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Justificació 
 
 
La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en una estratègia de 
dinamització turística, en el marc del programa Treball a les 7 comarques, que 
ha aconseguit resultats notoris en la col·laboració públic-privat i en el 
posicionament en els mercats d’alguns dels productes turístics més singulars. 
 

El procés ha tingut diverses etapes: 

 El 2010 es va plantejar un “Seminari Productiu per al Desenvolupament 
Turístic”. Es va adreçar a un col·lectiu de persones que poguessin exercir un 
paper protagonista en relació al turisme local. 

Els resultats es van plasmar en un document titulat “Elaboració del pla d’acció 
per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”.  

 El 2011 es va avançar en la consolidació de productes i en la millora de treball 
conjunt.   

Entre els resultats obtinguts hi ha l’edició d’un Dossier professional-Catàleg de 
producte.  Aquest dossier, en cinc idiomes, es pot descarregar de 
www.pallarsjussa.net/descarrega-de-fulletons/dossier-professional s’ha 
convertit en un instrument clau en la presentació turística de la comarca, la 
concertació amb institucions turístiques vinculades en aquest territori, l’atenció 
a mitjans de comunicació i generació de notícies, l’assistència a workshops i el 
contacte amb operadors especialitzats. 

 Durant el 2013 a més, el paper del tècnic de desenvolupament local i turístic 
que va incorporar el Consell Comarcal, va ser cabdal per avançar en la cultura 
de cooperació en els programes de dinamització turística. 

Així mateix, l’estiu del 2013 es va obrir al públic l’Epicentre, un espai que està 
esdevenint el punt neuràlgic de l’activitat turística. La comarca per tant ja 
disposa d’un equipament de referència i d’uns actors disposats a treballar 
conjuntament. 

 

Els resultats obtinguts en els darrers anys es poden definir com a molt satisfactoris. 
La consolidació de productes turístics innovadors i atractius per a mercats de 
proximitat i internacionals es veu reflectida en la renovació del dossier professional 
de productes turístics amb la incorporació de nous productes i la implicació de més 
empreses. 

També, en la repercussió que tenen algunes de les iniciatives que s’estan 
desenvolupant, entre d’altres: 

 L’impacte que està tenint la nova ruta de senderisme de El Cinquè Llac, que 
ha tingut ressò en mitjans de comunicació nacionals i internacionals i un 
augment notori de clients interessats en comprar aquest producte. 

 La major presència de clients europeus a la comarca. 
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 El reconeixement d’algunes iniciatives empresarials amb l’atorgament de 
premis per part de diverses institucions. 

 La celebració de l’edició de un workshop de la marca Pirineus el 2014 a la 
localitat de Cellers, amb la presència de uns 20 operadors nacionals i 
internacionals, i de 55 empreses i entitats catalanes amb oferta turística 
vinculada als Pirineus. 

 La celebració d’un camp de treball de recuperació de patrimoni rural a 
l’entorn de la ruta del Cinquè Llac, per part d’estudiants universitaris 
holandesos, durant el 2014 i 2015. 

I tot això, en moments en què el sector turístic i molt especialment, el situat en 
zones rurals està patint de valent les conseqüències de la reducció dels fluxos 
vacacionals, principalment dels mercats de proximitat. 

 
L’interès per part de la Generalitat de Catalunya de promoure la declaració de la 
zona del Montsec com a Parc Natural va fer que els ajuntaments, la societat civil i 
les empreses vulguin disposar de tota la informació i assessorament possible per 
avaluar les oportunitats i amenaces que pot generar aquesta figura de protecció, i 
tenir arguments a l’hora de prendre decisions relacionades amb el disseny del nou 
Parc, aprofitant les oportunitats que representa un espai protegit, com a mitjà de 
desenvolupament econòmic i turístic. S’ha de tenir en compte que aquest espai 
està inclòs en la Xarxa Natura 2000. 
 
Per contrarestar les possibles reticències i dificultats que alguns actors del territori 
poden posar a la declaració del Parc Natural, tal com ha succeït en moltes altres 
comarques del nostre país, el Consell Comarcal val creure important disposar del 
màxim d’informació disponible sobre la repercussió social i econòmica en altres 
zones i de les oportunitats per a la creació i consolidació d’empreses de diversos 
sectors econòmics. 
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Objectius 
 

Objectiu general 

Conèixer en profunditat les oportunitats que pot generar la declaració del Montsec 
com a Parc Natural en les estratègies de dinamització socioeconòmica del territori i 
en la creació de noves oportunitats d’ocupació. 
 
 

Objectius específics 
 
 Disposar de models de referència sobre l’impacte en la dinamització 

socioeconòmica del territori que s’han generat a partir de la declaració de Parc 
Natural en altres zones de muntanya, així com d’altres espais inclosos en la 
Xarxa Natura 2000.  

 Tenir informació contrastada sobre la tipologia de serveis i activitats que 
requereixen els practicants de l’ecoturisme i del turisme de natura. 

 Identificar exemples de bones pràctiques de com empreses d’altres territoris 
s’han adaptat per acollir aquests segments específics de visitants i quines noves 
tipologies d’empreses han aparegut en aquests territoris. 

 Identificar exemples de bones pràctiques de com empreses agroalimentàries 
d’altres territoris s’han adaptat a la declaració d’un parc natural, i quines noves 
tipologies d’empreses han aparegut en aquests territoris. 

 Identificar els canals de promoció i comercialització que s’utilitzen per donar a 
conèixer les ofertes d’ecoturisme, turisme actiu i productes agroalimentaris en 
zones de muntanya. 

 Disposar de criteris que s’han incorporat en processos de planificació dels usos 
dels nous Parcs Naturals, que permeten la compatibilitat entre conservació i 
desenvolupament endogen. 
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Activitats realitzades 
 

Les activitats realitzades i els productes resultants són els següents: 

 

1. Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya que han esdevingut 
motors de desenvolupament local i econòmic del territori en el qual estan 
integrats. 
 

Es va consensuar amb el Consell Comarcal, a partir d’una selecció prèvia per 
part de DCB, quins podien ser els parcs que per la seva evolució i/o 
característiques similars al Montsec podien aportar major informació. Dos casos 
eren de Catalunya (Garrotxa i Montsant), 2 de la resta de l’estat espanyol 
(Guara i Gorbeia) així com un de l’estat francès.  

Es van seleccionar els cinc parcs següents: 
 

- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
- Parc Natural de la Serra de Montsant 
- Parque Natural de Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 
- Parc Naturel Regional des Pyrenées Catalanes 
- Parque Natural de Gorbeia  
 
D’aquests parcs es va elaborar una fitxa amb la informació següent: 
 

- Extensió 
- Municipis que comprèn 
- Data de declaració 
- Hàbitats representatius 
- Volum de visitants 
 

 
- Equipaments 
- Oferta turística 
- Característiques de la web 
 

En el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc Natural 
de la Serra de Montsant, les fitxes es complementen amb un apartat de 
testimonis d’empreses de la zona a través de quatre entrevistes qualitatives. 
 
Complementàriament, tenint en compte l’interès dels municipis i població local 
en integrar-se en la dinàmica del futur Parc, es van analitzar els models de 
gestió de diferents parcs naturals de Catalunya, així com el de la Sierra y 
Cañones de Guara, per tenir-ne una radiografia i conèixer el paper i pes 
específic que tenen els actors locals públics i privats. 
 
Es tracta dels següents: 
 

- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter 
- Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 
- Parc Natural del Delta de l’Ebre 
- Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
- Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran 
- Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 
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La informació es va complementar amb les visites realitzades a dos d’aquests 
parcs, concretament al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i al 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, tal com s’explica en el punt 7 
d’aquest document de justificació. 

 

La informació detallada es troba al capítol 3 de l’Estudi que s’incorpora 
com Annex 
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2. Anàlisi de l’oferta turística existent a l’entorn del futur Parc Natural i les 
potencialitats que representa la figura de Parc Natural per a la millora la seva 
activitat, generant nous segments de visitants, identificant els productes que 
s’estan oferint i els canals de comercialització que s’utilitzen. 
 
 
La informació d’aquest capítol no pretén ser un inventari exhaustiu de tots els 
recursos i atractius i serveis turístics que ofereixen els municipis amb terme en 
el futur Parc Natural del Montsec. La cerca s’ha focalitzat en els continguts 
d’alguns dels inventaris i publicacions de referència a nivell de Catalunya amb 
informació sobre els actius turístics de la zona en qüestió. 

Es tracta de la informació proporcionada en la fitxa Montsec del Observatori del 
Paisatge, en l’estudi realitzat per INSETUR sobre el patrimoni geològic del 
Pallars Jussà, en la documentació del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente i la Fundació Catalunya-La Pedrera, respecte a la zona de Mont-
rebei o la informació de la web del  Centre d’Observació de l’Univers i Destinació 
Starlight. 

S’ha analitzat així mateix el contingut de 
webs d’interès turístic (de Lleida i de 
Catalunya) i el número especial de la 
revista DESCOBRIR, dedicat al Montsec. 

En resum, s’ha tingut un interès especial 
en conèixer la visió promocional i 
turística dels recursos del futur Parc. 

Aquest recull es complementa amb 
l’anàlisi de l’oferta de serveis turístics i 
de productes agroalimentaris de la zona. 
 
També s’ha fet una primera identificació 
de 39 productes turístics que ofereixen 
les empreses.  Es tracta principalment de 
excursions guiades de bicicleta, 
senderisme, cavall, etc. i activitats 
educatives. 
 

 

 

 

La informació detallada es troba al capítol 2 de l’Estudi que s’incorpora 
com Annex 

 

 

8



Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva integració en la dinamització 
turística de la comarca del Pallars Jussà_document de justificació 
 

3. Identificació de les oportunitats de crear noves empreses que ofereixin serveis 
vinculats a la descoberta del Parc, a la comercialització de producte local, a la 
pràctica d’activitats recreatives en el medi natural, etc. 

 
Els espais naturals protegits juguen un paper vital en la protecció de la 
biodiversitat a nivell mundial. Les funcions principals d’un espai natural protegit 
són la conservació mediambiental i la protecció territorial. Però aquests espais 
també representen un valor social i econòmic molt important, ja que són àrees 
d’esbarjo cada vegada més demandades per les nostres societats, i tenen una 
gran capacitat generar beneficis socials i econòmics pel conjunt del territori on 
es troben, especialment en zones de muntanya. 

La documentació preparada per donar resposta a aquesta activitat s’ha centrat 
en quatre temàtiques que donen arguments tant als territoris com a les 
empreses, dels avantatges d’esdevenir un Parc Natural. 

En primer lloc, es fa èmfasi en la importància dels espais protegits a nivell 
mundial, aportant dades i sobretot informació que demostra que els valors 
mediambientals d’un Parc són la seva raó de ser. S’ha de tenir present però, la 
seva complementarietat amb els valors socials i socioeconòmics del territori on 
estan ubicats. En altre cas, s’estaria parlant d’una altra figura de protecció com 
per exemple, les reserves naturals, de caça, etc. 

A continuació, s’explica i es posen exemples de com l’activitat turística esdevé 
motor de desenvolupament local en els espais naturals protegits. Permet 
millorar les rendes agràries i d’altres activitats dels residents així com ajudar a 
fixar i atreure població a zones fortament marcades pel despoblament. 

 
Centrant-nos en el cas de l’estat espanyol i de Catalunya, s’aporten dades de 
quin és l’impacte econòmic dels espais protegits a través de fonts molt diverses, 
entre les quals un estudi específic realitzat recentment per l’Institut Cerdà per a 
la Fundació La Caixa. 
 
Finalment, es fa esment al Pla 
de Foment del Turisme de 
Natura en els Espais Naturals 
Protegits, impulsat des de la 
Direcció General de Turisme amb 
la col·laboració de la Direcció 
General del Medi Natural i 
Biodiversitat.  Es proposen 50 
actuacions a curt i mig-llarg 
termini per impulsar i consolidar 
el turisme de natura a 
Catalunya, “un producte amb 
una demanda a l’alça”, segons la 
Generalitat. 
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La informació detallada es troba al capítol 1 de l’Estudi que s’incorpora 
com Annex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preparació d’un dossier amb exemples de bones pràctiques i arguments sobre la 
importància que tenen els espais naturals protegits en zones de muntanya, en 
la dinamització turística dels territoris i en la creació de noves empreses i de 
llocs de treball, a fi que l’activitat turística sigui un element clau de dinamització 
econòmica dels municipis dins l’àmbit del Parc. 

 

Es tracta del document adjuntat a l’annex i que inclou la informació preparada per a 
les diferents activitats previstes. 
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5. Participació en un mínim de 4 sessions de treball amb representants dels 
ajuntaments i del Consell Comarcal així com amb agents turístics i socials de 
l’àmbit del Parc. 

 

S’han portat a terme sis reunions a més de la comunicació permanent via online 
i telefònic amb els responsables i tècnics del Consell Comarcal. 

S’han de tenir en compte així mateix les sessions corresponents a les visites 
realitzades a 2 parcs naturals, amb agents públics i privats de les comarques. 
En aquest cas, la informació es troba a l’activitat 7. 

 
Tremp, 28 maig 2015    Reunió interna 

 
Assistents  

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Josep Capellà, DCB  
Ignasi Capellà, DCB 
 
Temes tractats  

Inici i planificació projecte 2015.  

Coordinació per iniciar les accions. S’acorda començar per les actuacions de treball 
intern deixant per una segona fase aquelles en què s’impliquen els ajuntaments, 
tenint en compte les eleccions municipals que s’acaben de realitzar. 

 

 

Tremp, 18 juny 2015    Reunió interna 

 
Assistents  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Inma Ballbé, DCB  
Ignasi Capellà, DCB 
 
Temes tractats  

Seguiment de les activitats previstes. Revisió de la documentació de base aportada 
des del Consell Comarcal i es suggereixen altres fonts. 

Selecció dels Parcs Naturals a identificar. 

També es parla de la millor manera de captar l’interès de les empreses per 
integrar-se en la dinàmica del futur Parc i mantenir-les informades de les activitats 
prèvies a la sol·licitud de demanda. 
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Tremp, 9 setembre 2015   Presentació als municipis – representants 
electes 

 
Assistents  

Jaume Montanuy – Sant Esteve de la Sarga – Tinent d’alcalde 
Josep Terré – Llimiana – alcalde 
Josep Maria Mullol – Castell de Mur – alcalde 
Constante Aranda – Consell Comarcal del Pallars Jussà – president 
Joan Ubach – Tremp – alcalde 
Josep Durany – Gavet de la Conca – alcalde 
Josep Ardanuy – Consell Comarcal del Pallars Jussà – gerent 
Xavier Badia – Consell Comarcal del Pallars Jussà – tècnic 
Ramon Iglesias – Consell Comarcal del Pallars Jussà – tècnic 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
Temes tractats  

Des del Consell Comarcal es va fer una presentació conjunta als representants 
electes dels municipis inclosos en el futur àmbit del Parc Natural del Montsec. 

Des de DCB es van presentar els resultats del treball realitzat fins el moment 
incloent informació sobre les potencialitats socials i econòmiques que representa la 
figura de parc així com les activitats previstes els propers mesos. 

A continuació es va obrir un debat entre els assistents plantejant els dubtes i 
demanant una implicació activa dels ajuntaments en els òrgans de gestió. S’acorda 
que DCB farà un recull més exhaustiu de qui està integrat en aquests òrgans en 
altres espais protegits. 

Alguns dels assistents manifesten que les presentacions públiques al territori s’han 
de fer però tenint en compte que hi ha un sector reticent al futur Parc i seria bo 
poder mostrar abans exemples pràctics en què es vegin identificats. En aquest 
sentit, veuen molt interessant el fer visites in situ a altres parcs en què participin 
representants electes i empreses dels diferents sectors econòmics. 

 

Madrid, 10 setembre 2015   Reunió amb Caminos Naturales 

 
Assistents  

Sr. Antonio Flores, Subdirector General de Fomento del Desarrollo Rural. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Constante Aranda – Consell Comarcal del Pallars Jussà – president 
Josep Ardanuy – Consell Comarcal del Pallars Jussà – gerent 
Josep Capellà – DCB Turisme i Desenvolupament Local 

 

Es presenta al Ministerio les actuacions que s’estan fent des del territori per 
impulsar la declaració de Parc Natural i l’interès de connectar l’actual Camino 
Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei a la xarxa de senders de la comarca, 
en el marc de les actuacions anunciades per aquest Ministeri recentment de 
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impulsar la connexió de les xarxes i una major promoció turística d’aquests 
importants recursos. 

 
Guara, 28 setembre 2015   Reunió amb els representants del Parc 

 
Assistents  

Fernando Risueño, director del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 
Benjamin Soto, director Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural 
Sierra y Cañones de Guara 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

 

El Parque Natural Sierra y Cañones de Guara és segurament el referent de 
característiques més similars al del futur Parc Natural del Montsec, per la seva 
morfologia, població, estructura dels municipis, etc.  És per aquest motiu que es 
considera important disposar d’informació de primera ma i la visió que s’aporta des 
del territori.  Des de Guara demanen que per tenir més informació es requeriria un 
desplaçament a les oficines del Parc, la qual cosa es fa a finals de setembre i a la 
que no poden assistir per motius d’agenda, representants del Consell Comarcal. 

La visita resulta interessant quant a contingut d’informació però els tècnics es 
mostren poc receptius a atendre les demandes si aquestes es centren en 
desenvolupament econòmic i turístic, per la qual cosa els contactes posteriors s’han 
hagut de fer amb Sandra Navarro, tècnica de turisme de la comarca del 
Somontano, que va coordinar així mateix entrevistes d’Alquezar, representants de 
la Asociación de Ganaderos del Parque Natural i amb el President de l’Asocación de 
Empresarios Turísticos. 

 
Tremp, 23 desembre 2015    Reunió interna 

 
Assistents  

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  
Josep Capellà, DCB  

 

Es presenta el document preparat com Estudi per tal de revisar el contingut i fer les 
esmenes que creguin convenients. Així mateix, es prepara un power point de 
presentació-resum de les activitats realitzades per a la reunió que des del Consell 
Comarcal es vol mantenir amb els municipis a principis de l’any 2016. 
 

A l’annex 2 es troben els resums de les reunions realitzades.   
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6. Definició de les accions que caldria desenvolupar perquè aquest recurs turístic 
(Parc Natural) esdevingui un producte turístic, atractiu per a diferents segments 
de mercat i posicionat en els mercats de demanda vacacionals. 

 
Les accions a desenvolupar s’han centrat no només en la seva vessant turística, 
de producte turístic, tal com s’havia formulat inicialment sinó que s’ha ampliat 
als requeriments dels actors de la 
comarca, que demanen informació i 
recomanacions de com abordar un 
procés de declaració de parc, amb 
totes les garanties que doni resposta 
tant als agents de la zona que ja 
estan convençuts com als més 
reticents. 
 
Per a la seva realització s’ha tingut en 
compte la informació recollida referida 
al potencial de desenvolupament 
endogen que tenen els espais naturals 
protegits arreu del món, als valors i 
atractius turístics que ja ofereixen els 
municipis a l’entorn del futur Parc 
Natural del Montsec així com a les 
experiències d’altres espais de 
característiques similars, identi-
ficades en el capítol 3. 
 
 
 
Es presenten un total de 28 conclusions i recomanacions, que s’han estructurat 
en tres grans grups:  
 
- A nivell de territori -  8 
- A nivell d’organització i gestió del Parc – 6  
- A nivell de suport al desenvolupament endogen – 14  
 
 

La informació detallada es troba al capítol 4 de l’Estudi que s’incorpora 
com Annex 
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7. Suport a les empreses en el disseny de productes turístics en Espais naturals 
protegits i en  l’adaptació dels seus establiments i els serveis que ofereixen, a 
aquests nous segments de visitants, així com en la comunicació per captar 
aquests mercats. 

 

Tal com s’ha explicat al llarg de les activitats anteriors, el suport a les empreses es 
va centrar en les visites realitzades conjuntament a dos parcs naturals de 
referència, pel que fa a la creació de productes turístics i atracció de segments de 
visitants, una bona part procedents de mercats internacionals. 

D’aquesta manera, les empreses i els tècnics assistents (36 en la primera visita i 25 
en la segona) van poder comprovar de primera mà que els territoris visitats no 
diferien gaire del Montsec quant a tipologia de recursos i activitats a realitzar i que 
el seu punt de partida havia estat molt similar al que presenta actualment el 
Montsec. 

A partir del treball en comú (internament i amb altres parcs/comarques) i la 
valorització del territori s’estan aconseguint resultats beneficiosos no només per al 
sector serveis sinó també molt especialment, per a les empreses agràries i 
ramaderes, que en principi poden ser les més temoroses davant les declaracions 
d’espai protegit. 

Es van portar a terme dues visites:  

- Parc Natural de la Zona Volcànica de la  Garrotxa 26 novembre 
- Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara   18 desembre 

en què es va poder interactuar amb representants dels parcs, electes dels 
municipis, tècnics de les entitats turístiques de promoció i amb ramaders i  
empreses elaboradores de productes agroalimentaris. 

Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris, pels comentaris aportats pels 
assistents a les dues visites.  

 

 

Les conclusions i lliçons apreses d’aquestes visites s’han incorporat a 
l’apartat 3.3. de l’Estudi. 
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La relació d’assistents a les visites va ser la següent: 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa - 26 de novembre   

36 persones 

Consell Comarcal del Pallars Jussà: 5 persones 
‐ Martí Cardona, vicepresident del Consell Comarcal 
‐ Josep Ardanuy Tarrat, gerent del Consell Comarcal 
‐ Ramon Iglesias, tècnic T7C 
‐ Kike Herrero, empresa observació astronòmica Celístia Pirineus 
‐ Arturo Boneta, director Societat de Foment JussActiu  
 
Aj. Isona: 4 persones 
‐ Angel Peretó Bernadó, regidor 
‐ Marc Mir Puy, jove agricultor ovelles 
‐ Mª Teresa Oromí Puig, restaurant La Rosta 
‐ Josep Bertran Peralba, jove pagès  
 
Aj. Llimiana: 6 persones 
‐ Josep Terré, alcalde 
‐ Josep Claret Boixadors: regidor, pagès i ramader 
‐ Patricia Molina, durà l’Hostal a partir del gener  
‐ Judith Albert Elies: taxis 4x4 
‐ Jaume Casado Carulla: empresari del safrà 
‐ Isidre Batalla 
 
Aj. Talarn: 3 persones 
‐ Ángel Martínez, regidor 
‐ Laura Egea, empresa Territorium 

‐ Amanda Egea, explotació ramadera  
 
Aj. Castell de Mur: 6 persones 
‐ Josep Maria Mullol i Miret, alcalde  
‐ Conxi Rodríguez, regidora  

‐ Ramon Salse: Casa Cotet i regidor  
‐ Marc Torm, jove pagès + granges 
‐ Alba Serra Fillat, Hotel Terradets 
‐ Mir Puyane Burgues, Casa Perdiu 
 
Aj. Tremp: 4 persones 
‐ Ma Pilar Cases Lopetegui, 1a tinent d’alcalde 
‐ Jordi Casanovas, tècnic ajuntament  
‐ Lourdes Nadal, departament d’agricultura  
‐ Francisco Martínez, president EMD Vilamitjana 
 
Aj. Sant Esteve de la Sarga: 3 persones 
‐ Jordi Navarra, alcalde 
‐ Xavier Sanuy, allotjament rural Beniure  
‐ Marc Sanuy, allotjament rural Beniure  
 
Aj. Gavet de la Conca: 5 persones  
‐ Josep Durany Galera, alcalde 
‐ Xavi Badia Verdeny, regidor i tècnic Consell Comarcal 
‐ Ventura Sumarroca, regidor 
‐ Josep Huguet, ramader i pagès 
‐ Federico Durany, pagès 
 

DCB Turisme i Desenvolupament Local: Ignasi Capellà i Inma Ballbé 
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Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara  - 18 de desembre   

25 assistents 

PALLARS JUSSÀ:  14 persones  
 
Consell Comarcal del Pallars Jussà:  

‐ Constantí Aranda Farrero, president  

‐ Josep Ardanuy Tarrat, gerent del Consell 
Comarcal 

‐ Ramon Iglesias, tècnic T7C 
 
Aj. Isona: Lorena Farràs Pérez, regidora 
 
Aj. Talarn: Lluís Oliva, alcalde 
 
Aj. Castell de Mur: Conxi Rodríguez, tinent 
d’alcalde  
 
Aj. Sant Esteve de la Sarga: Francesc Miravet, regidor  
 
Aj. Gavet de la Conca: Josep Durany Galera, alcalde  
 
Aj. Tremp: Guillem Puras, tècnic 
 
Aj. Llimiana: Josep Terré Escolà, alcalde i esposa 
Núria 
 
Grup treball Montsec: Jordi Castilló, Estació 
Biològica Pallars Jussà  
 
Empresaris, Casa Roca: Josep Maria Roca 
 
Congost de Mont-rebei: Toni Nievas, guia  
 
Comunitat Regants Conca Tremp: Eva Carmona i Josep Miró 
 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT A 
LLEIDA: 1 persona 
 

‐ Dolors Tella, directora  
 
 
LA NOGUERA: 10 persones  
 
Consell Comarcal de La Noguera:  

‐ Concepció Cañadell Salvia, presidenta  
‐ Carlos Garcia Gómez, conseller de turisme 
‐ Josep Baldillou Salvans, gerent 

 
Grup treball Montsec: 

‐ Josep Vilajoliu, tècnic Consell Comarcal  
‐ Joan Eroles, alcalde de Preixens 

 
Associació Montsec Turístic: Jaume León, president associació empresaris 
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Ajuntaments Montsec:  
‐ Àger: Lluís Ardiaca, alcalde 
‐ Vilanova de Meià: Ramon Vila Rica, regidor 
‐ Artesa de Segre: Domènc Sabanés, alcalde 
‐ Avellanes-Santa Linya: Miquel Marcelino, tinent d’alcalde 

 
DCB Turisme i Desenvolupament Local: Josep Capellà i Ignasi Capellà  

 

 

Com a complement a les visites i per fer més visible l’adaptació de les empreses als 
nous segments de visitants potencials que genera un espai natural protegit, s’han 
preparat exemples de models de bones pràctiques d’adaptació de les empreses, 
tenint en compte diversos factors: l’especialització en determinats tipus d’activitats, 
la provisió de serveis específics, la comunicació a mercats determinats, etc. que 
s’estan aplicant de forma molt satisfactòria en parcs naturals i  en territoris similars 
al Montsec. 

 

Els models de bones pràctiques s’incorporen a l’annex 3. 
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Indicadors 
 

Concepte Assolit Previst 

Nombre d’espais naturals identificats Més de 10 No indica 

Nombre d’espais naturals analitzats 

5 

També s’han analitzat els 
òrgans de gestió d’altres 5 

Parcs Naturals de Catalunya. 

5 

Nombre de recursos potencials i 
equipaments analitzats 

Més de 30 recursos i 
equipaments No indica 

Nombre de serveis analitzats 

29 empreses d’allotjament 

23 restaurants 

22 empreses d’activitats i 
agències de viatges 

No indica 

Nombre de fires i jornades 
gastronòmiques 7 No previst 

Nombre de productors agroalimentaris 25 No previst 

Nombre de productes turístics 
comercialitzats per empreses a la zona 
del Montsec 

39 No previst 

Nombre de recomanacions incorporats 
en el dossier 

28 conclusions i 
recomanacions No indica  

Nombre de reunions en les què es 
participa 6 No indica 

Nombre d’agents que participen en 
aquestes reunions 16 No indica 

Nombre d’altres agents amb els quals 
s’interactua 48 No indica 

Document de proposta de Pla d’Acció  Realitzat Previst 

Nombre de fitxes d’exemples de 
models d’adaptació d’empreses 
presentats 

23 15 
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Annex 2.  Resums de les reunions 



Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà – 28 maig 2015 

 

Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva 

integració en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà 

 
 

REUNIÓ CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ 28/05/2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 

 

Situació de les accions previstes 

 
Acció 1 (Maig / Agost): Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya 
que han esdevingut motors de desenvolupament local i econòmic del territori.  

