques que hi que
den. O'altra banda, cal
destacar els ponts que
salven els rius Noguera
Pallaresa i Bonaigua. A
més, les esglésies, molt
típiques del Pirineu,
gaudeixen d'un atractiu
especial; entre aquestes
cal destacar les de Son
del Pi, Alosd'lsil i Escaló.

Al nord-est del
Pallars Sobira, la Ribera
de Cardós la Vall
Ferrera encara
gaudeixen, en certa
mesura, de l'esperit que,
en un passat recent, els
van atorgar aspectes
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com la falta de
comunicació la
dificultat deis seu s
camins. Així, han arribat
fins ara algunes restes
importantíssimes de l'art
pre-romanic i romanic
catala.

A la Vall Ferrera
trobem alguns deis
exemples més
significatius de I'art pre
romanic, conjunts com
les ermites de Sant
Ambros, Sant Pere del
Roc, Sant Francesc
d'Araós i Sant LI ísser, tots
ells dotats d'aspectes
fonamentals per
entendre la formació de
I'art catala.

L'art propiament
romanic ofereix en
aquestes valls una gran
quantitat d'exemplars.
Esglésies com les
d'Araós, Norís, Aneu,
Ginestarre i' Ribera
apleguen al seu voltant
els edificis que donen
forma a cadascun
d'aquests pobles,
aportant amb la seva
presencia una fesomia
que caracteritza els
pobles d'aquesta part
del Pirineu.

O'altra banda i, per
extensió a tot el Pallars,
cal parlar també de les
cases rurals que
guarneixen les diverses
poblacions. La majoria
de les cases pairals del
Pallars, sota la influencia
del clima, fred, plujós i
nevós, i I'abundanciade
fusta, tenen una
particularitat en la seva
construcció molt carac
terística. Aquestes cases,
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ASSEGUREM
LA QUALITAT DE VIDA

A la MUTUA LLEI DATANA portem tota una
vida assegurant la qualitat de vida de la
nostra gent, de les nostres terres, perqué hi
ha noms que obliguen a molt. Des de sem
pre, tenim una vocació molt especial de
servei, tot fent de la innovadó la nostra
tasca diária i creant productes que tenen
molt a veure amb el sentiment de les nos
tres gents. En la vida, no s'han de córrer
riscs innecessaris, per aixó assegurem la
qualitat de vida a la llar, a les persones o a
la petita i mitjana em presa.

MUTUA LLEIDATANA, segurs de la nostra
vocadó vers L1eida.

MúTUA llEIDATANA

~
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O
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Can Coix
Sobira

de Surri,
d'Alins o el
d'Altron.

El repertori artístic i
monumental de les
terres de L1eida és ampli
i endinsar-s'hi su posa un
plaer que val la pena
conéixer i que cal expe
rimentar.

Margarida Baró

cold. r.lio, ,lIlcl snow, ,1011 Ihe ,lhund.mee oi
wood -, h.:we ,1 pí.'t:uliM ,1I1d ch.,r.ll1l.'ri'IIC

lOIlSlrucliOIl. The-sl' houses, \'l'ry Sp<lClllU> lO

1,lke ill Ihe c<lule, h.ll'l.' ,1 lireplace ,lS ,1 Sinllil'

IUlíury. SoOlC' oi them keep lhl' tr"diclioo.11

coostrurlion lh,11 i ••1tOlllld ¡¡tepl.lce whme tlll'

,hirl10r.>y i~ Ihe \\'hole moi.

Thl.''; .lrl' "I.'r'; \\'1.'11 koowo hou~, such .1S:

"Cm lorl" in Aló~. "El Iluhill" rn 5urri, "C,lll

Coix" io Al1ll5 nr tl)(' MSohir:l" In Allmn.

lht' .lrtlstk ,lnd monullll'nl,,1 r"n¡.:t'o(LI('ida

.md liS solfoundinRs is wide, ,Iml ¡':l.'ltrn¡: 111

kno\\' il, will¡:il't'.l ¡':rea! plt'.lSurl' lh.l1shoulcllll'

S<lvourl-'d.

construclions such ,1S lhe hermilS OrS<l111 Ambró>,

5afl1 Pere del Roe,S"ol Fral1eesr d'Ar,lós ,111(1

5"nl L1iser, ,111 oi lhelll endO\\'l'(l wilh 11Il1d,,·

menl"¡ elelllenls which e,lll help us lO

undersland the origins oi Ihe Calal':m al!.

