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Antecedents  
 

El patrimoni paisatgístic i geològic fan de La Conca de Tremp i de la comarca del 
Pallars Jussà una zona privilegiada. De fet, els Pirineus en conjunt són un gran 
laboratori geològic natural. Així ho van reconèixer fa més d’un segle els pioners que 
durant la Renaixença hi van fer estudis paleontològics i estratigràfics. A partir dels 
anys 60 del segle XX, la Conca de Tremp esdevé el centre d’operacions d’universitats i 
empreses petrolieres, principalment de la mà del Dr. Joan Rosell Sanuy. 

Avui dia, aquest patrimoni natural atrau més que mai geòlegs, professionals de 
companyies petrolieres, estudiants universitaris i aficionats d’arreu del món. El fet que 
en molt pocs quilòmetres es puguin estudiar les roques que generen o emmagatzemen 
petroli i que, per tant, es reprodueixin condicions pràcticament úniques al món fa que 
moltes empreses espanyoles, europees i nord-americanes d’explotació d’hidrocarburs 
(Repsol-Ypf, Shell, Total, Petrobras i Exxon, entre d’altres), organitzacions 
professionals de geòlegs i institucions dedicades a la recerca bàsica utilitzin el Pallars 
Jussà i especialment la Conca de Tremp per desenvolupar investigacions i formar 
especialistes. 

Darrerament, l’Administració ha treballat per posar en valor i reforçar aquestes 
dinàmiques preexistents, reconeixent la zona com un referent geològic de primer 
ordre. Precisament, els antecedents de l’àrea pirinenca com a model geològic, 
juntament amb la facilitat d’accedir a l’anàlisi i la comprensió dels mecanismes que 
governen els processos geològics actius, propis de les zones de muntanya, són els 
aspectes que van portar l’IGC i del Departament de Territori de la Generalitat a escollir 
Tremp per instal·lar la primera i única seu descentralitzada de l’Institut Geològic de 
Catalunya. Aquest centre (Centre de Suport Territorial Catalunya-Pirineus) està en 
actiu des del mes de febrer de 2009 i des de mitjans 2012 disposa d’un edifici de nova 
construcció al barri més modern de la ciutat. L’activitat que s’hi desenvolupa va des de 
geotreballs, projectes específics d’investigació i suport als serveis de l’IGC a l’àrea dels 
Pirineus, fins a activitats de difusió i formació o centre de reunions informatives i 
tècniques. 
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Tot aquest patrimoni científic, educatiu i geològic allotja una riquesa paisatgística i 
natural que cal posar en valor no només entre els sectors professionals, empreses i 
universitats, que ja en són coneixedors, l’estudien i “l’exploten”; sinó de forma molt 
especial entre la població local i visitant i cercar les sinèrgies potencials en l’àmbit 
turístic per tal de generar economia i ocupació. Es fa necessària la implicació dels 
habitants del territori que han de conèixer i valorar aquesta riquesa orogràfica del 
Pallars Jussà per poder-la transmetre, fer-se-la seva i extreure’n el màxim benefici 
social, cultural i econòmic. 

Per aquest motiu es planteja el present estudi, per tal d’esbrinar si el recurs geologia té 
un potencial turístic suficient per a captar turisme no professional i, alhora, quines 
actuacions caldria realitzar per tal de crear productes turístics al voltant de la geologia 
de la zona.  

D’inici, s’estableix com a objectiu general el fet d’elaborar un estudi sobre la creació 
de productes turístics vinculats als punts de major interès geològic de la comarca, i 
aquest objectiu general està acompanyat d’un seguit d’objectius específics que giren 
al voltant de la identificació i valorització dels indrets amb major potencial geoturístic, la 
proposta d’un conjunt de productes turístics a partir de l’oferta de recursos geològics, 
l’avaluació de la capacitat d’implantació d’aquests productes i una proposta de 
priorització d’aquests.  

Amb tot, mentre avança l’estudi i es va aprofundint en el coneixement de la destinació 
mitjançant visites de camp, entrevistes amb agents locals i recerca de dades sobre la 
geologia, el turisme i l’anomenat geoturisme, l’equip de treball es va adonant que més 
que concretar productes turístics específics, el que probablement serà més interessant 
és la d’establir quins podrien ser els escenaris de futur sobre els quals la geologia 
podria actuar com a motor de desenvolupament turístic i econòmic a la zona.  

És amb aquest ànim que en el present estudi, a més d’analitzar la oferta i la demanda, 
s’intenta donar resposta a la demanda original de l’estudi presentant un conjunt de 
propostes d’actuació orientades a la posada en valor del patrimoni geològic i, a més, 
es plantegen el conjunt d’escenaris de futur per tal de que la destinació tingui elements 
de debat que l’ajudin a concretar quin és el camí que es vol seguir en la potenciació i 
posicionament de la geologia com a atractiu turístic per a la zona.  
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Anàlisi dels punts geològics 
 

El patrimoni geològic 

El Pallars Jussà és una comarca especialment privilegiada pel que fa a l’àmbit de la 
geologia a nivell europeu. Al Pallars en general, i sobretot a la Conca de Tremp, s’han 
desenvolupat una sèrie de factors que han donat lloc, a l’actualitat, a un patrimoni 
geològic de gran rellevància en l’àmbit científic.  

Justament per això, han aparegut des d’anys enrere nombroses publicacions 
científiques i treballs de recerca sobre diferents aspectes de la geologia del Pallars, 
fent d’aquesta zona un dels principals punts de trobada de professionals, aficionats i 
estudiosos del camp de la geologia. Així, des de fa uns anys es veuen grups de 
persones (d’arreu de l’estat i l’estranger) que visiten aquests espais amb una motivació 
clarament geològica. Es tracta, sobretot, de professors i alumnes i també de personal 
tècnic de companyies petroleres i similars que utilitzen la zona com a camp 
d’aprenentatge. 

Gonzalo Ribas, responsable de l’Institut Geològic de Catalunya, en la memòria de 
catalogació i senyalització dels punts d’interès geològic del Pallars Jussà i comarques 
properes, identifica set factors que justifiquen la rellevància de Tremp i la comarca en 
l’àmbit de la geologia. D’aquests factors nosaltres en destaquem, sobretot, la gran 
diversitat de materials i medis físics existents a la zona, així com les excel·lents 
condicions d’aflorament i de conservació. 

En resum, les potencialitats de l’oferta geològica de la comarca del Pallars són: 

- Varietat dels recursos geològics (tipologies de roques, edats, processos, 
paisatges...). Cal potenciar la visita a diferents territoris, ja que l’experiència del 
turista pot ser molt diferent i singular en cada territori com a conseqüència de la 
diversitat de georecursos naturals. 

- Qualitat internacionalment contrastada d’alguns dels recursos geològics, que 
doten de prestigi geològic internacional i poden servir com a atractiu per un 
públic geoturista mitjanament iniciat. 

- Varietat i qualitat de l’entorn paisatgístic: dos paisatges diferents; el del nord de 
la comarca i el del sud. 

Si bé des d’un punt de vista científic la rellevància del patrimoni geològic de Tremp i la 
comarca del Pallars Jussà està més que justificada; calen accions per a la seva 
posada en valor turística i per a la divulgació d’aquest patrimoni a un públic més ampli i 
general més enllà dels científics i experts en la matèria, el que seria l’anomenat 
geoturisme.  
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De fet, existeixen diferents definicions publicades de geoturisme, on cadascuna 
introdueix matisos interessants a tenir en compte de cara a la posada en valor turística 
d’aquest patrimoni: 

- La provisió de recursos interpretatius i serveis per promocionar el valor i 
benefici social dels llocs d’interès geològic i geomorfològic, i assegurar la seva 
preservació i el seu ús per part d’estudiants, turistes o altres tipus de visitants. 
(Hose, 1995) 

- El geoturisme és un turisme sostenible l’objectiu del qual es centra en 
experimentar els trets geològics sota un enteniment cultural i mediambiental 
apreciant la seva conservació, i que és localment beneficiós. (Dowling i 
Newsome, 2006) 

- Un segment de l’activitat turística que té al patrimoni geològic com principal 
atractiu i busca la protecció per mitjà de la conservació dels seus recursos i de 
la sensibilització del turista, utilitzant la interpretació fer aquest patrimoni 
accessible al públic general i promoure la divulgació i desenvolupament de les 
Ciències de la Terra. (Ruchkys, 2007) 

- El geoturisme és un tipus de turisme basat en el coneixement, conservació i 
interpretació dels atributs abiòtics de la naturalesa, i la seva integració 
interdisciplinar en la indústria del turisme, buscant apropar els llocs d’interès 
geològic al públic general a més de mostrar aspectes culturals amb ells 
relacionats. (Sandry, 2009) 

 

Per tant, els aspectes a destacar del geoturisme són: 

- El principal atractiu és el patrimoni geològic. 
- Necessita de recursos interpretatius i serveis. 
- Fomenta la protecció, conservació i divulgació d’aquest patrimoni. 
- És un turisme sostenible socialment, cultural i, sobretot, mediambientalment. 

 

Els recursos geoturístics han d’estar integrats en els productes de naturalesa i 
representar un atractiu addicional al turisme majoritari de touring, natura, cultura i 
gastronomia. El geoturisme ofereix la possibilitat d’entendre les arrels del paisatge i 
això satisfà directament algunes necessitats vitals de l’ésser humà.  

Per això, el que proposem és analitzar els principals recursos geològics des de la 
perspectiva turística, mitjançant un inventari de fitxes que ens permeti, després, 
identificar aquells espais més idonis per a la seva posada en valor turística. 

Per a la recopilació d’aquesta informació ens hem basat sobretot en el treball de camp 
i l’observació directa, per després seguir una metodologia de treball similar a la 
utilitzada el 2011 pel govern Basc per a la realització d’un estudi sobre Geoturisme al 
País Basc. En aquest estudi es jerarquitzava els recursos geològics en funció del seu 
potencial geoturístic, és a dir, s’analitzava el valor geològic per una banda i, per l’altra, 
el potencial turístic. 

En aquest cas no s’han elaborat indicadors referents al potencial geològic dels 
recursos, ja que aquesta informació ens ha estat facilitada per geòlegs experts del 
territori, que han elaborat el que seria la columna vertebral dels principals recursos 
geològics. 

Sobre aquesta base, s’hi ha afegit la informació que es recull en les fitxes i que podem 
agrupar en quatre apartats. 

- Un primer apartat és de descripció i localització del recurs per tal de poder-lo 
identificar. 
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- El segon bloc d’informació l’hem anomenat “potencial turístic” i recull aquells 
aspectes que ens permeten valorar la rellevància turística del recurs. Es recull 
informació sobre l’accessibilitat i l’estat actual, així com també informació sobre 
el potencial turístic dels recursos de la zona. 

- Sota el nom de “disponibilitat turística” recollim informació sobre les 
possibilitats de posada en valor turística, per tant, es parteix del potencial 
turístic identificat en el bloc anterior i se li afegeixen les infraestructures d’ús 
públic. 

- El darrer apartat és el que fa referència als “paràmetres de gestió”. Els punts 
anteriors ens permeten identificar quines són les actuacions necessàries, que 
es descriuen en aquest apartat, afegint-hi, a més, les possibilitats de la visita i 
les possibilitats didàctiques. 

La informació recollida en aquestes fitxes, al final, permetrà fer una valoració i una 
selecció dels recursos a potenciar així com fer algunes propostes de productes 
turístics específics. A continuació es mostra el model de fitxa utilitzat.  

 

NOM DEL RECURS 

Descripció Breu descripció del recurs 

Localització Situació del recurs en relació a la comarca 

Tipologia de recurs 
Identificació de la tipologia de recurs geològic segons les 
tipologies identificades en la literatura específica 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat Breu descripció i valoració de les condicions d’accés al recurs 

Situació actual Descripció de l’estat de manteniment i conservació actual 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Identificació dels recursos propers que tenen potencial turístic 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Valoració / resum dels paràmetres analitzats en el punt anterior

Infraestructures d’ús 
públic 

Infraestructures i equipaments existents sobre el terreny 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Valoració del nivell d’actuació (baix, mig, alt) 

Accions 
específiques 

Enumeració de les accions específiques a realitzar en el recurs 

Possibilitats 
didàctiques 

Possibles temes que es poden desenvolupar / explicar des del 
recurs, relacionat amb la geologia però també amb el terme 
més genèric de ciències de la terra o amb altres temes 
d’interès turístic 

Possibilitats de la 
visita 

Resum / valoració global del recurs 

 

En aquest fase del treball s’ha realitzat una caracterització dels recursos geològics 
amb la finalitat d’establir la seva representativitat en el conjunt de la comarca, el seu 
grau de repetibilitat a l’àrea (unicitat) i la seva associació amb atractius 
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complementaris que representen una alternativa d’us turístic – recreatiu més 
diversificada. 

 

Els criteris generals per a la valoració dels atractius geològics ha estat: 

1.- Identificació dels llocs amb importància geològica. 

2.- Inventariat en fitxes: la importància intrínseca des del punt de vista científic, 
l’estat de conservació i la capacitat de cada lloc per a la realització d’activitats 
d’oci. La “capacitat del lloc” es refereix a l’existència d’almenys un punt 
d’observació proper a l’atractiu que propiciï el seu aprofitament turístic. 

3.- Selecció dels atractius d’acord amb: 

- La quantitat de llocs. L’estudi té com a objectiu atribuir una ponderació major 
a aquells llocs que destaquin per la seva unicitat (atractiu únic a la zona) i/o 
singularitat (posseeix una característica única des del punt de vista de la seva 
importància intrínseca científica o com a registre històric).  

- La jerarquia dels atractius. Criteris en comú com la singularitat, l’estat de 
conservació i l’erosió antròpica.  

 

Dels elements inventariats en la primera fase trobem que hi ha diferents tipologies de 
recursos: 

- Llocs d’interès geològic en sentit estricte (miradors, congostos, 
pantans/estanys). 

- Mines. 
- Talls en carreteres, vies fèrries i altres infraestructures. 
- Llocs amb interès cultural i antropològic (coves amb jaciments arqueològics i/o 

art rupestre, mines, etc.). 
- Construccions de pedres (arquitectura local basada en l’ús de la pedra, cases 

excavades en roques, etc.). 
- Llocs d’interès geològic on es desenvolupen activitats d’aventura. 

 

També hem pogut constar que ja hi ha algunes infraestructures per al geoturisme: 

- Museus, col·leccions i centres d’interpretació, sobretot l’Epicentre ubicat a 
Tremp ja que el Museu de la Conca Dellà es troba actualment tancat. 

- Iniciatives per a l’aprofitament geoturístic, a nivell particular i privat, en forma de 
visites guiades (que es fan a demanda). 
 
Alhora, tot i que a dia d’avui no està concebut com a infraestructura turística, 
cal tenir molt present l’Institut Geològic de Catalunya, el qual per les 
característiques de l’edifici i el personal existent té potencialitat per a esdevenir 
un punt de suport a la indústria turística a partir de l’ús de les seves sales de 
reunions/tallers i del seu suport tècnic al desenvolupament del producte turístic.  

 

Si bé és certa l’existència del geoturisme a la zona, sobretot de caire professional, 
aquest està menys present que el turisme de natura entès en sentit ampli. Es tracta 
d’un perfil de públic molt especialitzat, que requereix d’uns coneixements previs i d’una 
motivació específica. Per això, la posada en valor del patrimoni geològic per a un 
públic general, no especialitzat i professionalitzat, ha de passar per la realització 
d’activitats de divulgació i coneixement del patrimoni i per la complementació amb 
altres productes i activitats no estrictament geològiques. 
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Les accions que es plantegen en les fitxes les podem agrupar en tres grans línies 
temàtiques, que desenvolupem breument a continuació:  

- Les infraestructures d’ús públic. 
- El material d’interpretació. 
- La oferta d’activitats geoturístiques. 

 

Infraestructures d’ús públic 

Qualsevol de les activitats geoturístiques mencionades necessita d’un mínim 
d’infraestructures i equipaments d’ús públic sobre el terreny: 

- Condicionament dels llocs d’interès geoturístic (LIGT): els millors punts per a 
l’observació de cada LIGT han d’estar degudament senyalitzats i condicionats 
en quant a accessibilitat i seguretat. S’ha de senyalar que ens molts casos el 
millor punt d’observació d’un LIGT no és “in situ” i que, per tant, ha d’estar 
degudament marcat i senyalitzat quin és el millor punt per a l’observació. 

- Miradors: els miradors representen una de les infraestructures més apreciades 
per al públic, ja que són enclavaments situats normalment en punts elevats que 
permeten admirar entorns naturals amplis i singulars, combinant interpretació 
paisatgística i geològic. Els miradors han d’estar clarament senyalitzats en les 
vies de circulació principals i són llocs especialment adequats per a la 
interpretació del recurs via panells interpretatius, ja que aquests serveixen 
també per aportar informació toponímica i geogràfica del paisatge. A més, és 
recomanable que els miradors comptin amb equipaments que faciliten el gaudi i 
esbarjo, tals com mobiliari de repòs pels visitants. 

- Aparcaments: les georrutes realitzades en cotxe o els miradors han de tenir 
llocs adequadament senyalitzats per estacionar el vehicle i no generar 
situacions de perill en la carretera. 

- Accessos: els accessos als recursos geoturístics (RGT) han d’estar en 
condicions adequades. S’admet que la geologia és una activitat de camp i que, 
per tant, en alguns casos exigeix certa activitat física, però els accessos han de 
complir sempre amb els estàndards de seguretat corresponents. És important 
que el grau de dificultat física de l’activitat o l’accés estigui degudament 
senyalitzat. També cal treballar per facilitar l’accessibilitat a una part dels RGT 
per persones amb discapacitat, famílies, etc. 

- Senyalística: És molt important que existeixi una senyalística comuna i 
identificable per tot al conjunt. Aquesta ha de tenir en compte els accessos 
(senyals de direcció) i la ubicació (senyals de localització). En l’apartat 
d’interpretació es tractaran la resta de tipologies de senyals.  
 

Material d’interpretació 

S’ha vist que un dels punts en els que es posava èmfasi en les diferents definicions de 
geoturisme era la presència de material d’interpretació, com a forma per divulgar i 
donar a conèixer el patrimoni geològic.  

Les accions a desenvolupar en l’àmbit del material d’interpretació s’han d’entendre des 
de dues perspectives, una perspectiva col·lectiva i una perspectiva individual. 

El desenvolupament del geoturisme a nivell comarcal ha de passar per la planificació 
d’una estratègia d’interpretació a nivell col·lectiu o comarcal. Això vol dir que cal 
pensar en una estratègia que ha de tenir un fil conductor (la geologia i les ciències de 
la terra, per exemple) que s’ha de poder seguir en els diferents punts d’interès. Això 
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implica, però, que hi ha d’haver una sèrie de materials d’interpretació que s’han de fer 
de manera conjunta i que ha de crear una xarxa en el territori. 

Aquesta xarxa s’hauria d’articular a partir d’un espai central que, de la mà de l’entitat 
que coordini els diferents materials d’interpretació, difongui els materials d’interpretació 
i que aquests permetin al visitant poder gaudir dels recursos geològics. Per això seria 
necessari comptar amb el suport de tècnics especialitzats en la interpretació del 
patrimoni que pogués fer una proposta didàctica, lúdica i atractiva. 