Com en el cas del projecte de mobilitat sostenible, des de DCB s’han seleccionat  

uns parcs que per les seves característiques poden ser d’interès pel MONTSEC. 

Josep Ardanuy proposa que a la reunió de la Taula de turisme, es parli d’aquesta 

selecció per si algú vol fer algun comentari. 

També s’enviarà per mail a Ramon Iglesias per acabar-ho de decidir. 

S’està treballant en els següents: 

 
- Sierra de Cañones de Guara 
- Serra del Montsant 
- Parc Pyrennées Catalans 
- Parc Natural de la Zona Volcànica  de la Garrotxa 
- Parc Natural de Gorbeia 

 

Acció 2 (Maig / Agost): Analitzar l’oferta turística i agroalimentària existent a 

l’entorn del futur Parc Natural i les potencialitats que representa la figura de Parc 

Natural.  

 S’ha analitzat l’oferta turística dels municipis a l’entorn del futur Parc.  

Veure  Dades allotjaments turístics municipis Pallars Jussà Parc Natural del 

Montsec. 
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 Falta veure oferta agroalimentària. 
Incorporar APAT + web Pallars Jussà + Al 
Teu Gust?  

 

 Fitxes de recursos potencials. Decidir quins 
amb Ramon o responsable d’aquest 

projecte. 
 

 Veure si es poden utilitzar les fitxes que es 
van fer amb Toni Niubó i complementar-les.  

 

 

Pel que fa a l’oferta turística, cal assegurar que s’han analitzat correctament els 

municipis inclosos dins el Parc però Josep Ardanuy proposa que es tingui en compte 
l’oferta global de la comarca ja que moltes empreses, sobretot la d’activitats, 

actuen en tot el territori. 

Per tant, es farà en dos nivells: els municipis del Parc i el global de la comarca. 

També es proposa tenir en compte el projecte STARLIGHT dins els actius turístics 
de la comarca. 

Acabar de decidir amb Ramon Iglesias, en la reunió prevista per al mes de juny, 
quins altres recursos s’han de tenir en compte com a dinamitzadors de la zona. 

Pel que fa a la resta d’accions previstes, no s’ha començat a treballar i és important 
que a la reunió de treball amb Ramon Iglesias a fer el mes de juny, es pugui 
avançar en fixar les dates de les reunions de treball a fer en els municipis. 

Aquestes altres accions previstes són les següents: 

 

ACCIÓ 3 (Maig / Agost): Oportunitats de crear noves empreses que ofereixin 
serveis vinculats a la descoberta del Parc 

 Informe sobre les oportunitats de creació de noves empreses.  

 

ACCIÓ 4 (Agost / Setembre): Dossier amb exemples de bones pràctiques i 
arguments sobre la importància que tenen els espais naturals protegits en zones de 
muntanya 

 Dossier amb 5 exemples de bones pràctiques i recomanacions a tenir en 
compte en la planificació del programa d’usos i gestió del Parc Natural.  
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ACCIÓ 5 (Juny / Desembre): sessions de treball amb representants dels 
ajuntaments i del Consell Comarcal així com amb empresaris turístics i 
agroalimentaris i altres agents socials de l’àmbit del futur Parc. 

 
 Resums de les sessions de treball  i entrevistes en què s’ha participat.  

 
ACCIÓ 6 (Octubre / Desembre): Definir les accions que caldria desenvolupar perquè 
aquest recurs turístic (Parc Natural) esdevingui un producte turístic. 

 
 Document de proposta de Pla d’Acció. 

 

ACCIÓ 7 (Setembre / Desembre): Donar suport a les empreses locals en entendre 
les dinàmiques socioeconòmiques que es generen als parcs naturals i a preparar-se 
de cara a la futura declaració del Montsec com a Parc Natural, fent dues visites a 
parcs naturals de muntanya de Catalunya o dels voltants. 

 
 Fitxes d’exemples de models d’adaptació d’empreses (mínim 15) als nous 

segments de visitants atrets pel Parc. Tenir en compte fitxes informe del 
CADS 4. 

 

Vinculat a aquest projecte, DCB recorda la carta que es va preparar de presentació 
del projecte del Montsec amb motiu de fer-la arribar als ajuntaments, empreses i/o 
veïns. Caldrà decidir si és convenient enviar-la i quan. 
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Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà – DCB 18/06/2015 

Hora i Lloc: 

18/06/2015, de 10:00 a 13:00 - Epicentre de Tremp 

Assistents: 

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 

Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva 

integració en la dinamització turística de la comarca del Pallars 

Jussà 

 

Situació de les accions previstes 

 
Acció 1 (Maig / Agost): Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya 
que han esdevingut motors de desenvolupament local i econòmic del territori.  

Des de DCB s’ha proposat l’anàlisi dels parcs següents. Està pendent de validar pel 

Consell Comarcal. 

 
- Sierra de Cañones de Guara 
- Serra del Montsant 
- Parc Pyrenées Catalans 
- Parc Natural de la Zona Volcànica  de la Garrotxa 
- Parc Natural de Gorbeia 

 

Acció 2 (Maig / Agost): Analitzar l’oferta turística i agroalimentària existent a 

l’entorn del futur Parc Natural i les potencialitats que representa la figura de Parc 
Natural.  

 S’ha analitzat l’oferta turística dels municipis a l’entorn del futur Parc. Per 
tant, es farà en dos nivells: els municipis del Parc i el global de la comarca. 

 Analitzats els productors que surten a la  web Pallars Jussà. 
S’incorpora informació de les webs de APAT i AL TEU GUST.  

 

 Fitxes de recursos potencials. Decidir quins recursos estan a l’àrea del 

Montsec i veure la web del Pallars i el fulletó “On Anem”.   
Ramon ens passa els recursos turístics del Montsec + el Pla de 
Desenvolupament del Montsec, de IDAPA. 

Punt de partida: Fitxes de recursos turístics fetes pels agents de la comarca.  
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http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf 

Fitxes de valorització dels recursos turístics: 

• La Vall Fosca i el Parc Nacional 

• Montsec, Montrebei, Centre d’Observació de l’Univers i La Terreta 

• Terradets, territori en custòdia 

• Diada i Museu dels Raiers 

• El Tren dels Llacs 

• Ruta dels dinosaures i Museu d’Isona i Conca Dellà 

• Salàs de Pallars, amb el Museu i el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç 

• Llacs i rius 

• Castells de Frontera i Esglésies Romàniques 

També es proposa tenir en compte el projecte STARLIGHT dins els actius turístics 
de la comarca, i tenir en compte el programa de Enoturisme de la ACT 

Ramon Iglesias comenta així mateix la iniciativa que s’està impulsant per presentar 

una candidatura de Geoparc. 

 

ACCIÓ 3 (Maig / Agost): Oportunitats de crear noves empreses que ofereixin 
serveis vinculats a la descoberta del Parc 

 Informe sobre les oportunitats de creació de noves empreses. Hi ha 
emprenedors turístics a la zona? 

 

ACCIÓ 4 (Agost / Setembre): Dossier amb exemples de bones pràctiques i 
arguments sobre la importància que tenen els espais naturals protegits en zones de 
muntanya 

 

ACCIÓ 5 (Juny / Desembre): 4 sessions de treball amb representants dels 
ajuntaments i del Consell Comarcal així com amb empresaris turístics i 
agroalimentaris i altres agents socials de l’àmbit del futur Parc. 

 
 Calendari de les reunions: passar proposta de calendaris a partir de l’agost. 

 

ACCIÓ 6 (Octubre / Desembre): Definir les accions que caldria desenvolupar perquè 
aquest recurs turístic (Parc Natural) esdevingui un producte turístic. 

 
 

 

http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf
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ACCIÓ 7 (Setembre / Desembre): Donar suport a les empreses locals en entendre 
les dinàmiques socioeconòmiques que es generen als parcs naturals i a preparar-se 
de cara a la futura declaració del Montsec com a Parc Natural,  

 

Es discuteix la forma d’arribar a les empreses tenint en compte les particularitats i 

la dinàmica del teixit empresarial de la zona amb un component important 
d’empreses del sector ramader.  Per aquest motiu es proposa fer visites per al 
coneixement d’altres parcs naturals durant les quals des de DCB i del propi Consell 

Comarcal es podrà interactuar més directament amb elles i fer-les partícips del 
treball previ que s’està fent. 

DCB iniciarà les gestions amb interlocutors dels  PN Garrotxa i PN Sierra de Guara.  

Vinculat a aquesta acció, DCB recorda la carta que es va preparar de presentació 
del projecte del Montsec amb motiu de fer-la arribar als ajuntaments, empreses i/o 
veïns. Caldrà decidir des del Consell Comarcal si és convenient enviar-la i quan. 
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Reunió Alcaldes Montsec 

Hora i Lloc: 

09/09/2015, de 12:00 a 13:30 – Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Assistents: 

Jaume Montanuy – Sant Esteve de la Sarga – Tinent d’alcalde 
Josep Terré – Llimiana – alcalde 
Josep Maria Mullol – Castell de Mur – alcalde 
Constante Aranda – Consell Comarcal del Pallars Jussà – president 
Joan Ubach – Tremp – alcalde 
Josep Durany – Gavet de la Conca – alcalde 
Josep Ardanuy – Consell Comarcal del Pallars Jussà – gerent 
Xavier Badia – Consell Comarcal del Pallars Jussà – tècnic 
Ramon Iglesias – Consell Comarcal del Pallars Jussà – tècnic 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Benvinguda del President del Consell Comarcal Pallars Jussà, senyor 

Constantí Aranda 
2. Explicació de les línies general del projecte “Potencialitat turística del nou 

Parc Natural del Montsec i la seva integració en la dinamització turística de 
la comarca del Pallars Jussà” per part de Josep Ardanuy, gerent del Consell 
Comarcal Pallars Jussà 

3. Ponència sobre el turisme actiu i de natura a Europa i les oportunitats de 
desenvolupament econòmic i turístic que pot representar per la zona del 
Montsec, per part de Josep Capellà a través del powerpoint “Presentació 
projecte Montsec”. 

4. Presentació de l’estat de situació actual del projecte i plantejament de les 

futures accions, per part de Josep Capellà i Ignasi Capellà. 
5. Precs i preguntes 

 
 

Temes tractats 

 
1. Benvinguda del President del Consell Comarcal Pallars Jussà, senyor 

Constantí Aranda 

 

Benvinguda institucional del President del Consell Comarcal Pallars Jussà, senyor 
Constantí Aranda, a la resta d’assistents i alcaldes de la zona del Montsec. 

 

2. Explicació de les línies general del projecte “Potencialitat turística 

del nou Parc Natural del Montsec i la seva integració en la 

dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà” per part de 

Josep Ardanuy, gerent del Consell Comarcal Pallars Jussà 
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El gerent del Consell Comarcal Pallars Jussà, senyor Josep Ardanuy, realitza una 
breu explicació de les línies generals del projecte, les accions que es portaran a 
terme i les visites previstes al Parc Natural de la Sierra y Cañones de Guara i al 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

 

3. Ponència sobre el turisme actiu i de natura a Europa i les 

oportunitats de desenvolupament econòmic i turístic que pot 

representar per la zona del Montsec, per part de Josep Capellà a 

través del powerpoint “Presentació projecte Montsec”. 

 
Josep Capellà realitza una presentació de 30 minuts de durada aproximada sobre el 
turisme actiu i de natura a Europa, les tendències d’aquests mercats i les 
oportunitats de desenvolupament econòmic i turístic que pot representar per la 
zona del Montsec.  

El powerpoint de la presentació porta per títol “Presentació projecte Montsec” i es 
farà arribar als diferents alcaldes de la zona posteriorment a la reunió. 

 

4. Presentació de l’estat de situació actual del projecte i plantejament 

de les futures accions, per part de Josep Capellà i Ignasi Capellà. 

 

Josep Capellà i Ignasi Capellà fan una presentació de les accions portades a terme 
fins ara, corresponents a les accions:  

1. Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya que han esdevingut 
motors de desenvolupament local i econòmic del territori en el qual estan 
integrats. 

S’han identificat i realitzat informes de caracterització sobre els següents espais 

naturals protegits: 

 - Parc Natural Serra del Montsant 

 - Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

 - Parc Pyrenées Catalans 

 - Parque Natural de Gorbeia 

 - Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 

 

A més, s’ha complementat aquests informes amb entrevistes a alguns agents 

econòmics i turístics d’alguns d’aquests espais. En concret: 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Isabel Morera – gerent Grup Morera http://www.grupmorera.com/   

Restaurant, allotjaments turístics i agrobotigues 

 

Ester Carreres – Relacions Externes Cooperativa La Fageda 
http://www.fageda.com/   

http://www.grupmorera.com/
http://www.fageda.com/


Reunió Alcaldes Montsec – 9 setembre 2015 

 

Entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre de productes làctics, integrada 

dins el Parc  

  

Parc Natural Serra del Montsant 

Sergi Méndez  - Director Celler Joan Ametller http://www.ametller.com/ca/  

Celler vínícola que realitza visites enoturístiques i altres activitats 

 

Fernando Miró - Director Molí Miró Cubells http://www.molideloli.com/   

Molí d’oli tradicional, realitza activitats d’oleoturisme diverses 

 
2. Analitzar l’oferta turística i agroalimentària existent a l’entorn del futur Parc 

Natural i les potencialitats que representa la figura de Parc Natural per a la 
millora de la seva activitat, generant nous segments de visitants, identificant els 
productes que s’estan oferint i els canals de comercialització que s’utilitzen. 

S’ha realitzat un document d’anàlisi de l’oferta turística i agroalimentària existent a 

l’entorn del futur Parc Natural, així com les fires i esdeveniments vinculats a la 
gastronomia que es celebren a la zona. 

 

També s’ha començat a treballar en un document vinculat a la acció 3 i 4: 

3. Identificar les oportunitats de crear noves empreses que ofereixin serveis 
vinculats a la descoberta del Parc, a la comercialització de producte local, a la 
pràctica d’activitats recreatives en el medi natural, etc. 

4. Preparar un dossier amb exemples de bones pràctiques i arguments sobre la 
importància que tenen els espais naturals protegits en zones de muntanya, en 
la dinamització turística dels territoris i en la creació de noves empreses i de 
llocs de treball, a fi que l’activitat turística i agroalimentària sigui un element 

clau de dinamització econòmica dels municipis dins l’àmbit del Parc. 

A partir d’ara, es començarà a treballar en les accions 5, 6 i 7: 

5. Participar en  sessions de treball amb representants dels ajuntaments i del 
Consell Comarcal així com amb empresaris turístics i agroalimentaris i altres 
agents socials de l’àmbit del futur Parc. 

6. Definir les accions que caldria desenvolupar perquè aquest recurs turístic (Parc 
Natural) esdevingui un producte turístic, atractiu per a diferents segments de 
mercat i posicionat en els mercats de demanda vacacionals i de consum de 
productes agroalimentaris. 

7. Donar suport a les empreses locals en entendre les dinàmiques 
socioeconòmiques que es generen als parcs naturals i a preparar-se de cara a la 
futura declaració del Montsec com a Parc Natural. 

Vinculat a aquesta acció, s’ha previst realitzar 2 visites, una al Parque Natural 
de la Sierra y Cañones de Guara i una altre al Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa durant el proper mes de novembre.  

 

http://www.ametller.com/ca/
http://www.molideloli.com/


Reunió Alcaldes Montsec – 9 setembre 2015 

 

5. Precs i preguntes 

 

Durant l’espai de precs i preguntes, es va poder copsar l’interès dels alcaldes per 

portar a terme aquest projecte i aprofitar al màxim les oportunitats de 
desenvolupament econòmic que pot comportar la futura declaració de la Serra del  
Montsec com a Parc Natural. Vam considerar la presentació com a molt interessant 
i van estar d’acord a donar suport a la resta d’accions que es portin a terme.  

No obstant, van sortir alguns comentaris de diversos alcaldes respecte a: 

- La relació dels Ajuntaments amb la Generalitat de Catalunya a l’hora de 

definir i gestionar el futur Parc Natural. Els alcaldes volen tenir un paper 
rellevant en els òrgans de presa de decisió sobre el Parc. Per això, es 
demana que els informes dels altres parcs incloguin uns apartats sobre els 
òrgans de gestió que tenen actualment i la configuració dels mateixos.  

- També es pregunta sobre detalls tècnics del futur Parc (extensió, usos, 
limitacions,...). Els alcaldes que ja ho eren en l’anterior legislatura expliquen 

les reunions que ja van mantenir amb la Generalitat abans de les eleccions, i 
exposen que l’extensió i els usos seran els mateixos que els de l’actual PEIN 

de la Serra del Montsec. 

- També sorgeixen comentaris sobre la dotació pressupostaria i la distribució 
de la mateixa entre els diferents municipis del Parc. 

- I així mateix sorgeixen reticències pel que fa a les presentacions en els 
municipis, ja que hi ha persones que estan en contra del Parc per les 
afectacions que pot tenir sobre les activitats que actualment es 
desenvolupen. 

 

Propers passos: 

- Els diferents alcaldes prepararan per finals de setembre una llista de 6-7 
representants dels municipis per realitzar les visites a Guara i la Garrotxa. 

- A principis de novembre es realitzaran les 2 visites. 
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Reunió DCB – Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 28/09/2015 

Hora i Lloc: 

28/09/2015, de 11:00 a 14:00 – Centro de Interpretación de Bierge (Huesca) 

Assistents: 

Fernando Risueño, director del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 
Benjamin Soto, director Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural 
Sierra y Cañones de Guara 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Benvinguda 
2. Visualització documental Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i visita 

al centre d’interpretació de Bierge 
3. Presentació del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 
4. Presentació del projecte de Parc Natural de la Serra del Montsec 
5. Preparació de la jornada d’intercanvi de coneixement entre Sierra de Guara i 

Montsec 
6. Visita de camp a la Penya Falconera 

 
 

Temes tractats 

 
1. Benvinguda 

 

 
 

2. Visualització documental Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i 

visita al centre d’interpretació de Bierge 
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3. Presentació del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 

 
El director del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara explica les 
característiques naturals, etnològiques i paisatgístiques d’aquest espai natural, que 
enguany compleix 25 anys. La zona estrictament protegida ocupa una extensió 
47.453 hectàrees mentre que la zona perifèrica de protecció n’ocupa 33.286. Els 
municipis del Parc, que pertanyen a 4 comarques diferents, es troben molt 
despoblats, i tot i la intensa activitat turística que hi ha a la zona en total hi viuen 
uns 300 habitants concentrats sobretot a la zona sud del Parc.  
 
El parc disposa de 3 centres d’interpretació en 3 municipis diferents, i de 16 

senders d’ús públic que recorren el Parc. Pel que fa a visitants, el Parc rep una 
mitjana d’uns 230.000 visitants l’any, uns 3.000 dels quals visiten el centre 

d’interpretació de Bierge. Són molt destacables les visites de escolars, ja que cada 

setmana els centres d’interpretació reben 2 o 3 escoles gràcies als programes 
educatius que ofereixen a les escoles d’Aragó. El Parc disposa de la Q de qualitat 
turística, i l’any 2013 va rebre el premi EDEN (European Destinations of Excellence) 
a la accessibilitat, degut a la aposta per que s’ha fet per fer accessible el parc i les 

seves infraestructures (miradors, senders, centres d’interpretació,...) a persones 

amb diferents tipus de discapacitats.  

 
 
La direcció del Parc es porta des del “Servicio Provincial de Agricultura Ganadería y 
Medio Ambiente de Huesca” i al Parc s’hi troba la Oficina de Desarrollo 
Socioeconómico del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara, que actua de 
representant de la direcció al territori. Aquesta oficina té una persona dedicada als 
temes de ús públic i de desenvolupament econòmic, que coordina una “quadrilla” 

de manteniment formada per 18 persones durant 8 mesos i mig.  També porta a 
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terme projectes europeus, han participat en projectes Interreg POCTEFA i s’han 

presentant com a caps de fila d’un projecte Interreg EUROPE en temes 

d’accessibilitat.  
 
La participació de la població i entitats locals en la gestió del Parc es canalitza a 
través d’un Patronat format per unes 50 persones, on hi ha representats entre 

altres: ajuntaments, agricultors, sindicats, empreses turístiques, empreses 
d’activitats, caçadors, universitat, comarques, Federació de Muntanya i altres. Es 
tracta d’un òrgan consultiu que es reuneix 2 cops l’any, i per on passen totes les 

qüestions que afecten el territori.  
 
El Parc rep aproximadament uns 600.000 €/anuals en inversions (senders, 

infraestructures, centres d’interpretació, vies d’escalada) i uns 60.000 €/anuals en 

subvencions. En total, des de la creació del Parc es calcula que s’han invertit uns 30 

milions €. 
 
 

4. Presentació del projecte de Parc Natural de la Serra del Montsec 

 

Josep Capellà explica la futura creació del Parc Natural de la Serra del Montsec i del 
projecte que s’està portant a terme d’estudi de les oportunitats vinculades al Parc 

Natural. Explica les característiques de la zona i les similituds que hi ha amb la 
Sierra de Guara, raó per la qual es vol realitzar una visita d’estudi amb 

representants dels Ajuntaments i d’entitats del territori.  

5. Preparació de la jornada d’intercanvi de coneixement entre Sierra de 

Guara i Montsec 

 

El director del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i el director de la Oficina 
de Desarrollo Socioeconómico veuen interessant realitzar aquesta visita i intercanvi 
d’experiències entre ambdós territoris i s’avenen a participar-hi. No obstant, i degut 
a que el nostre interès es centra sobretot en les oportunitats de desenvolupament 
econòmic i turístic que representa un el Parc, recomanen que ens posem en 
contacte amb el personal tècnic de turisme de les diferents comarques que tenen 
territori integrat al Parc.  

Aquests equips tècnics de les comarques ens poden explicar molt millor les accions 
de promoció turística que es porten a terme, els perfils i origen de visitants que 
tenen i la tipologia d’empreses de la zona. Per això, s’acorda que es facilitarà el 

contacte dels responsables de turisme de les diferents comarques per plantejar-los 
el tema i organitzar la visita.  

Un possible programa de la visita podria ser: 

- Benvinguda institucional 
- Explicació del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 
- Desenvolupament socioeconòmic dels municipis del Parc 
- Importància del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i inversions que 

s’hi porten a terme 
- Model de gestió i participació de les entitats locals 
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- Oportunitats de desenvolupament turístic vinculades al Parque Natural 
Sierra y Cañones de Guara 

- Precs i preguntes 
- Visita de camp 
- Dinar de networking 

 
6. Visita de camp a la Penya Falconera 

 

Per acabar, es realitza una visita a la Penya Falconera on s’expliquen les últimes 

inversions que s’estan portant a terme i es pot contemplar unes vistes 

espectaculars d’una de les muntanyes que formen el Parc.  
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Reunión Telefónica amb Sandra Navarro – Tècnica de Turismo Somontano 

 

Dia i hora: Dilluns 5 octubre, de 12:00 a 12:30 h 

Temes: 

- Explicació del projecte del Montsec 
- Explicació visita a Guara i reunió amb Fernando Risueño setmana passada 
- Feedback Sandra Navarro 
- Proposta de programa de visita a Guara amb agents del Montsec 
- Seguiment via mail del programa i coordinació de la visita  

http://turismosomontano.es/es/


 

 

 

 

 

 
 

Presentació final 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general 

 
Conèixer en profunditat les oportunitats que pot generar la declaració del 

Montsec com a Parc Natural en les estratègies de dinamització 

socioeconòmica del territori i en la creació de noves oportunitats 

d’ocupació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.pallarsjussa.net 

Tremp, 23 desembre 2015    Reunió interna 

 
Assistents  

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Josep Capellà, DCB  

 

Es presenta el document preparat com Estudi per tal de revisar el contingut i fer les esmenes 
que creguin convenients. Així mateix, es prepara un power point de presentació-resum de les 
activitats realitzades per a la reunió que des del Consell Comarcal es vol mantenir amb els 
municipis a principis de l’any 2016. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
 

 

Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la 
seva integració en la dinamització turística de la comarca del 

Pallars Jussà 

 

Potencialitat turística del nou Parc Natural del 

Montsec i la seva integració en la dinamització 

turística de la comarca del Pallars Jussà 

http://www.pallarsjussa.net/


Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la 
seva integració en la dinamització turística de la comarca del 

Pallars Jussà 

Objectius específics

• Disposar de models de referència sobre l’impacte en la dinamització socioeconòmica del territori
que s’han generat a partir de la declaració de Parc Natural en altres zones de muntanya.

• Tenir informació contrastada sobre la tipologia de serveis i activitats que requereixen els
practicants de l’ecoturisme i del turisme de natura.

• Identificar exemples de bones pràctiques d’empreses turístiques i agroalimentàries d’altres
territoris que s’han adaptat/creat per acollir aquests segments específics de visitants..

• Identificar els canals de promoció i comercialització que s’utilitzen per donar a conèixer les ofertes
d’ecoturisme, turisme actiu i productes agroalimentaris en zones de muntanya.

• Disposar de criteris que s’han incorporat en processos de planificació dels usos dels Parcs Naturals,
que permeten la compatibilitat entre conservació i desenvolupament endogen.

ÍNDEX
1. Oportunitats dels espais naturals protegits per el 

desenvolupament local

2. Valors, recursos i oferta turística del Montsec

3. Experiències analitzades i models de referència

4. Conclusions i recomanacions

www.photopin.com

1. Oportunitats dels espais naturals protegits 
per al desenvolupament local

 Els espais naturals protegits, zones d’excel∙lència per 
al desenvolupament endogen del territori i per al 
turisme  de natura

www.medecotourism.org

www.medecotourism.org



• Protecció i gestió del patrimoni natural, paisatgístíc i 

cultural.

• Ordenació del territori

• Desenvolupament econòmic i social, per assegurar

la qualitat de vida dels residents, al Parc.

• L’acollida, educació i informació al públic afavorint el 

contacte amb la natura

• Experimentació i recerca

A França, 5 grans funcions dels PNR (decret de 24‐1‐2012) s’emmarquen dins un 
context de desenvolupament sostenible. Són:

França: 

• Taxa d’atur inferior en els parcs naturals
que a la resta de zones rurals

Noves oportunitats a la població local, augmentant 
la seva implicació en la conservació

Tipus de municipi

Taxa d’atur en %
Dins Parcs
Naturals
Regionals

Taxa d’atur en %

Fora de Parcs Naturals Regionals

Global 10,7 11,8

Municipis de 
muntanya

11,0 14,3

Municipis rurals 8,8 8,2

www.espaces‐naturels.fr

ESTUDI DE LA TIPOLOGIA DELS LLOCS DE TREBALL 
VINCULATS ALS ESPAIS NATURALS PROTEGITS A FRANÇA 

• 3.000 a 5.000 llocs de treball

• Més de 300 organismes que contracten professionals

• Principals posicions:

1. Informació i educació ambiental
2. Administració i suport a la gestió
3. Preservació del patrimoni natural i cultural
4. Ordenació del territori i desenvolupament

Noves oportunitats laborals per a la població local, 
a partir de la creació de nous llocs de treball 

 Els esports de natura, palanca del desenvolupament 
de territoris de muntanya

Fotos: Spécial Economie
du Vélo. Grand Anglewww.sportsdenature.gouv.fr

• Estimació de l’impacte econòmic dels esports de natura a 

Europa: entre 10.000 i 16.700 milions d’euros.