lhereal Rom"nie art, 01 whirh thcst'vall(,ys

h':lVe a greal oumher, ,He thl' ehurchl'S sUlh ,15

io Araos, Noris Aoeu, Ginesl.m(> ,'11c1 Riher",

5urrouoded by buildiogs Ihal ¡:ive the

ehar"nerislic {ealure oi lhe l'iII.l¡les io IhlS ,He.1

oi Ihe Pyrenees,

00 aoolher hand, IH' mUSl ,lIso Sj>e,lk ill)()tJt

couolry houses lha! ilre se,llu.'led rhrou¡:h! lhe

diiil?l'eol vilfa¡:es. MOSI oi Ihe houses io lile

Pallal'll. under lile ionuem:e 01 11lf' c:limdle -

de grans dimensions
perqué acollien el
bestiar, tenen la llar com
a únic confort. En
algunes encara es con
serva la disposició del
foc rodó que té com a
xemeneia tot el sostre de
la casa. Són cases molt
conegudes, com la de
Can Tort a Alos, el Pubill

..~~~.?.. ~'0~
~

noticin¡:: lhe hridges Ih,ll cross lhe ri\'ers 01

No¡:uer<l. P,IIl<lreS,l "nd 801l<li¡:I"1. ¡¡nd lhe

churches. lypiC,11 ollhe P}'nmees hMe ,1 special

chMm. Among Ihe ones Ih"t sl"l1d oul Me:
"SOIl del Pi", "Alos d'lsil", "ESI>ot" ,111d

"Es(·<lló".

Al lhe norlh-e,ls1 01 111(' I'"IIMS Sobir:l, l<l

Riber" de c.mlÓs ami L<l V,ll1 Ferl('/,I. sliU enjoy

lO mOle e)ílent lhe spiril oi lheir recenl p<l51. c1ue

lo lhe IKk oir:ommullic,llion ':lI1d the diftlcul1 ies

of ,1(Ces5. For tlMl r"',lson Ihew Me SliU "Dote

\'efy impon"'11 ('>."mples oipre.romanic Cal<ll,ln

MI.

In lhe V<lU FeHer., \Ve Ciln lind some ni lhe

mos! si¡:nillc<lnt elí<lml>les 01 l>re·Rom<loic <Ir!,
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Ihis e.,rldolll.

lile (.Istll.' o( P.1I1.1f5 or .lIso kllOWI1 .15

V,ll~ll(i.l W,15 Ilw 1,151 hold oul of Ihe EMI Hug

Roger during lile b.1tlles helll'een JO,ll1 1I ,]Ilel his

son. Ihe I'rince of Vienn,l. When Ihe E,ul

5ul.xumhl.-d he leir Ihe P.lllilrs ,md esc.lpecl to

Fr,Hl(t'. hui his lViie Cllherine AII:H::rl resisled

rhe Ar,lgonese IrOOI)$ in V.llenei,l d'Aneu lO lhe

1,1St mOl1lenl. lile E.uldom oi P.,lIilfs was given

rhen lo tll(' Cuclon,l houS('.•md lhen 10 lhe

Medio,Kel', who slill 11.15 SOnle possessions

Ihere.

ti we 1vt'111 .lLross 01 Ihe viU,lges oi Ihe Aneu

vil!ley wewould _.1 gre.l! lluml:M?1 ofRomanic

rem,lins. On Ihe Olher hJnd. \Ve mus! in5iS! on

Església de San



Dos anys de feina ben feta en favor de la promoció
del turisme de les comarques de L1eida
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Terres de Ponent i, encara menys, els
que s'hi endinsaven a coneixer-Ies.
S'ha aconseguit també que el nom de
L1eida hagi guanyat partits de futbol en
tots els camps de l'Estat espanyol de la
ma de clubs com la Unió Esportiva
L1eida i el Mollerussa. S'ha portat el
nom de L1eida fins i tot a les mítiques
platges de Dakar amb I'esponsorització
de I'equip L1eida-Dakar, i tot aixa,
sense oblidar la tasca de potenciació
de la gastronomia, de les festes i, en
definitiva, de tots els exponents propis
de L1eida.

UlIió Esportil'a L/eida

L'eqllip L/eida - Dakar

de la Corporació Provincial. Ambdós
han tingutenjesús Sartolomé, president
de la Comissió d'Esports i Turisme de
la Diputació i vice-president del
Patronat "Terres de L1eida", el princi
pal impulsor de la política turística que
tant ha beneficiat i beneficia les
comarques Ileidatanes.