Els punts de divulgació d’aquesta proposta d’interpretació conjunta són: 

- Centres d’interpretació: edifici (o una sala dins d’un edifici) construït o dissenyat 
expressament per acollir material expositiu d’interpretació. El centre pot ser 
únicament geològic o compartir temàtica amb altres atractius del territori. A 
més, el centre d’interpretació pot oferir visites guiades i ha de, en qualsevol 
cas, informar al consumidor de tot allò referent a la zona en particular. En el 
cas de Tremp es podria utilitzar la infraestructura ja existent de l’Epicentre. 

- Oficines d’informació turística: des d’aquests equipaments es pot facilitar la 
informació relativa als elements, així com informació sobre altres productes 
turístics de naturalesa i informació turística en general.  
 

Les eines d’interpretació que cal tenir present en aquesta proposta conjunta són: 

- Mapa – fulletó bàsic: material en format paper que mitjançant mapes, gràfics, 
dibuixos i explicacions ajudi a comprendre el valor geològic de l’entorn. Ha 
d’incloure al menys la següent informació: mapa de la zona, localització de tots 
els RGT, localització d’altres infraestructures i serveis públics o privats 
d’interès. 

- Guia de camp: La guia de camp és un petit llibre que inclou una introducció 
general i una descripció detallada de cada LIGT i RGT. Tota aquesta 
informació pot ser traslladada al format digital per tal que pugui ser 
descarregada al mòbil des de la pàgina web.  

- Unitats didàctiques: les unitats didàctiques són programes per a l’educació 
reglada que compaginen el coneixement dels valors geològics de la geozona 
amb el temari corresponent a cada curs. 

- Pàgina web: web atractiva i de fàcil ús en la que el potencial visitant pugui 
obtenir informació referent als recursos geològics, les propostes d’activitats, les 
eines d’interpretació, els serveis complementaris... Es creu que el recurs és 
prou significatiu com per a que aquesta tingui una entitat pròpia, elaborant una 
web específica de producte on tots els agents involucrats hi puguin promoure 
les seves propostes, tant des de l’administració com des de l’empresa privada. 
En aquest sentit, actualment la geologia apareix però de manera molt 
secundària al web existent i caldria donar-hi una major visibilitat als productes 
turístics de les empreses de la destinació. 

 

Per altra banda, més enllà d’aquesta proposta conjunta hi ha accions que es poden fer 
de manera individual sobre cada un dels recursos. Aquestes eines poden ser: 

- Panells interpretatius: són estructures sòlides que contenen informació gràfica i 
interpretativa i estan situats en llocs determinats per facilitar la comprensió del 
patrimoni geològic. Els panells han de ser dissenyats per personal qualificat en 
geologia i en divulgació, tant important és el contingut en si com que aquest 
sigui presentat de manera entenedora, amena i rigorosa a la vegada. 

- Noves tecnologies. No es tracta d’omplir el territori de cartells, plafons i 
senyalització. Cal pensar en una estratègia que tingui molt en compte les 
oportunitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació que poden 
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evitar, en certa mesura, sobrecarregar el territori amb materials d’interpretació. 
Per això, una xarxa de codis QR vinculats a aquest programa d’interpretació 
conjunt seria una opció molt interessant. 

 

 

 

En qualsevol cas, a part de la implementació de les eines d’interpretació que es 
creguin necessàries, és vital preveure com es farà el manteniment i actualització dels 
diferents ítems. Els criteris a tenir en compte per a la selecció dels emplaçaments on 
ubicar els plafons informatius són: 

- El lloc escollit per a la implantació d’un panell ha de ser de fàcil accés i tenir en 
compte totes les garanties de seguretat als possibles visitants.  

- El cartell s’ha d’instal·lar en un lloc molt visible i, si és possible, completar la 
seva presència amb una senyalització secundaria per atraure l’atenció.  

- El lloc ha de permetre que els visitants es parin i s’instal·lin còmodament davant 
del panell per llegir el seu contingut.  

- Els textos han de ser curts i objectius. Cada concepte, encara que es consideri 
simple, ha de ser explicat.  

- Els panells han de donar gran protagonisme a les il·lustracions, fotografies, 
mapes i gràfics. 

Oferta d’activitats geoturístiques 

Els materials d’interpretació són un pas en la posada en valor del patrimoni geològic, 
però és important que hi hagi també ofertes d’activitats complementàries com: 

- Realització de georrutes autoguiades: les georrutes autoguiades representen 
l’oferta geoturística més comuna i completa ja que aglutina una sèrie de punts 
d’interès i aporten una visió general de la geologia del territori. Les georrutes 
poden ser realitzades a peu, en bicicleta o en cotxe i poden ser molt variables 
en quant a la seva durada i el seu esforç. En aquest cas seria interessant que 
els projectes de recuperació de senders que ja s’han iniciat tinguin en compte 
els recursos geològics i els incorporin. 

En el 
territori

Panells, en espais 
determinats 

Senyalització 
d'accés i 

localització

Materials 
impresos

Mapa ‐ fulletó

Guia de Camp

Unitats 
didàctiques

Materials 
virtuals

Pàgina web

Possiblitat de 
descarregar els 

materials impresos

Altres eines com 
documents sonors, 

vídeos, etc. 
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- Visita a museus i centres d’interpretació: les visites a museus i centres 
d’interpretació representen un atractiu important en un producte geoturístic ja 
que habitualment aquests llocs aglutinen mostres geològiques representatives 
de l’entorn i contenen material gràfic (mapes, panells, esquemes...) molt útil per 
a la comprensió inicial de les característiques de la geozona. Un centre 
d’interpretació és el lloc ideal per començar a descobrir la geozona. En aquest 
cas es proposa que sigui l’Epicentre qui exerceixi aquest paper, però també cal 
integrar en aquesta proposta el museu d’Isona i la Conca Dellà i el Parc 
Cretaci; i cal tenir en compte l’ampli programa de tallers per a escoles i visites 
guiades que ofereixen.  

- Realitzar visites guiades: les visites guiades són l’escaló final d’una proposta 
geoturística. Es tracta d’una excursió guiada per personal amb coneixement del 
territori i capaç de transmetre els valors geològics principals al públic en 
general. Per això seria imprescindible disposar de guies formats 
específicament en la temàtica i molt bon coneixedors del territori. 

- Activitats lúdiques amb la geologia com a base: Caldria pensar en activitats que 
es puguin oferir a públics no especialitzats i que tinguin com a fil conductor la 
geologia. Es pot pensar, per exemple, en tallers de temàtica geològica 
(excavacions, observació del territori, recol·lecció de materials); també es pot 
pensar en jocs per als més menuts, etc.  

 

Fitxes – inventari dels recursos geològics 

A continuació, i seguint la metodologia exposada anteriorment, hi ha el detall de les 
fitxes de cada un dels recursos. Segons la proposta inicial realitzada per geòlegs 
experts, hi ha 15 elements identificats com els recursos que conformarien la columna 
vertebral o eix principal dels recursos geològics de la comarca. Els elements que s’han 
inventariat són: 

 

1. Coll de Comiols 
2. Coll de Figuerola / Faidella 
3. Estanys de Basturs 
4. Congost de Terradets 
5. Puigcercòs Vell 
6. Congost de Mont-Rebei 
7. Monts de Salàs 
8. Congost de Collegats 
9. Vall del Flamisell 
10. Congost d’Erinyà 
11. Mineria 
12. Capdella i Estany Gento 
13. Castell de Mur 
14. Geozona de l’Ilerdià 
15. Recursos Paleontològics 

 

 

COLL DE COMIOLS 

 

Descripció Panoràmica de la comarca, punt d’entrada sud-est 
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Vista general de la Conca de Tremp des del seu límit més 
oriental 

Localització Carretera de Ponts a Tremp – municipi d’Isona i Conca Dellà 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic - mirador  

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Bona, és un espai al costat de la carretera de Ponts a Tremp, 
fàcilment accessible 

Situació actual 

Hi ha publicacions però pràcticament res d’informació sobre el 
territori i no hi ha centre d’informació 

Hi ha un plafó explicatiu del qual caldria revisar-ne l’estat de 
conservació i el contingut  

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals:  

- Castell de Llordà (un dels castells de frontera millor 
conservat i que és visitable, prèvia reserva, amb un 
guia) 

- Església de la Posa (pertany a la ruta llocs de la 
memòria històrica) i té propera una zona de barbacoes. 

Recursos paleontològics: 

- Jaciment de la Posa (es comentarà més endavant, però 
cal revisar l’accessibilitat, l’estat de conservació i els 
plafons) 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / Alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

Zona d’estacionament 

Mirador 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal senyalització de direcció (com 
arribar des de diferents punts), de situació (indicar el punt en el 
territori)  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: actualment hi ha un panell 
interpretatiu però cal revisar l’estat de conservació, al 
mateix temps que caldria revisar-ne el contingut, ja que 
s’hauria de posar en relació i homogeneïtzar-lo amb la 
resta de panells geològics del territori. 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Podria formar part d’una visita guiada de temàtica geològica, 
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com a punt de partida ja que permet tenir una visió global de 
Tremp i la comarca 

També es podria incloure en una georuta autoguiada. 

Es pot incloure en visites de temàtica no geològica però en 
combinació amb altres recursos com el castell de Llordà o 
l’església de la Posa. 

Possibilitats 
didàctiques 

Formació dels Pirineus (xoc de plaques, elevació del terreny, 
erosió de la vall...) 

Es pot relacionar amb altres espais de Catalunya, a través de 
l’explicació de com els sediments han estat erosionats i portats 
fins al Delta de l’Ebre 

Relació amb les ciències de la Terra, cal pensar en un discurs 
integrador 

Possibilitats de la 
visita 

Presenta condicions molt positives pel geoturisme, tant des del 
punt de vista geològic com turístic 
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COLL DE FIGUEROLA / FAIDELLA 

 

Descripció 

Vista general del front d’encavalcament de Bóixols – Sant 
Corneli i anticlinal d’Abella.  

Punt d’observació del poble d’Abella de la Conca, les basses i 
el forat d’Abella. 

Localització 
Revolt en la carretera que va cap a Figuerola – municipi 
d’Isona i Conca Dellà 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Mitja, la carretera d’accés és relativament bona però no hi ha 
un espai del tot preparat i equipat  

Situació actual 
Hi ha publicacions però pràcticament res d’informació sobre el 
territori i no hi ha centre d’informació 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Població d’Abella de la Conca, amb una església 
romànica interessant i el santuari de la Mare de Déu de 
Carrànima (1.600 al cim de la serra) 

Recursos naturals: 

- Reserva de caça de Boumort 
- Serra de Carrànima – Bóixols (pràctica d’escalada i 

barranquisme) 

Recursos geològics:  

- Vall del riu Abella, plegaments i Forat d’Abella 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig 

Infraestructures d’ús 
públic 

Parada al costat de la carretera i petit sender recentment 
arranjat 

No hi ha senyalització  

La zona d’aparcament estarà separada del punt concret 
d’interès geològic per tant faltarà senyalització (hi ha més d’un 
punt d’observació) 

Prop hi ha un mirador i una zona de barbacoes 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Alt 

Accions Infraestructures d’ús públic: 
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específiques Cal habilitar un mirador 

Cal arreglar la zona d’aparcament, actualment és una mica 
perillosa perquè és un arrambador al costat de la carretera 

Cal millorar els accessos 

Falta senyalització tant de direcció com de posició 

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: No hi ha material, per tant, cal 
elaborar-lo. Es pot pensar en un plafó, però potser, per 
no carregar sobrecarregar el territori podria ser 
interessant aprofitar la senyalització de localització per 
ubicar un codi QR. 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Podria formar part d’una visita guiada de temàtica geològica, 
que podria ser el següent punt a visitar després de Comiols. 

Es poden fer visites en combinació amb el poble d’Abella i 
també les basses i el Forat d’Abella. 

Es pot combinar la visita amb activitats de naturalesa a la serra 
de Carrànima i la reserva de caça. 

Possibilitats 
didàctiques 

Vista de la vall de Tremp 

Erosió 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions importants per tal d’adaptar-lo a la visita 
turística 
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ESTANYS DE BASTURS 

 

Descripció 

Situats al nord de la Conca Dellà, prop del poble de Basturs, 
juntament amb l’estany de Banyoles i el de Montcortés, són les 
tres úniques llacunes càrstiques notables a Catalunya. 

Els factors físicoquímics són els principals condicionants de 
l'existència d'una típica flora i fauna en aquest indret on només 
habiten espècies adaptades a la alcalinitat de l'entorn. 

Té la singularitat afegida que són tres estanys, un de quasi 
colmatat, un en formació i un de petit. 

Localització 
Als afores del poble de Basturs – municipi d’Isona i Conca 
Dellà 

Tipologia de recurs Llocs d’interès geològic – recursos hídrics 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 

Mitjana, s’hi pot accedir per carretera secundària, i hi ha una 
petita zona d’aparcament. 

L’accessibilitat amb autocar és més complicada. 

Manca senyalització 

Situació actual 

Hi ha algunes publicacions al respecte 

Hi ha panells informatius, però la informació fa poca referència 
a la geologia 

Cal manteniment tant dels panells informatius com de les 
infraestructures existents 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals:  

- Pobles de Figuerola d’Orcau i Conques (conjunt 
arquitectònic i talla romànica a Conques) 

- Proximitat amb espais de la memòria històrica que 
formen una ruta històrica 

- Recursos gastronòmics: formatgeria i cellers 

Recursos paleontològics:  

- Jaciments de Basturs i Orcau (es tracten en una fitxa, 
però s’avança que calen accions importants per a 
habilitar-los com a recursos turístics) 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

Aparcament 

Hi ha senyalització, però és insuficient 

Hi ha plafons informatius, però cal revisar el contingut i l’estat 
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de conservació 

Zona de descans (taules, bancs) 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal senyalització de direcció (com 
arribar des de diferents punts)  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic.  

- Proposta individual: actualment hi ha un panell 
interpretatiu però cal revisar l’estat de conservació, al 
mateix temps que caldria revisar-ne el contingut, ja que 
s’hauria de posar en relació i homogeneïtzar-lo amb la 
resta de panells geològics del territori. Per altra banda 
es pot pensar en la utilització de codis QR per tal de 
complementar la informació dels panells ja existents. 
En aquest recurs també es poden elaborar materials 
didàctics. 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Podria formar part d’una visita guiada de temàtica geològica i 
també es podria incloure en una georuta. 

Es poden fer visites guiades que combinin aquest recurs amb 
els recursos paleontològics. 

Es poden organitzar tallers a l’aire lliure de temàtica geològica 
combinats amb temes de ciències de la terra (flora i fauna) i 
també amb paleontologia. 

La visita als estanys es pot combinar, també, amb visites a les 
poblacions pròximes i amb la visita a productors locals (vins i 
formatges) 

Possibilitats 
didàctiques 

La formació dels estanys càrstics 

Aqüífers 

Terra i aigua 

Possibilitats de la 
visita 

Presenta condicions molt positives pel geoturisme, tant des del 
punt de vista geològic com turístic 
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CONGOST DE TERRADETS 

 

Descripció 

Congost que permet observar el poder erosiu del riu amb 
impressionants parets d’escalada 

Coves d’espeleologia (forat de l’Or, que és el número 1 a 
Europa en coves) 

Font de les Bagasses 

Localització Porta d’entrada Sud – Central (des de Balaguer – Lleida) 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic amb activitats d’aventura 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat Bona 

Situació actual 

Hi ha publicacions  

En el territori hi ha panells informatius però es fa poca 
referència a la geologia 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos naturals: 

- Embassament de Terradets (zona de bany) 
- Coves d’espeleologia 
- Sender que ressegueix les dues parets del congost 

Recursos culturals: 

- Poble de Llimiana (població i museu) 

Recursos esportius: 

- Hi ha zones on es pot practicar l’escalada 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

Aparcament ampli i suficient 

Bona senyalització 

Plafons informatius (no només geologia) 

Zona de descans (taules, bancs) 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Baix 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: No calen accions  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: actualment hi ha panells 
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interpretatiu però cal revisar el contingut, al mateix 
temps que caldria revisar-ne el contingut, ja que 
s’hauria de posar en relació i homogeneïtzar-lo amb la 
resta de panells geològics del territori. També es podria 
pensar en afegir codis QR per ampliar la informació 
referent a la geologia 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Podria formar part d’una visita guiada de temàtica geològica, 
com a punt de partida ja que és una de les portes d’entrada, tot 
i que no es té una visió global del territori des d’aquí 

Pel mateix motiu es pot incloure en una georuta autoguiada. 

Es pot complementar la visita amb activitats a la naturalesa i 
amb activitats lúdiques, sobretot aprofitant, també, el pantà de 
Terradets 

Possibilitats 
didàctiques 

Poder erosiu del riu  

Riscos geològics com despreniments i materials caiguts de les 
vessants  

Aigües subterrànies i aprofitament hídric 

Possibilitats de la 
visita 

Presenta condicions molt positives pel geoturisme, tant des del 
punt de vista geològic com turístic 
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PUIGCERCÓS VELL 

 

Descripció 

L’esllavissada de Puigcercòs representa un magnífic exemple 
de moviment de massa i és un punt de gran valor didàctic a 
tots els nivells. 

Cal buscar un punt d’observació 

Localització Municipi de Tremp 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat Baixa, cal buscar un punt d’observació i habilitar-lo 

Situació actual 

Hi ha publicacions però pràcticament res d’informació sobre el 
territori, exceptuant un panell al castell de Mur, però des d’on 
es té poca visibilitat 

Cal habilitar un mirador 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals 

- Llimiana (poble, museu) 
- Castell de Mur 

Recursos naturals 

- Embassament de Terradets (zona de bany) 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / baix 

Infraestructures d’ús 
públic 

No n’hi ha en el moment de la visita de camp, tot i que es 
comenta que posteriorment se n’hi ha instal·lat un a partir d’un 
camp de treball. 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Alt 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal buscar un punt d’observació i 
habilitar-lo amb una zona d’aparcament. Al mateix temps cal 
senyalitzar-lo (tant senyalització de direcció com de 
localització)  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: Com que no està habilitat, de 
moment seria recomanable no incloure’l en els 
materials conjunts 

- Proposta individual: un cop habilitat el punt 
d’observació, aquest s’hauria de dotar de material 
interpretatiu (plafó i/o codi QR) 
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Oferta d’activitats geoturístiques:  

Per la temàtica d’aquest recurs (els riscos geològics i els 
esllavissaments) seria interessant poder organitzar algun taller 
didàctic a l’entorn d’aquest recurs. 

La resta d’activitats geoturístiques (visites guiades i rutes) cal 
esperar a que estigui el punt habilitat 

Possibilitats 
didàctiques 

Esllavissaments i riscos geològics 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions importants per tal d’adaptar-lo a la visita 
turística 
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CONGOST DE MONT-REBEI 

 

Descripció 

És un dels pocs congosts que queden a Catalunya 
pràcticament verges 

El paisatge és impressionant 

Localització Sant Esteve de la Sarga 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic amb activitats d’aventura 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Mitja / Bona; es pot accedir amb cotxe per algunes pistes i 
carreteres secundàries però per recórrer el congost cal fer-ho a 
peu (ja hi ha alguns itineraris senyalitzats) 

Situació actual 

Està gestionat per la Fundació Caixa Catalunya i actualment és 
un espai natural protegit 

Hi ha itineraris proposats, de diversa temàtica (paisatgística, 
flora i fauna, patrimoni arquitectònic) i de diferents nivells de 
dificultat 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Castells de frontera: Mur, Montsec i Alsamora 
- Sant Esteve de la Sarga, església 
- Mare de Déu de la Pertusa 
- Ermita de Mare de Déu del Congost 
- Castell de la Xiriveta 

Recursos naturals: 

- És declarat Refugi de Fauna Salvatge 
- Hi ha miradors amb paisatges i vistes espectaculars 

Recursos esportius: 

- Hi ha zones d’escalada 
- Hi ha zones per practica espeleologia (coves) 
- També s’hi practica caiac, canoa i parapent (empreses 

que ofereixen aquestes activitats) 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

Hi ha algunes zones d’aparcament habilitades, perquè el 
congost cal recórrer-lo a peu 

Hi ha un WC sec  

Hi ha itineraris per recórrer el congost 
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PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Baix 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Caldria millorar la senyalització de 
direcció en alguns punts, però en general és bona  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic. 