• França 

o Destinació líder a Europa.

o 25 milions de persones practiquen algun d’aquests esports.

o 76.000 “educadors” esportius, dels quals 43.000 especialitzats en algun 
esport de natura. 37% dedicació exclusiva, 57% la meitat dels ingressos 
provenen d’aquesta activitat.



http://www.cevennes‐parcnational.fr/Un‐
territoire‐vivant/Les‐activites‐economiques

 L’impacte econòmic dels espais naturals protegits a 
Espanya i Catalunya

El preàmbul de la Llei 12/1985 d’Espais Naturals emfatitza la necessitat de

compatibilitzar la protecció dels valors naturals d’aquests espais i el

desenvolupament econòmic, amb el següent argumentari:

Una part important dels espais de valor natural es localitzen en zones deprimides
socioeconòmicament i sovint amb procés de despoblament. En aquests casos, més que
mai, la protecció no pot significar pels seus habitants una càrregues addicionals
que n’agreugin la situació difícil, sinó, al contrari, ha de comportar una millora
efectiva de llurs condicions de vida.

Nombroses experiències internacionals demostren que és possible de fer compatibles
el desenvolupament d’aquestes àrees i la protecció dels seus valors naturals. La
presència de l’home moltes vegades perpetua les condicions ecològiques d’aquest
territori.

 L’impacte econòmic dels espais naturals protegits a 
Espanya i Catalunya

• Segons l’estudi “Impacte econòmic i social dels espais naturals protegits de Catalunya”,
elaborat per l’Institut Cerdà i presentat el gener de 2015, els espais naturals de
Catalunya generen uns 192,4 milions d’Euros en forma de valor afegit brut.

www.photopin.com

Per cada euro que s’inverteix en la 
gestió d’aquests espais naturals es 
generen 8,8 euros en forma de valor 
afegit. 

La major aportació al conjunt de 
l’economia comarcal coincideix amb 
espais ubicats en comarques de 
muntanya:
Parc Natural de la Serra de Montsant, Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i 
Parc Natural de l’Alt Pirineu.

  MONTSEC* GARROTXA MONTSANT 

VISITANTS    

Estimació del nombre de 
visitants (2012) 

Entre 50 i 60.000 * 600.000 72.000 

 

IMPACTE ECONÒMIC    

VAB total generat als ENP 3.249.125 23.320.157 3.652.760 

% VAB total sobre el total 
de la comarca 

0,3% 1,7% 2,7% 

 

GENERACIÓ D’OCUPACIÓ    

Llocs de treball generats 
a l'activitat agrícola 

44 36 2 

Llocs de treball generats 
al sector serveis 

44 522 76 

Llocs de treball per la 
gestió dels ENP 

No disponible 34 22 

Llocs de treball generats 
als ENP 

88 592 100 

 L’impacte econòmic dels espais naturals protegits a 
Espanya i Catalunya



 Com es pot beneficiar el territori de l’activitat turística 
en els espais naturals?

• Redistribució de fluxos de visitants. Allargament de la temporada.

• Generació de més gamma de productes.

• Generació de nous llocs de treball i de major qualitat.

• Millora de la percepció i posicionament en els mercats. Màrqueting 
territorial.

• Millora de la qualitat de vida, l’autoestima pel territori i el sentiment de 
pertinença “sense of place”.

Foto: Mariona Lloret

Foto: fotosaeries.com

EUROBAROMETRE

Enquesta anual de la Direcció General de Indústria i Empresa de la Comissio ́  Europea sobre el comportament vacacional 
dels europeus. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_414_en.pdf

Motius per marxar de vacances 2014

Sol i platja
Visita de
familiars 
i amics

Natura
(muntanya,

llacs, 
paisatge,…)

Cultura 
(religió,
gastrono

mia,
art,…)

Ciutats Activitats
esportives

Espanya 47% 37% 18% 30% 25% 4%

França 48% 48% 37% 28% 23% 12%

Regne Unit 55% 37% 24% 27% 20% 10%

Alemanya 45% 32% 33% 26% 24% 17%

Holanda 42% 30% 43% 35% 24% 15%

Bèlgica 50% 38% 55% 42% 35% 21%

Total UE 48% 36% 31% 27% 25% 12%

 Exemples de suport a les activitats del teixit 
productiu: sector primari i turisme 

ESPAI NATURAL PROTEGIT
EXEMPLES D’INICIATIVES 
DE SUPORT A L’ACTIVITAT 
DEL SECTOR PRIMARI

EXEMPLES D’INICIATIVES 
DE PRODUCTES TURÍSTICS

Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici

 Promoció dels productes làctics
 Promoció de productes de 

cosmètica natural (planta Àrnica 
Montana)

 Promoció dels productes de 
llana d’ovella xisqueta

 Posta en valor del patrimoni 
immaterial del Parc

 Subvenció del festival de teatre 
Esbaiola’t

 Impuls del turisme ornitològic

Parc Natural de la Serra del 
Montsant

 Catàleg de productors
 Fires d’artesania i de productes 

artesanals

 Quaderns el patrimoni 
arquitectònic

Parc Natural de l’Alt Pirineu

 “Apropa’t als productors i 
artesans”, programa de visites 
als tallers, explotacions i 
obradors del Parc. 

 Fira de productes i l’ovella 
aranesa

 Projecte Boscos de Ferro

Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa

 Fira del Fajol a Batet de la Serra
 La cuina volcànica

 Participació activa dins 
l’associació Turisme Garrotxa

 Projecte Itinerànnia
 Projectes “Cuina entre volcans” 

i “Reunions entre volcans”

 Principals característiques d’alguns dels espais
protegits en relació al seu ús públic



 Pla de foment de turisme de natura en Espais
Naturals Protegits

Aquest pla, presentat el juliol de 2015, té com a finalitat 
activar el turisme de natura i/o ecoturisme oferint un 
conjunt de productes i serveis que es puguin desenvolupar 
en un marc de consens amb la gestió dels espais naturals.

6 grans eixos:

• Afavorir un ús turístic sostenible i responsable dels recursos naturals i
culturals necessaris per desenvolupar el turisme de natura.

• Optimitzar les infraestructures, equipaments i serveis públics dels espais 
naturals protegits emprats per al turisme de natura.

• Consolidar una oferta d’activitats de turisme de natura diversa i 
competitiva amb proveïdors coresponsables i de qualitat.

• Atraure la demanda creixent de turisme de natura, tant nacional com 
internacional, amb una estratègia integral de comunicació, promoció i 
comercialització.

• Desenvolupar instruments de planificació, gestió i seguiment del turisme 
de natura.

• Generar marcs de col∙laboració entre agents públics i privats implicats en 
el turisme de natura.

 Pla de foment de turisme de natura en Espais
Naturals Protegits

 Carta Europea del Turisme Sostenible en els espais 
naturals protegits

Eina de gestió promoguda per EUROPARC

Té com a objectiu global promoure el desenvolupament del 

turisme en clau de sostenibilitat, als espais protegits d’Europa

Pla d’acció a cinc anys basat en el consens, la cooperació i el 

seguiment de les accions.

Foto: M. Lloret

2. Valors, recursos i oferta turística del 
Montsec



Què tenen els espais naturals protegits per tenir 
aquesta capacitat d’atreure turisme?

• Condicions naturals pràcticament inalterades.

• Recursos naturals especials.

• Ecosistemes representatius dels que varen existir o els més significatius 
dels encara existents.

• Sovint hi ha espècies de flora i fauna en perill d’extinció o molt escassos.

• Marca de qualitat associada i de màrqueting que els fa ser coneguts arreu.

Quins actius i valors té el futur Parc del Montsec?

• Paisatge: Cartes del paisatge

• Patrimoni geològic : estudi INSETUR i projecte GEOPARC

Nom del producte Públic a qui s’adreça

La geomotxilla Públic familiar, també apte per a 
escoles formant petits grups de 
treball

Els productes de la terra Públic familiar en general i públic 
interessat en la gastronomia

Taller de fotografia paisatgística Públic aficionat a la fotografia. 
Diferents nivells.

Descobreix la geologia del Pallars Turistes i visitants del Pallars 
(captació de públic in situ)

Terra de dinosaures Públic infantil i familiar

De la terra al cel Públic familiar i parelles/grups 
d’amics.

Públic escolar
La força de l’aigua Tots els públics

Combinat amb Tren dels Llacs Públic que utilitza el Tren dels 
Llacs

Aprèn com funciona un GPS Públic familiar i públic atret per les 
noves tecnologies

La geologia al teu ritme Públic general

Quins actius i valors té el futur Parc del Montsec?

• Llocs singulars: El Congostos de Mont‐rebei i Terradets

• Patrimoni culturals: medieval

www.pallarsjussa.net 

Quins actius i valors té el futur Parc del Montsec?

• Paleontologia. Museu Conca Dellà

• Xarxa de senders: Caminos Naturales, GR, xarxa comarcal

www.parc‐cretaci.com www.caminosnaturales.com



Quins actius i valors té el futur Parc del Montsec?

• Cel : Centre d’Observació de l’Univers i Destinació i Reserva 
Starlight

• Publicacions i portals de referència: Montsec turístic, 
Geomapa, Wikilok, natura local, revista Descobrir

Quins actius i valors te el futur Parc del Montsec?

• Oferta turística i productes agroalimentaris

• Associació empresaris www.montsecturistic.cat

PALLARS 

JUSSÀ
Hotels

Places 
d'hotels Càmpings

Places de 
càmping

Turisme 
rural

Places de 
turisme 

rural

TOTAL 
allotjaments

TOTAL 
places

Total comarca 18 698 6 2454 61 486 85 3638

Municipis àmbit 
futur Parc

9 348 1 660 17 144 27 1152

NOGUERA Hotels
Places 

d’hotels Càmpings
Places de 
càmpings

Turisme 
Rural

Places 
turisme 

rural

TOTAL 
allotjaments

TOTAL 
places

Total comarca 22 660 3 1.437 47 355 72 2.452

Municipis àmbit
futur Parc

16 463 3 1.437 34 256 53 2.156

Quins actius i valors te el futur Parc del Montsec?

• Productes turístics

Tipologia
Nombre de 
propostes

Excursions guiades de senderisme, 
bicicleta, cavall posant en valor el 
patrimoni paisatgístic, natural i cultural

14

Activitats educatives 9

Estades temàtiques en allotjaments 
(gastronomia, pack romàntic, etc.)

4

Activitats en caiac, vaixell 4
Activitats de vol – parapente 3
Observació astronòmica 3
Activitats en vehicles a motor i sense 2
Total 39

Quins actius i valors te el futur Parc del Montsec?

• Vistes guiades

Freqüència 
anual

SORTIDES GUIADES (1 de 35 del programa de 2015)

Passeig medieval per la Serra dels Obacs.  Sant Miquel de la 
Vall. (Municipi Gavet de la Conca) –

1

EXPERIÈNCIES  (15 de 48 del programa de 2015) Total 15

El llegat dels dinosaures. Museu Isona 2

Visita i tast al celler Terrer de Pallars. Figuerola d’Orcau 
(Municipi d’Isona)

2

Celler El Vinyer. Fígols de Tremp 2

Celler Mas Garcia Muret. Llimiana 2

Visita al Celler Xic’s Cal Borrech. Figuerola d’Orcau (Municipi 
d’Isona)

2

Pedres d’ahir, pedres d’avui. El joc de rol a l’aire lliure. Talarn 2

Celler Sauvella. Orcau municipi d’Isona 2

Visita el Castell de Mur. Castell de Mur 1



3.  Experiències analitzades i models 
de referència

3.1  Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya que han esdevingut motors de 
desenvolupament local i econòmic del territori. 

• Parc Natural Serra del Montsant

• Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

• Parc Pyrenées Catalans

• Parque Natural de Gorbeia

• Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara

3.2 Models de gestió en espais naturals protegits

3.3 Visites/ intercanvis d’experiències a Parcs Naturals de característiques similars

• Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
• Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara

 Experiències analitzades i models de referència

Les fitxes aporten informació sobre:

• Principals característiques del parc natural

• Extensió

• Muncipis que comprèn

• Data de declaració

• Hàbitats representatius

• Volum de visitants

• Equipaments

• Oferta turística 

• Característiques de la web

Anàlisi d’espais naturals protegits en zones de 
muntanya de característiques similars al Montsec

Testimonis

Garrotxa 

Ester Carreras – Responsable de 
Relacions externes de la Cooperativa La 
Fageda www.fageda.com

Isabel Morera – Gerent del Grup Morera  
www.grupmorera.com

Montsant

Sergi Méndez – Director i encarregat 
d’enoturisme del celler Joan Ametller 
www.ametller.com

Fernando Miró – Director i encarregat 
d’oleoturisme de Molí Miró‐Cubells 
www.molideloli.com

Models de gestió en Espais Naturals Protegits



Visites/ intercanvis d’experiències a Parcs Naturals 
de característiques similars

Visites/ intercanvis d’experiències a Parcs Naturals 
de característiques similars

4. Conclusions i recomanacions

A nivell de territori

 L’objectiu de la creació d’un Parc Natural és vetllar per la conservació dels valors que
han motivat la seva declaració, així com el desenvolupament sostenible del territori i
la qualitat de vida dels seus habitants.

Per això és important prioritzar en la mesura que sigui possible actuacions que a més
de la conservació, ajudin al desenvolupament de l’activitat quotidiana de la gent que
hi viu i a generar noves oportunitats d’ocupació.

 L’activitat econòmica especialment el turisme i la promoció dels productes locals és
una bona oportunitat per al territori perquè genera emprenedoria, ajuda a fixar
població i desenvolupa iniciatives innovadores a l’entorn de les bones pràctiques
ambientals.

www.pallarsjussa.net 



A nivell de territori

 La marca Parc ajuda a la comercialització d’aquesta tipologia de productes i serveis i
a l’atracció de nous emprenedors amb una mentalitat oberta a nous valors que
s’estan imposant en les societats, especialment urbanes, dels països desenvolupats –
LOHAS –

Caldrà però articular un sistema d’acompanyament a aquests nous emprenedors que
els ajudi a desenvolupar les seves capacitats.

A nivell de territori

 Les activitats vinculades al Parc també tenen la possibilitat d’atreure projectes
d’investigació vinculats a la pròpia gestió de la conservació, a l’educació ambiental, a
la producció agrícola i ramadera, a la gestió forestal o a les noves formes de turisme.

Cal que des dels propis òrgans de gestió es pugui comptar amb agents de
desenvolupament local i experts de centres de recerca, universitats, etc. que puguin
potenciar aquesta tipologia de programes de recerca.

 L’acreditació com a Parc Natural dóna valor al territori, tant a nivell econòmic, social
com mediambiental. La marca Parc, així com altres marques en que el Montsec està
implicat (destinació Starlight i el futur Geoparc) son una excel∙lent eina de
màrqueting territorial amb un reconeixement internacional rellevant

A nivell de territori

 Hi ha altres acreditacions que s’hi poden afegir, un cop el territori ha aconseguit el
status de Parc Natural i que tenen un gran prestigi a nivell internacional. És el cas de
Reserva de la Biosfera de la UNESCO, o la Carta Europea del Turisme Sostenible en
Espais Naturals Protegits, promoguda per EUROPARC. Molts parcs europeus opten
per tenir el màxim d’acreditacions possibles.

Cal que aquest procés d’acreditació es faci de forma planificada.

A nivell de territori

 El territori ha d’estar i s’ha de sentir representat en els òrgans de gestió del Parc, que
han d’estar formats per membres tant del sector públic com del sector privat, amb
una representació equitativa d’ambdós i un mètode de treball basat en la cooperació.

Les dues comarques (Pallars Jussà i Noguera) han de treballar conjuntament per
arribar a tenir una visió global del territori.

És important que la població local tingui informació de qui participa en els òrgans de
gestió del Parc, les propostes que es debaten i les actuacions que es preveu
desenvolupar.



A nivell de territori

 La informació sobre la importància del turisme de natura, nous mercats,
comercialització de producte local i altres oportunitats per al territori que genera un
Parc ha d’arribar als residents perquè entenguin que aquests espais són un
instrument de suport a la dinamització econòmica i a la millora de la qualitat de vida.

 La composició dels òrgans de gestió és un element clau que marcarà les relacions
entre els responsables de gestió del futur Parc i els actors del territori públics i privats.

Un altre aspecte destacable és la figura de president de l’òrgan de gestió del Parc.

A nivell de organització i gestió del Parc

 Un procés de participació ciutadana ben estructurat, amb suport tècnic i on
s’asseguri que hi ha representants de tota l’estructura social i econòmica del territori
és un factor determinant per a la posta en marxa del Parc i la definició de les seves
funcions i estratègia de funcionament, integrant les visions de tots els agents
implicats.

 A més dels instruments de planificació i gestió del Parc, la Carta Europa del Turisme
Sostenible en Espais Naturals Protegits –CETS‐, és el document de referència que
s’està implantant arreu d’Europa i també en els parcs de Catalunya que tenen un
major impacte turístic.

La implantació de la Carta Europa del Turisme Sostenible facilita la creació
d’organismes de gestió públic‐privats integrats pels gestors del parc i els agents
turístics del territori, els representants de les entitats i institucions i el sector primari.

A nivell de organització i gestió del Parc

 La declaració de Parc Natural representa l’oportunitat d’aconseguir ajuts específics
pel sectors productius del territori.

 Cal tenir present l’oportunitat que representa pel territori que el Parc participi amb
programes europeus o estatals que fomentin el treball en xarxa, el finançament
d’actuacions específiques i el compartir metodologies i tècniques de treball.

Molts parcs europeus incorporen una figura de dinamitzador socioeconòmic que
entre altres funcions vetlla per ser actius en la participació en aquest tipus de
programes.

A nivell de organització i gestió del Parc

 Cal assegurar que el Parc del Montsec compti amb un equip professionalitzat en els
àmbits de la conservació, de l’educació i sensibilització ambiental, en els programes
d’ús públic i també, en els de suport al desenvolupament econòmic.

 Atès que hi ha zones amb una alta freqüentació en el futur Parc del Montsec cal
dissenyar estratègies de desconcentració de l’ús públic en zones específiques i en
dates de major afluència, a través de promoure itineraris alternatius i activitats
diverses. Un bon exemple es el projece Itinerannia al PNZVGarrotxa
www.itinerannia.net



A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector turístic 

 La figura de Parc Natural té un efecte reclam que atreu nous segments de visitants,
interessats en la natura, l’activitat a l’aire lliure, el gaudi respectuós del territori i
genera prestigi al conjunt de l’oferta turística.

 Els mercats de turisme en el medi natural i ecoturisme són menys estacionals que
altres modalitats. Els seus practicants busquen la no massificació dels espais per
gaudir millor de l’experiència. Les activitats més practicades en els espais naturals
analitzats són el senderisme, el cicloturisme i les activitats aquàtiques.

A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector turístic 

 Els esports d’aventura (extrems) com ara el parapent, descens de barrancs, escalada,
etc. no tenen un públic tan massiu però hem vist com ajuden a donar singularitat en
alguns espais i visibilitat en els mercats internacionals.

 Pel que fa a l’evolució d’aquests mercats de turisme actiu i de natura, cal tenir
present que tots els estudis de seguiment indiquen que estan creixent i ampliant els
tipus de públic.

A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector turístic 

 Hi ha programes específics de promoció turística dels Parcs Naturals. A nivell de
Catalunya és el Pla de Foment del Turisme de Natura en Espais Naturals Protegits, a
nivell de l’Estat espanyol el portal soyecoturista.com promogut pel Club de Producto
Ecoturismo en España, i a nivell europeu Europarc, entre d’altres.

 Per poder ser eficients en les accions de promoció turística, caldrà assegurar un pla
editorial online i offline que doni a conèixer totes les possibilitats de visita al Parc, tal
com fan la major part de parcs europeus.

La diversitat geològica i paisatgística, i els recursos patrimonials i culturals del Parc
Natural del Montsec són un factor d’atractivitat important. Això permet generar una
gamma molt amplia de productes específics.

A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector turístic 

 El paper determinant que tenen les empreses d’activitats com a responsables de
generació de tota una sèrie de propostes de descoberta del Parc, combinant
l’activitat física amb la presentació dels valors i atractius del territori.

És important donar un suport específic a aquestes empreses. La formació i capacitació
dels agents vinculats al turisme és clau.

 Cal tenir present també l’especialització dels serveis turístics a diferents segments de
mercat. A Europa creixen els segells específics d’establiments per senderistes,
birdwatrchers, ecoturisme, ... Cal apostar pels mercats internacionals



A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector turístic 

 Les empreses han de tenir una participació activa en la promoció del Parc. S’han de
convertir en punts d’informació col∙laboradors, i incorporar els logos i imatges del
Parc en totes les seves publicacions, webs, xarxes socials, ...

www.tournatur.com

www.soyecoturista.com

A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector agrícola i ramader 

 L’activitat agrícola i ramadera no s’ha vist limitada per restriccions específiques del
Parc. Hi ha un reconeixement dels productors dels avantatges d’estar dins un Parc (a
nivell d’ajuts, millora d’infraestructures i serveis, ...).

Calen mecanismes per compensar les limitacions i la burocràcia pel fet de ser Parc
Natural.

 S’ha d’assegurar que els propietaris de la terra i els que l’exploten tinguin una
presència qualificada en els òrgans de gestió del Parc.

www.rondasomontano.com

A nivell de suport al desenvolupament endogen: 
sector agrícola i ramader 

 L’activitat agrícola i ramadera és compatible amb l’activitat turística, donant‐li a
aquesta un valor afegit.

 El turisme rural ajuda a complementar les rendes agrícoles. Calen programes de
suport a l’emprenedoria i la formació d’aquest sector que faciliti l’accés a aquestes
noves oportunitats de negoci.

La marca Parc s’ha convertit en molts casos en un bon instrument en la
comercialització de productes locals en origen.

Potencialitat turística del nou Parc Natural del 

Montsec i la seva integració en la dinamització

turística de la comarca del Pallars Jussà



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3.  Exemples de models de bones pràctiques 
d’adaptació de les empreses 
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Exemples de models de bones pràctiques
d’adaptació de les empreses
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INICIATIVES DELS ALLOTJAMENTS

Situats a l’entorn d’espais naturals protegits 5 iniciatives

Establiments per a senderistes/cicloturistes 10 iniciatives

Altres modalitats 8 iniciatives
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INICIATIVES DELS ALLOTJAMENTS

Situats a l’entorn d’espais naturals protegits

• HOTELS AU NATUREL
• GITES PANDA
• SITES & PAYSAGES
• ESTABLIMENTS ADREÇATS A OBSERVADORS D’OCELLS
• MULLERTHAL TRAIL HOTELS
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21 establiments en 8 Parcs regionals de França que treballen per reduir 
l’impacte de les seves activitats en el seu entorn.

www.hotels-au-naturel.com

HOTELS AU NATUREL
Allotjaments situats en Parcs Naturals o espais 
emblemàtic. Recolzament de la WWF

A través de les seves activitats, els hotels han de compartir els 3 valors 
fonamentals dels Parcs Naturals Regionals:

• Compromís amb el territori

• Dimensió humana. El saber fer, l’experiència, el paper i l’habilitat són 
primordials en el procés d'acollida.

• Respecte pel medi ambient i contribució en el manteniment de la qualitat 
dels paisatges.
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S’emmarca dins la marca GITES DE FRANCE, amb més de 55.000 establiments 
rurals.

Els GITES PANDA, (310 establiments)  a més de les condicions generals de GITES DE 
FRANCE, han de:

www.gites-panda.fr

GITES PANDA. 
Allotjaments situats en Parcs Naturals o 
espais emblemàtic. Recolzament de la WWF

• Estar situats en un entorn natural de qualitat

• Disposar d’un un equip d’observació de la natura i la 
documentació d'informació específica per descobrir 
millor les riqueses del patrimoni natural i cultural del 
territori durant l’estada dels clients

• Estiguin gestionats per personal conscienciat amb la 
preservació de l’entorn on es troben
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www.sites‐et‐paysages.com

63 campings associats situats a 
l’entorn d’espais naturals protegits, 
de diverses tipologies
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Iniciativa de l’entitat ambientalista SEO BIRDLIFE per 
donar pautes a les empreses turístiques 
(allotjaments, guies, etc.) que vulguin atreure 
birdwatchers, de forma professional.

La certificació es fa a través d’un curs online gratuït 
http://www.seo.org/turismo-ornitologico-2/

Establiments adreçats als observadors d’ocells

Al blog www.decaba.com/es/allotjaments-per-birdwatchers hi ha informació 

d’interès per a allotjaments interessats a rebre birdwatchers, redactat pel guia de 

natura Mike Lockwood, que treballa habitualment per diverses entitats de 

Catalunya.
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MULLERTHAL TRAIL HOTELS 

Marca promoguda des dels propis  establiments
Recolzada per l’Office Régional de tourisme Müllerthal‐

Petite Suisse Luxembourgeoise.

Serveis gratuïts que s’ofereixen

www.mullerthal‐trail.lu

• Allotjament proper a les rutes
• Personal coneixedor de la xarxa de 

senders
• Suggeriments per als senderistes

(panell d’informació actualitzada)
• Mapa de Mullerthal Trail i de la regió

penjada per ser consultada.
• Esmorzar variat i saludable
• Possibilitat de reservar 1 sola nit 

(excepte festius)
• Lloc per guardar les botes de caminar
• Possibilitatst de secar i rentar la roba

• Picnic
• Café i té per omplir termos.
• Venda de mapes (Mullerthal Trail i 

regió)
• Transfer fins el punt de sortida o 

arribada de les rutes.
• Trasllat d’equipatges al proper

allotjament

Serveis de pagament que també s’han 
d’oferir
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• BENVINGUTS senderistes i cicloturistes
• BED & BIKE
• BIKEFRIENDLY
• RANDO ACCUEIL
• BISTROTS DE PAYS‐RANDO BISTROT
• LA LOIRE A VELO
• WALKERS WELCOME, CYCLISTS WELCOME
• WANDERHOTELS
• BETT UND BIKE
• TREKKERS HUTTEN

INICIATIVES DELS ALLOTJAMENTS

Establiments per a senderistes/cicloturistes
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• Marca de qualitat promoguda per 
Turisme de Lleida

Les empreses segueixen uns cursos per adaptar els seus serveis a senderistes
i cicloturistes.

http://benvinguts.cat/

La marca certifica l’establiment i en fa difusió a través de entre d’altres, la plana web.

3 zones:  Pirineus,  Prepirineu i Terres de Lleida
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• Marca de qualitat per als establiments
Vies Verdes de Girona

Alguns criteris:

• Es pot reservar una sola nit

• Lloc per guardar bicicletes

• Lloc per rentar i secar la ropa

• Mapes de cicloturisme

Opcionals:

• Informació mitjans de transport

• Lloguer de bicicletes de qualitat

• Preparació de picnics

• Als restaurants i bars: Begudes energètiques, 
té, etc. a preu inferior al de la cervesa

• Menú energètic …

www.viesverdes.cat
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• Red de alojamientos en rutas ciclistas

Alojamientos adaptados cerca de rutas de BTT, carretera, cicloturismo, … Incluye 
también alojamientos en ciudades “Bikefriendly urban”.

Objetivo: fidelización del cliente, posicionamiento del destino, 
desestacionalización
Promotores

www.bikefriendly.es

Requerimientos:

Lugar para guardar bicicletas

Espacio taller

Espacio lavado

Espacio con información de 
rutas y tracks
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Quatre categories: Rando Gîte, Rando Plume, Rand’Hôtel i Rando Toile.

• Adreçat a totes les activitats “rando”: A peu, en bicicleta, a cavall, amb ases,  caiac,  
raquetes de neu, espeleologia, ...

www.rando‐accueil.com

Marca promoguda per una associació públic‐
privat d’establiments i col∙lectivitats territorials.

Està certificada per Qualité Tourisme (assimilable a 
la Q de Calidad Turística)
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RANDO BISTROT
www.bistrotdepays.com

Xarxa de cafès de poble, que sovint 
són l’únic establiment comercial que 
hi resta obert. 