El Patronat de Turisme ha
aconseguit, només per citar alguns
exemples, que s'hagi incrementat en
més d'un 60% el coneixement real de
L1eida arreu de Catalunya, perque, fins
ara, eren molt pocs els que venien a les

Aquesta afirmació no és pas un tapie.
Trobant-nos com ens trobem en unes
comarques eminentment agrícoles,
especialment les del Pirineu, i en els
moments de crisi pels quals passa
I'agricultura, el fet que les contrades
Ileidatanes puguin disposar de
I'aportació que suposa el turisme és,
sensdubte, un incentiu importantíssim.
És en aquesta línia que s'ha treballat
des de la Diputació, tantde la ma d'en
Ramon Companys, president sota el
mandat del qual es crea el Patronat,
com d'en josep Grau, actual president

I juliol de 1989 naixia, a la Vall
Fosca, el Patronat Intercomarcal
de Turisme "Terres de L1eida",

un organisme promogut i auspiciat en
tots els sentits per la Diputació de
L1eida, i que es va marcar com a
principal objectiu el promocionar
I'oferta turística de les comarques
Ileidatanes.

Ara, dos anys després d'aquell
naixement, i gracies a I'acció del
Patronat, L1eida és molt més coneguda
arreu i, sobretot, es pot dir, sense cap
mena dedubte, que L1eidaja téturistes.

E

"TERRES DE LLEIDA",
EL PATRONAT

~'1r/Ii~~?..,¡;.j '--' ,

Els componell!s del Patronat /'all)' 1989
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MI/seu Ricard Vinyes

"
~

ª"...~,
Museu del pages, CasrelldclI/s

Museu Morera

Muse/( Capitular de L/ele/a

• LEGATS PERSONAlS

Sala Ricard Viñes. L1eida (Museu Morera). Objectes personals i artístics que el
pianista lega a la seva ciutat nadiua, així com 1.607 documents i material diverso
Sala Emili Pujo!. L1eida (Institut d'Estudis lIerdencs). Sala dedicada al guitarrista i
musicóleg. Legat que dona a la ciutat la segona esposa del músic, Maria Adelaida
Robert. Originals inedits, composicions, instruments, guardons, mobiliari i objectes
personals. Horari: feiners de 8.30 a 14.30 hores. Visites concertades.
Sala Josep lIadonosa i Pujo!. Alguaire. Sala dedicada a la memória del que fou
il.lustre cronista oficial ele la ciutatde L1eida, que reprodueix el seu despatx de treball
en el seu poble naeliu.
Casa-museu del Pare Manyanet. Tremp (Plac;:a de l'Església). Reproducció histórica
(fotos i objectes personals). Visites a hores convingudes.

• NUMISMATICA

Museu Numismatic. L1eiela (Palau de la Diputació).
Gabinet numismatic de l'lnstitut d'Estudis Jlerdencs.

• ETNOLOGICS
Museu Municipal d'Agramunt (Plac;:a del Mercat, 1).
Museu del Pages. Castelldans (Camí de l'Empit).
Museu Duran i Sanpere i Museu del Blat i la Pagesia. Cervera (Major, 15).
Museu Municipal de Guimera (Plac;:a Major).
Museu Etnológic i Arqueológic. Juneda (Carrer Doctor Cornudella, 2).
Museu del pages. Linyola (pi i Margall, 19).
Museu de la Vall de Lord. Sant L1orenc;: de Morunys (Carrer de l'Església, 1).
Museu Diocesa i Comarcal de Solsona.
Museu Comarcal de Tarrega (Major, 11).
Museu Local de Torrebesses (Carrer del Museu, 14).
Museu d'Eines Antigues. Torregrossa (Sant Francesc, 6). Segles XV-XVIII.
Museu Local d'Artesania Terrissaire. Verdú (Plac;:a Major).
Museu dera Val d'Aran. Vielha (Major, 26).

• ARQUEOLOGICS

Museu Local Arqueológic. Artesa de L1eida (Castell, 3).
Museu del Montsec. Artesa de Segre (Carnisseries, s/n).
Museu Comarcal de La Noguera. Balaguer (Sant Josep, 2).
Museu Arqueológic i Paleontológic. Baldomar (Artesa de Segre).
Museu "Eduard Camps" de Guissona (Plac;:a Vell Pla).
Museu Arqueológic de l'lnstitut d'Estudis Ilerdencs. L1eida (Antic hospital de Santa
Maria (ss. XV-XVI), Plac;:a de la Catedral).
Museu de La Paeria. L1eida (Plac;:a de La Paeria).
Museu Arqueológic de Tornabous (Carrer Espigol).
Museu d'Arqueologia de Verdú (Carrer Major). Visitada concertada.