- Proposta individual: tot i que hi ha itineraris senyalitzats 
de diferents temàtiques, el tema de la geologia està poc 
tractat, per tant, caldria pensar en la ubicació d’alguns 
plafons o codis QR per facilitar informació relativa a la 
geologia. També es podrien elaborar materials 
didàctics, que combinin geologia amb altres aspectes 
de les ciències de la terra. 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Hi ha nombroses activitats de senderisme i esports d’aventura 
que s’organitzen al congost i que es venen com a paquets 
turístics (per exemple, el monestir de les Avellanes ofereix 
paquets que combinen una estada al monestir més activitats al 
congost; o l’Hotel Terradets que organitza sortides pel Congost 
i d’altres activitats vinculades amb el territori). 

Cal potenciar, però, activitats geoturístiques, que, sobretot, 
s’haurien de basar en visites guiades (que podrien fer-se en 
combinació amb altres temàtiques naturals, com la flora i la 
fauna). 

També seria interessant aprofitar els itineraris ja preparats per 
introduir punts d’observació d’interès geològic, i es podrien 
plantejar en forma d’itineraris autoguiats 

És un espai que permetria la realització de visites que 
combinin geologia amb altres temàtiques naturals com la flora, 
la fauna, el paisatge... També es poden organitzar tallers i 
activitats en la natura. 

Possibilitats 
didàctiques 

El poder erosiu del riu, amb els paisatges espectaculars que 
origina 

Ciències de la terra, la flora i la fauna 

L’aprofitament de la naturalesa per la pràctica d’activitats 
esportives 

Possibilitats de la 
visita 

És un recurs que des del punt de vista turístic ja s’aprofita però 
cal desenvolupar-lo des del punt de vista del geoturisme 
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MONTS DE SALÀS 

 

Descripció 

Vista de la presa i el pantà de Sant Antoni 

Vista de la Serra de Carreu i Sant Corneli 

Barrancs de conglomerats i xaragalls causats per l’erosió 

Localització Salàs de Pallars 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic (punt d’observació) 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Mitja, s’hi pot accedir fàcilment des de la carretera, i hi ha 
habilitat un espai per aparcar, però des del qual no es té gaire 
bona visibilitat 

Situació actual Hi ha publicacions però res d’informació en el territori 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Pobles de Salàs i Talarn 
- Centre d’interpretació de les botigues de Salàs, amb un 

gran potencial i interès per la seva particularitat 

Recursos naturals: 

- Embassament de Sant Antoni (zones de bany) 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / Baix 

Infraestructures d’ús 
públic 

Hi ha un aparcament, però no es té molt bona visibilitat; per 
tenir una millor visibilitat cal anar cap a zones no senyalitzades 
ni habilitades 

En la proximitat hi ha zones de descans i barbacoes 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal senyalització de direcció (com 
arribar des de diferents punts), de situació (indicar el punt en el 
territori)  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: En el punt habilitat seria interessant 
disposar d’algun tipus d’informació que permetés 
entendre el que s’està veient, per això caldria preparar 
algun panell i/o ubicar un codi QR que permetés obtenir 
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aquesta informació 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

És un punt que, per la seva localització, queda una mica 
allunyat d’altres recursos per poder incloure’l en una ruta 
geoturística a peu; però si en una que es pogués fer en cotxe.  

El mateix passa amb les visites guiades, el punt no és suficient 
per poder fer una visita guiada només a aquest espai, però si 
s’inclouen altres espais cal fer el desplaçament amb cotxe. 

En canvi, es poden oferir activitats i visites que combinin la 
visita a Salàs i el centre d’interpretació de les botigues amb la 
visita a aquest punt, que al mateix temps pot servir per introduir 
aspectes com la importància de la vegetació i les plantes 
remeieres en el passat i l’aprofitament dels recursos hídrics 

Possibilitats 
didàctiques 

Geologia i infraestructures, la creació del pantà i el seu 
aprofitament 

Panoràmica de la serra de Carreu (explicació dels materials, 
els processos, etc.) 

Possibilitats de la 
visita 

Calen algunes actuacions importants per al seu 
desenvolupament turístic 
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CONGOST DE COLLEGATS 

 

Descripció 

Des de l’inici al final de congost hi ha quatre punts de parada: 
Font de la Figuereta, Barranc de l’Infern, Argenteria i Espluga 
de Cuberes. 

Des de la Font de la Figuereta es té una primera visió dels 
anomenats conglomerats de La Pobla de Segur. 

Al Barranc de l’Infern es pot observar la discordança de plecs. 

Des de la zona anomenada Argenteria es pot observar la sèrie 
del Cretaci inferior de Collegats i les estructures del congost; 
considerant-lo un punt clau per a la interpretació de l'estructura 
del Pirineu. També es diu que Gaudí es va inspirar en formes 
similars per a les seves obres.  

Des de l’Espluga de Cuberes es té una visió general del 
congost de Collegats amb l’aixecament de la Noguera 
Pallaresa així com de les seves valls laterals. 

Localització Entre els municipis de la Pobla de Segur i el Baix Pallars 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic amb activitats d’aventura 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 

Alta, és fàcilment accessible amb cotxe i es pot deixar el cotxe 
en un dels dos punts d’entrada per recórrer el congost a peu. 

Es pot fer amb cotxe, però cal un permís especial 

Situació actual 
Hi ha algunes publicacions però la informació en el territori no 
està basada en la geologia 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Població de la Pobla de Segur 
- Festa dels raiers 
- Museu dels raiers (Pont de Calverol) 

Recursos naturals: 

- Salt de la Núvia (itinerari de 2 hores a peu, però molt 
interessant des del punt de vista natural) 

- Pista d’entrada a la reserva natural de Boumort 

Recursos esportius: 

- Activitats d’escalada i descens de barrancs 
- Activitats al riu 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Alt 
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Infraestructures d’ús 
públic 

Hi ha aparcaments en els dos punts d’entrada 

També en els dos punts d’entrada hi ha zones de descans amb 
taules i fonts 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal senyalització de direcció (com 
arribar des de diferents punts), de situació (indicar el punt en el 
territori), sobretot per indicar que es pot deixar al cotxe a 
l’aparcament i recórrer a peu el Congost  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: actualment hi ha panell 
interpretatius en les zones de descans però cal revisar 
el contingut, ja que s’hauria de posar en relació i 
homogeneïtzar-lo amb la resta de panells geològics del 
territori. També s’hi pot afegir un codi QR per poder 
ampliar informació. Aquests panells estan a les 
entrades del congost, estaria bé que durant el 
recorregut del congost hi hagués algun tipus de 
material interpretatiu, però en aquests llocs com menys 
impacte visual tingui sobre el territori millor, per tant, 
caldria pensar en la ubicació de codis QR. 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

El propi recorregut del congost podria ser una ruta autoguiada 
si es prepara el material interpretatiu corresponent, aquest, a 
part d’explicar el propi congost pot proposar itineraris de 
proximitat (com el del Salt de la Núvia) 

També és un espai interessant per a la realització d’una visita 
guiada de temàtica geològica. 

També es poden organitzar visites o activitats de temàtica 
geològica en relació amb altres aspectes com la fauna de l 
congost o la importància de la naturalesa en les construccions 
modernistes (a partir de l’Argenteria) 

Possibilitats 
didàctiques 

Diferents composicions (travertí, argila, calcària...) 

Poder erosiu del riu 

Diferents tipus d’aqüífers 

La flora i la fauna específica (dels penya-segats) 

La naturalesa com a font d’inspiració 

La gestió de l’aigua i com l’afecta la roca a partir de la voluntat 
de construir una presa a la zona que al final no es va fer.  

Possibilitats de la 
visita 

Presenta condicions molt positives pel geoturisme, tant des del 
punt de vista geològic com turístic 
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VALL DEL FLAMISELL 

 

Descripció 

Material vermell sobre material gris 

Conglomerat sobre calcària i esculls coral·lins que donen lloc a 
un paisatge montserratí 

Es veuen blocs de pedra que han estat arrossegats pel riu 

Localització Senterada 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Mitja, s’hi pot accedir fàcilment des de la carretera però cal 
adaptar zones d’aparcament 

Situació actual 
Cal habilitar zones d’aparcament i adaptar el recurs 
turísticament 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- La Pobla de Segur 
- Dòlmens de Senterada (cal adaptació turística) 
- Restes prehistòriques en algunes coves, com la cova 

de les Llenes, però no estan museïtzades 

Recursos naturals: 

- Hi ha algun mirador 
- En algun punt es fan activitats d’escalada 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / baix 

Infraestructures d’ús 
públic 

No n’hi ha 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Alt 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal buscar un punt d’observació i 
habilitar-lo amb una zona d’aparcament. Al mateix temps cal 
senyalitzar-lo (tant senyalització de direcció com de 
localització)  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: Com que no està habilitat, de 
moment seria recomanable no incloure’l en els 
materials conjunts 

- Proposta individual: un cop habilitat el punt 
d’observació, aquest s’hauria de dotar de material 
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interpretatiu (plafó i/o codi QR) 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Les activitats geoturístiques que es poden desenvolupar 
actualment en aquest punt, tenint en compte l’estat actual, són 
les visites guiades (que potser haurien de combinar la temàtica 
geològica amb altres temes relacionats amb les ciències de la 
terra) 

Possibilitats 
didàctiques 

El poder de l’aigua i la força de la naturalesa 

Riscos geològics 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquest element 
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CONGOST D’ERINYÀ 

 

Descripció 

Material vermell sobre material gris 

Conglomerat sobre calcària i esculls coral·lins que donen lloc a 
un paisatge montserratí 

Localització Municipi de la Conca de Dalt i Senterada 

Tipologia de recurs Lloc d’interès geològic 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Mitja / Bona, s’hi pot accedir fàcilment des de la carretera 
antiga però cal habilitar una zona d’aparcament  

Situació actual 

Hi ha material publicat però no hi ha infraestructura sobre el 
territori 

Hi ha una ruta de BTT de Senterada a Erinyà 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Erinyà, la població, l’ermita de Sant Isidre d’Erinyà i 
l’ermita de Santa Maria de l’Obac; és interessant el 
poble des del punt de vista arquitectònic i paisatgístic 

- Dòlmens de Senterada (cal adaptació turística) 
- Restes prehistòriques en algunes coves, com la cova 

de les Llenes, però no estan museïtzades 
- Jaciment arqueològic de la necròpolis del Turó de 

Capcera, no museïtzat 

Recursos naturals: 

- Hi ha algun mirador 
- En algun punt es fan activitats d’escalada 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig 

Infraestructures d’ús 
públic 

Hi ha la ruta de BTT de Senterada a Erinyà que passa pel 
congost 

Hi ha l’antiga carretera que passa vorejant el congost, però cal 
una zona d’aparcament 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal senyalització de direcció (com 
arribar des de diferents punts), de situació (indicar el punt en el 
territori); cal habilitar una zona d’aparcament per poder recórrer 
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el congost a peu 

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: no hi ha material interpretatiu, es 
podria pensar en un plafó en un dels punts d’accés o en 
col·locar codis QR en la senyalització 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Pot formar una ruta geològica que recorri el congost i, en 
general la Vall del Flamisell, que es podria realitzar de manera 
autoguiada. Es pot aprofitar la ruta de BTT existent i col·locar-
hi materials interpretatius 

També es podria organitzar una visita guiada de temàtica 
geològica, que es podria combinar amb altres temàtiques com 
la prehistòrica 

Es podria organitzar alguna activitat o taller on el punt central 
fossin les restes prehistòriques trobades en aquesta zona i 
completar-ho amb informació geològica (les coves i la vida, per 
exemple) 

Possibilitats 
didàctiques 

El poder de l’aigua i la força de la naturalesa 

Riscos geològics 

Coves i vida prehistòrica 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquest element 
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MINERIA 

 

Descripció 
Trobem algunes mines ja en desús d’extracció de minerals 
com l’urani, el coure, etc. 

Localització Plana de Mont-rós 

Tipologia de recurs Mines 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat Baixa, en general no estan senyalitzades 

Situació actual 
Són mines en desús i per tant no són accessibles ni estan 
preparades per la visita 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Central hidroelèctrica de  Mont-ros 
- Mola del castell (antic molí) 
- Santuari de la Mare de Déu de la Plana 
- Gastronomia a la Vall Fosca.  

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Baix, les mines no estan adaptades turísticament 

Infraestructures d’ús 
públic 

Hi ha algunes zones de descans i barbacoes 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Alt 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal preparar les mines per a la 
visita turística, però això requereix d’una inversió important en 
infraestructures, perquè cal habilitar aquests espais no només 
des del punt de vista de la interpretació sinó, sobretot, des del 
punt de vista de la seguretat i l’accessibilitat. 

Material d’interpretació:  

- Caldria elaborar un material d’interpretació específic, 
però aquest s’hauria de pensar i elaborar un cop fet el 
projecte de visita de les mines, ja que caldria adaptar-lo 
a aquest espai 

- Es pot donar a conèixer aquesta activitat com una 
forma d’explotació dels recursos naturals i donar 
aquesta informació en algun altres dels recursos 
geològics ja habilitats per la visita 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

En les mines actualment no es poden organitzar activitats 
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perquè no estan adaptades ni es pot garantir la seguretat de 
les instal·lacions 

Possibilitats 
didàctiques 

L’explotació dels recursos naturals 

El procés de creació dels minerals, fòssils... 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquests elements. 
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CAPDELLA I ESTANY GENTO 

 

Descripció 

Paisatge d’alta muntanya, amb diversos estanys i cims de més 
de 3.000m.  

La Vall Fosca com exemple d’erosió glacial 

Localització La Vall Fosca (Capdella) 

Tipologia de recurs 
Lloc d’interès geològic 

Altres infraestructures (central hidroelèctrica) 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat Mitja / Bona 

Situació actual 

No hi ha informació sobre el territori 

És una zona bastant desenvolupada turísticament, però no des 
del punt de vista geològic 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Ermita romànica de Capdella 
- Museu Hidroelèctric de Capdella 
- Gastronomia 

Recursos naturals: 

- Accés al Parc Nacional d’Aigüestortes 
- Activitats d’escalada 
- Rutes de senderisme 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

Hi ha senders habilitats en el Parc Nacional 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: En alguns punts manca 
senyalització 

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: no hi ha material d’interpretació 
relacionat amb la geologia, per tant, cal pensar en la 
ubicació o bé d’alguns panells interpretatius o bé en la 
localització d’alguns codis QR en alguns punts 
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Oferta d’activitats geoturístiques:  

Es pot proposar una ruta geoturística autoguiada des de 
Capdella a Estany Gento aprofitant alguns dels senders 
existents, per tant, cal dotar-los del material interpretatiu 
corresponent 

Podria formar part d’una visita guiada de temàtica geològica, 
explicant l’aprofitament dels recursos hídrics, els llacs i l’erosió 
glacial 

Es pot realitzar alguna activitat didàctica / taller en col·laboració 
amb el Museu Hidroelèctric de Capdella 

Possibilitats 
didàctiques 

Els llacs i l’erosió glacial 

L’aprofitament dels recursos hídrics (central hidroelèctrica) 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquest element 
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CASTELL DE MUR 

 

Descripció 

Vista del bosc de Cellers, Sant del Bosc i Llimiana (gresos 
sobre calcària amb gran quantitat de fòssils i registre 
sedimentari de l’últim cop que el mar va ocupar la conca de 
Tremp 

Vista de l’esllavissada de Puigcercòs Vell 

Vista del perfil de la serra de Llimiana 

Localització Trajecte de Guardia a Mur i castell de Mur 

Tipologia de recurs 
Lloc d’interès geològic 

Exemple de construcció de pedres  

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Mitja / Alta, es pot accedir al castell de Mur per carretera 
secundària, l’accés amb autocar no és possible 

Situació actual 

Hi ha publicacions però no hi ha material interpretatiu 

Al castell de Mur hi ha aparcament, però durant el trajecte hi ha 
alguns possibles punts d’observació però no estan ni 
senyalitzats ni habilitats per a la parada 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Castell de Mur (castell de frontera), la vista al castell és 
molt interessant però cal informar-se prèviament de les 
condicions de la visita 

- Torre de Guàrdia 
- Ruta del Vi de Lleida – Costers del Segre 

Recursos naturals: 

- Mirador 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / Alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

Al Castell de Mur hi ha aparcament però no els punts 
d’observació 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Mig 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Al castell de Mur hi ha aparcament 
i, en general, la senyalització per arribar és suficient. Manquen 
alguns punts d’observació amb parades, potser caldria parlar 
amb alguns propietaris com el de la casa rural de Cal Soldat 
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per poder ubicar punts de parada en aquests punts ja que 
habilitar-los al costat de la carretera és complicat  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: el castell de Mur té algun plafó 
informatiu però no són de temàtica geològica. N’hi ha 
un sobre l’esllavissada de Puigcercòs Vell però cal 
revisar l’estat de conservació i el punt on està ubicat, ja 
que no és el lloc des d’on es té millor visibilitat d’aquest 
punt geològic. Caldria pensar en ampliar la informació 
geològica a través de codis QR en els plafons existents.

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Actualment s’organitzen visites guiades al castell de Mur, 
aquestes es poden complementar amb informació geològica. 
Donat que és un espai on es disposa d’un equipament (el 
castell) també es pot pensar en l’organització de tallers i 
activitats per infants 

Possibilitats 
didàctiques 

L’aprofitament dels recursos per a la construcció (castell) 

Riscos geològics (esllavissaments) 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquest element 
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GEOZONA DE L’ILERDÀ 

 

Descripció 

Itinerari que pren especial rellevància dins el món científic 
degut a la seva consideració en una secció tipus (patró) 
definint d’aquesta manera un dels estatges marins més 
coneguts d’Europa. 

És zona d’interès geològic i consta de 7 punts d’interès 

Localització Tremp 

Tipologia de recurs Zona d’interès geològic 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat S’hi pot accedir des de la carretera, però no està senyalitzat 

Situació actual 
Hi ha publicacions científiques però no divulgatives 

No està senyalitzat ni adaptat 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recursos culturals: 

- Castells de frontera, castell de Montllobar 
- Santa Maria de claret 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mig / alt 

Infraestructures d’ús 
públic 

No n’hi ha 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Alt 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: És un recurs important des del 
punt de vista geològic però cal adaptar-lo per a la visita 
turística, ja que no està senyalitzat ni hi ha una zona 
d’aparcament que doni accés a la geozona. 

Caldria senyalitzar l’aparcament, el recorregut i els 7 punts 
d’interès.  

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: cal pensar en l’elaboració de 
material, tant per la realització de la ruta com per la 
comprensió de cada un dels punts. Com a geozona, 
caldria un fulletó i caldria la ubicació de material sobre 
el territori.  
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Oferta d’activitats geoturístiques:  

És una zona interessant per la possibilitat de realitzar una ruta 
de caràcter geològic (geozona), per això caldria pensar en 
l’opció de crear una ruta autoguiada. 