Es promocionen activitats i els 
productes gastronòmics locals.  
Agenda conjunta a la plana web 

Programa RANDO BISTROT –
Conciliar el senderisme amb els
productes gastronòmics locals: 
itineraris + dinar en un BISTROT DE 
PAYS 
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Adreçat a:

• Allotjaments

• Lloguer i reparació de bicicletes

• Oficines de turisme

• Espais a visitar

www.cycling‐loire.com/cycling‐useful‐
information/cycling‐
brochures/accueil‐velo‐2011‐part‐2

LA LOIRE A VELO
Manual per als prestataris de serveis turístics

Condicions d’adhesió, algunes obligatòries i altres
opcionals vinculades a acollida, equipaments, 
informació i restauració

‐ trobar‐se a menys de 5 km d’un espai ciclable
‐ espai per aparcar i netejar les bicicletes
‐ informació sobre rutes ciclables de l’entorn
‐ esmorzar consistent adequat a l’esforç
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Marques promogudes des de les entitats 
de promoció turística

VisitScotland, VisitEngland, VisitIreland

http://www.qualityintourism.com/wp‐content/uploads/2013/04/Additional‐Schemes‐Leaflet‐
AW_Walkers‐Welcome.pdf

Els establiments (hotels, apartaments, B&B, càmpings,  ...) han de disposar de serveis
com:

• Informació específica del territori, transport públic i de la previsió meteorològica

• Horaris i característiques dels àpats adaptats a les necessitats dels usuaris.

• Llocs preparats per rentar i assecar la roba, mantenir i guardar bicicletes, etc.   
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Asociación de establecimientos de 
Alemania, Austria, Suiza e Italia

10 principis que regeixen l’associació:

www.wanderhotels.com

1. Donar una atenció personalitzada enmig de paisatges impressionants.

2. Oferir guies experts en senderisme.

3. Disposar de programes setmanals de rutes de senderisme o de passejades.

4. Disposar d’espais d’informació pel senderista.

5. Proveir servei de trasllat en taxi o bus per iniciar una ruta de senderisme.

6. Servei de lloguer d’equipament especialitzat.

7. Servei de botiga d’equipament i d’aliments energètics.

8. Disposar d’un espai on relaxar‐se (sauna, bany de vapor, massatges...).

9. Cuina amb productes locals, plats típics, integrals i per vegetarians.

10. Compromís de protecció de la natura i l’entorn.
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Marca promoguda per l’Associació Alemanya de 
ciclisme  ADFC

5.200 establiments adherits, entre hotels, pensions, albergs, càmpings i cases rurals, tots 
adaptats a les necessitats particulars dels turistes amb bicicleta.

Condicions:

• Possibilitat de reservar només 1 nit.
• Disposar d’un espai tancat on poder guardar les bicicletes, a ser possible en una 

planta baixa.
• Disposar d’un espai on poder assecar la roba i l’equipament.
• Tenir provisions per l’esmorzar dels ciclistes: fruita, muesli i aliments integrals.
• Mostrar o oferir mapes de les rutes en bicicleta de la regió, i també horaris del 

transport públic
• Disposar d’un kit de reparació, amb les eines i elements més importants
• Disposar de l’adreça, horaris i telèfon del taller de reparació de bicicletes més 

proper.

www.bettundbike.de
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www.trekkershutten.nl/en

Allotjaments adaptats per a ciclistes i senderistes 
itinerants a Holanda, Bèlgica i Luxemburg

Pensats per portar el mínim equipatge. Per això els establiments suministren
roba de llit, cadires de terrassa, cuina, etc.
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• CHEVAL ETAPE
• HORSES WELCOME
• GITES DE FRANCE – SEJOURS PECHE
• ANGLERS WELCOME
• PROMOCIÓ DE PRODUCTES EN ALLOTJAMENTS CONVENCIONALS:

• LOGIS DE FRANCE
• CAP FRANCE
• AZUREVA
• FLOWER CAMPINGS

INICIATIVES DELS ALLOTJAMENTS

Altres modalitats
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Marca promoguda per la Féderation Française
d’Equitation

Establiments preparats per atendre cavalls  de 
pas 

Propers a hotels, càmpings, bed and breakfast, 
restaurants, ... en un radi inferior a 3 kms.

Entre les recomanacions:

• Bona acollida als cavalls, seguretat i confort, 
aigua, menjar, ...

• Instal∙lacions per què els genets puguin tenir cura 
dels seus cavalls

• Lloc per guardar el material
• Entorn natural de qualitat
• Accés directe a senders/itineraris per a turisme 

eqüestre
• Informació turística, de senders, etc. a disposició 

dels genets
• Informació sobre activitats a l’entorn

www.ffe.com/tourisme/Label‐Cheval‐Etape
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Marca promoguda per la British Horse Society

55 establiments adherits: 

hotels, càmpings, bed and breakfast... adaptats a 
les necessitats específiques dels genets i els 
cavalls.  

Diferents tipus: en tancats o en estables 

Entre les recomanacions:

• Bona acollida, més important que instal∙lacions 
específiques

• Informació prèvia dels serveis i dels preus
• Facilitats per rentar i assecar roba, botes, ..
• Proveir picnics
• Possibilitat de menjar alguna cosa si arriben tard
• Si no, facilitats per menjar fora
• Pack d’informació amb senders on poden anar a 

cavall
• Possibilitat de trasllat d’equipatge

www.bhs.org.uk
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• Estades de pesca en establiments associats a GITES DE FRANCE
www.gites‐de‐france.com/location‐vacances‐peche.html

Allotjaments 
especialment preparats 
per a estades de pesca.

88 bed&breakfast i 1020
casas de vacances a
menys de 10km d’un lloc
de pesca
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• Anglers Welcome Scheme a Escòcia

Alguns dels requisits a acomplir
(campings, hostels i apartaments)

• Disposar d’un espai apropiat per assecar la roba
• Lloc segur per guardar canyes i material
• Congelador per a ús dels clients
• Proporcionar informació sobre  llocs on baixar la barca a l’aigua
• Comptar amb instal·lacions per a la preparació del peix
• Proporcionar informació dels permisos necessaris per pescar
• Proporcionar informació de horaris i situació de botigues d’esquer
• Informació de botigues i locals que tanquen tard

www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/welcome_schemes/anglers_welcome_scheme.aspx

Establiments adreçats als pescadors
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www.logishotels.com/fr
2.400 establiments en 9 països. 41 a l’estat espanyol

Plana web segmentada per productes: 
391 dins el producte « senderisme », 484 en el de « moto », …. 

Promoció de productes en allotjaments
convencionals
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Promoció de productes en allotjaments
convencionals

Complexos d’apartaments, càmpings, establiments hotelers, ofereixen 
productes a públic segmentat: vacances actives per grups, séniors, 
famílies, ... 
En aquest exemple, fulletons de associacions de «villages de vacances»
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Promoció de productes en allotjaments
convencionals

Complexos d’apartaments, càmpings, establiments hotelers, ofereixen 
productes a públic segmentat: vacances actives per grups, séniors, 
famílies, ... 
En aquest exemple, fulletons de associacions de «villages de vacances»



28

http://www.flowercampings.com/en/theme‐holidays/

Promoció de productes en allotjaments
convencionals

Més de 120 càmpings a França, 
per vacances a la natura. 
Càmpings de menys de 250 
places, ni massa grans ni massa
petits. Codi de conducta a nivell
d’acollida, d’ambient, neteja, 
entorn natural, respecte a la 
tranquilitat, coneixement de la 
zona, respecte a l’entorn, 
informació precisa i veraç, …
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www.decaba.com

www.twitter.com/DCBTurisme

www.facebook.com/DCB.Josep.Capella
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1. OPORTUNITATS DELS ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS PER AL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL

3



 
 

 

1. Oportunitats dels espais naturals 
protegits per al desenvolupament local 

 

 

Els espais naturals protegits juguen un paper vital en la protecció de la 
biodiversitat a nivell mundial. Les funcions principals d’un espai natural 
protegit són la conservació mediambiental i la protecció territorial. Però 
aquests espais també representen un valor social i econòmic molt important, 
ja que són àrees d’esbarjo cada vegada més demandades per les nostres 
societats, i tenen una gran capacitat generar beneficis socials i econòmics 
pel conjunt del territori on es troben, especialment en zones de muntanya.  

 
Els principals temes a tenir en compte en aquest capítol són : 

- Els espais naturals protegits tenen, segons les institucions de referència IUCN, 
UNESCO, Agència Europea del Medi Ambient, etc. unes funcions molt 
determinants relacionades amb:  

 
o els seus valors ambientals que es focalitza sobretot en una gestió 

encarada a la conservació dels seus valors. 

o els valors socials, en el sentit que són espais a disposició de la societat. 
Aquí les activitats relacionades amb la sensibilització ambiental, l’educació i 
la recerca són elements clau que determinen també el model de gestió. 

o els valors socio-econòmics, en el sentit que aquesta funció de 
conservació (sobretot per als parcs nacionals i naturals segons la 
categorització de IUCN) han de fer compatible la millora de la qualitat de 
vida de la població que hi resideix. 

Per tant, la promoció turística d’aquests valors que es conserven, la 
promoció dels productes locals, el suport a l’emprenedoria, l’acollida al 
visitant i la gestió turística són també elements indispensable per 
aconseguir aquest equilibri. 

  
- En aquest àmbit cal destacar que hi ha metodologies de gestió contrastades a 

nivell europeu que asseguren aquest equilibri. És el cas de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible en els Parcs Naturals Protegits. 

 
- En aquest capítol es recullen dades que ajuden a entendre el potencial turístic 

associat als espais naturals protegits i les tendències en matèria de consum 
turístic que s’estan imposant en els mercats. 
 

- També incorpora dos documents de referència, com és el Pla de Foment de 
Turisme de Natura en els espais naturals protegits, promogut recentment per la 
Generalitat de Catalunya i la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais 
Naturals Protegits, de la Federació Europarc. 
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1.1. La importància dels espais naturals protegits a nivell 
mundial 

 

Els espais naturals protegits juguen un paper vital en la protecció de la 
biodiversitat a nivell mundial. En l’actualitat el 21% del territori a nivell 
europeu està protegit. Si bé algunes àrees tenen com a objectiu principal la 
preservació de la biodiversitat a través d’estrictes regulacions d’ús, existeixen altres 
espais protegits que basen els seus models de gestió en un ús sostenible que 
assegura l’educació mediambiental de la població, l’esbarjo i la dinamització de 
l’economia tradicional local. 

Molt ha canviat la percepció de la societat respecte els espais protegits. En un 
primer moment el valor dels espais naturals radicava en la possibilitat 
d’aprofitament dels seus recursos naturals, amb el pas del temps la bellesa dels 
espais va començar a adquirir importància, fins que va néixer el concepte de Parc 
Nacional a Nord Amèrica al segle XIX. 

El 1948 es va crear la Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura (IUCN, International Union 
for Conservation of Nature), que té com a objectiu 
promoure la conservació de la natura a nivell mundial. 
El 1969 va ser l’organisme que va definir formalment el terme 
Parc Nacional. 

Des de llavors el nombre d’espais naturals protegits no ha 
deixat de créixer i en les darreres dècades assistim a una nova evolució en la 
percepció de les àrees protegides que ara es valoren per diverses raons: per la 
diversitat i qualitat de paisatges, per la seva biodiversitat, però també pel seu 
potencial com a font de riquesa econòmica. 
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La IUCN diferencia les àrees protegides en les següents categories: 

 

 

Cal ressaltar la concepció de la IUCN de Parc Nacional i de Paisatge 
protegit terrestre/marítim on s’introdueix el lleure com un element en la 
raó de ser d’aquests espais. Aquest fet posa de manifest el valor socioeconòmic 
de les àrees protegides. Tot i que aquestes definicions no són oficials, el 
reconeixement de la IUCN a nivell mundial, com a organisme de referència en la 
conservació de la natura, permet visualitzar la rellevància que han arribat a adquirir 
els espais protegits en el desenvolupament del lleure i del turisme. 

L’informe realitzat en 2012 per la Comissió Europea, a través de l’Agencia 
Europea del Medi Ambient (EEA), posa de manifest els diversos beneficis de 
les àrees protegides sobre la societat i la necessitat de trobar els mecanismes 
per mesurar els beneficis i interioritzar els resultats de manera que ajudin en el 
procés de presa de decisions. 

L’EEA assegura que determinar el valor econòmic de les àrees protegides és un 
repte complex però s’estan desenvolupant diferents metodologies per 
quantificar com es manifesten els beneficis dels espais protegits en l’economia 
real, tant dins del seu àmbit territorial com en les àrees d’influència. 

 

La IUCN, que reuneix 89 estats, 112 agències governamentals, 1.200 ONGs i 
milers d’experts i científics de més de 160 països, diferencia les àrees 
protegides en les següents categories: 

Reserva natural integral: Espai protegit gestionat principalment amb 
finalitats científiques o de protecció de la vida salvatge. 

Parc nacional: Espai protegit gestionat principalment per a la protecció 
d’ecosistemes i per al lleure. 

Monument natural: Espai protegit gestionat principalment per a la 
conservació dels trets naturals específics. 

Àrea de gestió d’hàbitats i/o espècies: Espai protegit per a la seva 
conservació, mitjançant una intervenció gestora. 

Paisatge protegit terrestre/marítim: Espai protegit gestionat 
principalment per a la protecció del paisatge terrestre/marítim i per al 
lleure. 

Àrea protegida de Recursos Gestionats: Espai protegit gestionat 
principalment per a l’aprofitament sostenible dels ecosistemes naturals. 
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Tant per a la IUCN com per a la Comissió Europea les àrees protegides s’han 
convertit en destins turístics de primer ordre i forts dinamitzadors de l’economia 
local, generadors de llocs de treball directes i indirectes, associats a la seva 
gestió, a la construcció i gestió d’infraestructures i a l'oferta d’activitats i serveis 
turístics. 

L’EEA diferencia els valors de les àrees protegides segons els beneficis 
que aporten en els àmbits socioeconòmic, social i mediambiental.  
 

Els espais protegits ben gestionats contribueixen a la 
generació de llocs de treball estables, principalment a 
través de l’activitat turística, contribueix a la 
diversificació de la economia local i atrau un nombre 
cada vegada més elevat de visitants interessats per la 
diversitat de paisatges i de recursos naturals, però 
també per altres elements culturalment identitaris 
com la gastronomia, contribuint a la valoració del 
producte local i a la biodiversitat en l’agricultura. 

 
Els espais protegits posen a disposició de la societat 
àrees d’elevada qualitat ambiental on realitzar 
activitats d’esbarjo i de relaxació, contribuint a 
l’adopció d’un ritme de vida saludable físic, mental i 
espiritual, i són també un camp d’entrenament ideal 

Recents estudis realitzats per la Comissió Europea, sobre la contribució 
dels espais Natura 2000 en l’economia europea, indiquen que els beneficis 
de la xarxa poden ser entre tres i set vegades més alts que el cost de la 
seva implementació. Aquest és un indicador clau de la importància dels 
espais naturals per a les economies locals i regionals. 

1. Valor 
socioeconòmic 

2. Valor social 
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amb propòsits científics i educacionals contribuint a la 
conscienciació mediambiental i la sostenibilitat social. 

 
 

Uns ecosistemes ben conservats juguen un paper 
importantíssim en la conservació dels ecosistemes a 
nivell mundial i a més aporten uns serveis a la 
societat, entre ells la provisió d’aigua de qualitat, la 
contribució a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, 
la preservació de fauna salvatge, dels endemismes, 
els paisatges identitaris, i la flora i fauna local. 

Per tant, podem afirmar que s’estan produint variacions en la demanda de 
turisme a escala internacional a favor d’un turisme de natura i actiu, i els 
espais protegits són destins turístics de referència per aquest mercat en ple 
desenvolupament. 

 

 

3. Valor 
mediambiental 
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1.2. El turisme, un motor de desenvolupament local en els 
Espais Naturals Protegits 

El 2002 un informe de la Comissió Europea amb el títol “Using natural and cultural 
heritage to develop sustainable tourism” ja indicava que per un 50% dels 
europeus en aquell moment enquestats el paisatge era el criteri més 
rellevant a l’hora d’escollir el destí turístic. 

En aquesta mateixa línia, el World Resources Institute, institució no governamental 
dedicada a la recerca i protecció dels recursos naturals, afirma que a inicis del 
segle XXI el turisme mundial creixia a un ritme del 4,3% anual, mentre 
que el turisme de natura ho feia entre un 10 i un 30%. 

Els Parcs Naturals de tot el món reben aproximadament 8.000 milions de 
visitants anuals, els quals generen un impacte econòmic de 600.000 milions de $. 
No obstant, només un 1,7% d’aquest impacte s’inverteix en el manteniment 
d’aquestes àrees. (Dades segons la revista científica PLOS Biology el febrer de 
2015)  

 

A Europa, aquest augment de la demanda de turisme de natura i actiu ha 
anat acompanyat d’un increment de productes turístics. El senderisme i el 
cicloturisme són les activitats que estan creixent de forma més notable i s’està 
desenvolupant una indústria turística important relacionada amb la descoberta del 
seu entorn, de productes turístics que promouen comportaments de visita cada 
cop més responsables. Segons Adventure Tourism Travel Association (ATTA), el 
turisme de natura i actiu representa una cinquena part de l’activitat 
turística global. 

A Espanya el moviment excursionista neix amb l’associacionisme català, des de la 
fundació del primer club a l’Estat espanyol el 1876, el Centre Excursionista de 
Catalunya. Des de llavors la història de l’excursionisme arreu del país ha 
evolucionat notablement. 
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La Federació Española de Deportes de 
Montaña y Escalada FEDME compta amb 
2.025 clubs repartits per tot el país i 
expedeix més de 91.000 llicències, segons la 
Memòria anual de 2013.  

A Catalunya aquests clubs principalment de senderistes, però que també 
tenen seccions d’altres activitats de muntanya i en el medi natural com el 
ciclisme, s’agrupen sota el paraigües de 
la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya que compta amb 470 
entitats repartides per tot el territori.  

Catalunya disposa d’un conjunt important de recursos d’una qualitat 
excel·lent amb un gran potencial per aconseguir un posicionament 
destacable entre les destinacions del turisme de natura. De fet, l’interès pel 
gaudi de la natura al nostre país es remunta a finals de segle XIX i està molt 
vinculat al naixement i popularització de l’excursionisme entre la població, 
principalment urbana. 

L’Atles de Turisme de Catalunya indica en el capítol dedicat als Espais naturals 
protegits que malgrat que la freqüentació dels espais naturals amb finalitat 
recreativa és antiga, ha estat al llarg dels darrers anys que s’ha popularitzat el 
turisme vinculat a la natura. 

Entre els recursos naturals de referència per configurar productes turístics de 
natura i actius cal destacar els espais naturals protegits que ocupen el 30% 
del territori i entre els quals tenim un Parc Nacional de gran valor paisatgístic i 
ecològic. 

En el conjunt de l’Estat espanyol, es calculen unes 164.000 milions de visites 
per la pràctica de senderisme i ciclisme recreatiu a la natura. Dins el 
Programa Caminos Naturales, la majoria dels visitants tenen com origen un 
municipi de la mateixa comunitat de l’itinerari i es comptabilitza un 11% d’usuaris 
estrangers. 

 

 

El perfil d’usuari és un home, d’entre 35 i 65 anys laboralment actiu i d’origen local. 
Pel que fa la despesa per visitant, s’informa que l’usuari local pràcticament no 
genera ingressos a diferència del turista, el qual genera un impacte de 152 milions 
d’euros durant el 2014. 

Els sectors econòmics més beneficiats són la restauració i la producció i distribució 
d’energia i gas.  
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Tendències del turisme  

Les tendències del turisme indiquen la direcció cap al desenvolupament d’aquest 
sector. A continuació, es mostren algunes d’aquestes tendències a nivell de 
demanda del turisme cultural i de natura: 

• Expectatives diferents: els usuaris són menys previsibles i més difícils 
d’identificar. 

• La tercera edat (“sèniors”): augmenta el segment de majors de 65 anys 
a la vegada que disminueix la natalitat. És un segment interessat en el 
turisme cultural i de natura. 

• Major conscienciació en temes de salut: l’exigència de la bona 
alimentació i la millora de l’estil de vida fa que es tingui en compte els 
mètodes de producció i els orígens dels productes. 

• Experiències úniques i autèntiques: es té molt en compte els valors 
tradicionals, les experiències úniques i el contacte amb la població local.  

• Informació i reserves per Internet: les noves tecnologies són el principal 
canal per a la recerca i consulta d’opinions i productes turístics. Els blocs de 
viatges són un exemple clar d’eina digital com font d’informació turística.   

• Valor de la sostenibilitat: El desenvolupament sostenible juga un paper 
cada cop més determinant en la creació i comunicació de les ofertes 
turístiques.   

• Bona relació qualitat-preu: Es valora que el cost del producte i servei es 
correspongui amb les expectatives dels consumidors. “High Touch” enlloc de 
“High Tech”. 

• El paisatge com el criteri més rellevant a l’hora d’escollir el destí 
turístic per un 50% dels europeus, tal com s’exposava el 2002 en un 
informe de la Comissió Europea amb el títol “Using natural and cultural 
heritage to develop sustainable tourism”. 

• Natura i esports com a motius molt importants per marxar de 
vacances, tal com es posa de manifest a l’estudi “Preferències dels 
europeus cap al turisme” de la Comissió Europea. Aquesta tendència és 
present a la majoria de mercats analitzats, però és especialment rellevant 
en el cas dels mercats belga, holandès i francès.  

 

www.best-of-wandern.de  
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Enquesta anual de la Direcció General de Indústria i Empresa de la Comissió Europea sobre el 
comportament vacacional dels europeus. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_414_en.pdf  
  

• Aspectes com les característiques i els atractius de l’entorn natural, 
el factor climàtic i altres paràmetres vinculats a les característiques dels 
destins ( com la qualitat dels establiments i atractiu del patrimoni cultural i 
històric) com algunes de les principals motivacions a l’hora de repetir 
el viatge a una mateixa destinació 

• Augment de la reserva de les diverses parts d’un viatge per separat. 
Aquesta és avui dia la manera més generalitzada de contractar un viatge. A 
diferència d’anys anteriors no es registra un increment de les reserves de 
paquets turístics “tot inclòs”. 

 

Mercats de turisme actiu i d’aventura 

El turisme, per tant, es troba en un procés evolutiu on les activitats 
relacionades amb la natura i l’esport prenen força a un ritme superior a 
la resta, sobretot entre els mercats europeus més importants. Per tant, la 
qualitat del medi natural és el factor principal per escollir el destí de les vacances. 

Pel que fa als principals mercats emissors de turisme cap a Catalunya, el 
perfil general de persones que realitzen turisme actiu de baixa intensitat física i de 
natura és d’un 52% de dones d’entre 41 i 60 anys majoritàriament, bona part amb 
fills menors de 18 anys i d’un nivell socioeconòmic alt. Un gran nombre busca 
realitzar activitats en família, incloent fins i tot 3 generacions i habitualment 
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viatgen en grups reduïts. Aquestes dades s’extreuen de les investigacions 
realitzades pel CBI Market International Database (Agència de suport a l’exportació, 
depenent del Ministeri d’Afers Estrangers d’Holanda) i que es poden visualitzar en 
l’estudi “The EU market for adventure travel”.  

Les famílies busquen experiències que els hi permetin evadir-se del dia a 
dia. També s’interessen per temàtiques relacionades amb els estudis dels seus fills, 
com poden ser els jaciments arqueològics, el fons marí o els boscos. Els viatges 
multi-generacionals relacionats amb el turisme actiu i la natura també creixen 
considerablement, això vol dir que és un tipus de producte que interessa tant a 
joves com a grans. 

El senderisme, el ciclisme (en les diverses modalitats) i les activitats nàutiques són 
les activitats més demandades i amb més potencial de desenvolupament. Els 
grups que fan turisme de natura i actiu són normalment petits. En el cas 
dels viatgers de senderisme els grups solen ser de com a màxim 12 - 16 persones.  

Segons els estudis realitzats pel CBI, les principals característiques dels 
viatgers europeus que practiquen turisme actiu i de natura són:  

CARACTERÍSTIQUES DELS PRINICPALS MERCATS EUROPEUS 

REGNE UNIT 

 

El mercat actiu i de natura del Regne Unit es pot 
definir de manera genèrica com un públic format 
principalment per parelles d’entre 30 i 55 anys, amb un 
nivell sociocultural i econòmic superior a la resta. El 
nombre de famílies interessades en el turisme actiu 
augmenta. Per tant els productes han de ser atractius tant 
per grans com per petits. 

PAÏSOS BAIXOS 

 

 

El mercat holandès és habitual de les activitats de 
trekking, BTT i rafting. En general, són parelles d’entre 
35 i 55 anys, altament educats i amb un poder adquisitiu 
mig-alt. Tanmateix s’està convertint en una moda fer 
viatges actius i de natura amb tota la família inclosos els 
avis. Per tant hi ha una demanda creixent de viatges 
d’aventura per fer en família amb integrants de totes les 
edats. 

FRANÇA 

 

El mercat francès es caracteritza per estar format 
per aventurers d’entre 40 i 65 anys, en la mateixa 
proporció homes i dones, amb un poder adquisitiu 
mig-alt. En aquest cas també augmenta el nombre de 
famílies (pares amb 2 fills majors de 8 anys) interessades 
en turisme actiu i de natura. 

13



ALEMANYA 

 

 

En el cas dels alemanys ens trobem amb un públic 
d’entre 35 i 65 anys que també és d’un nivell cultural 
i social superior a la resta. Un nombre cada vegada més 
alt de persones retirades s’interessa pel turisme actiu. 
Aquestes persones gaudeixen de bona salut i estan 
disposats a gastar més que la resta en les seves vacances. 

ESPANYA 

 

Pel que fa al mercat espanyol el CBI indica que és 
difícil extreure un perfil genèric degut a la diversitat 
de viatgers interessats en turisme actiu i de natura, 
hi ha de totes les edats, homes i dones, parelles i viatgers 
sols. Per aquesta raó el CBI el defineix com un col·lectiu 
d’entre 30 i 60 anys on les famílies no són gaire habituals. 

 

Els principals mercats emissors de turisme a Catalunya són: 

 

PAÍS 
TURISTES  

(en milers) 
2014* 

% VARIACIÓ 
INTERANUAL 
2014/2013 

DESPESA  
(en Milions d'€) 

2014* 

% VARIACIÓ 
INTERANUAL 
2014/2013 

França 4.568,0 9,7% 2.462,8 5,5% 

Regne Unit 1.780,4 5,6% 1.317,7 7,7% 

Alemanya 1.437,0 12,3% 1.194,2 20,1% 

Itàlia 1.340,0 19,9% 843,5 20,4% 

Rússia 837,4 -14,4% 1.140,4 -14,4% 

Països Baixo 814,1 17,1% 599,4 14,3% 

Països Nòrdics 760,2 1,1% 707,4 -3,2% 

Bèlgica 590,5 5,0% 439,3 -2,3% 

Estats Units 513,1 -9,8% 1.023,8 -2,7% 

Resta del Món 4.106,4 7,4% 5.301,3 9,9% 

TOTAL 16.747,1 7,2% 15.029,8 6,1% 

*Font: Frontur de l’IET / el mes de desembre de 2014 calculat  partir d’estimacions ja que les dades 
encara no han estat publicades  
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L’exemple de França 

França és un bon exemple de com els espais naturals poden ser agents 
importants de suport al desenvolupament local. A nivell de país, hi ha una 
aposta clara per la protecció del territori i la seva valorització a través de diferents 
figures de protecció. Així es té l’objectiu de que el 2020 el 20% del territori estigui 
integrat a la xarxa de Parcs Naturals Regionals, que en l’actualitat ja compta amb 
48 d’aquests espais. S’han identificat 5 grans funcions d’aquests espais que 
s’emmarquen dins un context de desenvolupament sostenible pels territoris que hi 
estan integrats. Són: 

• Protecció i gestió del patrimoni 
natural, paisatgístic i cultural. 