• OBJECTES L1TÚRGICS

Museu Capitular. L1eida (Catedral Nova).
Museu Diocesa. L1eida (Carrer del Bisbe).
Museu Diocesa d'Urgel!. La Seu d'Urgell (Santa Maria del Claustre).
Museu Diocesa i Comarcal de Solsona (Palau Episcopal).
Museu-Tresor Parroquial de Verdú (Església de Santa Maria).

• ART
Museu d'Art Jaume Morera. L1eida (Edifici El Roser, segle XVII, Cavallers, 15).
Església Sant Martí de L1eida. Important mostra d'escultura i pintura romaniques.
Tancat per obres. Museu Emili Pujol
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F es Festes Populars a les terres ele L1eiela, que eles elel mes
eI'abril i fins a I'octubre ens poelem trobar al calenelari, són
més ele cent, pero en elestacarem unes quantes.

De 1'1 al 3 ele maig hi ha la Fira ele Balaguer, amb un ciar caracter
agrícola, inelustrial i elel motor. En aquestes mateixes elates a Tora,
a la comarca ele la Segarra, se celebra el traelicional ball deis Priors,
on per sorteig deis habitants solters, els escollits fan un ball que es
dansa des ele fa segles i que enceta la festa. Talllbé al mes ele maig,
coincielint amb les Festes de Maig de L1eiela, per Sant Anastasi, hi ha
el multituelinari Aplec del Cargol, on penyes nombrases s'agrupen
al voltant d'una taula durant dos clies per gaudir d'un deis plats més
coneguts arreu i típicament Ileielata, el cargol. A mitjans de maig, el
dia 13, se celebra Sant Isidre, en honor del qual a Solsona celebren
el Concurs ele L1aurada i la Fira del Bestiar. A Ce/vera també fan la
Fira agrícola i comercial. Finalment, el maig s'acaba amb les
conegueles Cassoles ele Tras ele Juneela, el diumenge anterior a la
Pasqua Granada.

Pel que fa al juny, queda marcat per la celebració de Sant Joan,
el dia 24, tant per la xerinola de la seva vigília, la qual també esdevé
la festa elel foc, com per la mateixa eliada. És en aquests dies que se
celebra la trobaela anual ele Colles ele Diables ele Catalunya. Cada
inelret ha celebra segons les seves tradicions, per la qual cosa, a Boí
fan curses de elestrals enceses pels boscos, a Ce/vera una revetlla
eI'arrelada traelició i a Les, la festa de l'Aro. Sant Joan talllbé és la
Festa Nacional deis Pa'lsos Catalans.

Passelll al juliol, on el elia 3 es festeja la Mare de Déu ele
Montgarri, que és la Patrona ele la Val el'Aran. El mateix elia
comencen les festes deis raiers, que baixen alllb rais fins a la Pobla,
tal i com ho feien els seus avantpassats en aquesta elura feina ele
trasllat de les fustes i els troncs de quan no hi havia cap altre
transpor!.

La segona quinzena ele juliol se celebra a La Fuliola, la festa del
Segar i el Batre, d'origen similar a la elels raiers ja que es recorelen
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musicals com el Túnnel, l'Epsilon, el Tandem, el Look o el
Johnny Bee Good. I molts altres pubs, restaurants i cafeteries,
a vessar de jovent cada cap de setmana.

Després, cada vila importantté la seva propia discoteca.
Algunes d'elles són lIegendaries, com la Kipps d'Agramunt. A
Les Borges hi ha la Borgia, a Bellpuigel Peacock, a Sortel Rock
dur, a Tarrega l'Elipse, etcetera, etcetera. Prop de la ciutat ele
L1eida hi ha una altra discoteca important, la Wonelerful, que
acull els joves ele la capital i les seves rodal ies.