Aquest recurs permet la realització d’una visita guiada de 
temàtica geològica. 

Possibilitats 
didàctiques 

Diferents processos geològics i materials 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquest element 
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JACIMENTS PALEONTOLÒGICS 

 

Descripció 

Ous de Basturs: Jaciment important d’ous de dinosaure, on es 
comptabilitzen de manera estadística més de 300.000, i 
s’atribueixen majoritàriament als dinosaures herbívors i coll alt 
anomenats Tiranosaures 

La Posa: Impressions sobre el terreny d’uns peixos del Cretaci 
similar a les ralles 

Jaciment d’Orcau: petjades, fòssils... 

Localització Isona i Conca Dellà 

Tipologia de recurs Jaciments paleontològics 

 

POTENCIAL TURÍSTIC 

Accessibilitat 
Baixa, els jaciments són de difícil accés (no es pot accedir amb 
cotxe i no hi ha llocs habilitats per deixar el cotxe i des de 
l’aparcament senders per arribar als jaciments).  

Situació actual 

El jaciment de la Posa disposa d’aparcament i sender per 
accedir al jaciment (però cal revisar l’estat de conservació), 
també hi ha un plafó informatiu; però en canvi no està 
senyalitzat (per tant, encara que es disposi d’aparcament i de 
sender, si no ens acompanya un guia no el trobem) 

El jaciment d’Orcau no disposa d’aparcament, però si d’un 
sender, però per visitar alguns punts és difícil i perillós 

La resta de jaciments encara són de més difícil accés 

Altres atractius amb 
potencial turístic 

Recurs cultural complementari: 

- Museu de la Conca Dellà (tancat) 

 

DISPONIBILITAT TURÍSTICA 

Potencial turístic Mitja 

Infraestructures d’ús 
públic 

Cal habilitar alguns camins i zones d’aparcament 

Cal condicionar alguns senders per arribar al jaciments 

Cal treballar per la preservació dels jaciments, ja que alguns no 
estan protegits 

 

PARÀMETRES DE GESTIÓ 

Nivell d’actuacions Alt 

Accions 
específiques 

Infraestructures d’ús públic: Cal senyalització de direcció (com 
arribar des de diferents punts), de situació (indicar el punt en el 
territori). Calen aparcaments i senders per arribar a alguns 
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jaciments. 

Material d’interpretació:  

- Proposta conjunta: aparició en la pàgina web, en la guia 
de camp i en el fulletó bàsic 

- Proposta individual: no hi ha material interpretatiu en 
cap dels jaciments, aquest material el suplia el museu, 
però com que està tancat cal veure quina és 
l’alternativa 

Oferta d’activitats geoturístiques:  

Des del museu es tenia un programa de visites guiades per al 
públic en general i per al públic escolar molt interessant que 
permetia el coneixement dels recursos paleontològics de la mà 
dels guies del museu, en combinació o no amb la visita al 
museu; així com amb la combinació amb altres visites a les 
restes romanes o al castell de Llordà. Seria interessant poder 
recuperar aquest programa d’alguna manera o que alguns 
professionals de sector recuperessin aquestes visites. 

La paleontologia també ofereix la possibilitat d’organitzar tallers 
i activitats didàctiques (per exemple, com seria una excavació 
en un jaciment) però per això cal disposar d’infraestructures. 

Possibilitats 
didàctiques 

Els elements relacionats amb la paleontologia (dates, etc.) 

Possibilitats de la 
visita 

Calen actuacions específiques per a la posada en valor 
turística d’aquest element 
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Priorització de les accions 

Els elements que han estat inventariats en les fitxes anteriors representen aquells 
recursos més rellevants des del punt de vista geològic, per tant, no es tracta d’un 
inventari exhaustiu, sinó d’un anàlisi del que podria considerar-se la columna vertebral 
dels punts geològics a la zona, que permet establir un discurs per la història geològica 
de l’espai. Amb tot, si que aquestes fitxes ens serveixen de base per a plantejar les 
propostes d’actuació per tal de posar en valor el patrimoni geològic de Tremp i la 
comarca.  

De fet, qualsevol estratègia de geoturisme ha d’estar sostinguda per un profund 
coneixement del patrimoni geològic de la regió. Una de les accions que seria bo 
realitzar és un inventari tècnic en profunditat de tots els elements per tal de poder 
estructurar una oferta de punts complementaris al llarg territori. Actualment, de tots els 
elements inventariats, veiem que molts d’ells realment no són accessibles ja que no 
tenen senyalització, eines d’interpretació, punts d’observació, aparcament, etc. 

Els elements d’interès geològic necessiten d’un conjunt d’infraestructures i activitats 
consumibles en destí per poder ser convertits en producte pel turista. Així els recursos 
geoturístics (RGT) d’un territori es poden definir com totes les infraestructures i 
activitats consumibles en destí que pot oferir aquest territori per al gaudi i la 
interpretació del patrimoni geològic i el geoturisme.  

D’acord amb això, els llocs d’interès geoturístic (LIGT) han de ser condicionats amb 
una sèrie d’infraestructures mínimes i un material interpretatiu que permetin el gaudi 
autoguiat del visitant. A aquests ingredients bàsics es poden unir serveis que fan que 
l’oferta geoturística sigui més assequible i organitzada, tals com centres d’interpretació 
i visites guiades. 

A tall de resum de les fitxes anteriors, la taula següent ens mostra els diferents punts 
geològics, amb la potencialitat turística i el nivell d’actuacions necessari. En funció 
d’això hem establert una jerarquització d’acord amb els següents criteris: 

- Elements de nivell A: elements rellevants des del punt de vista turístic i que 
requereixen un nivell d’actuacions mitjà o baix i, per tant, que són els que 
caldria prioritzar en les actuacions 

- Elements de nivell B: recursos que són interessants però que requereixen un 
nivell d’actuació elevat, per tant, que cal pensar en una temporització de les 
actuacions i en una estratègia d’actuació 

- Elements de nivell C: són aquells recursos que potser no són els més 
interessants des del punt de vista de la potencialitat turística i que requereixen 
un nivell d’actuacions molt elevat, per tant, que potser en un primer moment 
quedarien fora del projecte inicial 

 

Taula: Jerarquització dels punts geològics. 

Recurs Potencial 
turístic 

Nivell 
d’actuacions 

Jerarquització 

Congost de Terradets Alt Baix Nivell A 

Congost de Mont-rebei Alt Baix Nivell A 

Congost de Collegats Alt Mig Nivell A 

Capdella i Estany Gento Alt Mig Nivell A 

Coll de Comiols Mig/alt Mig Nivell A 
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Estanys de Basturs Mig/alt Mig Nivell A 

Castell de Mur Mig/alt Mig Nivell A 

Estarotip de l’Ilerdà Mig/alt Alt Nivell B 

Congost d’Erinyà Mig Mig Nivell B 

Coll de Figuerola Mig Alt Nivell B 

Jaciments 
paleontològics 

Mig Alt Nivell B 

Monts de Salàs Mig/baix Mig Nivell C 

Puigcercòs Vell Mig/baix Alt Nivell C 

Vall del Flamisell Mig/baix Alt Nivell C 

Zona minera Baix Alt Nivell C 

 

Dels recursos analitzats actualment no n’hi ha cap que permeti el gaudi autoguiat del 
visitant, els LIGT que es poden convertir en RGT amb unes actuacions mínimes, 
d’acord amb els criteris abans mencionats, són: 

- Miradors: Coll de Comiols 
- Congostos: Collegats i Mont-rebei 
- Pantans: Terradets i Sant Antoni 
- Castell de Mur 
- Capdella i Estany Gento 
- Estanys de Basturs 

 

Respecte als recursos interessants/rellevants des del punt de vista geològic però que 
necessiten accions majors trobem: 

- Geozona de l’Ilerdà. 
- Recursos paleontològics. 

 

Com a resum i conclusió d’aquest punt, en la taula següent, i d’acord amb les fitxes 
inventari que s’han presentant anteriorment, es mostren les accions que proposem per 
cada un dels punts (tenint en compte les mancances que tenen): 

 

Taula: accions per a la creació d’infraestructures d’ús públic. 

Recurs Punts 
d’observació 

Mirador Aparcaments Accessos Senyalística

Coll de Comiols     x 

Coll de Figuerola  x x x x 

Abella de la 
Conca 

x  x  x 

Estanys de 
Basturs 

    x 

Congost de     x 
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Terradets 

Puigcercòs Vell x  x x x 

Congost de 
Mont-rebei 

x x   x 

Monts de Salàs  x   x 

Congost de 
Collegats 

    x 

Vall del Flamisell x  x x x 

Congost d’Erinyà x  x x x 

Zona minera x  x x x 

Capdella i Estany 
Gento 

    x 

Castell de Mur     x 

Estarotip de 
l’Ilerdà 

x  x  x 

Jaciments 
paleontològics 

  x x x 



La creació de productes turístics associats als recursos geològics de Tremp 

 
 

48

Anàlisi de l’oferta 
L’anàlisi i valoració del patrimoni geològic s’ha de completar amb la diagnosi de la 
resta de l’oferta turística de la comarca. Aquest anàlisi suposa realitzar un inventari 
dels elements que configuren el conjunt de l’oferta i no pot limitar-se a ser una simple 
enumeració dels recursos sinó que ha d’incorporar necessàriament aspectes relatius a 
la valoració qualitativa i quantitativa dels elements que l’integren. 

En general, quan es parla dels elements integrants de l’oferta turística es fa referència 
a: 

a) Elements naturals: que inclou aquells elements del perfil geofísic i econatural 
de l’àrea, entre els quals hi ha el patrimoni geològic, però no només sinó que 
també s’inclouen altres aspectes relacionats amb el medi natural com la 
vegetació, la fauna o el paisatge. En aquest cas, i donat que el que es vol és 
posar en valor el patrimoni geològic, s’ha optat per diferenciar aquests recursos 
de la resta dels recursos naturals. 

b) Elements culturals: que comprèn  l’anàlisi del perfil cultural i antropològic de la 
zona en qüestió, podent distingir entre patrimoni monumental i històric, 
monuments, conjunts, museus, llocs d’art, rutes... i també el patrimoni 
intangible (festes, tradicions, gastronomia, etc.) 

c) Infraestructures i serveis: Inclou aquells elements que fan possible el 
desenvolupament de l’activitat turística, des de les infraestructures viàries i de 
transport a l’oferta pròpiament turística d’allotjament, restauració i altres serveis 
com guiatge. 

d) Elements socio-econòmics: Inclou l’anàlisi de l’estructura econòmica i 
sociodemogràfica del territori, entesa no tant com a recurs sinó com a suport de 
l’activitat turística. 

Donada la naturalesa de l’estudi, ens hem centrat en l’anàlisi dels elements vinculats 
amb el patrimoni geològic de la comarca, la resta de punts de l’anàlisi es tractaran de 
manera més genèrica, entenent-los com un complement necessari per a la posada en 
valor del patrimoni geològic de Tremp i la comarca del Pallars Jussà. 

 

Elements naturals 
Els recursos geològics són un element més dels recursos naturals, per tant, és lògic 
que una zona amb uns recursos tant rellevants a nivell de geologia compti també amb 
altres recursos naturals destacables i susceptibles de ser posats en valor 
turísticament. De fet, des de la perspectiva del turisme de naturalesa, l’ecoturisme o el 
turisme actiu ja hi ha algunes iniciatives que s’han començat a desenvolupar a la zona. 

En aquesta línia, el municipi de Tremp ha editat un fulletó d’ecoturisme. Tremp és el 
municipi més extens de Catalunya, amb una superfície que supera la majoria de parcs 
naturals catalans. Quasi tres quartes parts del municipi disposen d’algun tipus de 
protecció per preservar el patrimoni natural, en la taula següent es mostren els 
elements més destacats. 

 

Taula: Recursos naturals del municipi de Tremp. 
Zona Elements destacats Equipaments i itineraris 

La Terreta i la serra 
de Sant Gervàs 

Ruta dels voltors 

Paisatge espectacular 

Roureda d’Aulàs 

Balma de les ovelles 

Casal dels Voltors (Tamúrcia) 

Miradors 

Itineraris a peu senyalitzats 

Ruta dels voltors per fer en 
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(pintures rupestres Patrimoni 
de la Humanitat) 

Artesania 

cotxe 

 

Grup i la serra de 
Santa Engràcia 

Pobles amb ubicacions 
espectaculars 

Balmes en cingleres 
(antigament habitades) 

Barrancs espectaculars 

Miradors (accessibles a peu o 
en 4x4) 

Itineraris a peu senyalitzats 

De Tremp al Pont de 
Montanyana 

Afloraments geològics 
(Castissent i Estratotip de 
l’Ilerdià) 

Fòssils 

Torre i mirador de Montllobar 

Itinerari a les ermites de Sant 
Roc i Montservós (miradors) 

La serra de Nerets Paisatge “lunar” 

Alzines de grans dimensions 

Colònia d’abellerols 

Itineraris senyalitzats al Clor de 
Moles i al poblat de Llausta (a 
peu) 

Mirador al Roc de Neret (pista 
4x4) 

Camí dels Nerets (a peu, btt o 
4x4): observació ocells 

Noguera Pallaresa Fauna de ribera 

Boscos i vegetació abundant 

Itineraris a peu senyalitzats 

Zona d’esbarjo al marge 
esquerra 

Mirador de les Salades 

Punts d’observació enlairats 
(accessibles en cotxe) 

Font: Elaboració pròpia a partir del fulletó “Tremp, un esclat de natura al teu abast”. 

 

Val a dir que en el fulletó hi apareixen també les dades tècniques dels itineraris pel 
municipi, és a dir, durada, quilometratge, i dificultat; i que estan senyalitzats en el 
territori. 

En el conjunt de la comarca també trobem nombrosos recursos naturals. Cal destacar 
el contrast, sobretot, entre el nord i el sud de la comarca donant lloc a paisatges i 
hàbitats naturals diferents en un espai geogràfic relativament proper. Cada àrea té la 
seva peculiaritat, vegetació i fauna específica. 

Així, al sud de la comarca trobem la conca de Tremp i la serra del Montsec amb 
paisatges i climes més típicament mediterranis. Destacar, per exemple, el Congost de 
Mont-rebei, l’únic congost de Catalunya que es manté pràcticament verge o els 
estanys d’origen càrstic de Basturs. Al nord, en canvi, hi ha la Vall Fosca i la Vall de 
Manyanet, amb clima i vegetació d’alta muntanya, amb més de trenta estanys i cims 
de 3.000 metres. 

A nivell de senderisme, cal destacar el projecte del Consell Comarcal “Camins del 
Jussà” de promoure una xarxa de camins a través de 44 itineraris diferents, recuperant 
antics camins de ferradura i altres d’històrics i tradicionals.  

Alhora hi ha l’exemple de la ruta de senderisme “el Cinquè Llac”, pensada per conèixer 
els llacs de Sant Llorenç de Montgai, Camarasa, Cellers i Sant Antoni i el de 
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Montcortès. Aquest és un producte de senderisme que inclou tres comarques però on 
la protagonista és el Pallars Jussà. Per a la gestió de la ruta s’ha creat l’Associació de 
Marques de Pastor que inclou els 6 allotjaments rurals inclosos en la ruta i l’agència de 
viatges Pirineu Emoció i des de la qual s’han inventariat els camins, s’estan netejant i 
s’ha preparat un dossier professional de la ruta per tal de comercialitzar-la.  

Els elements naturals que es consideren de més rellevància a nivell de comarca són 
els que es mostren a la taula següent. 
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Taula: Recursos naturals de la Comarca del Pallars Jussà 
Zona Elements destacats Equipaments i itineraris 

Embassaments de 
Sant Antoni i 
Terradets 

Embassaments 

Platges d’aigua dolça 

Papallones 

Àrees de descans 

La Pobla de Segur i 
el Tren dels Llacs 

Rellevància paisatgística 

Combinació amb la visita al 
poble 

Ruta en tren des de Lleida a 
la Pobla 

Reserva Nacional de 
Boumort 

Alt índex de biodiversitat, tant 
flora com fauna 

Cérvols (Brama)  

Recorregut senyalitzat en 
4x4 o BTT 

Centre d’interpretació del 
cérvol 

La Vall Fosca Aigua i naturalesa 

 

Sis miradors de la Vall 

Pràctica d’esports com el 
barranquisme o BTT 

Museu Hidroelèctric de 
Capdella 

Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Sant 
Maurici 

Porta d’entrada al Parc 

Alt valor natural  

Senderisme d’alta muntanya 

Telefèric de Sallente – 
Estany Gento 

Itineraris senyalitzats (carros 
de foc, via verda, GR11) 

Centre d’interpretació i servei 
de guies a Estany Gento 
(només estiu) 

Vall de Manyanet Paisatge en combinació amb 
llegendes 

Estany de Manyanet 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Els recursos naturals des de la perspectiva turística tenen dues funcions principalment; 
una és la d’observació i contemplació i l’altra és l’ús amb finalitats esportives i 
lúdiques. Els recursos naturals del Pallars permeten la realització de nombrosos 
esports: 

 Esports nàutics als embassaments de Cellers i Sant Antoni (natació, rem, esquí 
nàutic, vela, motor, etc.) 

 Camins del Jussà, rutes d’excursionisme i senderisme; algunes de les quals 
són aptes per ser realitzades en BTT, a cavall i en 4x4. 

 El Cinquè Llac, ruta de senderisme pels Pirineus de Lleida, incloent les 
comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. 

 Espeleologia en coves com Colomera, Negra, Muricecs o Cuberes. 
 Descens de barrancs com en el de Gurp o en el barranc de l’Infern. 
 Escalada a les parets de Terradets i Collegats. 
 Ala Delta i parapent al Montsec i al roc de Pessonada. 
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En resum, ens trobem en una comarca amb un ric patrimoni natural, no només 
geològic, amb espectaculars paisatges, una gran riquesa i biodiversitat, paradís de 
boletaires i dels amants dels esports d’aventura i del contacte amb la naturalesa. 

 

Elements culturals 

Tot i que el patrimoni natural és el principal recurs de la comarca del Pallars Jussà, no 
podem deixar de banda el patrimoni cultural que pot ajudar a complementar aquesta 
oferta. Des del Pallars Jussà es pot seguir pràcticament tota l’evolució de la història 
d’Europa, perquè s’hi troben tot tipus de jaciments (època neolítica, ibera o romana) i 
patrimoni arquitectònic i artístic divers. 

El patrimoni tangible 

El patrimoni  és el llegat que hem rebut dels nostres avantpassats, tant cultural com 
natural, i que tenim el deure de preservar-lo i transmetre’l a les generacions futures i 
que constitueix un dels principals elements de la identitat d’una regió. 

El patrimoni cultural del Pallars inclou diferents períodes històrics des de la prehistòria 
als nostres dies. Jaciments com la cova de Nerets, del període neolític, restes dels 
ibers i testimonis de l’arribada dels romans en són alguns exemples. 

Una part important d’aquests elements del patrimoni construït daten de l’època 
medieval, dels períodes romànic i gòtic. Aquest territori formava par de la Marca 
Hispànica i per això trobem nombrosos Castells de Frontera aixecats per tal de 
protegir i defensar el territori. Entre altres, caldria destacar el Castell de Mur i el Castell 
de Llordà que són els que es troben en millor estat de conservació i són visitables. 
També s’afegeixen a aquesta llista els castells de Conques i Orcau. 