• Ordenació del territori 

• Desenvolupament econòmic i 
social, per assegurar la qualitat de 
vida dels residents al Parc. 

• L’acollida, educació i informació al 
públic afavorint el contacte amb la 
natura 

• Experimentació i recerca 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’atractivitat d’aquests espais per les activitats d’oci en el medi natural, 
cal tenir present que als municipis de l’entorn d’aquests espais protegits ja 

l’any 2006 es generaven més de 50 milions d’estades.  

A més dels 32 milions de visitants a la xarxa Réseau des Grands 
Sites de France (que és una marca acreditada pels Ministeris de 
Medi Ambient i de Turisme) per integrar els millors espais 
paisatgístics i patrimonials de França, entre els quals el Mont Saint 
Michel, el Canigó o la Camarga.  
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A la pàgina web d’aquesta organització hi ha un apartat específic sobre les 
diferents oportunitats de generació d’ocupació que generen els espais 
integrats a la xarxa, amb entrevistes curtes a representants d’algunes de les 37 
tipologies de llocs de treball.  

 

 

Així mateix, el nombre de visitants estrangers a la xarxa de Parcs Nacionals 
francesos és de més de 6 milions. 

Pel que fa a la generació d’ocupació, és interessant l’informe realitzat pel Ministère 
de l'Écologie du Développement Durable et de l'Énergie del 2014, sobre l’impacte 
econòmic que genera la xarxa de Parcs Naturals Regionals. En aquest informe es 
posa en evidencia que la taxa d’atur en els municipis dins d’aquests parcs és 
inferior, especialment en els municipis de muntanya, que en els municipis no 
inclosos dins aquestes figures de protecció. 

Tipus de 
municipi 

Taxa d’atur en % 
Dins Parcs Naturals 

Regionals 

Taxa d’atur  en % 
Fora de Parcs Naturals 

Regionals 

Global 10,7 11,8 

Municipis de 
muntanya 11,0 14,3 

Municipis rurals 8,8 8,2 

 

http://www.grandsitedefrance.com/fr/metiers/portraits.html 
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En els espais naturals protegits del territori de França, trobem que l’ocupació en 
el sector agrícola, industrial i de la construcció representa més d’un terç de 
l’ocupació total respecte el sector de serveis i comerç. Quant a l’atur, les 
dades indiquen una taxa inferior respecte el conjunt de França, i a nivell regional, la 
meitat dels Espais Naturals Protegits tenen una taxa d’atur inferior a la de la regió 
on es troben. Pel que fa al perfil dels treballadors, els autònoms representen 
una quarta part del total entre els diversos tipus de contracte. De la taxa d’atur, 
el perfil femení és més elevat que el masculí, i la franja d’edat de entre 15 i 24 
anys, més alta. 

Molt relacionat amb els espais protegits és l’impacte econòmic que 
generen els esports de natura. És evident que aquests espais tenen un atractiu 
especial per captar aquest tipus d’activitats. Segons un estudi fet a França pel 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports l’impacte econòmic dels 
esports de natura a Europa es situa entre els 10.000 i els 16.000 milions 
d’euros anuals. Les principals activitats que es practiques són el senderisme, el 
ciclisme i les activitats nàutiques.  

Segons aquest estudi, a França hi ha uns 43.000 monitors de turisme de 
natura, 37% amb dedicació exclusiva i el 57% la meitat dels seus ingressos 
provenen d’aquesta activitat. La principal font de generació d’ingressos per aquests 
monitors provenen del turisme.  

França, doncs, és un bon exemple de com els espais naturals poden ser 
agents importants de suport al desenvolupament local i la generació 
d’ocupació en zones rurals i de muntanya.  

 

 

Font: Presentació de destins associats a Best of Wandern 2012 
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1.3. L’impacte econòmic dels espais naturals protegits a 
Espanya i Catalunya 

El preàmbul de la Llei 12/1985 d’Espais Naturals emfatitza la necessitat de 
compatibilitzar la protecció dels valors naturals d’aquests espais i el 
desenvolupament econòmic, amb el següent argumentari: 

Una part important dels espais de valor natural es localitzen en zones deprimides 
socioeconòmicament i sovint amb procés de despoblament. En aquests casos, més 
que mai, la protecció no pot significar pels seus habitants una càrregues addicionals 
que n’agreugin la situació difícil, sinó, al contrari, ha de comportar una millora 
efectiva de llurs condicions de vida. Nombroses experiències internacionals 
demostren que és possible de fer compatibles el desenvolupament d’aquestes àrees 
i la protecció dels seus valors naturals. La presència de l’home moltes vegades 
perpetua les condicions ecològiques d’aquest territori.    

 

És interessant tenir present l’estudi 
publicat al gener de 2015 per l’Institut 
Cerdà per encàrrec de  l’Obra Social 
“La Caixa” sobre l’impacte econòmic i 
social dels espais naturals protegits de 
Catalunya. Segons aquest estudi, 
l’impacte econòmic als Espais 
Naturals Protegits és de 192,4 
milions d’euros. El 82,6% 
corresponen a les activitats del sector 
de serveis, el 9,5% a les activitats de 
gestió dels propis espais i el 7,7% a les 
activitats agrícoles. 

 

Segons aquest informe, els ingressos de les activitats del sector serveis en 
els espais naturals analitzats són de 181,5 milions d’euros cada any. 
Aquests ingressos equivalen a 1,5 vegades els generats per la Fundació Gala-Dalí o 
a 2,6 cops els generats pel Museu Nacional d’Art de Catalunya, dos exemples 
d’actius turístics de primer nivell del nostre país. 

Aquests ingressos provinents del sector serveis generen un valor afegit brut de 
gairebé 160 milions d’euros anuals, el que suposa un 1,26% del valor afegit 
brut del turisme de Catalunya. D’aquests, 90,2 corresponen al seu impacte directe, 
30,3 a l’impacte indirecte i 38,5 al seu impacte induït. 

Dels 5.110 llocs de treball que generen el conjunt d’espais protegits, 3.912 
(un 76,5%) corresponen al sector serveis. A tot Catalunya només existeixen 
17 empreses que comptin amb més de 5.000 treballadors en plantilla. 
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En la següent taula es fa una anàlisi comparativa d’algunes de les principals 
dades que l’informe aporta sobre l’Espai Natural Protegit de  la Serra del 
Montsec, en relació amb els altres 2 parcs naturals de Catalunya que hem 
analitzat en l’estudi (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Parc Natural 
de la Serra de Montsant).   

 

  MONTSEC* GARROTXA MONTSANT 

VISITANTS    

Estimació del nombre de 
visitants (2012) 

Entre 50 i 60.000 * 600.000 72.000 

 

IMPACTE ECONÒMIC    

VAB total de les activitats 
agrícoles en els espais 
naturals  

1.392.449 1.126.624 66.544 

VAB total del sector 
serveis 

1.858.676 21.349.404 2.959.752 

VAB total generat als ENP 3.249.125 23.320.157 3.652.760 

% VAB total sobre el total 
de la comarca 

0,3% 1,7% 2,7% 

 

GENERACIÓ D’OCUPACIÓ    

Llocs de treball generats 
a l'activitat agrícola 

44 36 2 

Llocs de treball generats 
al sector serveis 

44 522 76 

% de llocs de treball en el 
sector serveis dins el ENP 
sobre el total de la 
comarca 

0,7% 6,7% 11,8% 

Llocs de treball per la 
gestió dels ENP 

No disponible 34 22 

Llocs de treball generats 
als ENP 

88 592 100 

% llocs de treball 
generats als ENP sobre el 
total de la comarca 

1,0% 3,8% 8,9% 

Persones en risc 
d'exclusió social que han 
treballat en els espais 
protegits 

11 47 46 

*El nombre de visitants fa referència al Congost de Mont-rebei 
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Segons aquest estudi, alguns dels aspectes que més influeixen per que els 
espais analitzats tinguin un major nombre de visitants són: 

• L’antiguitat, és a dir, hi ha una coincidència amb els anys que fa que 
està declarat com a espai natural i el coneixement. 

• El valor emblemàtic, el fet que alguns d’aquests espais contenen 
alguns dels valors naturals, simbòlics, ... més reconeguts a nivell de 
Catalunya. 

• L’existència d’una marca reconeguda, és el cas de la seva acreditació 
com a Parc Natural o Parc Nacional.  

• L’existència d’un òrgan gestor que, entre altres funcions, té la de 
facilitar informació als visitants potencials, fa que el potencial d’atracció 
d’un espai sigui més elevat.  

• La gestió dels espais naturals és clau per mesurar els efectes 
socioeconòmics. Per cada euro que s’inverteix en gestió, es 
generen 8,8 euros en forma de valor afegit brut en les diverses 
activitats econòmiques. 
 

• L’aportació de cada espai a l’economia de la comarca que l’acull varia 
segons les condicions socioeconòmiques del territori. Els espais 
naturals ubicats en comarques de muntanya –on no hi ha fonts 
econòmiques alternatives o bé l’activitat econòmica està poc 
diversificada– contribueixen més a l’economia comarcal. 

 

Exemples d’impacte econòmic dels Espais Naturals Protegits 

Els Espais Naturals Protegits són espais idonis per les activitats del sector primari. A 
continuació s’expliquen alguns exemples d’iniciatives de valorització de les activitats 
i els productes del sector primari a França i Catalunya: 

• Parc National des Cérvennes: dins el Parc existeixen més de 400 
explotacions agrícoles, les quals representen un quart de la superfície total. 
Per la regulació i bones pràctiques del Parc, s’ha creat una carta del Parc 
Natural, on s’especifica el reglament de les diverses activitats agrícoles 
i ramaderes. El concurs de prats florits, la producció de castanyes, la 
producció de formatges o l’apicultura són exemples de la riquesa de 
producció agrícola local dins el Parc. La transhumància ovina pren un 
paper important dins la conservació i protecció del parc pel que fa a 
l’aprofitament sostenible dels recursos naturals. 

• Parcs Naturals Regionals: la venda directa dels productes agrícoles en 
circuits curts consisteix en la comercialització directe a les mateixes granges 
i agrobotigues productives. Per tant, l’existència dels circuits curts dins els 
Espais Naturals Protegits donen valor a la producció del sector primari, tan 
per beneficis econòmics com per donar a conèixer la cultura agrícola i 
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ramadera de la zona. Aquest mètode dins els Parcs Naturals Regionals, 
suposen quasi el 50% de les vendes. El 2010, es van comptar fins a 11.900 
productors que venien els seus productes en circuits curts. 

 

Exemples de suport a les activitats del sector primari en els Espais 
Naturals Protegits de Catalunya  

És important fomentar la producció agrària i ramadera produïda a l’espai natural 
protegit, tot posant valor a l’excel·lència dels pagesos, la qualitat de les seves 
produccions i els beneficis ambientals i de conservació paisatgística de la seva 
activitat. A continuació se’n detallen alguns exemples dins els Espais Naturals 
Protegits de Catalunya: 

ESPAI NATURAL PROTEGIT EXEMPLES D’INICIATIVES DE SUPORT A 
L’ACTIVITAT DEL SECTOR PRIMARI 

Parc Natural del Cadí-Moixeró • Treballs de recuperació de pastures 
• Catàleg de productors 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici 

• Promoció dels productes làctics 
• Promoció de productes de cosmètica 

natural (planta Àrnica Montana) 
• Promoció dels productes de llana d’ovella 

xisqueta 

Parc Natural de la Serra del Montsant • Catàleg de productors 
• Fires d’artesania i de productes artesanals 

Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

• El Parc al mercat, fira de productes 
artesanals locals i comarcals 

• Elaboració de pa artesanal amb blats del 
Parc, “Pa de Tramuntana” 

• Projecte Vedella de Closa 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 

• “Apropa’t als productors i artesans”, 
programa de visites als tallers, 
explotacions i obradors del Parc.  

• Fira de productes i l’ovella aranesa 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa • Fira del Fajol a Batet de la Serra 
• La cuina volcànica 

Parc Natural del Delta de l’Ebre • Propostes gastronòmiques locals 

Parcs Naturals del Montseny i de Sant Llorenç del 
Munt i la Serra d’Obac, així com altres Espais 
Naturals de la província de Barcelona 

• Programa gastronòmic “Parc a taula”, 
dinamització socioeconòmica del sector 
primari, els productors i transformadors i 
el sector de serveis. 
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Pel que fa als llocs de treball generats per l’activitat del sector primari en els 
diferents espais naturals protegits de Catalunya, aquests ascendeixen a 473, dels 
quals un 27% son directes, i la resta són indirectes o induïts. Destaca el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb un 35% del total dels llocs de treball, 
seguit del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (18,4%) i de l’Espai 
Natural Protegit de les Gavarres (16%). 

Productes i iniciatives turístiques 

Els òrgans gestors dels espais naturals, entre d’altres accions, es cuiden de la 
creació d’un seguit de iniciatives turístiques relacionades amb la descoberta i el 
gaudi dels valors naturals dels espais: rutes senderistes, rutes ciclistes, rutes 
naturalistes, centres d’interpretació, ecomuseus, etc. l’objectiu principal d’aquesta 
acció és el desenvolupament econòmic de les àrees d’influència, de manera que es 
garanteixi la conservació d’aquests espais naturals.  

Aquesta tipologia d’iniciatives es recolzen amb metodologies de treball contrastades 
com són la Carta Europea del Turisme Sostenible, de Europarc i el Sistema Q 
de Qualitat, de la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Economia. 

A continuació es mostren alguns exemples de les iniciatives d’activitats turístiques 
que s’han dut a terme dins els Espais Naturals Protegits de Catalunya: 

ESPAI NATURAL PROTEGIT 
EXEMPLES D’INICIATIVES DE 
PRODUCTES TURÍSTICS 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 

• Posta en valor del patrimoni 
immaterial del Parc 

• Subvenció del festival de teatre 
Esbaiola’t  

• Impuls del turisme ornitològic 

Tots els parcs 

• Projecte Fem Parc, concebre els 
parcs com una oportunitat de 
desenvolupament econòmic i de 
millora de la qualitat de vida 

Parc Natural dels Ports • Ruta dels “Estels del Sud” 

Parc Natural de l’Alt Pirineu • Projecte Boscos de Ferro 

Parc Natural del Montsant • Quaderns el patrimoni arquitectònic 

Parcs Naturals del Montseny i Sant Llorenç 
del Munt i la Serra de l’Obac 

• Programes “Viu al Parc” i “Poesia als 
parcs” 

Espai Natural Protegit de les Gavarres • Itineraris Rodoredians 

Parc Natural del Delta de l’Ebre 

• Delta Birding Tour (Festival 
Internacional d’Ornitologia del Delta 
de l’Ebre) 
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Programes de suport al teixit productiu situats en Espais Naturals 
Protegits de Catalunya 

Els òrgans gestors dels Espais Naturals Protegits fomenten la utilització del 
coneixement a través de diversos aspectes com l’educació, la investigació i el 
desenvolupament així com una major utilització de la informàtica i les noves 
tecnologies en els processos de producció i comercialització, per assolir un més alt 
valor afegit. Per tant, s’ha de donar suport a la modernització dels processos 
productius i aquelles activitats formatives que ajuden al desenvolupament de nova 
activitat econòmica. 

A continuació, s’exposen alguns exemples de formació i d’iniciatives que donen 
suport a la generació d’economia del coneixement i a la modernització dels 
processos productius: 

 

ESPAI NATURAL PROTEGIT 
EXEMPLES D’INICIATIVES AL TEIXIT 
PRODUCTIU SITUAT ALS ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 

• Suport a l’emprenedoria relacionada 
amb el sector primari 

• Promoció dels productes de 
cosmètica natural 

• Projecte Grípia, garantir el relleu 
generacional de les explotacions 
agro-ramaderes 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 

• Activitats de formació per al sector 
turístic 

Parc Natural de la Serra del Montsant • Jornada tècnica “Turisme i territori 
sostenible al Priorat. Claus i futur” 

Espai Natural Protegit de les Gavarres 

• Gavarres Natura Local, implantació 
de rutes autoguiades d’interpretació 
del medi natural i cultural a través 
d’una app específica 
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Persones en risc d’exclusió social 

L’economia social generada ens els diferents Espais Naturals Protegits està 
associada a les pròpies activitats de gestió. Pel que fa a generació d’ocupació en 
col·lectius en risc d’exclusió social, són molt destacables les iniciatives  finançades 
per l’Obra Social “La Caixa” així com per altres organitzacions de caràcter públic i 
privat. 

A continuació, es detallen alguns exemples d’accions en què hi han treballat en 
ocasions persones en risc d’exclusió social: 

ESPAI NATURAL PROTEGIT 
EXEMPLES D’INICIATIVES PER LA GENERACIÓ 
D’OCUPACIÓ EN COL·LECTIUS EN RISC 
D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

Parc Natural de la Serra del Montsant 
• Millora de les zones regenerades de pi blanc 

a Mas Roger i Montalts 

Parc Natural dels Ports 
• Creació d’un mosaic forestal per a la millora 

de la biodiversitat i lluitar contra incendis 

Parc Natural del Delta de l’Ebre • Treballs de conservació dels ecosistemes 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 

• Recuperació de varietats i pràctiques 
tradicionals de cultiu i millora del paisatge a 
la Vall de Cardós 

• Reconstrucció de la borda de Bringué de 
Llosaus 

Parc Natural del Montseny 
• Actuacions de millora de la biodiversitat a 

través de la gestió d’espais oberts culminals 
al Matagalls 

Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà i Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i Baix Ter 

• Assaigs i eliminació de flora invasora 
prioritària a la demarcació de Girona 

Paratge Natural d’Interès Nacional de 
l’Albera 

• Lluita contra les conseqüències del canvi 
climàtic a les rouredes de l’Albera 

Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa 

• Actuacions de millora ambiental dels 
Aiguamoixos de la Moixina 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 

• Adaptació de diferents trams del projecte 
Camins Vius 

Parc Natural del Cadí-Moixeró 
• Recuperació del camí històric que unia els 

pobles de Fórnols i Cornellana, a la Vall de 
la Vansa 

Parc Natural del Cap de Creus 
• Parc agrícola i de la pedra seca de Comes 

Tortes 
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Principals característiques d’alguns dels espais protegits més emblemàtics 
en relació al seu ús públic 

Fer compatible l’ús públic amb la conservació dels espais naturals protegits és un 
tema clau. Per fer un correcte ús de l’espai, és imprescindible una bona delimitació i 
normativa respecte a l’ús dels diferents espais, així com disposar de les 
infraestructures adequades per poder gaudir dels espais naturals de manera 
segura, sense provocar conseqüències negatives al medi ambient. 

PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 

Nº de VISITANTS (2013): 434.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 2 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 3 Centres temàtics i Ecomuseus 

- 8 Punts d’informació 

- 8 Miradors 

- 7 Àrees recreatives o de lleure 

- Bona senyalització interpretativa 

- 44 itineraris senyalitzats (547 km. de senders) 

 
Ruta de la Llúdriga, Aigüestortes 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observació de mamífers terrestres 

- Observació d’ocells 

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Fotografia de natura 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Senderisme i travesses de muntanya 

- Rutes per paisatges nevats 

- Trajectes panoràmics terrestres i aeris amb mitjans de transport 
motoritzats 

- Observació astronòmica 

- Camps de voluntariat i ecoturisme científic 
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PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 

Nº de VISITANTS: 243.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 3 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 9 Centres temàtics i Ecomuseus 

- 4 Punts d’informació 

- 24 Miradors 

- 3 Observatoris o aguaits 

- 35-40 Àrees recreatives o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 94 Itineraris senyalitzats (970 km. de senders) 

 
Centre d'interpretació Tavascan 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observació de mamífers terrestres 

- Fotografia de Natura 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Senderisme i travesses de muntanya 

- Rutes per paisatges nevats 

- Camps de voluntariat i ecoturisme científic 
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PARC NATURAL CADÍ-MOIXERÓ 

Nº de VISITANTS: 430.000 visitants 

INFRAESTRUCTURES: 

- 5 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 3 Centres temàtics i Ecomuseus 

- 23 Miradors 

- 1 Observatori o aguait 

- 38 Àrees recreatives o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 8 Itineraris senyalitzats (430 km. de senders) 

 
Itinerari adaptat. Cap del Ras 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observació de mamífers terrestres 

- Observació d’ocells 

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Itineraris d’interès geològic i paleontològic 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Senderisme i travesses de muntanya 

- Rutes per paisatges nevats 

- Cicloturisme per paisatges i espais d’interès natura 

- Observació astronòmica 
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PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 

Nº de VISITANTS: 300.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 10 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 2 Centres temàtics i Ecomuseus 

- 14 Punts d’informació 

- 4 Miradors 

- 1 Observatori o aguait 

- 11 Àrees recreatives o de lleure 

- 20-25 Itineraris senyalitzats (2500 km. de senders) 

 
Itineraris interpretatius de natura 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Itineraris d’interès geològic i paleontològic 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Cicloturisme per paisatges i espais d’interès natural 

- Recorreguts a cavall per paisatges i espais d’interès natural 
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PARC NATURAL DE LA SERRA DE MONTSANT 

Nº de VISITANTS: 77.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 1 Centre de visitants i/o d’interpretació 

- 1 Centre temàtic i/o Ecomuseu 

- 5 Punts d’informació 

- 3 Miradors 

- 14 Àrees recreatives o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 20 Itineraris senyalitzats (120 km. de senders) 

 
Cartoixa d'Escaladei 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Visites a coves i avencs 

- Fotografia de natura 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Senderisme i travesses de muntanya 

- Cicloturisme per paisatges i espais d’interès natural 
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PARC NATURAL DELS PORTS 

Nº de VISITANTS: 268.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 3 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 6 Centres temàtics i Ecomuseus 

- 2 Punts d’informació 

- 5 Miradors 

- 8 Àrees recreatives o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 25 itineraris senyalitzats (150 km. de senders) 

 
Parc Natural dels Ports 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- No s’indiquen 
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PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ 

Nº de VISITANTS: 227.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 1 Centre de visitants i/o d’interpretació 

- 1 Centre temàtic i/o Ecomuseu 

- 4 Punts d’informació 

- 4 Miradors 

- 22 Observatoris o aguaits 

- 5 Àrees recreatives o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 7 Itineraris senyalitzats 

 
Observatori d'aus 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observació d’ocells 

- Fotografia de natura 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Senderisme i travesses de muntanya 

- Cicloturisme per paisatges i espais d’interès natural 

- Recorreguts a cavall per paisatges i espais d’interès natural 

- Rutes per espais fluvials i marins en caiac, piragua o altres mitjans no 
motoritzats 

- Observació astronòmica 

- Camps de voluntariat i ecoturisme científic 
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ESPAIS NATURALS DEL DELTA DE LLOBREGAT 

Nº de VISITANTS: 132.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 4 Punts d’informació 

- 8 Miradors 

- 13 Observatoris o aguaits 

- 4 Àrees recreatives o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 10 itineraris senyalitzats (5-10 km. de senders) 

 
ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observatoris d’ocells 

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Fotografia de natura 

- Itineraris interpretatius de natura 

- Observació astronòmica 
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PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 

Nº de VISITANTS: 773.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 2 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 4 Centres temàtics o Ecomuseus 

- 3 Punts d’informació 

- 16 Miradors 

- 6 Observatoris o aguaits 

- 5 Àrees recreatives o e lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 13 Itineraris senyalitzats 

 
Mirador Delta de l'Ebre 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observació d’ocells 

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Cicloturisme per paisatges i espais d’interès natural 

- Trajectes panoràmics per espais fluvials i marins amb mitjans de transport 
motoritzats 

- Rutes per espais fluvials i marins en caiac, piragua o altres mitjans no 
motoritzats 

- Observació astronòmica 

- Camps de voluntariat i ecoturisme científic 
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PARC NATURAL DE CAP DE CREUS 

Nº de VISITANTS: 440.000 

INFRAESTRUCTURES: 

- 2 Centres de visitants i/o d’interpretació 

- 1 Centre temàtic o Ecomuseu 

- 7 Punts d’informació 

- 6 Miradors 

- 1 Àrea recreativa o de lleure 

- Senyalització interpretativa 

- 13 Itineraris senyalitzats 

 
Senderisme al Cap de Creus 

ACTIVITATS I SERVEIS DE TURISME DE NATURA:  

- Observació de mamífers terrestres o marins 

- Observació d’ocells 

- Rutes per boscos singulars i observació de flora 

- Itineraris d’interès geològic i paleontològic 

- Senderisme i travesses de muntanya 

- Rutes per paisatges nevats 

- Recorreguts a cavall per paisatges i espais d’interès natural 

- Rutes per espais fluvials i marins en caiac, piragua o altres mitjans no 
motoritzats 

- Exploració de fons marins: submarinisme i immersió lleugera 

- Observació astronòmica 

- Camps de voluntariat i ecoturisme científic 
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PRODUCTE / ESDEVENIMENT  
TIPUS 
D’ACTIVITAT 

LOCALITZACIÓ PROMOTORS 
DADES 
D’IMPACTE 
ECONÒMIC 

PERFIL DELS 
VISITANTS 

ITINERANNIA 

 

Xarxa de senders 
Ripollès 
Garrotxa 
Alt Empordà 

C.C. del Ripollès 
C.C. de la Garrotxa 
C.C de l’Alt Empordà 
Consorci Ripollès 
Desenvolupament 
Turisme Garrotxa 
Alt Empordà Turisme 

3.351.590€ 
durant el 
2014 

Mercat europeu de 
mitjana edat 

Camí dels Bons Homes 
 

 

Itinerari turístic 
transpirinenc 

Berguedà 
Cerdanya 
Alt Urgell 
Solsonès 

Consell Comarcal del Berguedà 
Consell Comarcal de la Cerdanya 
Consell Comarcal del Solsonès 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
Diputació de Barcelona 
Diputació de Lleida 
Parc Natural del Cadí-Moixeró 
65 empreses del sector turístic 

1.050.000€ 
durant el 
2010 

85% mercat nacional 
15% Alemanya, França, 
Amèrica i Holanda 

 
El Brogit de la Vall 
 

 

Itinerari circular, 
activitats 
d’enoturisme i 
oleoturisme 

Vall del riu 
Brugent, EIN de 
muntanyes de 
Prades, Pla 
d’Urgell 

Agència de viatges i empresa de 
senderisme i ecoturisme El Brogit 
va sorgir d’aquesta iniciativa. 
 

 
La web està en català, 
castellà i anglès 

Ruta del Ter 

 

Ruta que segueix el 
transcurs del riu 
Ter 

Ripollès 
Osona 
La Selva 
Gironès 
Baix Empordà 

Consorci del Riu Ter  

No es troben xifres. La 
web es troben en xxxxx 
idiomes. S’ha fet 
promoció a mercats 
internacionals. 
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1.4. Pla de Foment del Turisme de Natura en els Espais 
Naturals Protegits 

Seguint les directrius del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016, 
la Direcció General de Turisme, amb la col·laboració de la Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat, ha elaborat un Pla de foment del turisme de natura als 
espais naturals protegits de Catalunya. Aquest pla, presentat el juliol de 2015, té 
com a finalitat activar el turisme de natura i/o ecoturisme oferint un conjunt 
de productes i serveis que es puguin desenvolupar en un marc de consens amb la 
gestió dels espais naturals. 

 

 

S’entén per ecoturisme aquella modalitat turística en la qual l’objectiu o 
motivació principal és contemplar, observar i conèixer la natura, i també les 
expressions culturals tradicionals associades al medi natural i el paisatge, i fer-ho 
d'una manera respectuosa amb l'entorn i les poblacions locals. Normalment es 
practica en espais naturals protegits (ENP) i en aquest moment és una modalitat 
que es considera com una de les que s’han de promoure més. 

Aquest tipus de turisme té un gran poder descentralitzador i permet generar 
sinergies amb altres productes turístics. Així doncs, és necessari donar suport als 
recursos productius i a l’activitat empresarial relacionada amb la utilització 
sostenible dels recursos naturals i d’aquesta manera, convertir l’espai en un motor 
de desenvolupament local. 