La ciutatde L1eida té una vida nocturna bastant animada
i amb atraccions per a tots els gustos. La gent més jove se sol

reunir en els bars de
I'anomenada zona
deis vins, al voltantde
I'església ele Sant
Martí, i també pels
voltants del carrer
Bonaire. Els nois i noies
que ronden els vint
anys fins als trenta es
concentren
habitualment, als
locals del carrer
Teuleries, com són
Scandol, Cafe Blau,
Factory o el París
Menú. Els més
grandets acostumen a
trobar-se en alguns
bars de I'avinguda de
Rovira Roure, com
Vidre, Bis, Krypton,
Láser o Vis-a-vis, pero
tambéal jaclassiccafe
París, de Prat de la
Riba, o al Keeper de
Príncep de Viana o el
Jossi's el'Alfred
Perenya. Per moure el

cos, ja de matinada, es desplacen al Provisional, de Vallcalent,
o a la discoteca Qu 40, I'antic Brownie. I encara per als
balladors de saló, sales de festa, com Bolero, la sala Europa,
Royal Palace...

Els enclavaments turístics tenen també la seva propia
videta nocturna, en aquest cas més centrada en la temporada
estival o de la neu. Les discoteques de Viella o Baqueira reben
una allau ele joves de diverses proceelencies, tots amb ganes ele
passar-ho bé.

Iaixo per no parlar ja de les celebracions multitudinaries,
com els carnavals ele Solsona o d'Agramunt, la fira elel teatre
al carrer a Tarrega, la festa de la tardor a L1eida, la Trans-Segre
de Balaguer, l'Aquelarre de Cervera, el Ranxo ele Ponts i les
festes que els estudiants de la universitat de L1eiela organitzen
alllarg del curs a la ciutat del Segre. A les terres de L1eiela, qui
va a dormir sense son és perque vol.

Vidal Vidal

gran, de baix a la vallo de la plana, aleshores la música
anira a carrec d'una gran orquestra, amb músics d'etiqueta
i vocalista amb nocions d'angles. Tant en un cas com en
I'altre, la dansa estara servida i petits i grans giraran al
compas deis instruments fins que les hores petites de la nit
cediran el seu 1I0c a la matinada.

L'endema, la cercavila despertara els ve"lns i els
anunciara que la festa continua. Hi haura probablement un
esmorzar popular, despréses correran els cossos tradicionals
o es fara una gimcana per a la canalla. Iles parelles sortiran
a passejar, després de missa, i aniran a prendre el vermut.
len acabatdel copiós
dinar, el concert o
les sardanes. I més
tard el ball altre cop i
qui sap si el correfoc
deis diables juganers.

Pero passat
I'estiu i la temporada
de les festes majors,
la vida nocturna no
s'entela. L'hivern no
és cap obstacle per a
la marxa. Al contrari,
sembla que el perso
nal es disposi a
combatre els freds
arrecerant-seal caliu
de la multitud. I
aleshores s'omplen
de nou els bars i les
discoteques.

De discoteques
n'hi ha algunes de
ben importants, en
aquestes comarques.
De fet, cada capital
comarcal té la seva i Coferla lúdica de L/eido és variada
també moltes altres
viles. Pero n'hi ha algunes que xuclen la gent amb la for<;:a
d'un imant. Veieu, per exemple, el famós Big-ben, la
macrodiscoteca de Golmés, a la vora mateix de Mollerussa.
Milers de nois i noies s'hi congreguen cada dissabte i
diumenge, durant tot I'any, repartits entre el nombre
incre'ible de les seves sales i dependencies. Es tracta d'un
elels complexos recreatius més grans i concorreguts ele tota
Europa, un fenomen único No hi ha només una discoteca
-enorme, de moltes sales ele ball i nombroses barres-, sinó
també un parell de restaurants, sala de festes, bolera,
cafeteries, sales ele jocs, etc. S'ha ele visitar alguna vegada
el Big-ben, encara que només sigui per fer-se creus de les
multituds que s'hi apleguen.

Mollerussa és, Big-ben a part, un actiu i dinamic
centre d'esbarjo nocturno Hi ha una altra discoteca, el
Musicland, freqüentada per gent més jove els dissabtes i
diumenges, pero visitada per una clientela més madura els
divendres a la nit. A banda, hi ha una bona colla de bars



Rius d'aigües braves, pantans d'aigües Iranquil·les, un mantell de neu que
cobreix les muntanyes i els plans, un aire nel i Iransparenl que envolta els
bascas, les parels rocoses i I'herba verda deis prats. Pols somiar amb un
escenari millar? A L1eida, I'esport es transforma en aventura, Iria la leva i vine,
perqué mai no en lindrás prou ...

Corre, Salta,Vola
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