De l’època del romànic trobem exemples d’esglésies com la Verge de la Cinta a 
Llimiana o la de Santa Maria de Covet amb portalada escultòrica amb forta 
personalitat; o bé l’arquitectura romànica civil que veiem en els carrers de Tremp o les 
viles de Figuerola o Salàs de Pallars. 

Entre el patrimoni religiós també cal destacar les talles romàniques de Conques i 
Sarroca, la gòtica de la Mare de Déu de Valldeflors a Tremp, l’orgue barroc de Talarn, 
el retaule barroc de Guàrdia, el renaixentista de Sarroca i d’Envall. 

Hi ha algunes cases senyorials com la Casa Maui (edifici modernista i seu de 
l’ajuntament de la Pobla), la casa del Baró d’Eroles a Talarn; la casa fortalesa de 
Gaspar de Portolà, primer governador de Califòrnia, a Castellnou de Montsec; l’antic 
hospital dels pobres, avui seu dels jutjats, o el pont gòtic de Sant Jaume a Tremp. Són 
destacables per la seva ubicació i conjunt arquitectònic els pobles d’Abella de la 
Conca, Figuerola d’Orcau, Guardia de Noguera, Isona, Llimiana, Castellnou del 
Montsec, Pobla de Segur, Central de Capdella, Senterada, Talarn i Tremp. 

Els darrers elements que s’han afegit al patrimoni cultural en forma d’itineraris, són els 
itineraris per la memòria històrica; una ruta per les trinxeres i els búnquers construïts 
durant la Guerra Civil. Un punt important és Isona, poble que va estar entre dos fronts i 
que es va haver de reconstruir de nou després de la Guerra. 

Aquest patrimoni construït es complementa amb espais i equipaments museístics que 
a través de les exposicions permeten un millor coneixement de la història i els valors 
artístics de la comarca; i amb un ric patrimoni intangible que acaba de configurar la 
identitat local. 
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Museus i equipaments culturals 

En el conjunt de la comarca trobem diversos espais museístics que permeten entendre 
millor els elements culturals i els valors històrics. Aquests són: 

El Museu dels raiers al Pont de Claverol, mostra l’antic i desaparegut ofici de la 
transformació de la fusta i el seu transport fluvial pel riu. Compta amb un important 
arxiu documental, una hemeroteca, una biblioteca i una exposició permanent sobre els 
raiers catalans, recollint tot el procés de la fusta des de la tala dels arbres fins que 
arribaven a Tortosa. Cal concertar la visita prèviament. 

La Fàbrica de Licors Portet, a la Pobla de Segur, ofereix l’opció de visitar les seves 
instal·lacions per descobrir l’elaboració artesanal dels licors típics del Pallars com la 
Ratafia.  

El Museu de la Conca Dellà i el Parc Cretaci, situat al poble d’Isona (actualment 
tancat) centra el seu discurs museogràfic en el lema “el temps dels homes, el temps 
dels dinosaures”, posant èmfasi en l’època romana de la qual es conserven algunes 
restes i l’època del Cretaci de la qual també s’han trobat ossos, fòssils, etc. La visita a 
les instal·lacions es complementa amb visites guiades a alguns dels jaciments 
paleontològics de l’entorn. El museu comptava amb un programa de visites guiades i 
tallers molt interessant, que valdria la pena recuperar. 

El recentment inaugurat Epicentre, a Tremp, té les funcions d’oficina de turisme i 
centre de visitants on podem trobar informació de diversos llocs de la comarca. Alhora, 
pels continguts que ofereix i per la seva ubicació a Tremp, pot exercir de porta 
d’entrada a la destinació.  

El centre d’interpretació de l’Antic Comerç de Salàs del Pallars, ofereix una proposta 
museística menys coneguda com és el coneixement de botigues i espais d’època a 
partir de l’exposició i divulgació dels béns de consum quotidians. L’ambientació dels 
espais s’aconsegueix amb el mobiliari, l’exposició dels productes més representatius 
de cada període i l’exhibició de cartells i altres elements publicitaris. Es proposa al 
visitant un recorregut per diferents botigues del poble.  

La Casa Bonifaci – Museu de Llimiana rememora la història del municipi i de la 
nissaga familiar dels Bonifaci. Des de començament del segle XIX alguns membres 
d’aquesta família es van dedicar a la medicina, destacant la figura de Josep Bonifaci 
Mora.  

El Casal Manyanet, a Tremp, està ubicat a la casa natal de Sant Josep Manyanet i 
dóna a conèixer la vida i obra d’un dels personatges més internacionals d’aquestes 
contrades i inspirador de la Sagrada Família.  

El Museu Hidroelèctric de Capdella forma part de la Xarxa del Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya i permet fer un recorregut des que va sorgir la idea de la central 
hidroelèctrica fins que es va posar en funcionament el 1914, passant pels canvis 
econòmics, socials i d’infraestructura. Des del 2012 compta amb una nova exposició 
permanent amb elements com locomotores, funiculars i forges. 

El Parc astronòmic del Montsec és una eina d’investigació científica i de divulgació on 
hi ha exposicions d’astronomia i paisatge i un planetari digital multimèdia i una 
plataforma per l’observació del cel. Les nits del Pallars són especials, serenes i 
úniques, espai ideal d’observació admès a la Iniciativa Starlight de la UNESCO. 

El patrimoni intangible 

El patrimoni intangible o immaterial cada cop més es posa en valor per part 
d’organismes com la UNESCO que entenen que el patrimoni construït només es pot 
entendre i valorar en la seva totalitat si es tenen en compte aquells elements 
intangibles que el rodegen. Per això, i com un dels elements clau de la identitat local, 
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cal fer-hi menció. Aquest patrimoni està format per tradicions, llegendes, 
manifestacions populars, folklore... 

Les festes, fires, les tradicions, els aplecs, l’artesania, etc. són manifestacions 
socioculturals fortament arrelades en el territori on tenen lloc perquè s’han mantingut 
vives amb el pas dels anys i expliquen una manera de fer i de ser. Manifestacions 
folklòriques com el ball del Contrapàs ballat durant les festes majors; o la Guixa 
d’Isona que es fa per Carnestoltes en grans calders amb ingredients que es recullen 
de les cases del poble o el Ranxo que es serveix a Talarn en són alguns exemples. 

La majoria dels nuclis de població tenen el seu dia de festa major, sobretot entre la 
primavera i l’estiu, amb diversos actes organitzats, però per la seva singularitat són 
destacables: 

La Festa Major de Tremp se celebra al setembre, la setmana del 8 (festivitat de la 
Verge de Valldefllors) i l’11 de setembre. A més, hi ha nombroses festes majors i 
aplecs als diferents nuclis de població agregats al municipi i arreu de la comarca. 

La Festa dels Raiers també és una celebració destacada a tenir en compte, que es 
celebra el primer diumenge de juliol a la Pobla de Segur; així com la baixada de les 
falles, el mes de juny, també a la Pobla de Segur. 

Les fires han perviscut des de segles enrere com a mostra d’una activitat antiga i 
arrelada; així fires com la del Poblet de Bellveí i la Fira de Tardor de Salars són 
festivitats amb una llarga tradició històrica que comparteixen calendari amb mostres 
més recents com la FiraPAM o la Fira del Codony. 

La Fira del bestiar de peu rodó a Salàs de Pallars, ha estat recuperada en forma de 
Diada de Rememoració de la Fira de Salàs té lloc el mes de novembre i està vinculada 
al Centre d’Interpretació de l‘Antic Comerç. 

La Fira de Primavera neix de la Fira de Sant Tomàs que es celebrava tradicionalment 
a Tremp durant el mes de desembre amb la voluntat de donar un nou caire a la fira, 
que té un gran ressò i èxit i es decideix traslladar-la a la primavera per qüestions del 
clima i així que hi acudeixi més gent. La Fira es celebra el cap de setmana anterior a 
Sant Bonifaci (14 de maig) i a banda dels tradicionals estands de les empreses del 
territori i les institucions compta amb un espai destinat a l’alimentació, fira de l’embotit 
amb concurs de xolís, espai per a maquinària agrícola i vehicles, mercat d’artesania i 
tast de cuina. En total la Fira compta amb unes 120 expositors i la darrera edició va 
rebre 10.000 visitants. 

La Fira del Codony es celebra als voltants del cap de setmana de tots Sants i 
s’organitza conjuntament entre l’ajuntament de Tremp i el Comerç Associat de Tremp 
(CAT). És l’única fira dedicada a aquest fruit tant característic i compta amb un 
programa d’activitats paral·leles, activitats infantils, mostra de comerç i mostra 
gastronòmica i diversos expositors. 

En aquest apartat, i fent referència al que podríem dir el Pallars nostàlgic, val la pena 
fer referència al Tren dels Llacs, que uneix Lleida amb la Pobla de Segur i que es pot 
fer a bord d’un tren històric. 

Un altre element a destacar si parlem del patrimoni intangible són els elements 
relacionats amb la gastronomia i els vins. El Pallars Jussà és una comarca amb un 
important teixit econòmic vinculat a la producció agroalimentària i artesanal de qualitat. 
És una producció diferenciada i amb un alt valor afegit però que mereix reconeixement 
i promoció. Iniciatives com “Al teu Gust” (Ajuntament de Tremp) i “5 sentits!” (Consell 
Comarcal) volen donar a conèixer l’ampli i divers ventall de productes de qualitat que 
es poden trobar a la zona fent visibles, també, les persones que els elaboren i els 
creen. Amb tot, les dues iniciatives estan tenint recorreguts desiguals, ja que mentre el 
projecte “Al Teu Gust” continua realitzant accions gaudeix de la participació del sector 
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privat, la iniciativa “5 sentits” no ha evolucionat al llarg del temps. Menció destacable 
també són els cellers de la comarca que elaboren vins, alguns d’ells sota la marca 
“Costers del Segre” i la “Ruta del Vi de Lleida”. 

Aquestes iniciatives gaudeixen d’una bona participació per part dels agents del territori, 
que inclou tant productors com restauradors. Així, cal destacar productes com els vins 
i licors, les carns i embotits, les conserves i plats cuinats, el formatge, pa i pastisseria, 
fruites i verdures i melmelades i mel. 

Infraestructura turística 

Per poder desenvolupar el turisme cal que hi hagi uns recursos (naturals o culturals) 
que atreguin els visitants cap a una destinació, però també cal que aquesta disposi 
dels serveis i infraestructures suficients per poder satisfer les necessitats dels visitants. 

L’eix principal de comunicacions del municipi i de la comarca és la carretera C-13, ja 
que la travessa de nord a sud seguint el curs del riu Noguera Pallaresa. Aquesta 
carretera enllaça amb l’anomenat Eix Pirenaic, la N-260, que va d’Andorra a la Vall 
d’Aran passant a tocar de Tremp. Un altre eix que cal considerar és l’Eix Subpirinenc, 
format per diverses carreteres i que enllaça des de l’eix del Segre (C-14) per Bóixols, 
passant també per Tremp fins a la N-230 a l’Aragó. Així, Tremp és un centre neuràlgic 
de les comunicacions pirinenques, tant en les rutes nord-sud com en les rutes est-oest. 

En referència al transport públic, la línia de ferrocarril que va de Lleida a la Pobla de 
Segur és una via d’accés a la comarca. Per desplaçar-se per l’interior hi ha un servei 
d’autocars, però no és molt eficient. 

Segurament, la millor manera per moure’s pel Pallars és amb cotxe propi. Tot i que en 
general les comunicacions i vies d’accés estan en bon estat, la distància respecte 
mercats potencials com Barcelona i la seva àrea metropolitana és considerable com es 
pot comprovar en el següent gràfic.  

 

 

 

 

4a corona: Girona (2h 59 min/ 237km)

3a corona: Barcelona (2h 17min / 187km), Zaragoza 
(2h 32 min / 232 km)

2a corona: Tarragona (2 h 15min / 182 km)

1a corona: Lleida (1h 14min / 84 km)

Tremp
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Els elements que tindrem en compte per valorar l’accessibilitat turística de la zona són 
les oficines de turisme, els allotjaments, els restaurants i altres empreses de serveis.  

Oficines de turisme 

En total a la comarca del Pallars hi ha 4 oficines de turisme:  

 Tremp – Epicentre. 
 Pobla de Segur. 
 Conca Dellà. 
 Torre de Capdella (Vall Fosca). 

L’Oficina de turisme ubicada a Tremp compta amb un espai d’acollida de visitants on, 
a més d’informació del municipi, tenen informació de tota la comarca. 

Allotjament i restauració 

En general a la comarca es disposa de diferents tipologies d’allotjament repartides 
entre els diferents municipis que conformen l’oferta turística, tal com podem veure en 
la taula següent: 

Taula: allotjaments turístics, 2012 

Tipologia d’allotjament Tremp  Pallars Jussà 

Hotels 7 20 

Places d'hotels 230 712 

Càmpings 0 5 

Places de càmpings 0 1.794 

Turisme rural 3 60 

Places de turisme rural 39 476 

Albergs 1 4 

Places d’albergs 99 343 

Font: IDESCAT, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Es pot observar que es disposa d’una oferta modesta en quant a establiments i places 
d’allotjament, però, cal destacar, sobretot, l’antiguitat de la planta hotelera i, en 
general, els pocs serveis que aquesta ofereix. Cal destacar que les places hoteleres al 
municipi de Tremp són totes de categories inferiors (2 estrelles) i que no es disposa 
d’infraestructura hotelera de categories superiors. 

També es pot veure que hi ha una oferta d’establiments de restauració limitada (45 
establiments distribuïts per tota la comarca), amb una major concentració d’aquests a 
Tremp i la Pobla de Segur. 

Altres empreses i serveis 

El comerç, tot i la greu crisi que pateix i les dificultats que té, intenta posar-se en valor, 
sobretot el comerç relacionat amb els productes agroalimentaris, com ja hem comentat 
abans, amb la iniciativa “Al teu gust”, que gaudeix d’un important pel consens ciutadà i 
que aglutina productors, restauradors i comerciants de productes agroalimentaris del 
territori. 
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A Tremp hi ha una àrea d’autocaravanes amb 13 places d’estacionament. Hi ha zones 
de descans amb barbacoes en diferents punts de la comarca. 

En el territori hi ha diverses empreses que organitzen activitats de senderisme, esports 
d’aventura i turisme actiu, visites guiades, etc. Com a element interessant val la pena 
destacar que l’associació de turisme rural del Pallars ofereix als seus clients l’opció de 
sortides de mig dia o dia sencer amb guies a un preu reduït respecte la tarifa normal. 
Les visites guiades poden ser de temàtica cultural o natural o bé combinada, també hi 
ha visites basades en rutes d’herbes remeieres, bolets, etc.  

Les principals empreses de senderisme guiat són: 

‐ Grimpada (Cellers) 
‐ GeoPlay (Tremp) 
‐ Eureka (Tremp) 
‐ Photo Logistics (Tremp) 
‐ Rutes 4x4 Ignasi (Llimiana) 
‐ PireneTreck (Salàs de Pallars) 
‐ Taxi 4x4 Moyes (Capdella) 

Empreses d’esports d’aventura: 

‐ Acció Ponent (Talarn) 
‐ Intrepid Paintball (Tremp) 
‐ La Piràmide / Promotur Pallars (Cellers) 
‐ Parc de les olors (Claverol) 
‐ The Busseig Pallars (Molinos) 
‐ Yeti Emotions (Llavorsí) 

Agències de viatges: 

‐ Benitours (Tremp) 
‐ Pirineu Emoció Agència de Viatges (Pobla de Segur) 
‐ Franch Tours (Pobla de Segur) 
‐ Iltrida Viatges (Tremp) 

 
 

L’entorn socio-econòmic 

La comarca del Pallars Jussà és de les comarques amb menor densitat de població de 
Catalunya, 10,5 habitants per km2, mentre que la mitjana a Catalunya és de 235,8 
hab/Km2. Tremp, capital de la comarca, és el municipi més extens de Catalunya i, tot i 
tenir una densitat de població superior a la mitjana comarcal, segueix essent molt 
baixa, 21,5 hab/Km2. 

 

Estem parlant de xifres de població modestes, doncs la comarca compta amb poc més 
de 14.000 habitants segons dades del darrer padró municipal d’habitants (2012), 6.500 
dels quals es localitzen a la capital, Tremp. 

 

Taula: Població per grups d’edat, 2012 

 Tremp % Pallars 
Jussà 

% Catalunya % 

De 0 a 14 anys 902 13,85 1.707 12,10 1.183.272 15,63 
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De 15 a 64 anys 4.225 64,85 9.017 63,89 5.100.115 67,35 

De 65 a 84 anys 1.082 16,60 2.654 18,81 1.098.405 14,51 

De 85 anys i més 306 4,70 735 5,20 189.116 2,50 

TOTAL 6.515  14.113  7.570.908  

Font: IDESCAT, padró municipal d’habitants 

 

Podem observar que el percentatge de gent gran (de més de 76 anys) en el conjunt de 
la comarca és lleugerament superior que a la resta de Catalunya. Aquest és un fet que 
passa en zones de muntanya on hi ha una emigració de la gent jove cap a altres zones 
en busca d’oportunitats laborals, sobretot, i que comporta un envelliment de la població 
considerable.  

Si ens fixem en els habitatges, veiem que un 34,52% dels habitatges de la comarca 
són secundaris, és a dir, que són segones residències. Aquest percentatge és 
lleugerament inferior a Tremp, on és un 28,11%.  

 

Taula: Habitatges unifamiliars per tipus, 2011 

 Tremp Pallars Jussà Catalunya 

Principals 2.489 5.639 2.944.944 

Secundaris 1.308 3.786 470.081 

Buits 856 1.541 448.356 

Total 4.653 10.966 3.863.381 

Font: IDESCAT, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE 

 

Taula: afiliats al règim General de la Seguretat Social i Autònoms, per sectors 
d’activitat, 2012 

 Tremp % Comarca % Catalunya % 

Agricultura 129 6,22 540 1,44 32.329 1,17 

Indústria 94 4,53 245 6,52 441.376 15,91 

Construcció 212 10,23 438 11,65 172.839 6,23 

Serveis 1.638 79,02 2.538 67,48 2.128.033 76,70 

Total 2.073  3.761  2.774.577  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de IDESCAT del Departament d’Empresa 
i Ocupació 

 

Per sectors d’ocupació, però, veiem que el sector serveis (no només turisme, sinó que 
inclou comerç i altres serveis a la població local) és un sector d’ocupació important, 
amb quasi el 80% dels afiliats, per tant, molt per sobre d’altres sectors com el de 
l’agricultura. 
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El municipi de Tremp, i la comarca, compta amb nombroses associacions pertanyents 
al sector de serveis i comerços que reforça la idea de la importància que pot tenir 
aquest sector: 

‐ CAT: Comerç Associat de Tremp. 
‐ Associació Catalana de Xarcuters del Pirineu. 
‐ Associació de Turisme Rural Pallars Jussà. 
‐ Associació d’Hostalers del Pallars Jussà. 
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Els perfils de demanda 

En aquesta secció del present estudi es fa referència als diferents perfils de demanda 
existents per a l’oferta de turisme vinculat a la geologia. Si bé no hi ha estudis 
específics en relació als perfils del geoturista en termes generals, si que s’han realitzat 
en diferents destinacions (País Basc, Austràlia, Nova Zelanda, Itàlia, Estats Units,...) 
estudis de caràcter més o menys local que ordenen la demanda en perfils diversos. 
Aquests estudis ens permeten extreure una visió general dels grans patrons de la 
demanda que es van repetint independentment de les particularitats locals dels 
diferents destins geoturístics.  