El Pla realitzat permetrà disposar d’una estratègia que posicioni Catalunya com un 
referent del turisme de natura i que serveixi de punt de partida pel treball 
conjunt entre els diversos agents del territori perquè ajudin a dinamitzar els 
diferents espais naturals catalans desenvolupant diferents productes turístics en els 
seus àmbits. 
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El Pla proposa una sèrie d’actuacions estructurades en 6 grans eixos: 

• Afavorir un ús turístic sostenible i responsable dels recursos naturals i 
culturals necessaris per desenvolupar el turisme de natura. 

• Optimitzar les infraestructures, equipaments i serveis públics dels 
espais naturals protegits emprats per al turisme de natura. 

• Consolidar una oferta d’activitats de turisme de natura diversa i 
competitiva amb proveïdors coresponsables i de qualitat. 

• Atraure la demanda creixent de turisme de natura, tant nacional com 
internacional, amb una estratègia integral de comunicació, promoció i 
comercialització. 

• Desenvolupar instruments de planificació, gestió i seguiment del 
turisme de natura. 

• Generar marcs de col·laboració entre agents públics i privats 
implicats en el turisme de natura. 

 
El nou Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits (ENP) de 
Catalunya proposa 50 actuacions a curt i mig-llarg termini per impulsar i 
consolidar el turisme de natura a Catalunya, “un producte amb una demanda a 
l’alça”, segons la Generalitat. D’aquestes, en destaquen 2 que es duran a terme de 
manera immediata: una campanya de promoció dirigida principalment als nuclis 
urbans de Catalunya, Espanya i sud de França, valorada en mig milió d’euros; i 
la creació de la Taula de l’Ecoturisme. 
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L’esquema d’organització i governança del Pla està format per una diversitat 
d’agents provinents tant del sector públic com privat (representant el sector del 
turisme, les organitzacions encarregades de les polítiques ambientals i la gestió 
dels espais naturals, grups d’acció local, associacions empresarials, entitats 
ambientalistes i fundacions) coordinats des d’una Taula d’Ecoturisme de Catalunya. 
Josep Capellà de DCB Turisme i Desenvolupament Local és membre d’aquesta 
Taula.  

 

El Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya 
aposta per la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS) com a metodologia 
valuosa que es consolida en la planificació del turisme de natura i la concertació 
d’agents turístics a favor del desenvolupament local.  
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Què és la Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS)? 

Amb l’objectiu de garantir el desenvolupament sostenible dels espais naturals 
protegits, així com assegurar la implicació i complicitat de la població local i altres 
agents que hi actuen, neix a Europa la Carta de Turisme Sostenible en Espais 
Naturals Protegits (CETS) de la mà de “Europarc”. 

CETS és un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis del 
turisme sostenible, orientat als gestors dels espais naturals protegits i a 
les empreses per definir les seves estratègies de forma participativa.  

 

L’adhesió a la Carta implica un compromís ferm, per part del Parc Natural, a 
instaurar un model de gestió, amb un Pla d’Acció a cinc anys, basat en el consens, 
la cooperació i un seguiment continu de cada acció que es porti a terme. El 
compliment reeixit dels principis de la Carta atorguen als Parcs una certificació que 
ho acredita, aportant prestigi i garantia de qualitat. 

En una primera fase, és l’espai protegit, amb l’acord i compromís dels empresaris 
turístics i altres actors locals, qui sol·licita l’adhesió, i és el territori qui s’acredita. 

En una segona fase, el sistema d’adhesió distingeix, en els espais ja acreditats, a 
les empreses que més i millor esforços fan per fer sostenible la seva activitat. 
Segons la CETS, aquest reconeixement és molt més que una nova marca de 
qualitat ja que a més garanteix una autèntica cooperació entre l’empresa i l’espai 
protegit per aconseguir un turisme sostenible. 

L’adhesió a la Carta per part dels empresaris implica el compromís amb l’Espai 
Natural Protegit i genera un benefici mutu. Entre d’altres cal destacar els beneficis 
següents: 

• Reconeixement i distinció en l’àmbit europeu. 

• Millora la seva relació i comunicació amb l’Espai Natural Protegit. 

• Desenvolupament de noves oportunitats comercials. 

• Augment de la satisfacció dels clients i fidelització dels mateixos, 
reforçant la qualitat de l’oferta. 

• Reducció de costos operatius. 

El 2012, dels 107 espais CETS a Europa, 36 es localitzaven a l’Estat espanyol, dels 
quals 4 a Catalunya. Actualment, el Parc Natural del Cap de Creus i el del Montgrí-
Illes Medes i Baix Ter estan gestionant la sol·licitud d’adhesió. En el conjunt 
d’Espanya hi havien 260 empreses adherides al programa, el 2012. 
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2. VALORS, RECURSOS I OFERTA 
TURÍSTICA DEL MONTSEC



2. Valors, recursos i oferta turística del 
Montsec 

 

Aquest capítol no pretén ser un inventari exhaustiu de tots els recursos i 
atractius i serveis turístics que ofereixen els municipis amb terme en el 
futur Parc Natural del Montsec. 

Es tracta d’analitzar el contingut d’alguns dels inventaris i publicacions 
de referència a nivell de Catalunya que incorporen informació sobre els 
actius turístics de la zona en qüestió. 

Aquest recull es complementa amb l’anàlisi de l’oferta de serveis turístics 
i de productes agroalimentaris de la zona així com una primera 
identificació de productes turístics que ofereixen les empreses. 

- Els principals centres d’interès del Montsec són segons l’Observatori del 
Paisatge,  

o l’espectacularitat i riquesa del seu patrimoni geològic i jaciments 
paleontològics.  L’estudi realitzat per l’INSETUR sobre el potencial 
turístic d’aquests recursos proposa la creació de productes turístics 
adreçats a un públic genèric, que els integrin.  

  S’inclou així mateix la referència a la dinamització portada a terme des 
de fa anys pel municipi de Isona i Conca Dellà que es concreta en el 
Parc Cretaci i el Museu de la Conca Dellà. 

o els congostos de Mont-rebei i Terradets, en el primer cas és el punt 
que genera més visites  de tot el Montsec: 60.000 anuals, segons la 
Fundació Catalunya-La Pedrera i la confluència amb el camí inclòs en 
programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

o les traces medievals en tot el Montsec, a partir de torres i nuclis de 
població molt singulars. 

o el Centre d’Observació de l’Univers, l’altre pol de referència que ajuda 
a donar visibilitat al potencial turístic del Montsec. Actualment rep uns 
25.000 visitants l’any i és un equipament de prestigi, de referència que 
a més aprofita el seu potencial a través de noves iniciatives, com ara la 
Destinació Starlight. 

- Cal destacar la reunió mantinguda amb el Subdirector General del programa 
de Caminos Naturales el setembre del 2015 a Madrid, per demanar la 
connexió del camí actual amb els senders de la comarca del Pallars Jussà. 

- Pel que fa a l’oferta de serveis turístics de les comarques del Pallars Jussà i 
de la Noguera, els principals aspectes a destacar són: 

o les 2 comarques ofereixen un total de 6.090 places d’allotjament 
turístic.  En els termes municipals que integren l’àmbit del futur Parc 
Natural del Montsec es concentren 3.308 places, per tant representa el 
54% de l’oferta turística de les 2 comarques. 
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o Els càmpings són la modalitat d’allotjament amb més capacitat amb el 
63% del total de places d’allotjament comptabilitzades els municipis 
amb terme dins la zona del Montsec.  

o No obstant i això, el turisme rural és el que té més nombre 
d’establiments (34 a la Noguera 17 al Pallars Jussà, segons IDESCAT). 

o Cal destacar també l’existència d’un nombre important d’empreses 
d’activitats, tant pel que fa a l’ecoturisme, com a l’aventura-descoberta 
del territori. També el dinamisme d’algunes agències de viatge de 
receptiu en la creació de producte turístic a la zona. 

o És important tenir en compte l’activitat existent relacionada amb la 
promoció del producte local especialment a la Noguera. 

- Pel que fa a la capacitat de creació de producte turístic de les institucions i 
empreses de la zona, s’ha volgut posar de relleu el seu dinamisme, a través 
de l’anàlisi de diferents fonts com són les webs de l’Agència Catalana de 
Turisme, de la plana turística del Pallars Jussà, del Consorci del Montsec, de 
Ara Lleida, de la iniciativa Viu Jussà i dels propis establiments. S’han 
identificat 39 productes o propostes concretes de visita a la zona.  Són 
majoritàries les excursions guiades de bicicleta, senderisme, cavall, etc. i les 
activitats educatives. 
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2.1. Valors i recursos 

A l’hora de identificar quins són els principals recursos i centres d’interès de la 
zona del Montsec s’ha cregut oportú fer un recull dels principals documents de 
referència que han promogut diferents institucions lligades a la observació i 
catalogació dels paisatges, com és el cas de: 

- Observatori del Paisatge de Catalunya 

- Estudis específics de la zona, com el de INSETUR realitzat per la Universitat 
de Girona sobre el potencials turístic de recursos geològics del Pallars. 

- Itineraris de visita que promouen del programa de Caminos Naturales del 
Ministerio de Agricultura, Alimentaicón y Medio Ambiente i la Fundació 
Catalunya-La Pedrera. 

- Centre d’Observació de l’Univers i Destinació Starlight. 

- També la informació que contenen pàgines web com la de l’antic Consorci 
del Montsec, Wikiloc, Geomapa o Natura Local. 

- Així mateix, el número especial de la revista DESCOBRIR 
 

Creiem que a partir de la identificació dels documents i dels principals actius 
turístics que presenten es pot fer una radiografia molt acurada del gran 
potencial que té aquesta zona. 

Aquesta informació de base es complementa d’una banda amb la identificació 
de l’oferta turística existent al territori i dels productes turístics que ofereixen 
les empreses de la zona del Pallars. 

També s’ha buscat informació que apareix a la web de l’Agencia Catalana de 
Turisme tant la general www.catalunya.com, com la de la marca 
Pirineus www.visitpirineus.com en què es destaca principalment el congost de 
Mont-rebei. No s’han trobat productes comercialitzables a la 
plataforma www.catalunya.com/propostes. 

Finalment, a la web del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida www.lleidatur.com  es troba una fitxa específica sobre el congost de 
Mont-rebei amb informació i mapa. La web està linkada a la de catalunya.com 
pel que fa a productes comercialitzables. 
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Observatori del Paisatge 

Amb la finalitat de tenir en compte la importància dels valors naturals i 
paisatgístics de la zona del Montsec s’han considerat les Cartes del paisatge, 
elaborades per l’Observatori del Paisatge de Catalunya. 
 

 
 

 
 
Catalunya es divideix en 7 zones www.catpaisatge.net/cat/catalegs.php i cada 
zona consta de diverses Unitats de Paisatge. 
 

 
 
 
La zona del Montsec apareix dividida entre 2 zones:  
 

- Alt Pirineu i Aran, per la zona nord del Montsec (unitat de paisatge 
19) www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/AP/Memoria2/Unitats/M2_U19.pdf 
corresponent a les comarques del Pallars i una part de la Noguera; 

- Terres de Lleida que correspon totalment a la comarca de la Noguera 
(unitat de paisatge 
1) www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/TLL/Memoria2/Unitats/M2_U1.pdf  
i que de fet, bona part de la informació es troba també en l’anterior. 

L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de 
l'administració catalana i de conscienciació de la societat en general en 
matèria de paisatge. 

Un dels principals objectius de l'Observatori del Paisatge és incrementar el 
coneixement que té la societat catalana dels seus paisatges i donar suport 
a l'aplicació a Catalunya del Conveni europeu del paisatge. En aquest 
sentit, l'Observatori serà l'espai de trobada entre la Generalitat de 
Catalunya, l'Administració local, les universitats, els col·lectius 
professionals i el conjunt de la societat en tot allò referit a la gestió i 
conservació del paisatge. 

Des de 2005, l'Observatori del Paisatge ha centrat la seva tasca a 
identificar i caracteritzar els paisatges de Catalunya, desplegar els 
instruments previstos en la Llei del paisatge, així com contribuir a situar el 
país com un dels referents europeus en les polítiques relacionades amb 
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Els principals valors que es destaquen a la unitat de paisatge 19, referides a la 
zona del Montsec: 
 
Paisatge 
 

- L’elevat patrimoni geològic, tant pel que fa a les estructures tectòniques 
representades en el massís com als nombrosos jaciments paleontològics 
(del juràssic inferior fins a l’eocè). 

- Extensa esquena del Montsec, la part obaga, plenament forestal i recoberta 
de rouredes seques, carrascars i pinedes. Al seu peu, la solca una extensa 
franja deprimida que dona lloc a diverses valls que drenen cap a la Noguera 
Pallaresa o cap a la Noguera Ribagorçana. 

- Els congostos de Mont-rebei i Terradets, espectaculars obertures en la roca 
formades pel pas de la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa, 
respectivament. 

- Les nombroses torres de guaita, castells i pobles encimbellats, testimonis 
del passat medieval d’una zona fronterera, entre el Prepirineu i la plana 
lleidatana 

 

 

 
El congost de Mont-rebei des de la seva entrada nord, a la cua de 
l’embassament de Canelles. Catàleg del Paisatge 
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Evolució històrica del paisatge 

La projecció humana es reflecteix en els elements d’usos del sòl, del patrimoni i 
dels pobles rurals.   

Es parla de vestigis des del paleolític mitjà (cova dels Muricecs a Cellers) i 
neolítics. 

Una major ocupació es va produir durant la romanització i n’és testimoni la 
xarxa viària que es va construir en aquesta època.(restes de la via Gallica Flava 
a la zona del pont d’Àger). 

- La petjada de la presència sarraïna és notable ja que el Montsec actuava de 
muralla natural. Per tant, es troben gran quantitat de castells i torres de 
guaita quadrades o rodones. Amb la reconquesta de les serres s’inicia el 
conreu de moltes terres i la creació de nous nuclis de població emmurallats. 

A mitjan del segle XIX es produeix un altre canvi important en el paisatge 
degut a la degradació de les terres forestals a favor dels conreus, tot i que la 
fil·loxera a final de segle va suposar un abandonament de terres generalitzat al 
Montsec. Amb la construcció dels embassaments es produeix l’abandonament 
de terres de conreu a la zona de la plana. 

 
Visita del Montsec d’Ares i l’embassament de Terradets o Cellers 
des de Llimiana. Catàleg del Paisatge 

 
Valors històrics 

- A la comarca de la Noguera:  

o enterraments megalítics (Cova de Cogulló) forma part de l’art 
rupestre mediterrani Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO 

o Castell d’Àger 

o Baronia de Sant Oïsme a Camarasa 

o Restes del castell de Meià i el castell de Comiols 

o Església de Sant Vicenç d’Àger 

o Necròpolis medieval a Àger 

o Arbres monumentals a Àger 
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- A la comarca del Pallars Jussà:  

o En el terme municipal de Sant Esteve de la Sarga: 

 Jaciment de la Fabregada  

 Castell i vila closa de Castellnou de Montsec  

 Vila closa de Moror 

o Castell de Mur i la col·legiata de Santa Maria de Mur 

o Conjunt medieval de Sant Gervàs (municipi de Gavet de la Conca) 

o Església parroquial de Santa Maria a Llimiana 
 

També es parla de diverses ermites, moltes d’elles miradors excepcionals de la 
zona. 

Activitats econòmiques 

A la zona nord del Montsec, activitats de ramaderia. 

A la zona sud del Montsec, explotacions agrícoles i es destaca l’especialització 
d’Àger per a la pràctica de l’ala delta i parapent, amb unes 30.000 visites a la 
zona. 

Valors simbòlics 

El Montsec ha estat un dels paisatges preferits per una determinada tradició 
excursionista a Catalunya, d’aquí que es troben moltes guies de caminades i 
cartografia sobre el massís. Tot i això, s’afirma que és desconegut i amagat per 
al gran públic. 

Principals itineraris d’interès paisatgístic 

- A l’ombra del Montsec. Aprofitant el pas natural de la vall de Sant Esteve de 
la Sarga 

- GR-1 sender transversal 

- Congost de Mont-rebei 

A l’annex s’incorporen les fitxes corresponents a aquesta unitat de paisatge així 
com la 1 corresponent a la zona del Montsec, dins la comarca de la Noguera.  
De fet, hi ha informació repetida en les dues unitats. 
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Estudi sobre la creació de productes turístics associats als recursos 
geològics del territori 
 
Realitzat per INSETUR té per objectiu esbrinar si el recurs geologia té un 
potencial turístic suficient per a captar turisme no professional i definir 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. 
 
L’encàrrec és realitzat per l’Ajuntament de Tremp però l’àrea d’estudi inclou la 
zona del Pallars Jussà i per tant hi ha informació sobre la zona del Montsec. 
 
Un dels apartats correspon a un inventari de 15 recursos geoturístics que es 
consideren com la columna vertebra dels punts geològics a la zona. A l’annex 
s’incorporen les fitxes dels següents situats a la zona del Montsec o dins dels 
municipis que hi tenen terme: 
 
 1. Coll de Comiols 
 4. Congost de Terradets 
 6. Congost de Mont-Rebei 
13. Castell de Mur 
14. Geozona de l’Ilerdià 
15. Recursos Paleontològics 
 
Es fa així mateix una jerarquització que té en compte el potencial turístic i el 
nivell d’actuacions que s’hi ha de realitzar: 
 

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 

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 
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L’estudi incorpora una segmentació de perfils de demanda, que classifica en 
tres grups: 
 

- Perfil expert, professional vinculat a algun àmbit de la geologia 

- Perfil amateur, persona aficionada al món de la geologia 

- Turista clàssic que divideix en tres subapartats: interessat, conscient, 
inconscient. 

 
Així com una proposta de productes, alguns dels quals són d’aplicació a la zona 
del Montsec, adreçats a un públic genèric: 
 

Nom del producte Públic a qui s’adreça 

1. La geomotxilla Públic familiar, també apte per a 
escoles formant petits grups de treball 

2. Els productes de la terra Públic familiar en general i públic 
interessat en la gastronomia 

3. Taller de fotografia 
paisatgística 

Públic aficionat a la fotografia. 
Diferents nivells. 

4. Descobreix la geologia del 
Pallars 

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

5. Terra de dinosaures Públic infantil i familiar 

6. De la terra al cel Públic familiar i parelles/grups 
d’amics. 

  7. La força de l’aigua Tots els públics 

8. Combinat amb Tren dels Llacs Públic que utilitza el Tren dels Llacs 

9. Aprèn com funciona un GPS Públic familiar i públic atret per les 
noves tecnologies 

10. La geologia al teu ritme Públic general 
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www.consorcimontsec.cat 
 
El Consorci del Montsec es va constituir el desembre de l'any 2000 amb 
representants de la Generalitat, la Diputació de Lleida i els consells comarcals 
de la Noguera i el Pallars Jussà per treballar pel desenvolupament integrat de 
l'àmbit turístic, social i econòmic del Montsec.  

Però en el marc del procés de racionalització i simplificació de l'estructura del 
sector públic de l'Administració de la Generalitat, es va acordar la seva 
dissolució el desembre del 2012. La gestió de l’equipament del Centre 
d’Observació de l’Univers va passar al Consell Comarcal de la Noguera 
juntament amb una Comissió de Seguiment.  

El Consorci comptava amb una web de promoció que continua en 
funcionament, en la qual es troba entre d’altra informació una part específica 
de TURISME amb els continguts següents: 

 

 

 

MAPA TURÍSTIC I INDRETS D’INTERÈS,  

CULTURA: Amb 3 apartats 

- Patrimoni històric i arquitectònic amb fitxes dels següents elements: 

- Castell de Llordà. Isona i Conca Dellà. (Pallars Jussà) 

- El Merengue. Camarasa (Noguera) 

- Central hidroelèctrica de Canelles. Os de Balaguer (Noguera) 

- Salines de Vilanova de la Sal. Les Avellanes-Santa Linya (Noguera) 

- Molí d’Alsina. Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) 

- Monestir de Santa Maria de Gualter. Baronia de Rialb (Noguera) 

- Monestir de Santa Maria de Bellpuig de Les Avellanes. Os de Balaguer 
(Noguera) 

- Santa Maria de Palau. Baronia de Rialb (Noguera) 
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- Santa Maria de Covet. Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) 

- Conjunt monumental del castell i la col·legiata de Sant Pere. Àger 
(Noguera) 

- Castell de Montsonís. Montsonís (La Noguera) 

- Castell i col·legiata de Santa Maria de Mur. Castell de Mur. (Pallars 
Jussà) 

- Via romana. Àger (Noguera) 

- Jaciment de Sant Martí de les Tombetes. Sant Esteve de la Sarga 
(Pallars Jussà) 

- Ciutat romana d’Aeso. Museu de la Conca Dellà. Isona i Conca Dellà 
(Pallars Jussà) 

- Necròpolis de la Colomina. Gerb (Noguera) 

- Dolmen de Sols de Riu. Baronia de Rialb (Noguera) 

- La Cova dels Vilars. Os de Balaguer (La Noguera). Patrimoni Mundial. 
UNESCO-1988 

 

- Festes i tradicions 

- Parc Astronòmic del Montsec, que porta a la web www.parcastronomic.cat . 
 
NATURA: amb 5 apartats 
 

- Rutes de senderisme: Senders senyalitzats a la serra del Montsec d’Aragó 
(Osca) i al Montsec d’Ares (Lleida), Els senders del Montsec, Senders del 
Montsec d’Aragó, Senders del Montsec d’Ares 

- Rutes ornitològiques: Mapa de les rutes, Introducció i recomanacions, Rutes 
de l’àguila i el trencalòs. 

- Geologia i paleontologia: El Montsec, on les pedres parlen, Punts d'interès 
geològic i paleontològic. 

- Congostos i natura: vegetació, fauna, Espais d’Interès Natural, Aigua: rius i 
embassaments 

- El Tren dels Llacs 
 
ESPORTS I EMOCIONS amb 3 apartats: 

- Aire 

- Terra 

- Aigua 

 

Recentment s’ha reactivat l’Associació Montsec Turístic que agrupa empreses 
de les dues comarques www.montsecturistic.cat  
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Fundació Catalunya-La Pedrera. El congost de Mont-rebei 
 
El congost de Mont-rebei és un espai de referència per a la pràctica del 
senderisme amb un fort reconeixement a nivell de Catalunya, gràcies al treball 
realitzat durant molts anys per la Fundació Territori i Paisatge, actualment la 
Fundació Catalunya La Pedrera, de condicionament i posta en valor de l’itinerari 
de Mont-rebei. El nombre de visitants anuals és de uns 60.000 l’any. 
 
La reserva de la Fundació protegeix quasi 600 ha a la riba catalana: el mateix 
congost i les ribes del riu (on hi viu la llúdriga), els penya-segats (llar de grans 
rapinyaires) i part del vessant obac del Montsec d’Ares (cobert de roures). 
L’espai està inclòs dins l’Espai Natura 2000 i és refugi de fauna salvatge. 
 
La Fundació a la seva plana web, té un apartat per Territori i Medi 
Ambient  www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/territori-i-medi-
ambient on presenta els espais i equipaments que gestiona a través d’unes 
fitxes molt visuals que donen la informació de forma sintètica dels principals 
valors de cada un, dels serveis que s’ofereixen, activitats... enfocades als 
visitants potencials.  
 
En el cas del congost de Mont-rebei, s’integra dins l’apartat Xarxa Espais 
Natura. http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.cat/ca/content/espai-natura-
congost-de-mont-rebei   
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En l’apartat de la fitxa “No us podeu perdre” es proposa: 

- La visita a l’emplaçament pre-romànic del poblat d’Altimiris (s. V al IX), 
situat al vessant nord. 

- El camí únic del Congost, és un dels principals atractius de l’Espai. Es tracta 
d’un camí de ferradura excavat a la roca equipat de passamans i miradors 
per facilitar la visita. 

- El mirador de les llúdrigues. 

- Arbres monumentals. 

- A més també fa referència a les excavacions arqueològiques de la cova 
Colomera. 

 

La Fundació disposa d’un punt d’informació situat a La Masieta, que està obert 
de 9 a 17 hores tots els dissabtes, diumenges, festius i tots els dies entre l’1 de 
juliol i el 31 d’agost. Tancat de Nadal fins al febrer. Disposa també d’una zona 
d’aparcament de pagament i d’una àrea de lleure i de serveis. 
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Caminos Naturales. Camino de Montfalcó al Congost de Mont-rebei 
 

El programa Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente ha portat a terme la construcció/reconstrucció de 109 
itineraris, que signifiquen més 8.700 kms. de senders a tot l’estat, en 
col·laboració amb les administracions territorials. El seu ús està enfocat a 
senderistes, ciclistes i genets a cavall per promoure el coneixement de la 
natura i estimular el desenvolupament en zones rurals. 

El camí natural nº 40 “de Montfalcó al Congost de Mont-rebei” està integrat 
dins aquest programa i permet acostar-se al congost i a la passarel·la metàlica 
sobre l’embassament que s’hi va construir 30 anys després que es va negar el 
pont de Montfalcó amb motiu de la construcció de l’embassament de Canelles. 

Té una longitud de 4,1 kms. i una durada d’unes 2 hores aproximadament. La 
severitat en el medi natural es qualifica com de nivell 3 sobre 5, del 
sistema MIDE  

 

 

 
El programa Caminos Naturales va publicar un estudi sobre Impacte econòmic i 
social de los Caminos Naturales en què dóna pistes a nivell general sobre 
diferents indicadors, a partir d’entre d’altres, entrevistes amb usuaris dels 
Camins i amb empreses de la zona. 

- La despesa mitjana més comuna dels usuaris de senderisme senyalitzats, 
és entre 10 i 20€ per visita. 

- L’impacte econòmic directe dels senders senyalitzats supera els 25.000 € 
per cada 1.000 usuaris. Calen entre 50 i 60 usuaris per generar un impacte 
directe de 1.000 euros 
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- L’impacte econòmic indirecte és entre 12.000 i 15.000 € per cada 1.000 
usuaris.  Calen entre 80 i 90 usuaris per generar un impacte econòmic 
indirecte de 1.000 €. 

- S’ha estimat entre 24,6 i 31,5 milions de visites l’any als itineraris del 
programa de Caminos Naturales.  Això significa entre el 15% i el 19% de 
les 164 milions de visites de senderisme generades pels espanyols en la 
pràctica de senderisme i cicloturisme recreatiu a la natura. 

- La major part de les visites a itineraris del programa (unes dues terceres 
parts) tenen com a lloc d’origen un municipi de la mateixa comunitat 
autònoma de l’usuari. Un 11% són estrangers. 

- L’activitat més practicada en els itineraris del programa són els 
desplaçaments a peu (senderisme, curses, etc.) amb un 70% i en bicicleta 
(27%). 

- Les característiques socioeconòmiques dels usuaris del programa són: 

- Home entre 35 i 65 anys, amb feina. 

- Els usuaris locals són majoritàriament homes i més grans que els 
turistes 

- Els usuaris turistes són més joves 

- Segons les enquestes realitzades, un 42% són turistes i un 58% 
població local. 

- Els usuaris turistes tenen una despesa mitjana unitària, de 14,74 €/visita.  

- La despesa més important correspon a menjar i beguda. 

- Quasi el 70% de la despesa es realitza als municipis per on transcorren els 
itineraris. 

 

El document incorpora informació específica d’aquest itinerari nº 40 a partir 
d’enquestes a promotors sobre la procedència dels usuaris. 
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Així com una valoració global de quina és la incidència en el desenvolupament 
rural, amb puntuacions molt altes pel que fa a l’augment de volum de negoci 
de les empreses locals. 
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Centre Observació de l’Univers – Destinació i Reserva Starlight 
 
El Parc Astronòmic del Montsec és sens dubte un dels recursos amb major 
capacitat d’atracció de la zona. Situat a cavall entre les comarques de la 
Noguera i del Pallars Jussà, consta de dos elements principals: el Centre 
d'Observació de l'Univers (COU) i l'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM). 
L’accés és des del nucli urbà d’Àger. 