En aquest sentit, s’aglutinen els diferents perfils en tres grans grups de demanda, dels 
quals s’intenta realitzar una instantània que ajudi a caracteritzar cadascun dels perfils 
detectats per tal de facilitar el disseny d’actuacions segmentades: 

 

 En primer lloc s’identifica el perfil de geoturista expert, professional 
especialista vinculat a algun dels àmbits de la geologia. Aquest és un perfil que 
visita la destinació seguint una motivació clarament relacionada amb el valor 
científic i la singularitat dels recursos geològics de la zona. És una persona 
altament informada ja abans d’arribar al destí, coneixedor del valor del que està 
visitant. Es tracta molt sovint d’un perfil que no és captat pels operadors del 
destí sinó que és ell qui escull el destí del seu viatge en funció de les seves 
motivacions tècniques i com les característiques del destí s’ajusten a les seves 
necessitats. 

En general, es tracta de perfils tècnics que treballen de manera professional en 
sectors vinculats a la geologia, ja sigui en el sector empresarial com en el 
sector de l’educació o l’àmbit públic. A la zona, s’hi constata ja la presència 
d’aquest segment de demanda des de fa anys, sobretot la de visitants vinculats 
a empreses d’hidrocarburs, els quals troben a la zona de Tremp i voltants un 
espai d’excel·lents condicions per a millorar la formació i el coneixement en el 
seu àmbit.  

El geoturista expert té com a particularitats que el seu mitjà de transport 
habitual per a accedir al recurs és bàsicament l’autobús (llogat), s’està a l’àrea 
com a mínim un dia tot i que habitualment hi fa estades mitges-llargues (3-7 
dies), i requereix de guies altament experts en la matèria. 

Aquest segment de demanda representa un volum potencial de turistes relatiu 
en termes totals, ja que el volum d’empreses i professionals directament 
vinculats a la geologia i amb nivells d’interès tant específic és limitat. Amb tot, 
es tracta d’un públic capaç de valorar les singularitats de la zona i, alhora, molt 
fidel i repetidor si les condicions al voltant dels recursos (infraestructura 
turística, serveis, seguretat,...) s’ajusten als seus alts nivells d’exigència. 
Alhora, tot i la dificultat de determinar el volum per la manca de dades d’aquest 
grup de demanda, si s’enfoca aquest grup des de la vessant internacional, hom 
podrà comprovar que el nombre total de turistes potencials, tot i ésser limitat 
degut a les característiques específiques del segment, representa un volum 
força important en relació a la capacitat de la infraestructura turística del 
municipi i els voltants.  

A més, en clau positiva, cal destacar que es tracta d’un segment de demanda 
fàcilment identificable i, per tant, sobre qui es poden realitzar accions d’atracció 
molt concretes i dirigides que en facilitin el coneixement de la destinació i dels 
serveis al voltant d’aquesta.  
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 Un segon perfil de demanda identificat és el que s’anomena geoturista 
amateur, el qual respon en general, a una persona aficionada al món de la 
geologia, amb amplis coneixements sobre la temàtica i que destinen una bona 
part del seu temps d’oci a activitats vinculades amb la matèria. Un exemple clar 
de grup que es podria incloure dins aquest perfil són les associacions sense 
ànim de lucre que engloben a persones o entitats interessades i amants de la 
geologia i les seves diferents vessants.   

En aquests moments, al destí hi ha poca presència d’aquest grup de demanda i 
és, segurament, el que major potencial de creixement presenta ja que és un 
mercat poc treballat i que es mou en grups organitzats des del seu lloc 
d’origen. En general es tracta d’un segment relativament fàcil d’identificar i 
contactar. Com a particularitats, cal destacar que aquestes són molt similars a 
les del geoturista expert. 

Aquest és un grup al qual cal atraure, ja que degut a que té interessos molt 
diversos, té multitud d’espais de visita en el seu punt de mira. En aquest sentit, 
sol ser un col·lectiu que es guia per la imatge i el posicionament del destí, que 
utilitza com a canals d’informació mitjans de comunicació especialitzats i que 
alhora valora els serveis complementaris que el destí pugui oferir a més dels 
recursos pròpiament geològics. Així doncs, un espai com Tremp i rodalies, amb 
uns recursos geològics de primer ordre i una molt interessant oferta 
complementària d’activitats turístiques  que aglutinen natura, gastronomia, 
cultura i zones de reconegut posicionament internacional (Barcelona, Gaudí, 
Dalí,...) fan que sigui una zona d’alt potencial interès per aquest grup.  

 

 El darrer perfil de demanda correspon al turista clàssic. Aquest darrer perfil, 
que fa referència al turista que no té un interès específic ni uns coneixements 
avançats de geologia. Com que es tracta d’un grup molt extens i amb una gran 
diversitat, es considera oportú realitzar una subcategorització d’aquest perfil. 
Així doncs, podem entreveure tres grans sub-perfils dins aquest grup de 
demanda: 

o El turista interessat, el qual està especialment sensibilitzat per la 
descoberta de l’entorn natural però no especialment interessat per la 
geologia tot i que sap que a la destinació hi ha recursos geològics i es 
mostra obert a conèixer-ho i aprofundir-hi d’una manera amena i no 
tècnica. La seva motivació principal gira al voltant de l’entorn natural i el 
medi rural, el descans i la descoberta de nous espais. En aquest 
subgrup també s’hi inclouen aquells que estan interessats en 
desenvolupar activitats lligades al medi natural com el turisme actiu i 
l’esport. Seguint aquest fil, veuen la geologia com un element 
interessant que ajuda a complementar les seves motivacions principals 
lligades a la descoberta de l’entorn.  

Aquest és un perfil més complex d’atraure, ja que si bé la zona té un alt 
valor a nivell natural, és cert que hi ha d’altres destinacions turístiques 
amb valors similars i que gaudeixen d’un major posicionament turístic. 
En aquest sentit, cal un gran esforç per a posicionar la destinació dins 
l’imaginari col·lectiu d’aquest grup com a un espai que dóna accés a 
una destinació turística relativament desconeguda. 

Com a particularitats del subgrup, destacar que es desplaça per la 
destinació  majoritàriament en cotxe, fa unes visites d’entre 2-3 hores 
de durada, i requereix de guiatge (ja sigui amb persona o material de 
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comunicació) amb un nivell tècnic mig però amb altes dosis 
d’interpretació. 

o El turista conscient, és aquell que arriba al destí conscient de 
l’existència de recursos geològics però no està interessat tant en una 
descoberta de coneixement dels recursos com d’una visita més 
superficial. En aquest sentit, necessita d’un discurs molt amè i distès 
que aconsegueixi transmetre el concepte sense que el turista hagi de 
realitzar un gran esforç de comprensió. Aquest grup té com a 
particularitats que la visita habitualment és una mica més curta (1-2 
hores) i lligada a altres atractius de la zona.  

o El turista inconscient, respon al perfil d’aquell turista que visita la 
destinació sense ésser realment conscient de l’existència de recursos 
geològics a la zona. En aquest sentit, es tracta d’un perfil sense 
expectatives en relació als recursos geològics i que, per tant, té un 
marge de sorpresa important si s’aconsegueix traslladar el discurs 
geològic de manera amena i entretinguda.   

 

Aquest tercer grup de demanda, tot i tenir diferents sub-perfils, es pot treballar 
envers dos grans grups en funció del seu origen. Així doncs, d’una banda s’hi 
pot englobar el públic català, provinent de l’àrea BCN i rodalies, que ja coneix la 
destinació  pel seu atractiu natural, cultural i gastronòmic, o ja sigui com a espai 
de pas cap a d’altres destinacions més reconegudes. 

L’altre gran grup segons l’origen seria el turista internacional, sobretot de caire 
europeu, que cerca noves zones de descoberta i on el clima pot jugar un paper 
diferenciador. En aquest sentit, tot i la complexitat que representa posicionar el 
destí dins el mercat turístic internacional, el fet d’ésser una destinació turística 
força desconeguda i amb molts atractius complementaris pot esdevenir un 
factor diferencial vers d’altres destinacions competidores.  

 

Si es posa en relació volums de demanda i temps i implicació d’aquesta amb les 
destinacions de turisme geològic, hom pot visualitzar que els volums de demanda més 
gran es troben en els públics que anomenem turista clàssic, mentre que els volums 
més reduïts es trobarien en el grup de geoturista amateur i expert. Per contra, el nivell 
de vinculació amb la destinació i els temps que s’hi destina, la balança es decanta per 
aquests dos darrers grups de demanda, que són els que més interès mostren per al 
recurs, mentre que el grup més extens en volum (turista clàssic) mostra poca 
vinculació amb el destí i visites més curtes/superficials.  
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La visió dels agents locals 
 

Amb l’objectiu de complementar l’estudi es va optar per incorporar també la visió 
d’agents locals significatius vinculats amb el turisme i el món de la geologia. Per a 
realitzar aquesta fase del projecte, des de l’Ajuntament de Tremp es va proposar un 
conjunt de personatges a entrevistar, entre els quals hi havia: 

 Gonzalo Rivas, director de l’Institut Geològic de Catalunya.  

 Jordi Franch, responsable de l’agència de viatges i autocars Franch Tours, 
especialitzada en el segment de geologia professional.  

 Joan Rosell, catedràtic d’estratigrafia i geologia històrica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  

 Àngel Galobart, cap del Grup de Recerca de Faunes del Mesozoic, Institut 
Català de Paleontologia Miquel Cruisafont. 

 Jordi Panisello, Guia de geologia. 

 Jeroen Nagtegaal, geòleg i propietari del celler de vi Sauvella a Orcau. A 
l’entrevista s’hi va sumar també el pare de Jeroen, un dels primers geòlegs que 
va treballar a la zona.  

 Núria Martí, propietària de l’agència de viatges Pirineu Emoció.  

 Rodrigo Gaete, director del Parc Cretaci Museu de la Conca Dellà. 

 Raül Bobet, propietari del Celler d’Encús a Talarn.  

 

Del conjunt d’agents proposats es va realitzar entrevistes semi-estructurades amb tots 
ells menys amb Joan Rosell, amb qui es va provar de contactar telefònicament i 
finalment no va ser factible. Amb tot, la visió des del punt de vista més estricte de 
geologia ha quedat cobert de manera àmplia per les valuoses aportacions realitzades 
per Gonzalo Rivas, Jordi Panisello i Jeroen Nagtegaal (juntament amb el seu pare, 
també geòleg).  

Amb tot, està previst que Joan Rosell, així com la resta de les persones entrevistades 
en aquesta fase del projecte, tingui un paper actiu en aquest procés ja que aquests 
són l’embrió del grup de treball que s’està gestant per a continuar desenvolupant el 
geoturisme a la destinació.  

 

La tècnica de l’entrevista és especialment útil per a extreure informació qualitativa, i 
més quan es parteix d’una estructuració per temes que facilita que les converses amb 
tots els entrevistats girin al voltant dels mateixos elements. En aquest sentit, el conjunt 
de temes que es varen tractar de manera sistemàtica en totes les entrevistes varen 
girar al voltant de: 

 La història de l’empresa o activitat de la persona entrevistada. 

 L’evolució del turisme a Tremp i rodalies. 

 La situació dels allotjaments i serveis.  

 La situació dels recursos i atractius.  

 El perfil del visitant de la zona.  
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 La geologia com a potencial turístic.  

 Aspectes a treballar per a incorporar la geologia com a valor turístic.  

 La relació entre els sectors.  

 El paper de l’administració.   

 

Així doncs, el que a continuació s’exposa és la visió dels entrevistats a partir de les 
conclusions extretes de les diferents converses mantingudes amb els agents locals 
entrevistes, organitzades per temàtiques. Referent al primer apartat de les entrevistes 
(La història de l’empresa o activitat de la persona entrevistada) la selecció dels agents 
ha permès conèixer amb certa profunditat diferents perfils professionals que tenen 
visions més coincidents sobre l’evolució turística del municipi/zona i l’aprofitament 
turístic de la geologia del que a priori podria intuir-se. En aquest sentit, i a grans trets, 
les persones entrevistades coincideixen en que la geologia té el potencial suficient 
com per a esdevenir un atractiu turístic, però també conclouen que aquest és un camí 
de llarg recorregut i que cal un gran esforç en la posada en valor dels recursos i en 
l’estratègia de comunicació dels elements per a fer que aquesta sigui una temàtica 
agradable per al turista. On també coincideix l’àmplia majoria dels entrevistats és en la 
necessitat de millorar en infraestructura turística, ja que l’actual ha quedat (tret de 
comptades excepcions) força estancada.  

 

L’evolució del turisme a Tremp i rodalies. 

Referent a la visió existent sobre l’evolució del turisme al municipi de Tremp i voltants, 
tot i que en general hi ha la percepció que es tracta d’una lenta evolució positiva, es 
pot destacar el fet que alguns dels entrevistats han establert el 2009 i la creació del 
producte turístic “El Tren dels llacs” com un cert punt d’inflexió turística. Aquest 
producte, a banda de funcionar per si mateix, ha permès també establir propostes 
vinculades (ex: Pallars Nostàlgic, de Pirineu Emoció) que tot i que són lentes de 
posicionar, comencen a donar certs fruits.  

Un altra element que està marcant l’evolució turística de la zona en termes 
d’internacionalització és el producte “El Cinquè Llac”, un producte de senderisme que 
està començant a funcionar en alguns operadors estrangers que el programen. 

A nivell de geologia, hi ha hagut una evolució positiva del nombre de visitants en el 
segment del públic professional, sobretot el vinculat al món dels hidrocarburs, que ja 
han establert unes dinàmiques de visita periòdiques que es mantenen en el temps i, 
fins i tot, van en augment. Amb tot, es comenta que per contra a nivell de públic 
general, la geologia no és massa coneguda, al mateix temps que no es percep un 
interès per aquest àmbit, segurament donat per la manca de coneixement del potencial 
existent i, alhora, per la manca de comunicació adaptada a aquest públic.  

 

La situació dels allotjaments i serveis.  

En relació als allotjament i serveis, aquí és on tots els agents entrevistats coincideixen 
que es tracta del “taló d’Aquil·les” de la zona. En general, hi ha una manca d’oferta 
d’allotjament i serveis en condicions. Es tracta d’un sector que, en termes generals, no 
ha evolucionat i fa que segments com el públic professional de geologia es plantegi 
altres ubicacions d’allotjament tot i fer les seves estades de treball a la zona.  

També és cert que el segment de les cases de turisme rural en general si que 
ofereixen un bon producte, però aquestes tenen com a gran limitació la seva capacitat, 
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que molt sovint no les fa aptes per a allotjar els grups que ja visiten les zona en termes 
de geologia.  

En clau positiva, alguns dels agents entrevistats remarquen que Tremp compta amb 
una posició d’avantatge competitiu per la qualitat dels recursos, i que la millora 
d’aspectes com l’allotjament i els serveis és quelcom subsanable si s’aconsegueix 
posar en línia interessos públics i privats.  

 

La situació dels recursos i atractius.  

Seguint el fil de l’anterior apartat, en clau positiva es destaca la qualitat i la singularitat 
dels recursos de caire geològic, a més de l’autenticitat de la zona. Aquests fets fan que 
es tingui una base de treball molt interessat sobre la qual construir un futur turístic 
remarcable, ja que també es compta amb l’avantatge que és una zona força 
desconeguda per al públic general i per tant, amb potencial de creixement.  

Per contra, i tot i que s’és conscient de la situació actual i la manca de recursos 
econòmics existent, es considera que cal endegar accions per a posar en valor 
aquests espais però intentant no desnaturalitzar la zona on s’actua per tal de 
preservar-ne l’autenticitat.  

 

 

 

El perfil del visitant de la zona.  

Sobre quin es creu és el perfil del visitant de la zona, en general és té la imatge de que 
a nivell de turisme generalista, el perfil d’aquest respon força a un públic català, 
bàsicament de Barcelona i àrea metropolitana, de mitjana edat, que es mou 
individualment, amb estades curtes i que repeteix. En canvi, es detecta poc moviment 
del turisme internacional, el qual es creu té un interessant potencial si es treballa de 
manera concreta i coordinada. Aquest turista que visita la destinació en general 
desconeix la geologia de la zona, tot i que si que coneix una mica la temàtica dels 
dinosaures.  

Respecte al perfil del visitant que arriba a la destinació per la geologia, aquest varia 
força respecte al turisme generalista, i és que aquest geoturista té un perfil molt 
internacional, que es mou en petits grups organitzats, amb estades mitges-llargues, 
amb cert poder adquisitiu i molt exigent.  

 

La geologia com a potencial turístic.  

Als agents locals entrevistats també se’ls va preguntar sobre el potencial de la 
geologia com a atractiu turístic. En aquest sentit, s’intueix que aquesta té de manera 
clara un potencial turístic per a posicionar la destinació però que cal diferenciar entre 
els públics objectiu. Així doncs, es creu important prioritzar sobre el públic professional 
i amateur vinculat ja al món de la geologia, que és un públic que ja coneix la temàtica i 
la zona, essent menys complex fer-hi arribar el missatge. Alhora, es tracta d’un 
segment de turisme que, com hem vist, realitza estades mitges-llargues (de setmana – 
deu dies), és de caire internacional i es mou en grups organitzats en temporades que 
no són especialment turístiques com la primavera i la tardor.  

En canvi, si es debat sobre el potencial de la geologia per a atraure un turisme més 
generalista o atret per la natura, es creu que aquest tindrà una evolució molt més lenta 
i s’evidencia que cal un major esforç (sobretot en comunicació i inversió en posada en 
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valor de recursos) per tal d’explicar el recurs de manera que es generin experiències 
lúdiques i amenes.  

En aquest sentit, es visualitza la opinió generalitzada que per a captar aquest turisme 
menys especialitzat cal realitzar un important esforç en la interpretació del recurs, amb 
visites acompanyades i d’altres dinàmiques que expliquin la importància de la geologia 
en el dia a dia, sortint una mica del concepte “geologia” en sentit estricte per a passar 
a un concepte més vinculat a les “ciències de la terra”. Es preveu complicat que algú 
visiti un recurs i pugui interioritzar la geologia ajudant-se només d’un plafó explicatiu.  

Al mateix temps, tot i que tots els agents entrevistats estan d’acord amb el potencial 
turístic de la geologia per a la zona, no es veu aquest recurs com un atractiu de primer 
ordre, sinó més aviat com a complement d’altres activitats o bé interioritzant-lo en els 
diferents discursos turístics de la destinació.  

 

Aspectes a treballar per a incorporar la geologia com a valor turístic.  

Quins passos creuen els agents entrevistats que caldria fer per a incorporar la 
geologia com a valor turístic? Aquí alguns d’ells coincideixen en indicar que el 
recentment inaugurat Epicentre hauria de ser l’espai que aportés els coneixements 
mínims al turista per tal de facilitar la descoberta posterior del territori. Amb tot, 
sorgeixen alguns dubtes al voltant de que l’accés a l’espai no sigui lliure, i que aquest 
cost faci que l’equipament no s’utilitzi en tot el seu potencial.  

En general, es creu que falta informació sobre geologia en els diferents espais de 
relació amb els visitants, alhora que hi ha poca senyalització dels punts i la que hi ha 
en alguns casos presenta deficiències de manteniment.  

Un altre punt que s’assenyala és el facilitar l’accessibilitat als recursos, sobretot 
pensant en l’accés mitjançant microbusos i cotxe degut a les distàncies entre els punts 
d’interès. Alhora, s’opina que cal creativitat a l’hora d’estructurar un discurs amè i 
entretingut que reforci l’espectacularitat de molts dels espais marcats com a punts 
d’interès geològic. Lligat a aquest punt de la creativitat, també es repeteix en diverses 
ocasions de lligar el concepte geologia amb el fet de que el visitant visqui una 
experiència, on hi intervingui la seva participació a mode jocs o elements vinculats. Un 
dels altres elements que ha sortit repetidament és la integració de conceptes, on per 
exemple el visitant pugui entendre com la geologia ha afectat la zona a nivell 
d’evolució de la societat, els oficis, la organització territorial,...  

A nivell professional, el valor que més cal treballar, a banda de la millora de la 
infraestructura turística, és la seguretat. Aquest és un valor bàsic per a aquesta 
tipologia de turista, fins al punt que elements com hospitals propers o serveis 
d’emergències es valoren per a la selecció del destí on realitzar l’estada. En aquest 
sentit, es posa d’exemple el cas de Mèxic, el que segurament és el millor destí a nivell 
de geologia però que ha perdut importància degut als problemes de seguretat del país 
i que han fet que les estades de recerca canviïn d’emplaçament.  

Seguint en l’àmbit del visitant professional, algun dels entrevistats apunta que podria 
ser interessant la creació del que es podria anomenar la “oficina geològica”, un espai 
des d’on es coordini tota l’estratègia per al posicionament en aquest àmbit i que actuï a 
mode d’aglutinador i de lligam entres els diferents agents implicats. Aquesta “oficina” 
estaria composada per la taula de treball del geoturisme i actuaria com a “finestreta 
única” per als agents que volen treballar en aquest àmbit.  

 

La relació entre els sectors.  
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En aquest cas, i degut a les característiques de la destinació, ens trobem en un àmbit 
on la major part dels agents vinculats al sector de la geologia i el turisme es coneixen, 
així com també aquells que es vinculen amb activitats al voltant d’aquests dos sectors. 
I a on, a més, en general hi ha bona relació tot i que molts apunten a que caldria una 
millor comunicació entre les parts per tal de conèixer millor el que tothom està fent. Es 
reconeix que molt sovint, en general degut a la operativa del dia a dia, aquest punt de 
relació amb altres es descuida una mica a no ser que s’hi tingui relació per aquesta 
gestió diària.  

En aquest punt, es comenta que segurament l’administració, podria actuar com a 
tractor d’aquestes relacions, incentivant i motivant a les parts.  

 

El paper de l’administració.   

Com s’ha dit anteriorment, a més de visualitzar a l’administració com a element central 
i connector entre els agents de la destinació, els entrevistats creuen que el paper de 
l’administració ha de ser el de facilitar la posada en valor dels espais geològics. Així 
doncs, espais com l’Epicentre prenen una significació especial, els quals actuarien 
conjuntament amb Tremp com a porta d’entrada a la destinació i a la geologia en 
concret, Entre les funcions que s’haurien de treballar de manera específica hi ha la de 
crear un veritable nucli de treball per a coordinar, organitzar i estructurar el producte 
geoturístic.  

També hi ha la sensació que tradicionalment la geologia no ha estat una aposta real 
de la destinació, tot i que sembla que ara hi ha la voluntat de que així sigui, el 
problema és que aquest és un procés molt lent i els fruits no es veuen a curt termini. 
Així doncs, en opinió dels entrevistats que des d’aquest àmbit públic caldria realitzar 
accions pensant en el llarg termini, que impactin en l’origen dels visitants, a mode de 
campanyes de sensibilització i conscienciació de la importància de la geologia. Seguint 
aquesta línia, un dels agents entrevistats fins i tot creu que seria molt positiu treballar 
en la línia de generar, a l’estil del programa de TV3 “Caçadors de bolets”, campanyes 
de de divulgació genèriques com a estratègia de posicionament a mig-llarg termini.  

Un dels altres punts on les persones entrevistades creuen que l’administració hauria 
d’incidir és en la millora de les competències lligades als idiomes, ja que hi ha la 
percepció que en molts espais, incloent les oficines de turisme, el nivell d’idiomes és 
força baix. 

 

En resum, podem considerar que les aportacions realitzades per les persones 
entrevistades, a qui estem molt agraïts de la seva col·laboració, han aportat un conjunt 
de matisos molt interessants que ha ajudat en l’anàlisi del potencial del geoturisme a la 
zona. 
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Proposta de productes turístics 
Amb les fases de recollida d’informació i anàlisi de dades ja realitzades, a continuació 
es desenvolupa una proposta de productes turístics vinculats als punts geològics 
analitzats que es podrien començar a desenvolupar per a un públic genèric mentre els 
agents del territori debaten sobre quin hauria de ser l’escenari o model turístic a 
treballar (exposats en l’apartat següent). Els productes proposats són: 

1. La geomotxilla. 
2. Els productes de la terra. 
3. Taller de fotografia paisatgística.  
4. Descobreix la geologia del Pallars. 
5. Terra de dinosaures. 
6. De la terra al cel. 
7. La força de l’aigua. 
8. Combinat amb Tren dels Llacs. 
9. Aprèn com funciona un GPS. 
10. La geologia al teu ritme.  

 

Així doncs, a continuació s’exposa, en format fitxa, una breu descripció de potencials 
productes turístics, amb l’explicació de quins recursos i agents s’hi haurien de veure 
implicats, així com als públic potencials als quals es dirigeix.  

 

Nom del producte: La Geomotxilla 

Descripció 

Paquet amb diverses activitats relacionades amb la geologia i 
la natura en general. 

La motxilla podria contenir: un mapa de la zona, uns 
prismàtics, una brúixola, fitxes explicatives, full de ruta 
(programa d’activitats), etc. 

Aquesta motxilla es lloga per un preu establert i cal realitzar les 
activitats que es proposen, omplint una sèrie de preguntes o 
fitxes. Un cop finalitzades les activitats es retorna la motxilla. 
Com a incentiu, es pot donar un petit record/obsequi a qui hagi 
realitzat totes les activitats proposades. 

Recurs 

Zona 1: Coll de Comiols, Jaciment de la Posa, Abella de la 
Conca, Estanys de Basturs 

Zona 2: Congost de Terradets, pantà de Terradets, Castell de 
Mur 

Zona 3: Congost de Collegats 

Zona 4: Congost de Mont-rebei 

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Empreses d’activitats de la zona 

Establiments d’allotjament (si es vol fer en forma de paquet de 
cap de setmana amb allotjament).  

Institut Català de Geologia (per supervisar el contingut i els 
materials didàctics) 
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Durada 
Poden haver-hi motxilles d’1 dia o de cap de setmana (amb 
més o menys activitats). També hi poden haver motxilles per 
diferents zones. 

Públic potencial 
Orientat principalment a un públic familiar, també apte per a 
escoles formant petits grups de treball.  

 
 
Nom del producte: Els productes de la terra 

Descripció 

Paquet de cap de setmana o visita d’una dia (matí i tarda) que 
pot incloure visites geològiques en combinació amb visites a 
productors locals de productes agroalimentaris.  

Primer caldria realitzar les visites geològiques (activitat 
guiada), que servirien per explicar com la geologia condiciona 
la forma de vida que es desenvolupa en un territori, al mateix 
temps que els productes de la terra que es conreen, es 
produeixen, etc. 

Per tant, després es podria fer una visita a alguna instal·lació 
de productes agroalimentaris (bodegues, formatgeries...) on 
també s’hi pot incloure la degustació d’aquests productes. 

Recurs 

Visita geològica:  

‐ Coll de Comiols i Estanys de Basturs  
‐ Monts de Salàs i Congost de Collegats 
‐ Vall del Flamisell i Congost d’Erinyà 

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Ajuntament de Tremp i els establiments adherits (Al teu gust) 

Empreses de guiatge 

Durada Cap de setmana o visita d’una dia (matí i tarda) 

Públic potencial Públic familiar en general i públic interessat en la gastronomia. 

 
 

Nom del producte: Taller de fotografia paisatgística 

Descripció 

Taller orientat a la realització de fotografia de paisatge, que es 
pot orientar a diferents nivells de coneixement, aprofitant la 
qualitat i diversitat dels paisatges de la zona, posant especial 
focus sobre els recursos geològics.  

Recurs Diversos en funció dels coneixements a transmetre.  

Agents implicats 

Empresa de guiatge. 

Expert en fotografia. 

Empreses d’allotjament / restauració.  

Durada 2 dies (cap de setmana) 

Públic potencial Públic aficionat a la fotografia. Diferents nivells.  
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Nom del producte: Descobreix la geologia del Pallars 

Descripció 

Programa de visites guiades de temàtica geològica per donar a 
conèixer aquests recursos per persones interessades però 
sense necessitat que siguin experts en el tema. Es tracta d’un 
programa de divulgació, l’objectiu del qual és acostar la 
geologia al públic en general. 

Es pot organitzar un calendari amb visites guiades ja 
programades, una de diferent cada cap de setmana. Cada 
visita tindria una durada aproximada d’unes 2 hores depenent 
del recurs. I cada una tindria un punt de sortida diferent. 

Aquestes visites es poden donar a conèixer des dels diferents 
establiments d’allotjament, restauració i entitats de promoció 
del territori.  

Recurs Es pot fer una visita a cada un dels recursos identificats 

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Empreses de guiatge 

Establiments de restauració i allotjament 

Durada 1 matí.  

Públic potencial Turistes i visitants del Pallars (captació de públic in situ) 

 
 
Nom del producte: Terra de dinosaures 

Descripció 

Activitat adreçada a públic familiar on els nens descobreixen 
com vivien els dinosaures i com es formen els fòssils. El taller 
es pot fer de manera independent o bé combinat amb visita 
sobre el terreny. Com a activitat, es pot fer un dinosaure de 
plastilina o paper.  

Recurs 
Jaciment de Posa (complementari, amb millores 
d’accessibilitat) 

Agents implicats 

Epicentre 

Museu de la Conca Dellà (tancat actualment) 

Empreses de restauració 

Durada Taller: 2-3 hores. Amb sortida: 1 dia. 

Públic potencial Públic infantil i familiar. 

 
 
Nom del producte: De la terra al cel 

Descripció 
Paquet que pot combinar una visita nocturna guiada de 
temàtica geològica amb una visita al Parc Astronòmic del 
Montsec. En aquest cas, estaria bé que els recursos geològics 
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escollits per la visita guiada fossin propers a la zona del 
Montsec (i no els del nord de la comarca) 

Recurs 
Comiols, Estanys de Basturs, Congost de Terradets, Congost 
de Mont-rebei, Castell de Mur 

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Parc Astronòmic del Montsec 

Empreses de guiatge 

Durada Cap de setmana 

Públic potencial 
Públic familiar i parelles/grups d’amics. El públic escolar també 
pot ser objectiu fent l’activitat entre setmana (tarda, nit, matí)  

 
 
 
 
 
 
Nom del producte: La força de l’aigua 

Descripció 

Les visites de temàtica geològica es poden combinar amb una 
visita al Museu Hidroelèctric de Capdella, d’aquesta manera es 
pot explicar la importància de la geologia i el relleu i 
l’aprofitament dels recursos per a l’activitat humana. 

Recurs Capdella i Estany Gento 

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Museu Hidroelèctric de Capdella 

Empresa de guiatge 

Durada 1 dia 

Públic potencial Obert a tots els públics.   

 
 
Nom del producte: Combinat amb el Tren dels Llacs 

Descripció 

Dins de les activitats que s’ofereixen en el Tren dels Llacs seria 
interessant poder afegir-hi activitats i visites relacionades amb 
la geologia. 

Per als que ho desitgin, poder contractar una visita guiada de 
temàtica geològica (en combinació amb altres visites que es 
puguin oferir) i l’empresa de guiatge pot traslladar els clients 
des de l’estació fins al recurs geològic.    

Recurs Parada de La Pobla (Congost de Collegats) i Tremp (no fixa) 

Agents implicats Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
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agents i fer-ne promoció) 

Empresa de guiatge 

Empreses d’allotjament (si dura més d’un dia) 

Durada 1 o 2 dies. 

Públic potencial El públic que utilitza el Tren dels Llacs 

 
 
Nom del producte: Aprèn com funciona un GPS 

Descripció 

Mitjançant el geocaching (joc de recerca de tresor a l’aire lliure 
utilitzant dispositius GPS), els participants es dirigeixen a unes 
coordenades GPS en concret i llavors intenten trobar el tresor 
ocult en aquesta ubicació. Es firma el llibre de registre i es 
torna el contenidor a la seva ubicació original. 

Es pot organitzar una xarxa de punts relacionats amb els punts 
d’interès geològic i organitzar-ho com si fos una gimcana on el 
que aconsegueixi trobar tots els punts sigui el guanyador.  

Recurs Tots els que es vulguin 

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Empresa d’activitats 

Altres empreses que s’hi vulguin implicar del territori 

Durada 
Si s’organitza a mode de gimcana, pot tenir una durada 
variable d’entre 1 i 2 dies.  

Públic potencial 
Públic familiar principalment i públic atret per les noves 
tecnologies.  

 
 
Nom del producte: La geologia al teu ritme 

Descripció 

Recorregut pensat per a fer en cotxe propi i on cadascú es pot 
realitzar el seu propi itinerari a partir de la columna vertebral de 
punts geològics.  

Es tracta d’oferir els diferents punts amb les explicacions per 
tal que el visitant pugui fer una visita autònoma en la major part 
dels espais, i adequar-se la ruta al seu propi interès.   

Recurs Variable en funció de l’accessibilitat amb cotxe.  

Agents implicats 

Entitat coordinadora del desenvolupament turístic dels 
productes relacionats amb la geologia (per coordinar els 
agents i fer-ne promoció) 

Empreses d’allotjament / restauració (que poden participar amb 
ofertes/menús específics)  

Durada 1 dia (amb possibilitat d’ampliar a 2 dies) 

Públic potencial Públic general. 
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Identificació de potencials escenaris de futur 
 

Tal i com s’ha exposat a l’apartat “Antecedents” de l’inici del document, durant el 
procés d’elaboració del present l’estudi l’equip de treball ha constatat la conveniència 
de centrar-se més en la definició de potencials escenaris de futur sobre els quals 
estructurar una estratègia turística per a la destinació que no pas en la concreció d’un 
conjunt de productes turístics tancats. Creiem fermament en que l’evolució i el futur 
d’una destinació turística, la qual es construeix a mig-llarg termini, requereix d’un debat 
intern entre els agents involucrats de la zona els quals treballen sobre una primera 
aproximació de quins podrien ésser els camins a seguir.  

Amb tot, i intentant donar també resposta a l’encàrrec inicial realitzat per l’Ajuntament 
de Tremp, l’equip ha treballat també en l’exposició d’un conjunt d’accions més 
concretes per a millorar els punts geològics i també articular productes turístics sobre 
aquests punts, permetent així treballar a la vegada a llarg termini (concreció 
d’escenaris) i també a curt termini (adequacions als punts geològics i creació de 
productes).  

En aquest sentit, queda clar que la rellevància i, sobretot, el valor estètic i escènic de 
determinats elements del patrimoni geològic pot convertir-los en recursos turístics 
suficientment importants com per transformar-se en un dels principals atractius d’un 
determinat entorn. De fet, en els últims anys ha anat prenent forma el concepte de 
geoturisme, entès com “viatjar amb l’objectiu d’experimentar, aprendre i gaudir del 
patrimoni de la Terra” (Hose, 2000). 

L’anàlisi del nombre de visitants d’alguns enclavaments naturals reflexa el poder 
d’atracció turística que exerceixen alguns llocs d’interès geològic. Alguns exemples 
són les coves del Drach (Mallorca), que reben a l’any prop d’un milió dos-cents mil 
visitants o la Cova de Nerja (Màlaga), que el 2006 va rebre més visitants (500.000) 
que el conjunt dels 24 parcs naturals d’Andalusia. Però l’exemple més significatiu és el 
Parc Nacional del Teide (Canàries), espai natural protegit per la seva gran rellevància 
ambiental i el seu protagonisme geològic, que amb tres milions i mig de visitants va 
superar al nombre conjunt de visitants del Museu de Prado (Madrid) i del Museu 
Guggenheim (Bilbao), i va ser més visitat que qualsevol altre monument espanyol.  

En el panorama internacional, alguns exemples són els 520.000 visitants anuals de la 
Calçada dels Gegants (Irlanda), els més de dos milions de visitants de Mamooth Cava 
(USA) o els més de quatre milions de visitants anuals al Parc Nacional del Gran Canyó 
(USA). Fins i tot alguns països basen bona part de la seva estratègia de 
desenvolupament i promoció en l’existència d’elements geològics singulars entre altres 
aspectes naturals i culturals, com Islàndia, Argentina o Nepal. 

Per tant, i si s’agafen les dades anteriors coma referències, és cert que el turisme 
geològic o geoturisme és una realitat, però també és cert que és una realitat que 
s’exerceix en la majoria dels casos de manera inconscient o involuntària i se li ha 
assignat altres noms com ecoturisme o turisme natural. En l’àmplia majoria dels espais 
exposats en els paràgrafs anteriors, la motivació principal del turista no es basa en la 
descoberta de la geologia com a tal sinó en la visita i descoberta d’espais singulars, a 
on en general hi realitzen visites superficials o de manera complementària a la visita 
d’altres espais.  

Així doncs, si bé al llarg del present document s’ha constatat la rellevància del 
patrimoni geològic de la zona de Tremp i la comarca del Pallars Jussà a nivell científic, 
també s’ha visualitzat que aquests recursos necessiten d’una forta dedicació per poder 
fer-los accessibles des de la perspectiva turística i, alhora, poder conjuntar diferents 
espais que generin la singularitat turística que cerca el turista. Una inversió no només 
de caire econòmic sobre els punts geològics destacats i el posicionament de la 
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destinació a nivell turístic, sinó també a nivell d’esforços globals en termes de 
pedagogia a la població, alineació d’objectius a llarg termini,...  

A mode de resum o conclusions, es voldria desenvolupar breument quines són les tres 
idees força que han resultat de les tasques realitzades al llarg de l’estudi que ens 
ocupa, i que giren al voltant de les següents reflexions: 

 
a. Els recursos geològics, si bé són de primer ordre a nivell científic, en la 
situació actual en general no estan preparats per a generar un flux 
important de turisme no especialitzat (geoturista expert/amateur). En 
aquest sentit, les pròpies característiques del recurs sovint en limiten la seva 
explotació turística degut a elements com ara la complexitat d’accessibilitat o la 
manca de senyalització i interpretació. Alhora, l’interès dels recursos geològics 
del territori és relatiu i desigual, atès que molts d’ells tenen un alt valor tècnic 
interessant per als grups de demanda professional o amateur, però que no 
tenen suficient valor turístic per a un turisme de perfil més generalista.  