La seva gestió estava adscrita al Consorci del Montsec fins la seva dissolució i a 
partir del gener del 2013, correspon al Consell Comarcal de la Noguera. 

Durant el 2015 el COU va rebre més de 26.000 visitants, un 18% més que el 
2015. La bona acollida del nou sistema de projecció en 3D del planetari Ull del 
Montsec, l'oferta educativa renovada i el degoteig dels efectes de la certificació 
Starlight esdevenen factors determinants de l’increment. La recaptació supera 
els 200.000 euros i des de la seva posta en marxa a principis del 2009, ha 
estat d’1,1 milions d’euros. 

Entre les noves activitats que es porten a terme, destaquen: 

- La promoció vers el turisme familiar amb la creació de la mascota  “Bòlid, el 
petit meteor”, ha estat present per primer cop en la Festa dels Súpers i ha 
donat a conèixer la seva oferta al I Congrés Internacional de Turisme 
Familiar.  

- Una altra de les activitats amb èxit de públic ha estat el 6è cicle “Música 
sota les estrelles”, que ha augmentat fins a set el número de concerts i ha 
esgotat en tots ells les entrades posades a la venda. També s’ha creat i 
comercialitzat el paquet turístic “Música, cel i cultura al Montsec”. 

- L’impacte econòmic estimat és de 1 milió d’euros, a banda del manteniment 
de 9 llocs de treball directes. 

- Conveni de col·laboració amb el Cabildo Insular de la Palma per a la futura 
creació d'una Xarxa de Destinacions d'Astroturisme  

- Potenciació de l’oferta educativa. En el transcurs del curs acadèmic 2015-
2016 hauran visitat el COU 62 escoles 

 
 

La web té un clar enfocament cap als visitants, amb apartats de 

- VISITAN’S amb 2 propostes de visites guiades i 1 de lliure 

També sessions a la carta, visites diürnes i nocturnes, propostes escolars. 

La compra d’entrades es pot fer a través de la mateixa plana web. 

- Paquet turístic. 

Amb una proposta de cap de setmana, organitzada per una agència de 
viatges de l’entorn. 

Proposa també la possibilitat d’oferir un “xec regal” dins la iniciativa 
“Castells de Lleida” 
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Així mateix un dels banners s’anomena “Espais visitables” i recull l’oferta 
d’espais de  les dues comarques, tipus passaport, amb descomptes durant 1 
any. 
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La serra del Montsec, situada al Prepirineu català, ha estat reconeguda des de 
fa molts anys com un dels indrets que mostren unes condicions d’observació 
astronòmica excepcionals tant pels seus condicionants meteorològics com per 
la baixa afectació de la contaminació lluminosa. 

A finals de l’any 2012, el Montsec i el seu cel van ser avaluats mitjançant els 
processos d’auditories astronòmica i turística establerts per la Fundació 
Starlight per tal de poder certificar la idoneïtat del Montsec. L’avaluació 
realitzada va concloure que un total de vint-i-quatre termes municipals (total o 
parcialment) eren certificats com a DESTINACIÓ TURÍSTICA STARLIGHT i que 
onze dels mateixos (total o parcialment), també eren certificats com a 
RESERVA STARLIGHT (cels excel·lents).  

 

 

 

Segons una presentació realitzada a Barcelona pel Director del Parc Astronòmic 
Salvador J. Ribas el novembre del 2015, les destinacions Starlight existents 
són les següents: Alqueva (Portugal), La Palma, R. Biosf. Rioja, Granadilla de 
Abona (Tenerife), Montsec, Gredos Norte, El Teide, Sierra Morena, Sierra Sur 
Jaén, Nova Escòcia (Canadà), Mano del Desierto, Alto Loa i Pampa Joya (Xile) i 
Trevinca (Galícia). 

Així una part del Montsec es considera també Reserva Starlight,amb 
restriccions i plans de seguiment més estrictes. També ho són La Palma, Fray 
Jorge (Xile), Cumbre de Tenerife, Sierra Morena, Sierra Sur Jaén, Nova Escòcia 
(Canadà) i Fuerteventura. 
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Museu de la Conca Dellà 
 
En el terme municipal de Isona i Conca Dellà s’està portant a terme des de fa 
molts anys una iniciativa de dinamització local molt interessant que a nivell 
turístic es concreta en les visites als jaciments paleontològics del municipi i al 
Museu. www.parc-cretaci.com  

Actualment el museu obre els caps de setmana i algunes diades durant les 
vacances escolars, a l’hivern  i tots els dies excepte els dilluns, del 1 de juliol al 
15 de setembre.  

El Museu organitza activitats i tallers per a totes les edats i concretament, 
durant l’estiu de 2015 es va oferir als més petits, l’oportunitat de participar en 
la restauració del coll de dinosaure de més de 5 metres, extret d’un jaciment 
d’Orcau i els més grans coneixeran tot el procés de recuperació i restauració 
del coll que els paleontòlegs de l’Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont duen a terme. 

També cal destacar la col·laboració i promoció conjunta amb l’Espai Dinosfera 
de Coll de Nargó, a l’Alt Urgell. 

El Parc Cretaci incorpora dins el projecte altres recursos d’interès de la zona, 
com són:  

• Museu de la Conca Dellà 

• Jaciment d'icnites de la Posa 

• Jaciment d'ous de dinosaures de 
Basturs 

• La ciutat romana d'Aeso 

• Castell de Llordà 

• Castell d'Orcau 

• Església de Santa Maria de Covet 

• Església de Sant Andreu de 
Biscarri 

• Església de Sant Miquel de 
Conques 

• Estany de Basturs 
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Revista DESCOBRIR_180 

La revista DESCOBRIR és sempre una guia 
imprescindible per conèixer els territoris, tenint en 
compte que els articles són redactats per gent de la 
zona i que es vol captar l’interès dels visitants, fent 
especial èmfasi amb propostes per a famílies. Cal 
recordar a més les magnífiques fotografies que s’hi 
troben. Aquest número de l’abril de 2013, inclou els 
següents articles: 

Presentació: Una muntanya oblidada de Jordi Solà i 
Mas. 

Geografia: Els tres Montsecs de Marta Montmany 

Gastronomia: Una serra que ve molt de gust de 
Maricel Benabarre 

Patrimoni: Quan les campanes van rellevar el muetzí 
de Núria Garcia Quera 

Ecoturisme: Entre el cel i la terra, de Jaume Barrull 

No t’ho perdis: una fitxa amb la informació imprescindible i recomanacions de 
On menjar, on dormir, serveis turístics i més informació. 

 

Els principals recursos que es mencionen a l’apartat de GEOGRAFIA: 

- Jaciments prehistòrics 

- Montsec d’Estall. 

Areny (Ribagorça): 2 jaciments: 1 amb icnites (petjades o impressions 
fòssils), 1 amb restes d’ossos.  

- Montsec d’Ares: 

La Règola (municipis d’Àger i Camarasa): restes de marees fòssils 

- Montsec de Rúbies. Gran quantitat d’icnites 

Jaciment de la Posa a la carretera de Bòixols 

Conca Dellà, Isona. Ossos i ous de dinosaure (Museu de la Conca Dellà) 

Jaciment de la pedrera de Rúbies i la Cabroa, prop de Santa Maria de 
Meià 

 

- Coves i cavitats Els budells del Montsec – 

- Cova dels Muricecs, al congost de Terradets. Gran colònia de ratpenats, 
visites guiades combinades amb caiac. 

- Cova Negra de Tragó, al costat de la presa de Canelles (municipi Ós de 
Balaguer). Visites guiades 

62



- Graller del Boixeguer. (municipi de Sant Esteve de la Sarga. Montsec 
d’Ares). Avenc de 148 m. de fondària. 

- Graller Gran del Corralot. (municipi de Sant Esteve de la Sarga. Montsec 
d’Ares. S’hi accedeix des de Àger). Només apta per a espeleòlegs 
experimentats. 

 

- Passarel·la de 36 m. al Congost de Seguer, entre Montsec d’Ares i Montsec 
d’Estall. S’hi arriba pel Camí Natural de Montfalcó a Mont-rebei 

- Gran xarxa de camins i senders històrics recuperats 

- Paisatges més espectaculars: Congostos de Mont-rebei i Terradets 

- Congost de Mont-rebei. Amb parets de 500 m. es manté verge sense 
cap carretera ni línia elèctrica. Paradís per als escaladors. Caiac i 
piragua des de la Noguera Ribagorçana. 

- Congost de Terradets. Parets de fins a 600 m. d’altura. Referent per a 
l’escalada. 

 
Els principals recursos que es mencionen a l’apartat de GASTRONOMIA es 
troben tots a la comarca de la Noguera, excepte una petita referència al 
formatge de Basturs: 

- La Clua de Meià al Montsec de Rúbies. Formatge de cabra. S’ha estès a 
Tòrrec (municipi de Vilanova de Meià) i a Basturs (Isona i Conca Dellà) 

- Abelles i mel 

- Vi a la Vall d’Ariet. Celler Vall de Baldomar. 

- Carn de corder de la Noguera 

 
A l’apartat de PATRIMONI es fa una ressenya històrica a mode de conte. Com a 
propostes de visita obligada es referencien les següents: 

Al municipi d’Àger 

- Panoràmica. Plafons del costat de l’ermita de Mara de Déu de Pedra  

- Col·legiata de Sant Pere 

- La Pertusa, prop del nucli de Corçà 

 
Congost de Mont-rebei 

Altres esglésies aixecades al caire de l’abisme: 

- Santa Quitèria, al Montsec d’Estall (Baixa Ribagorça) 

- Sant Salvador del Bosc i Sant Romà de Comiols, al Montsec de Rúbies 
(Noguera) 
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Castells (tots 3 al Pallars Jussà): 

- Castell de Mur 

- Castell de Llordà 

- Castell de Sant Gervàs 

 

Roques de Finestres, parets naturals batejades com la muralla xinesa (Baixa 
Ribagorça) 

 

A l’apartat de ECOTURISME 

- Valls amb menys contaminació lumínica del país han portat a la declaració 
de destinació turística Starlight 

- Centre d’Observació de l’Univers, que defineix com punt de referència –
estrella polar- de l’activitat astronòmica del país. Espai que programa 
diverses activitats i espectacles 

- GR-1. Tenir en compte que en aquest cas hi ha una fitxa específica en la 
web de l’Agència Catalana de Turisme així com la descripció i mapes dels 
diferents trams, a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. En el 
traçat general 4, les etapes 23 a 26 passen pel Montsec i s’hi afegeix una 
variant, el 1.4. de l’Hostal Roig a Mont-rebei. 

- Observació d’aus 

- Parapent 

 
 

www.descobrir.cat/client/clients/sapiens/foto_import/gegant/Montsec_Estall.jpg  
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Geomapa.cat 

S’ha revisat així mateix la plataforma www.geomapa.cat promoguda per IDAPA 
–Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i 
l’Ajuntament de la Seu. Hi estan integrades les comarques de Alt Urgell, Alta 
Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran. 

Per tant, en el cas del Montsec la informació es limita a la part del Pallars 
Jussà. 

Els punts d’interès georeferenciats s’agrupen en  

- Allotjaments 

- Museus i Patrimoni 

- Poblacions 

- Artesania 

- Empreses de turisme actiu 
 

Sembla que la informació no està completada ja que triant els diferents punts 
d’interès, no es troben resultats per al Pallars Jussà, excepte a l’apartat de 
museus i patrimoni així com oficines de turisme. 
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Wikiloc 
 

Wikiloc és una web col·laborativa on els propis usuaris pugen itineraris (tracks 
GPS) que han realitzat en diverses modalitats, des de senderisme, btt, fins a 
parapent, caiac, ...  http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do  a 28 països. 

Els usuaris, quasi 1,8 milions han de registrar-se per pujar rutes. Poden ser 
individuals o empreses i de fet, les entitats de promoció turística municipal, 
comarcal, regional tenen interès a penjar-hi els itineraris de senderisme que es 
proposen en el seu àmbit geogràfic. També es recomana als establiments 
turístics que hi pengin rutes i/o que linkin a les seves webs aquelles en què el 
seu establiment hi surt mencionat o hi passen a prop.  Hi ha un apartat 
específic per a destinacions turístiques i empreses. 

Actualment hi ha més de 4 milions de rutes i més de 6 milions de fotos 
penjades. 

 
Cercant la paraula “Montsec” apareixen 985 resultats, dels quals: 
 

- Senderisme: 444 resultats 

- Btt: 251 resultats 

- En els apartats de córrer i curses de muntanya: 61 resultats 

- A peu (per famílies): 6 resultats 

- En cotxe: 2 resultats. Un d’ells del perfil “Catalunya Turisme” que hi té 
penjades 31 rutes en cotxe. 

  
 
 
Natura Local  www.naturalocal.net  
 

Es tracta d’un cercador de rutes impulsat per una empresa privada que ofereix 
informació molt complerta de itineraris complementats amb elements d’interès, 
serveis, etc. per “descobrir la natura dels nostres pobles”. 

Tota la informació està a l’abast a través d’una app per a mòbils i fitxes que es 
poden descarregar i imprimir. 

Pel que fa al Montsec es troba una ruta del Congost de Mont-
rebei. http://naturalocal.net/itinerari/congost-de-montrebei/132#àger#ruta  
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La muntanya oblidada. Economia tradicional, desenvolupament rural i 
patrimoni etnològic al Montsec.   
Autor: Jordi Solà 2003   
 
Hi ha moltes altres publicacions i articles rellevants 
amb temàtica relacionada amb el patrimoni natural 
i cultural del Montsec. 
 
Tot i això, volem fer menció a La muntanya 
oblidada, publicat el 2003 dins la col·lecció Temes 
d'Etnologia de Catalunya. 
 
S’hi troba una anàlisi dels processos productius  i 
formes de treball “a través de les quals l’home es 
relaciona amb la natura” tant en el present com en 
el passat. 
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2.2. Oferta turística 

En aquest apartat s’ha fet un recull de tota l’oferta de serveis turístics dels 
municipis de la comarca del Pallars Jussà situats a l’entorn del futur Parc Natural 
del Montsec.  

L’objectiu és veure quin és el potencial de captació de visitants i d’organització 
d’activitats recreatives que es poden realitzar a l’entorn dels valors i atractius 
turístics identificats en el punt anterior. 

També s’ha considerat el potencial d’atracció que té l’oferta agroalimentària i la 
visita als tallers dels artesans i productors locals, com una part essencial de les 
experiències turístiques dels visitants, tal com hem vist en altres parcs i espais 
d’interès natural analitzats. 

Pel que fa a l’oferta turística s’han creat quadres dels 7 municipis que conformen el 
futur Parc Natural del Montsec amb informació sobre la seva oferta d’allotjament 
turístic, contrastant les dades que apareixen a IDESCAT (font estadística de la 
Generalitat de Catalunya) amb la informació proporcionada pel Consell Comarcal 
del Pallars Jussà.  

Els quadres de recull de l’oferta turística s’han estructurat amb els següents 
apartats: 

• Població 

• Habitants 

• Superfície 

• Pobles del terme municipal 

• Hotels i places d’hotel  

• Càmpings i places de càmpings 

• Turisme Rural i places de turisme rural 

• Restaurants 

• Total allotjaments 

• Total places 

I els municipis inclosos són els següents:  

• Castell de Mur  

• Llimiana 

• Gavet de la Conca 

• Isona i Conca Dellà 

• Sant Esteve de la Sarga 

• Tremp 

• Talarn 
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De l’anàlisi d’aquests quadres es desprenen les següents dades d’interès: 

 Hotels Places 
d'hotels Càmpings Places de 

càmping 
Turisme 

rural 

Places de 
turisme 

rural 

TOTAL 
allotjaments 

TOTAL 
places 

Municipis àmbit 
futur Parc 9 348 1 660 17 144 27 1152 

Total comarca 18 698 6 2454 61 486 85 3638 

% Municipis 
sobre total 
comarca 

50% 50% 17% 27% 28% 30% 25% 32% 

 

- El nombre total d’allotjaments del conjunt dels municipis del futur Parc és de 
27 amb 1.152 places, la qual cosa representa una quarta part dels establiments 
de la comarca (25%) i més d’una tercera part de les places d’allotjament 
(32%) 

- Els establiments amb major presència són els de turisme rural (17) però que 
per la seva estructura són els que comptabilitzen menys places (144).  

- També hi ha dos albergs amb un total de 183 places, localitzats a Guàrdia de 
Noguera i a Tremp, dins l’àmbit territorial del futur Parc del Montsec. 

- És important destacar el nombre i capacitat dels establiments hotelers ja que 
representen el 50% d’establiments i places del conjunt de la comarca. No 
obstant i això que en el cas del municipi de Tremp que és el que concentra el 
major nombre d’establiments, no es troben a la part del terme municipal inclòs 
dins el Parc Natural. 

- Pel que fa als càmpings, es tracta de l’establiment situat a Talarn, al  peu de 
l’embassament de Sant Antoni, fora de l’àmbit del futur Parc. 

- El total de places d’allotjament de la comarca de la Noguera és de 72 
establiments i 2.452 places 

- Pel que fa al nombre de restaurants, els municipis situats a l’entorn del Parc 
concentren el 51% d’aquesta tipologia d’establiments tot i que de nou cal tenir 
present la situació d’alguns d’aquests establiments fora de la delimitació del 
Parc, com és el cas de Tremp o Talarn. 

 Restaurants 

Municipis àmbit futur 
Parc 23 

Total comarca 45 

% municipis dins 
l’àmbit del futur parc 
sobre total comarca 

51% 
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2.1 (A) Dades d'allotjaments turístics als municipis del Pallars Jussà que formen part del Parc Natural del Montsec (Dades de població i superfície: http://www.pallarsjussa.net/ Dades 
d'allotjaments: Idescat. El municipi en xifres. 2014) 

Població Habitants Superfície Pobles del terme municipal Hotels Places 
d'hotels 

Càmpings 
 Places 

de 
càmping 

Turisme 
rural 

Places 
de 

turisme 
rural 

Restaurants TOTAL 
allotjaments 

TOTAL 
places 

Castell de 
Mur 173 62,4 km2 

(8) Castell de Mur, Cellers, Collmorter, El 
Meüll, Guàrdia de Tremp, Puigmaçana, Santa 
Llúcia de Mur, Vilamolat de Mur 

2 108 0 0 3 31 1 5 139 

Llimiana 
168 41,7 km2 

(3) El Mas de Solduga, els Obacs de Llimiana i 
Llimiana. 1 17 0 0 0 0 1 1 17 

Gavet de 
la Conca 

311 90,8 km2 

(12) Aransís, Fontsagrada, Gavet de la Conca, 
Mata-solana, Merea, Perolet, Sant Cristòfol de 
la Vall, Sant Martí de Barcedana, Sant Miquel 
de la Vall, Sant Salvador de Toló, Sant Serni, 
Toló  

0 0 0 0 4 27 1 4 27 

Isona i 
Conca 
Dellà 1189 135,3 km2 

(14) Basturs, Benavent de la Conca, Biscarri, 
Conques, Covet, els Masos de Sant Martí, 
Figuerola d'Orcau, Gramenet, Isona, Llordà, 
Montadó, Orcau, Sant Romà d'Abella, Siall 

0 0 0 0 5 35 5 5 35 

Sant 
Esteve de 
la Sarga 114 92,1km2 

(10) Alsamora, Beniure, Castellnou de 
Montsec, Estorm, l'Agustina, l'Alzina, la Clua, 
la Torre d'Amargós, Moror, Sant Esteve de la 
Sarga  

0 0 0 0 2 17 0 2 17 

Tremp 

6515 302,8 km2 

(34) Castissent, Eroles, Espluga de Serra, 
Fígols de Tremp, Gurp, Palau de Noguera, 
Puigcercós, Puigverd de Talarn, Sant Adrià, 
Santa Engràcia, Sapeira, Suterranya, Tercui i 
la Torre de Tamúrcia, els Masos de 
Tamúrcia  la Ribereta, el raval del Pont d’Orrit, 
Aulàs,  Castellet, Claramunt, Claret, Espills, 
Tendrui, Tercui i Torogó, Vilamitjana, 
Casterner de les Olles, Enrens, Escarlà, 
Espluga Freda, Llastarri, Miralles, Montllobar, 
Orrit, Prullans, Trepadús, la Vileta y la Casota. 

6 223 0 0 2 24 12 8 247 

Talarn 564 28,0 km2 (5) Casals, Castelló d’Encús, Enhorts, Margarit, 
Santes Creus  0 0 1 660 1 10 3 2 670 

TOTAL        9 348 1 660 17 144 23 27 1.152 
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L’anàlisi de l’oferta d’allotjament turístic també s’ha ampliat als municipis de la 
comarca de la Noguera que pertanyen a l’àmbit del futur Parc Natural. Es tracta 
dels següents: 

- Àger 

- Alós de Balaguer 

- Artesa de Segre 

- Baronia de Rialb 

- Camarasa 

- Foradada 

- Ivars de Noguera 

- Les Avellanes – Santa Linya 

- Os de Balaguer 

- Ponts 

- Vilanova de Meià 

A la taula següent es mostra el nombre d’establiments d’allotjament i les places 
totals dels municipis esmentats i es fa una comparativa amb el total de la comarca 
de la Noguera.  

 
Dades d'allotjaments turístics als municipis de la comarca de la Noguera que formen part del Parc Natural del 
Montsec (Dades d'allotjaments: Idescat. El municipi en xifres. 2014) 

Població Hotels Places 
d’hotels Càmpings Places de 

càmpings 
Turisme 

Rural 

Places 
turisme 

rural 

TOTAL 
allotjaments 

TOTAL 
places 

Comarca 
de la 

Noguera 
22 660 3 1.437 47 355 72 2.452 

TOTAL 
municipis 

dins el 
Montsec 

16 463 3 1.437 34 256 53 2.156 

 

- El nombre total d’allotjaments dins la comarca de la Noguera és de 72 amb 
2.452 places, dels quals més del 73% d’aquests es troben dins l’àmbit del 
futur Parc Natural (53 allotjaments amb 2.156 places). 

- En els tres tipus d’establiments, el nombre d’allotjaments turístics dins 
l’àmbit territorial del futur Parc són més del 70% del total de la comarca. No 
obstant, pel que fa les places, quasi el 90% es troba ens els municipis del 
futur Parc. 

- Els establiments de turisme rural són els que predominen més (34) respecte 
els hotels i pensions (16) o els càmpings (3). Però les places representen un 
10% del total.  

- Pel que fa als càmpings, els 3 únics establiments de la comarca es troben en 
municipis que formen part del futur Parc. Per tant, és una dada molt positiva 
per l’oferta d’allotjament, oferint 1.437 places entre els tres càmpings, més 
del 50% de les places totals. 

- El poble d’Àger, Camarasa i Ponts són els tres municipis de la comarca de la 
Noguera que tenen pràcticament la majoria dels establiments turístics dins 
la zona del futur Parc. 
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Pel que fa a l’oferta d’activitats físiques i recreatives en el medi natural i les visites 
culturals (en aquest cas tenim referència de l’empresa Peperep, a més de les 
agències de viatges receptives), el recull es  pren a nivell de comarca ja que pel seu 
funcionament i la viabilitat, l’àmbit d’actuació és molt més ampli, promovent 
experiències i productes en el conjunt del territori, inclús supracomarcal. 

Les webs que es troben a la web turística del Consell Comarcal i/o de Viu Jussà són 
les següents: 
 

Aventura 
Acció Ponent 

Celístia Pirineus 

Circuit de Cellers 

Grimpada 

Guies Vall Fosca 

PioletXperience 
Piritrek 

Promotur - La Piràmide 

Taxi 4x4 C. Moyes 

Taxi Flamisell S.L. 

Taxis Sisco 

Territorium 

Viatges i Rutes 4x4 Ignasi 

 

Ecoturisme 
Centre d'Equitació Vall de Manyanet 

Estació Biològica del Pallars Jussà 

Eureka SGN 

Parc de les Olors de Claverol 

 

Agències de viatge receptives 
Beni Tours 

Franch Tours 

Iltrida viatges 

Pirineu Emoció 

The Best Pyrenees (de Piritrek) 

 

A destacar la recent recuperació, després 
de 9 anys, de l’associació Montsec 
Turístic que agrupa empreses de les dues 
comarques www.montsecturistic.cat.  

Té com a objectiu millorar el 
posicionament de productes sota la 
marca Montsec.  

Compta amb el suport de les entitats de 
promoció turística de referència (Agència Catalana de Turisme, Patronat de Turisme 
de la Diputació i Consells Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera).  

 

Per complementar la informació d’aquest apartat s’ha fet un recull dels productes 
turístics identificats a la zona del Montsec, que s’incorporen a l’apartat 2.3. d’aquest 
capítol. 
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Productors agroalimentaris i esdeveniments gastronòmics 

 

Una de les activitats cada vegada més valorades pels visitants en la descoberta dels 
territoris és la degustació de productes locals i la visita a productors i artesans. Per 
això el disposar d’informació sobre les iniciatives existents en aquest àmbit és un 
element indispensable en la configuració de productes turístics. 

La mel, la D.O. Costers del Segre o la Denominació de Qualitat del Préssec de 
Pinyana són exemples de productes agroalimentaris autòctons del territori del 
Montsec, formant part de les comarques del Pallars Jussà i de la Noguera. 

Per aquest motiu s’ha fet un buidat de les fires i jornades gastronòmiques que 
s’organitzen en els municipis inclosos en l’àrea del futur Parc, de la comarca del 
Pallars Jussà així com d’artesans, productors i elaboradors d’aquests municipis. 

Pel que fa a les fires i jornades gastronòmiques s’han identificat 7 esdeveniments a 
municipis que es troben a l’àmbit del territori del Montsec, tots ells es celebren a la 
tardor, excepte la Fira del Vi que es celebra el mes de juny i la Guixa al febrer, 
relacionats amb la riquesa micològica de la zona, amb el codony i amb el mostillo, 
un dolç fet a partir del most de vi que incorpora també un concurs de vins. 

Adjuntem una taula amb la descripció de cada un d’aquests esdeveniments, la data 
de convocatòria, l’entitat responsable i la web de referència. 

D’altra banda, també destaquem els esdeveniments que es celebren en alguns 
municipis de la comarca de la Noguera, com és la Fira de Sant Bartomeu d’Artesa 
de Segre, al mes d’agost, on s’exhibeixen els productes gastronòmics típics de la 
zona; la Fira del Ranxo de Ponts, que es celebra el dimarts de carnaval amb un 
àpat de recaptació popular i una mostra agrícola i comercial; la Fira de la Perdiu a 
Vilanova de Meià on es mostren i venen perdius, perdigots i aus curioses el 2n 
diumenge de novembre; la Fira de les Aspes del Montsec, a Ós de Balaguer, es 
celebra el 6 de desembre i ofereix tastets i venda de productes autòctons de la 
zona, i dins la mateixa temàtica, la primera quinzena de desembre es celebra a 
Àger la Fira de productes del Montsec. 

Quant als productors agroalimentaris, en els municipis dins l’àmbit del Parc s’han 
identificat 25, dels quals 17 estan dins el terme municipal de Tremp, 4 en el d’Isona 
i Conca Dellà, 3 a Gavet de la Conca i 1 a Llimiana. 

Pel que fa al tipus de productes, destaquen les carnisseries i xarcuteries amb 11 
establiments, seguits de les fleques i pastisseries amb 8. Altres productors són 
melmelades i mel (un d’ells també oli d’oliva), amb 3, horta i fruita amb 2 
empreses i làctics amb 1.  