En aquest sentit, per a que aquests recursos d’alt valor científic tinguessin 
interès per al gran públic haurien de vincular-se a d’altres valors com ara 
l’atractiu natural – cultural de l’entorn, la proximitat amb altres nodes turístics, la 
proximitat d’oferta bàsica o complementària, etc. I en el cas que ens ocupa, en 
determinats espais aquesta vinculació no és senzilla.  

b. La pedra (o el seu camp semàntic) pot esdevenir una identitat de marca. 
De fet, el principal potencial de la geologia rau en la seva transversalitat i en la 
capacitat per vertebrar un discurs o relat sobre la identitat del territori del 
Pallars Jussà. Des d’aquesta perspectiva, l’element geològic pot convertir-se 
també en un patrimoni (material i immaterial) diferenciat i de valor que permeti 
construir un imaginari col·lectiu, o travar un relat compartit en el conjunt de 
l’oferta del territori del Pallars Jussà, i que tingui la geologia com a 
denominador comú o com a element identitari o de marca. 

c. Es poden crear línies turístiques, en les que la pedra és un factor de 
diferenciació, però no el factor d'atracció principal. En aquest sentit, es 
conclou que una proposta interessant de treball giraria al voltant de la 
vinculació de la geologia a altres iniciatives i productes existents o potencials, 
amb la intenció d’incrementar l’atractiu mitjançant la suma de recursos. Així 
doncs, l’element geològic podria esdevenir un recurs complementari per al 
territori. A tall d’exemple, i seguint la tasca que ja es realitza tímidament des de 
part del territori, el fet d’introduir conceptes geològics en activitats com el 
barranquisme, l’enoturisme, el senderisme,... pot esdevenir una interessant 
línia d’actuació que ajudi a generar una imatge de marca del territori vinculada 
a  la geologia. 

 

Arribats a aquest punt, les reflexions exposades anteriorment ens permeten intentar 
plantejar diferents escenaris de futur que serien plausibles en funció de les 
motivacions i voluntats dels agents de la destinació. En aquest sentit, a continuació es 
detallen els tres escenaris de futur plantejats, els quals poden ser desenvolupats en un 
període de 3-5 anys: 

 

 Tremp, la Universitat de la Geologia.  
 Gastronomia, enoturisme i pedra. 
 Geologia, identitat del Pallars 
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Tremp, la Universitat de la Geologia.  

 

Descripció 

Aquest escenari respon al posicionament com a destinació turística especialitzada en 
el turista professional i amateur. En aquest sentit, tota l’estratègia gira al voltant de 
generar les actuacions i millores en els diferents àmbits (recursos, infraestructura, 
serveis complementaris,...) en base a les necessitats d’aquest segment de demanda. 
Tot i que es tracta d’una estratègia arriscada en tant  que l’especialització sempre 
comporta deixar de banda d’altres nínxols de mercat, es considera que és una línia 
molt interessant donat l’alt valor i la singularitat dels recursos del territori en relació a 
d’altres territoris que poden considerar-se competència treballant amb el segment del 
turista especialitzat com ara la zona Bolzano als Alps, Nàpols o Roma a Itàlia, Marsella 
a França, o les més properes d’Escalona (Ainsa) o Astúries.  

Aquest escenari parteix de la reflexió al voltant de que aquest segment de demanda és 
un segment que ja és present a la zona, amb una tradició i fidelitat, que té capacitat de 
creixement donada la importància i singularitat dels recursos de la zona i la 
desconeixença existent encara sobre l’espai. Alhora, si quelcom s’evidencia sobre el 
procés d’aprenentatge i coneixement de la geologia, és que tot i que es composa 
evidentment d’una part de teoria significativa, es recolza de manera molt important 
amb el treball de camp, amb la visita als espais per a poder conèixer de primera mà 
allò explicat en el camp teòric.  

Així doncs, el fet que el territori i el recurs geològic prengui tanta importància per 
aquest segment de demanda fa que la destinació pugui treballar per posicionar-se dins 
el mercat com un espai important. Alhora, si a aquesta qualitat i singularitat dels 
recursos la destinació s’hi és capaç de generar les millores necessàries al voltant de 
les infraestructures i els serveis que es demanden es pot obtenir una destinació 
turística de primer ordre per aquesta tipologia de turisme.  

Alhora, aquest és un segment que ja s’està treballant no només des de l’àmbit de les 
visites de professionals/amateurs a la destinació, sinó també des de la vessant de la 
organització d’esdeveniments vinculats (Congrés de Paleontologia, Universitat d’Estiu), 
la participació en amb diferents intensitats en la publicació de material 
tècnic/acadèmic, la creació d’aules d’aprenentatge,...  

Amb tot, totes aquestes importants tasques es van realitzant sense una aparent 
estratègia que faciliti el reconeixement de la destinació com aquest espai especialitzat 
en el turisme geològic d’alt nivell. Per aquest motiu, un element que podria ser 
considerat altament positiu per a la consolidació d’aquest escenari seria la implantació 
d’un centre de referència en l’àmbit de la geologia entès més des del punt de vista del 
foment de la investigació i la divulgació, coordinant-ne l’estratègia global. És el que 
hem anomenat “La Universitat de la Geologia” intentant transmetre aquesta idea d’un 
centre que serveixi com a espai formatiu, campus per a estades de recerca, laboratori 
de treball, coordinació de visites als recursos, connexió entre grups de treball,... que 
alhora es complementaria amb el ja existent Institut de Geologia de Catalunya més 
orientat a tasques de supervisió, assessorament i prevenció a nivell de Catalunya.  

En aquest estadi de l’estudi, tot i que creiem que es tracta d’una decisió que correspon 
prendre als agents de la destinació, pensem que una ubicació interessant d’aquest 
centre podria ser l’espai que actualment ocupa l’Acadèmia Militar a Talarn si aquesta 
finalment varia la seva ubicació actual.  

Segments  
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Es determinen un conjunt de segments de demanda objectiu per al present escenari 
de futur que es vinculen als grups anteriorment identificats com a “geoturista expert” i 
“geoturista amateur”, els quals estan formats per professionals individuals, empreses 
vinculades a la geologia, associacions i grups amateurs i el col·lectiu vinculat al món 
educatiu (professors i alumnes, sobretot en l’etapa universitària).  

Productes  

En relació a productes turístics concrets que es podrien desenvolupar dins aquest 
escenari de futur es vincularien a estades de grups segons especialitats tècniques ja 
sigui en format  visites, seminaris combinant geologia i amb la descoberta de l’entorn 
facilitant la combinació de treball i oci.  

En aquest àmbit, la creació de packs com els que algunes empreses de la zona ja 
realitzen serveix d’exemple idoni per a visualitzar l’essència d’aquest escenari: Packs 
turístics amb una estada a la zona de 5-7 dies on es realitzen sessions de formació 
combinades amb visites al territori per a la observació sobre el terreny, que es 
complementen amb la descoberta de la gastronomia, l’enologia o bé altres atractius 
turístics (fins i tot emprant Barcelona com a atractiu).  

Un altre exemple de producte turístic, tot i que no és un producte en si sinó més aviat 
una línia d’actuació, és la creació d’un calendari estable en el temps d’esdeveniments 
enfocats a la demanda específica on s’hi incloguin diferents formats de trobada com 
seminaris, workshops, congressos, presentacions,... En aquest cas concret, la creació 
de l’espai de coordinació que es comentava anteriorment seria una peça significativa 
en la vertebració d’aquesta línia d’actuació.  
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Gastronomia, enoturisme i pedra  

 

Descripció 

El segon escenari plantejat és el que pretén desenvolupar la gastronomia i 
l’enoturisme a partir del concepte de la “pedra”. Aquests dos elements tenen una 
vinculació molt estreta amb les característiques geològiques de la destinació i, en 
conseqüència, es pot establir un discurs que relligui els tres elements per a transmetre 
un relat (storytelling) capaç d’atraure nous turistes a la destinació i, alhora, faciliti la 
descoberta del recurs geologia per part de segments de demanda que no hi estan 
especialment interessats.  

En aquest sentit, la destinació compta amb un elevat nombre de petits cellers que 
treballen per a la recuperació i potenciació del vi produït en aquesta zona, que té una 
llarga tradició sobretot en la producció de vi a nivell particular. Alhora, es compta amb 
una combinació de petits cellers que acaben de començar el seu projecte amb cellers 
que produeixen vins que gaudeixen de reconeixement internacional.  

A nivell gastronòmic, si bé la zona té un conjunt de singularitats gastronòmiques i de 
productes d’alimentació que la fan diferent d’altres destinacions, és cert que cada 
destinació té les seves pròpies singularitats i, per tant, el posicionament a partir de la 
gastronomia resulta complexa. Amb tot, es creu que dotant al discurs gastronòmic del 
valor afegit de la geologia pot esdevenir una singularitat atractiva per al turista.  

Aquest escenari té, en clau d’avantatge, la particularitat que ja s’està treballant a nivell 
global de destinació (gastronomia) i com s’ha dit, compta amb un interessant teixit 
empresarial lligat al món del vi. D’aquesta manera, l’esforç més significatiu a realitzar 
per a la consolidació d’aquest escenari es vincula a treballs de coordinació i 
conscienciació del valor de la geologia als agents implicats i al treball en termes de 
comunicació i discurs turístic per tal d’atraure els segments de demanda objectiu.  

Amb tot, aquest escenari també ha de conviure amb el desavantatge que hi ha d’altres 
destinacions properes que tenen molt més treballats els conceptes enoturisme i 
gastronomia, com poden ser la zona del Priorat, el Penedès o fins i tot la zona de 
l’Empordà. Si bé això és cert, i per tant l’esforç de posicionament és alt, aquests 
territoris basen la seva comunicació en les particularitats de l’espai, però en general no 
empren el discurs de la geologia per a comunicar la destinació, i per tant, aquest pot 
ser un element de diferenciació.  

 

Segments 

En relació als segments de demanda objectius dins aquest escenari, aquests es 
vinculen bàsicament amb el “turista clàssic” que s’ha exposat en l’apartat de demanda 
(el públic familiar que es mou per oci general, el públic metropolità que cerca ambients 
rurals), al que cal sumar-hi aquell públic motivat de manera especial per la 
gastronomia – enologia (ja sigui nacional o estranger).  

 

Productes 

Com a productes turístics concrets que es podrien treballar en aquesta línia 
estratègica s’hi poden trobar exemples com ara: 

 la eno-geologia, on es combina la visita al territori amb la degustació dels vins 
de la zona seguint el fil conductor de la geologia, com ja està realitzant alguna 
empresa de la destinació (Celler Vila Corona). 
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 els paquets combinats gastronomia-enoturisme, que obren la possibilitat a la 
combinació de descoberta de la geologia a partir de la degustació de plats i 
vins de la zona, o bé a partir de tallers de cuina que permetin al visitant un 
major grau d’interacció i experiència turística.  

 estades per participar en l’elaboració del vi, que seguint l’estela de la 
participació i l’experiència, poden permetre al visitant combinar les seves 
estades a la zona per a descobrir la geologia amb la participació en les 
diferents fases d’elaboració del vi.   
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Geologia, identitat del Pallars Jussà  

 

Descripció 

Aquest darrer escenari que es presenta a continuació, com ja s’intueix a partir del títol, 
gira al voltant de convertir la Geologia en la base de tot el desenvolupament del 
territori, fent que la geologia es trobi present en tots els àmbits de la vida de la zona, 
no tant sols a nivell turístic, ja que per a que aquest escenari tingui èxit en part la 
mateixa població local hauria de ser conscient de la riquesa i singularitat de l’espai i 
ésser-ne difusora. 

En aquest sentit, a nivell turístic la presència de la geologia s’hauria de visualitzar a 
diferents nivells en base als diferents segments de demanda que s’han identificat 
anteriorment i que necessiten d’informacions i formats de comunicació diferenciats. 
Així doncs, a tall d’exemple, en aquest escenari el que es persegueix és que un turista 
realitzi una pràctica esportiva per l’entorn natural de la zona (senderisme, 
barranquisme, ràfting,...), gaudeixi de la gastronomia, visiti el patrimoni o conegui la 
història del territori pugui ser conscient de que tot té a veure amb  unes particularitats 
geològiques específiques i que fan la destinació una mica diferent a la resta.  

Aquí és on entren també conceptes com el moviment “slow”, que poden ajudar a 
generar un relat vinculat a la pedra que es sustenti sobre una dinàmica tranquil·la que 
tradicionalment ja s’associa als entorns rurals però que alhora lliga de manera molt 
interessant amb la geologia i els seus tempos d’evolució.  

En aquest escenari, l’esforç més important radica en el treball sobre la pedagogia a la 
pròpia població local i en especial a la indústria turística i vinculada per tal de que es 
sigui conscient del valor de la geologia. Alhora, un altre esforç important, a part de la 
comunicació vers els potencials turistes, es vincula en dotar a la indústria turística de 
les eines i els coneixements per tal d’explicar a diferents nivells i de manera correcta 
com es relaciona la geologia amb els diferents àmbits turístics.  

A l’hora d’identificar potencials competències vinculades a aquest escenari, 
segurament la més pròxima es troba a la zona de la comarca de Sobrarbe, els quals 
han establert la geologia i la descoberta de l’entorn com un dels pilars de 
desenvolupament turístic fins al punt d’auto-anomenar-se el “Geoparc dels Pirineus”.  

En aquest sentit, es creu que la vinculació de la comarca a la marca “Geoparcs” 
donaria l’impuls per a col·locar la geologia com a identitat base de la destinació. Si bé 
és cert que a Catalunya actualment es compta amb el Geoparc Catalunya Central, el 
municipi de Tremp compta amb una peça molt significativa en relació a la geologia i la 
seva conservació, promoció i divulgació: la seu de l’Institut de Geologia de Catalunya. I 
es va triar aquesta ubicació justament per la importància del patrimoni geològic de la 
comarca. Per tant, des d’aquí es podria liderar una iniciativa de crear una Xarxa de 
Geoturisme em el territori català. El model a seguir podria ser el de la Xarxa 
Geobasque (Xarxa de Turisme Geològic al País Basc), on diferents territoris 
estructuren una proposta de producte turístic conjunta, generant fluxos entre territoris i 
augmentant el potencial d’atracció vers els mercats. De fet, la opció de que la 
destinació opti a la qualificació de “Geoparc” ja ha estat alguna vegada posada sobre 
la taula per agents del territori, sobretot a partir d’una proposta vinculant el Pallars amb 
la zona del Montsec.  

Alhora, si bé es compta amb el Geoparc de la Catalunya Central, és cert que l’oferta 
de geoturisme a nivell català no està estructurada. Així doncs, el fet de constituir 
aquesta xarxa indicant els diversos punts d’interès i les principals geozones i definint 
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uns programes conjunts de promoció i posada en valor turística és una oportunitat per 
Tremp i la zona de liderar el producte geoturisme a nivell català.  

Per a fer-ho, caldria desenvolupar un projecte d’ampli abast on de manera inicial 
s’identifiquessin les diverses geozones a nivell de tot el territori, ja que la comarca del 
Pallars Jussà seria una geozona, així com ho seria el geoparc de la Catalunya Central, 
però es podrien identificar altres geozones com la Zona Volcànica de la Garrotxa o els 
penya-segats del Collsacabra. 

 

 

Segments 

Pel que fa als segments de demanda objectius d’aquest escenari, en realitat aquest és 
un escenari que és vàlid per a captar la totalitat dels grups de demanda identificats 
anteriorment, ja que si es fa atenció als grups més experts o especialitzats, el fet 
d’obtenir aquesta certificació el que fa és dotar de valor a la destinació, i d’altra banda, 
per als segments menys vinculats a la geologia, s’obra una nova porta en termes de 
comunicació i valor turístic que pot permetre una major captació de visitants, sobretot a 
nivell internacional i que ja són visitants de la xarxa de geoparcs.  

 

Productes 

A nivell de productes turístics potencials en aquest escenari no es creu que sigui tant 
significatiu la proposta de productes sinó en que caldria incorporar conceptes de 
geologia als diferents productes i paquets turístics. Així doncs, com ja es realitza en 
alguns casos, es trobarien exemples com la incorporació d’explicacions de com la terra 
afecta a l’elaboració del vi, com l’aigua i les característiques de la pedra han pogut 
afectar un conjunt de barrancs aptes per a la pràctica turística, el perquè es genera 
potència elèctrica o com és que cert castell està ubicat en cert emplaçament.  

Alhora, caldria donar valor a productes que ja han estat iniciats com ara el “Terra de 
dinosaures” que connecta Isona (dinosaures), Coll de Nargó (ous) i Fumanya 
(petjades), però que no estan degudament posicionats.  

També, tot i que no és un producte turístic pròpiament dit es pot treballar per a la 
integració dels serveis complementaris, seguint l’exemple d’altres destinacions 
geoturístiques (Garrotxa per exemple), creant una associació d’establiments amics”. 
Es tracta principalment d’allotjaments i restaurants concentrats que siguin capaços 
d’oferir informació necessària sobre la zona i els recursos geològics. Aquests 
establiments funcionarien també com oficines d’informació per als seus clients ja que 
haurien de disposar d’informació gràfica publicada. A canvi aquests llocs apareixeran 
publicitats i recomanats als diversos materials que s’editin. 

També es poden implicar en aquesta iniciativa empreses d’interpretació i de turisme 
actiu que realitzen activitats d’aventura i visites guiades al territori. Aquestes empreses 
hauran d’acreditar la qualitat de les seves sortides. 
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A mode de conclusió 

 
Un cop realitzades totes les fases del present projecte, i tot i que una de les 
motivacions inicials del present encàrrec era visualitzar les opcions de generar 
productes turístics lligats a la geologia per al gran públic, l’equip responsable de 
l’estudi planteja a l’Ajuntament de Tremp que es prengui un cert temps per a generar el 
debat suficient amb el territori que permeti conèixer els diferents escenaris proposats 
en aquesta darrera fase del treball i prendre decisions consensuades envers el futur 
turístic de la destinació.  

Alhora, l’equip de treball es permet aporta la seva visió sobre el futur de la destinació 
incidint en el fet de la conveniència de treballar de manera més intensiva amb l’objectiu 
d’aprofundir de manera prioritària en la vinculació de la destinació amb els 
segments de demanda geoturista expert/amateur,  que ja és present a la destinació 
i que la valora per la seva riquesa de recursos i singularitat.  

En aquest sentit, la direcció dels esforços vers aquest segment de demanda és 
probablement una línia d’actuació que pot aportar major retorn a curt termini, ja que es 
tracta d’un públic que no requereix de grans actuacions sobre els recursos 
(senyalització, interpretació,...), que segurament és un dels públics que millor preserva 
i valora l’espai i, al mateix temps necessita d’una oferta de serveis complementaris 
més àmplia (allotjament, guiatge, transport, activitats paral·leles,...). Amb tot, aquest 
tipus de públic també necessita d’una millora substancial de l’oferta turística 
complementaria (sobretot a nivell d’allotjament) de la destinació per tal s’ajusti als seus 
requeriments de qualitat i seguretat.  

Evidentment, aquesta proposta de focalització o priorització dels esforços vers el 
segment professional no fa que es descarti el desenvolupament d’altres actuacions 
turístiques per a la captació d’un flux interessant de públic generalista. El fet, de 
treballar per a l’augment dels segments de demanda més generalista emprant la 
geologia com a base requereix d’una visió de treball a llarg termini degut sobretot a 
que cal implementar millores sobre els propis recursos (com s’ha vist en l’anàlisi dels 
punts geològics), que l’estructuració de productes turístics combinant diferents agents 
és complexa i, sobretot, requereix de grans esforços en termes de comunicació per tal 
de posicionar-se en el mercat turístic.  

És ben cert que d’altres destinacions reben significatius volums de visitants degut a les 
particularitats geològiques, però en general aquestes visites estan lligades a elements 
singulars (cas del Teide, Gran Canyon, volcans a la Garrotxa) que han esdevingut 
icones més o menys reconegudes després d’anys de treball en el seu posicionament 
no com a elements geològics sinó com a elements de natura o fins i tot turisme actiu.  

 