Després de les fitxes de fires i jornades gastronòmiques, s’adjunten les taules 
corresponents a la informació d’aquests productors, amb la població on estan 
situats, la descripció dels productes que elaboren, el contacte i link a la web de 
referència. 
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FIRES I JORNADES GASTRONÒMIQUES. MUNICIPIS DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL  

Nom Població Data Descripció Contacte Web 

Fira del Codony Tremp Als voltants 
del cap de 
setmana de 
Tots Sants.2 
de novembre 

Fira dedicada al codony i als 
diferents derivats, com l’allioli de 
codony o el codonyat. És la única 
fira al món dedicada a aquest 
fruit   

Àrea de Promoció Econòmica (Ajuntament 
de Tremp) 
Telf: 973650005 
promocioeconomica@ajuntamentdetremp.c
at 

www.ajuntamentdetremp.cat/ca/c
oneixer-tremp/fires/fira-del-
codony 

La Castanyada Tremp Tots Sants En aquests dies en què la 
decadència del món vegetal 
anuncia la mort cíclica de la 
natura i que la llavor sembrada 
constitueix l'inici d'un nou cicle 
vital, és un moment adequat per 
a reflexionar sobre la 
temporalitat de la vida, els 
avantpassats i el llinatge. 
Nombrosos costums i creences 
van associades a aquests dies, 
com visitar els cementiris, 
adornar les sepultures per tal que 
des del Més enllà protegeixin la 
continuïtat del llinatge. 

 

Epicentre- Centre de Visitants del Pallars 
Jussà 

Tremp 

epicentre@pallarsjussa.cat 

Telf: 973 653 470 

http://www.pallarsjussa.net/ca/pat
rimoni-cultural/la-castanyada  
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Nom Població Data Descripció Contacte Web 

Boletus. Fira 
del Bolet 

Isona 
(Isona i 
Conca 
Dellà) 

26 d'octubre Expositors tant del sector 
agroalimentari, com de 
l’artesanal. La fira està inclosa 
dins de les Jornades micològiques 
del Pallars Jussà, amb activitats 
durant la setmana prèvia a la 
fira: recollida de bolets al bosc, 
xerrades, cursos, etc. També, 
Concurs Boletus, la mostra 
gastronòmica, l’exposició de 
bolets, etc. 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà 
Telf: 973665062 
museucd@parc-cretaci.com 

http://www.isona.org/boletus%20
seccio/fira%20boletus.htm 

 
http://pallarsjussa.net/ca/gastrono
mia/boletus-fira-del-bolet 

 

La Guixa Isona 
(Isona i 
Conca 
Dellà) 

Dimarts de 
Carnestoltes 

La Guixa és una mena d’escudella 
elaborada amb tocino, fideus, 
cigrons, carabassa, arròs i 
mongetes. Els ingredients de la 
guixa es recullen el dissabte 
anterior per les cases del poble 
en la tradicional “plega”. Aquesta 
consisteix en una carrossa 
decorada, que es seguida per la 
canalla disfressats. Aquests es 
recorren totes les cases del poble 
i demanen els ingredients de la 
Guixa. Normalment, els habitants 
d’Isona contribueixen aportant 
qualsevol dels ingredients de la 
Guixa, o donant una petita 
quantitat de diners que ajudarà a 
comprar els ingredients que 
manquin o per acabar de cobrir 
les despeses de la festa. 

 

Ajuntament d'Isona i Conca Dellà 

Telf: 973665062 

ajuntament@isona.cat 

www.isona.cat  

http://www.pallarsjussa.net/ca/pat
rimoni-cultural/la-guixa  
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Nom Població Data Descripció Contacte Web 

Jornades 
Micològiques 
del Pallars 
Jussà  

(Cada 
activitat es 
realitza en 
un poble 
diferent) 

Els caps de 
setmana 
d'octubre 

Tenen com a objectiu aproximar 
a la població l’apassionant món 
dels bolets. Durant el mes 
d’octubre es desenvolupen les 
activitats, amb conferències cada 
dissabte a les 8 del vespre a 
diferents poblacions de la 
comarca, sortides guiades, curs 
de micologia, concursos, etc.  

Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Oficina de Turisme del Pallars Jussà  

Telf: 973653470 

 oficinaturisme@pallarsjussa.cat 

http://pallarsjussa.cat/noticies/not
icies/1196-xii-jornades-
micologiques-del-pallars-jussa 

 

 
http://pallarsjussa.net/ca/gastrono
mia/jornades-micologiques-del-
pallars-jussa 

 

Fira del Mostillo Llimiana 13 d'octubre Fira dedicada al dolç del mostillo i 
fira de productes artesanals del 
Pallars. Parades dels millors 
productes artesans del Pallars, 
esmorzar i degustació de mostillo 
(dolç fet a partir del most del vi 
de la collita d'aquest any) i 
també concurs de vins.  

Ajuntament de Llimiana 
http://llimiana.ddl.net/ 
Telf: 973 65 07 73  

http://pallarsjussa.net/ca/gastrono
mia/fira-del-mostillo 

Fira del Vi Talarn 8 i 9 de juny Fira per donar a conèixer els 
Cellers i els seus vins, tant de la 
comarca com de l’Alt Pirineu. La 
cata de vins s’acompanya amb la 
degustació de productes 
elaborats pels restaurants de la 
comarca. Dissabte es poden 
visitar els cellers i els cellers 
particulars dels veïns. 

Ajuntament de Talarn 

www.talarn.cat 

Telf: 973 650 812 

http://www.pallarsjussa.net/ca/gas
tronomia/fira-del-vi  
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PRODUCTORS AGROALIMENTARIS. MUNICIPIS DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL 
 

Nom Població Producte Descripció Contacte Web 

FORN DE PA 
MONTSEC 

Tremp 
Fleca i pastisseria (Pa de quart, pa 
de mig, pa de quilo, pa de nous, pa 
de cereals, pa integral i pa sense 
sal. Coca de pa, coca de recapte, 
coca de carbassó amb formatge de 
cabra, coca d’escalivada amb 
anxoves, coca d’espinacs a la crema 
i coca de tomàquet amb bacallà. 
Pizza de verduretes amb formatge 
de cabra i pizza de tonyina amb 
xampinyons i olives) 

Al Forn de pa Montsec es pot trobar 
una gran varietat de pans i una 
àmplia diversitat de coques, 
elaborades seguint les receptes 
tradicionals.  

Lluis Tugues Cases 
Rbla. Dr. Pearson, 29 
25620 Tremp 
 
973654719 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/364 

FORN DE PA 
CASA 
CONSTANTE 

Figuerola 
d'Orcau 
(Isona i 
Conca 
Dellà) 

Fleca i pastisseria (Pa de pagès, 
barra de pa (de quart i de mig) i pa 
de crostons. Coca de sucre, coca de 
pa, coca de vidre i coca de recapte. 
Panadons d’espinacs. Pa de pessic 
(per encàrrec)) 

Des de l’any 1930, Casa Constante 
elabora el pa de la forma més 
artesana i tradicional. En la seva 
elaboració, s’utilitzen farines de 
qualitat, l’amassat es fa a mà i la 
cuita es realitza en un forn de 
llenya. El resultat és un pa amb 
crosta i una molla flonja i tendra.  

Constante Aranda Farrero 
Pg. Del Prat, 4 (forn i botiga) 
25657 Figuerola d'Orcau (Isona 
i Conca Dellà) 
 
C. del Portal 
25650 Isona (Isona i Conca 
Dellà) 
 
973664457 
latino.a@gmail.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/359 

FORN DE PA 
FARRÉ 

Palau de 
Noguera 
(Tremp) 

Fleca i pastisseria (Pa de pagès (de 
mig i de quilo), barra de pa (de 
quart i de mig), baguet i pa integral. 
Especialitat en coca de forner, coca 
de samfaina (per encàrrec amb 
arengada i amb cansalada) i pa de 
pessic) 

Al Forn de pa Farré, el pa s’elabora 
des de fa tres generacions de la 
forma tradicional: amassant-lo a 
mà, amb una fermentació lenta i 
acurada, i una cocció al forn de 
llenya. També elabora especialitats 
típiques, com les coques i els pans 
de pessic.  

Josep Ma. Farré Ramoneda 
C. Soldevila, 2 
25620 Tremp 
 
C. Major, 19 (forn) 
25633 Palau de Noguera 
(Tremp) 
973652013 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/361 
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Nom Població Producte Descripció Contacte Web 

FORN DE PA 
MOROR 

Tremp 
Fleca i pastisseria (Pa de pagès, 
barra de pa, pa integral, pa sense 
sal, pa de nous i, cada 23 d’abril, pa 
de Sant Jordi. Coca d’ou, coca de 
pasta, coca de recapte. Panadons 
d’espinacs i de carabassa. 
Empanades de tonyina. Magdalenes 
de fibra de préssec. Pa de pessic i, 
per Quaresma, bunyols de vent) 

Aquest forn es distingeix per una 
elaboració tradicional i artesana del 
pa, que culmina amb la cuita en 
forn de llenya. Forn de Pa Moror 
sempre ha estat una empresa de 
caràcter familiar, en la qual el servei 
i la qualitat són els seus valors més 
apreciats. 

Pau Miquel Birbe 
C. Mercadal, 13 
C. Aragó, 47 (obrador) 
25620 Tremp 
 
973651710/973650092 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/365 

FORN DE PA 
PEPITA 

Tremp Fleca i pastisseria (Pa de mig i pa de 
quilo. Barra de quart, de mig i de 
quilo. Coques de sucre, de vidre, de 
samfaina, de carbassó. Panadons. I 
per encàrrec, coca de Sant Joan, 
coca de cabell d’àngel i de crema, i 
pa de pessic.) 

Al forn de pa Pepita es treballa el pa 
de la manera tradicional, com s’ha 
fet tota la vida des que els padrins 
van iniciar l’activitat. Les matèries 
primeres són seleccionades i de 
qualitat, i la cuita es fa en un forn 
de llenya giratori. 

Antonio Cases Fusté 
Av. Catalunya, 3 
25654 Vilamitjana (Tremp) 
 
973651632 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/366 

FORN DE PA 
RIBERA 

Tremp 
Fleca i pastisseria (Pa de mig i pa de 
quilo, barra de quart i barra de mig, 
pa integral, pa de crostons, 
especialitats de pans segons la 
temporada (pa de nous, pa del 
mediterrani amb oli, olives i 
espècies, pa de pipes amb taronja, 
etc). Magdalenes, magdalenes 
integrals, magdalenes de xocolata. 
Coques de sucre, de greixons, de 
llimona, amb pinyons, amb xocolata 
i ametlla, de samfaina, amb tonyina, 
xampinyons, carbassó i ceba, bacó. 
Panadons. Tortell de Reis, coques de 
Sant Joan i pa de pessic.) 

El Forn de pa Ribera elabora el pa 
de la forma més artesanal i 
tradicional, com s’ha fet des dels 
inicis. Totes les tècniques del procés 
d’elaboració del pa són manuals 
(tallar, pesar i funyir), i la pastadora 
és l’única màquina. Les matèries 
primeres que s’utilitzen per elaborar 
el pa són seleccionades i de qualitat, 
i la cuita es fa a la pedra, en un forn 
de llenya fix, que permet que 
s’obtingui un pa de sola d’excel·lent 
qualitat. El forn de pa Ribera 
elabora productes de fleca 
tradicionals i també altres 
especialitats més innovadores de 
creació pròpia.) 

Carlos Moreno Pérez 
C. Magistrat Saura, 8 
25620 Tremp 
 
C. del Forn, 8 (forn) 
25633 Palau de Noguera 
(Tremp) 
 
973651202/973652137 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/367 
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GALETES 
VERDENY 

Tremp 
Fleca i pastisseria (Bescuit d’ametlla, 
bescuit de sucre, crestes, ametllats, 
carquinyolis, pa d’àngel de cafè, pa 
d’àngel de nata, llengües de 
xocolata, galetes de coco, galetes 
xips de xocolata, mantecados 
d’ametlla, nusos de xocolata, 
guinees farcides cobertes de 
xocolata, chiquitas, polvorons, 
mantecados de coco, rosques d’anís, 
palmilles, magdalenes, crocant amb 
ametlla i torrons de crema i de 
massapà.) 

Petita empresa familiar, fundada 
l’any 1893, amb tres generacions 
dedicades a l’elaboració de 
productes de pastisseria.La seva 
especialitat són les galetes del 
Pallars, un assortit de galetes que 
ha donat renom a la casa, que 
inclouen bescuits, crocants, 
ametllats i pastes de xocolata, totes 
elaborades artesanalment. Tots els 
productes són naturals, sense 
additius ni conservants, de primera 
qualitat.  

Miquel Verdeny Tohà 
Rbla. Dr. Pearson, 20 
C. Barcelona, 2 (obrador) 
25620 Tremp 
 
973650037 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/370  
 
 
http://www.verdeny.com/ 

XOCOLATES I 
GELATS CAL 
RENYER 

Gavet de la 
Conca Pastisseria (Xocolates, pastissos, 

torrons i gelats) 
Cal Renyer compta amb una llarga 
trajectòria en el món de la 
pastisseria, i recentment ha iniciat 
la seva activitat al Pallars 
Jussà.Elabora de forma artesanal 
una àmplia diversitat de xocolates, 
pastissos, torrons i gelats.Les 
matèries primeres emprades són 
seleccionades i d’excel·lent 
qualitat.Els cacaus procedeixen de 
la producció ecològica i el comerç 
just. 

Quim Vilanó Badia 
Ca la Tonca C. Únic, 19 
25639 Gavet de la Conca 
 
677818288 
quimvilano@telefonica.net 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/371 

CASA NAVARRO Llimiana  
(venda a 
Tremp, 
entre maig 
i 
desembre) 

Horta, fruita (pomes, peres, 
préssecs, prunes, albercocs, etc.) i 
verdures de temporada (enciams, 
tomàquets, carbassons, cogombres, 
etc) 

Casa Navarro produeix i ven fruites i 
verdures ecològiques de temporada, 
respectant el cicle natural de l’horta. 
Cultiva fruita i verdura ecològica 
certificada pel CCPAE, amb el 
màxim de varietats tradicionals.  

Sebastià Casas Montràs 
Montserrat Colomé Viñallonga 
Masia Navarro 
25639 Llimiana 
 
973085016 
masianavarro@gmail.com 

 

 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/372 
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Nom Població Producte Descripció Contacte Web 

LA REVOLUCIÓ 
DE LA 
FORQUILLA - 
RURAVITÀLIA 

Tremp 
Horta (Producció d’horta 
diversificada ecològica i amb un 
ampli ventall de varietats, com són 
els tomàquets de les varietats cor de 
bou, rastrera, montserrat, cherry, 
rosa, etc; les varietats d’albergínia 
blanca, taronja, morada, negra i 
ratllada; la remolatxa, la ceba 
tendra, els porros, el pebrot, els 
enciams variats com fulla de roure, 
batavia, lollo, meravella i cabdells, 
mongeta plana i mongeta rodona.) 

Producció d’horta ecològica amb el 
certificat del CCPAE, amb l’objectiu 
d’arribar al consumidor final tot 
garantint una alimentació sana i de 
temporada. Una horta que neix la 
primavera del 2007 com a projecte 
col·lectiu d’aprenentatge de la terra, 
gràcies a la cessió de terrenys per 
part de pagesos jubilats; i on es 
treballa amb la voluntat de ser una 
font de varietats de sabors, colors i 
aromes, d’una banda, i de l’altra, 
ser una font d’economia. 

Eulàlia Mazarico Escribà 
C.Peressall, 13 
25620 Tremp, botiga 
 
973650865 
eulalia@ruravitalia.com 

www.ruravitalia.com 

FORMATGES 
VILAVELLA 

Basturs 
(Isona i 
Conca 
Dellà) 

Làctics (Formatge madurat a partir 
de llet pasteuritzada de cabra (blanc 
de Vilavella, ametllat i amb panses). 
Formatge madurat de llet 
pasteuritzada o crua de cabra. 
Formatges cremosos. Formatge semi 
amb oli d’oliva. Formatge de tupí. 
Iogurt de llet de cabra.) 

Petita empresa familiar que es 
dedica a l’elaboració de formatges a 
partir de la llet de les cabres del 
propi ramat, les quals són criades i 
alimentades de la millor manera per 
obtenir una bona matèria prima per 
fer formatge. Es segueixen les 
directrius de la producció ecològica, 
i es compta amb el distintiu del 
CCPAE.  

Pere Galzeran Tohà 
Dolors Codina Revolé 
C. Major, 19 
25655 Basturs (Isona i Conca 
Dellà) 
 
973664415 / 665018155 
formatgesvilavella@gmail.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/375 
www.formatgesvilavella.es.tl 
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CASA ROCA 
PRODUCTES 
ARTESANS 

Sant Martí 
de 
Barcelona 
(Gavet de 
la Conca) 

Mel, olis i melmelades (Melmelades 
de fruits de la finca (préssec, 
préssec i meló, codony i poma, 
móres, figues, grosella, cabell 
d’àngel, carabassa de confitura i 
cireres amb fruits secs). I oli d’oliva 
verge extra de les oliveres de la 
finca.) 

Elabora de la forma més artesana i 
natural una varietat de melmelades 
a partir dels fruits de la pròpia finca, 
cultivats seguint els criteris de la 
producció integrada. Per a 
l’elaboració de les melmelades, es 
recullen els fruits en el moment 
òptim de maduració, es renten o es 
pelen (segons el fruit) i es 
trossegen. Després es posen a 
coure, s’hi afegeix el sucre 
corresponent al tipus de fruita, i 
s’acaba la cocció. Es deixa refredar, 
s’envasa en els pots i es pasteuritza 
al bany maria. També produeix oli 
d’oliva verge extra, de primera 
pressió en fred, a partir de les olives 
de producció integrada de la 
mateixa finca. Per a l’elaboració de 
l’oli, es recullen les olives madures, 
es premsen a la SAT Molí Vell amb 
la premsa tradicional d’esportins, i 
així s’obté l’oli verge extra per 
decantació natural. 

Josep Roca i Canal 
Mònica Tomàs i Reig 
C. Major, s/n 
25639 Sant Martí de Barcedana 
(Gavet de la Conca) 
 
973651070 
monica@casaroca.info 

www.casaroca.info 

L'ÀVIA 
CLEMENTINA 

Sant Miquel 
de la Vall 
(Gavet de 
la Conca) 

Mel, olis i melmelades (Mel d’acàcia, 
de romaní, de bruc, de castanyer, de 
bosc, d’alzinera, de taronger, de mil 
flors, de flor de prat, d’alta 
muntanya, de labiades, d’espígol, 
d’eucaliptus, de farigola, d’ametller i 
de tomaní. També elabora productes 
derivats de la mel i complements 
d’alimentació dietètica: pol·len, 
caramels de mel i pol·len, i caramels 
de mel, pol·len i gelea reial.) 

Des de l’any 1987, L’Àvia 
Clementina es dedica a la 
comercialització i distribució de 
productes apícoles (mel i derivats). 
Destaquen les 16 varietats de mel, 
algunes d’elles mels crues, que 
elabora de manera artesanal i 
garantint el 100% del seu gust 
natural.A més a més, també 
comercialitza oli d’oliva verge de 
primera pressió en fred, de diferents 
varietats i procedències. 

Jordi Martí Soler,  
C.Únic, s/n 
25639 Sant Miquel de la Vall 
(Gavet de la Conca) 
 
973652908 / 973652159 
aviaclementina@telefoncia.net 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/376 
www.aviaclementina.com (no 
funciona) 
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MEL DE LA 
TERRETA CASA 
MESTRE 

Sapeira 
(Tremp) Mel, olis i melemlades (Mel de 

romaní, de mil flors, i d’alzina. 
També bresca natural. I amb la cera 
que s’obté dels panells, fa espelmes 
de cera natural) 

Josep Erta, apicultor, té repartides les 
seves arnes en diferents punts de la 
Terreta. En aquestes arnes, les 
abelles transformen la mel a partir del 
nèctar de les flors silvestres de 
l’entorn, com les de romaní, farigola o 
alzina, entre d’altres. El procés 
d’obtenció de la mel és totalment 
artesanal i es segueix un procés molt 
acurat, obtenint així un producte molt 
natural, d’excel·lent qualitat, i que 
conserva totes les bones propietats de 
la mel. 

Josep Erta Costa 
Casa Mestre 
22583 Sapeira (Tremp) 
 
973057002 / 608449520 
sapeira@hotmail.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/235 

CASA BATLLE 
D'ESTORM 

Tremp 
Carn de corder ecològic, en canal i 
mitja canal 

És una explotació de cicle tancat, en 
què els ramats de corder ecològic 
pasturen en els prats naturals propers 
a la finca i són criats i engreixats de 
forma natural i sana, de manera que 
s’obté una carn de corder d’excel·lent 
qualitat. 
Es dedica a la producció, distribució i 
comercialització de carn de corder 
ecològic, certificat pel CCPAE 

Jaume Montanuy Baró 
Av. Alcalde Altisent, 1  
25620 Tremp 
973650154/670650120 
lafeixa@hotmail.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/352 

BADIA 
XARCUTERS 

Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria (Frescos 
(llonganissa, salsitxa, llonganissa 
traïdora i llonganissa de temporada: 
amb bolets, amb bacallà, amb allioli 
de codony), curats (secallona, xolís, 
xoriç picant i dolç, llom curat i 
cansalada viada), cuits (girella, bull 
negre, bull blanc, bull de llengua, 
bull d’ou, gossets, farcit de carnaval 
i croquetes) i gran varietat de patés, 
viandes fredes i confitats. També 
ven carn de porc, d’aviram, de 
corder i de vedella 

Des dels anys 70, Casa Badia recull la 
millor tradició de l’embotit pallarès, 
genuïnament representada pel xolís i 
la girella, productes típics de la 
comarca. Destaca també per la 
recuperació d’embotits tradicionals, i 
per la innovació. Els productes es 
basen en les receptes heretades dels 
avis pagesos i ramaders, adaptades a 
les normatives actuals. Disposa del 
diploma de Mestre Artesà Alimentari i 
de l’acreditació d’Empresa Artesanal 
Alimentària. 

Jaume Badia Verdeny 
Pl. Capdevila, 2 
25620 Tremp 
973652482/973650857 
casabadia@casabadia.com 

www.casabadia.com 
http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/238 
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CAL PANTALON 
(CARBUSSERIA 
PERE BLANCH) 

Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria (Curats 
(xolís, secallona, cansalada viada, 
llom). Patés de campanya.) 

Carnisseria Pere Blanch elabora els 
productes carnis derivats del porc, 
seleccionant la matèria primera de 
qualitat de la comarca, i emprant 
tècniques artesanals i receptes 
tradicionals transmeses de generació 
a generació. La seva especialitat són 
els embotits curats. Disposa del 
carnet d’Artesà Alimentari  

Pere Blanch Forradelles 
C.Soldevila,20 
25620 Tremp 
973650688 / 696685353 
yanse-2@hotmail.com 
info@casabatlle.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/383 

CARNISSERIA 
FONDEVILA 

Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria  (Frescos 
(botifarra i salsitxa), curats 
(secallona).  Ven carn fresca de 
porc, de corder de la comarca, de 
vedella, de conill, de pollastre 
ecològic i convencional, i embotits) 

Carnisseria Fondevila ofereix tot tipus 
de carns seleccionades i de primera 
qualitat, procedents dels ramats de la 
comarca: carn de porc, de vedella, de 
corder xisqueta, de conill, així com 
pollastres ecològics. També elabora 
els productes derivats del porc de la 
forma tradicional i amb producció 
limitada. 

Inés Fondevila Tolo 
C. Dr. Roure, 7 
25620, Tremp 
 
973651490 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/390 

CARNISSERIA 
NIN 

Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria Frescos 
(salsitxa de carn de pollastre i de 
porc, botifarra, hamburguesa), cuits 
(botifarra blanca, negra, d’ou, bull 
de llengua, girella, coquetes, farcit 
de Carnaval), paté, precuinats 
(broquetes, rodó de vedella, de 
pollastre, de conill, llibrets de llom, 
de pollastre). També ven embotits 
curats, carns fresques del país de 
corder, de vedella, de porc, de 
pollastre convencional i ecològic, i 
fruita i verdura del temps de la 
plana de Lleida. 

Des de l’any 1984, Carnisseria Nin es 
dedica a l’elaboració i venda 
d’embotits derivats del porc, alguns 
d’ells tradicionals del Pirineu. En 
l’elaboració dels embotits, s’empren 
matèries primeres seleccionades i 
receptes artesanals. A més a més, 
també prepara alguns plats 
precuinats, i comercialitza carns 
fresques de porc, de vedella 
certificada amb Q de qualitat, de 
corder i de pollastre convencional i 
ecològic. 

Mari Carmen Verdeny Caelles 
C. Alcalde Altisent, 11 
25620 Tremp 
973651533 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/394 
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CARNISSERIA 
POCIELLO 

Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria. Frescos 
(botifarra, salsitxa i xistorra), curats 
(xolís i secallona), cuits (bull, bull de 
llengua, botifarra negra, botifarra de 
ceba, botifarra d’ou, pa de fetge i 
gossets), al forn (viandes fredes), 
elaborats (pizzes, crestes, 
croquetes, canelons, mandonguilles, 
hamburgueses i lassanyes). També 
comercialitza carn de vedella i carn 
de corder. 

Carnisseria Pociello disposa de 
matèria primera de gran qualitat que 
prové de ramats de les contrades. Des 
de l’any 1960, la seva especialitat és 
la carn de vedella i de corder, i també 
disposa de corder de raça xisqueta. A 
més a més, també elabora productes 
típics derivats del porc, seguint 
receptes tradicionals i artesanals, 
sempre amb matèries primeres 
seleccionades. 

Dolors Moreno Lario 
Plaça de la Creu, 1 i 24 
25620 Tremp 
973650978 
pociello@gmail.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/395 

CARNISSERIA 
XARCUTERIA 
CASTILLÓ 

Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria Frescos 
(botifarra, salsitxa, xistorra, 
hamburguesa), curats (xolís, xoriç 
roig, secallona, llom curat, 
cansalada viada, sobrassada), cuits 
(botifarra blanca, d’ou, negra, 
mixta, girella, gossets, pa de fetge), 
paté, plats preparats (llibrets, 
canalons, brou, tripes, etc). També 
comercialitza formatges diversos, i 
carn de vedella, de porc, de corder i 
d’aviram. 

Tercera generació que segueix 
elaborant productes carnis típics 
pallaresos de manera artesanal i amb 
les receptes tradicionals. Cal destacar 
el xolís i la secallona, amb una aroma 
intensa i un gust que ens transporta a 
les taules d’embotits de les masies 
pallareses, o la girella, un dels 
embotits més típics de la zona. Les 
hamburgueses, les salsitxes i la 
llonganissa també són un símbol 
d’identitat d’aquest establiment. A 
més a més, elabora un seguit de 
productes preparats per cuinar, com 
són el brou, el llibrets de llom, els 
canalons i les broquetes, entre 
d’altres. També disposa d’una selecció 
de formatges, alguns de producció 
artesanal de la zona, i de carns 
fresques seleccionades de corder, de 
porc, de vedella i d’aviram. 

Núria Baró Martí 
Josep. M Condó Vidal 
C. Mercadal, 3 
25620 Tremp 
973650959 
carnisseriacastillo@hotmail.c
om 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/388 
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CARNS MONSÓ Isona 
(Isona i 
Conca 
Dellà) 

Xarcuteria i cansaladeria. Frescos 
(botifarra, salsitxa), curats 
(secallona, xolís, xoriç vermell, cap 
de llom, llom curat, sobrassada i 
cansalada viada), cuits (botifarra 
blanca, botifarra d’ou, botifarra 
negra, botifarra amb bolets, 
botifarra amb panses i pinyons, bull 
de llengua, catalana, girella i 
gossets), patés, canelons i 
croquetes. També ven carn de 
corder de la zona, d’aviram, de 
vedella i de conill. 

Frescos (botifarra, salsitxa), curats 
(secallona, xolís, xoriç vermell, cap de 
llom, llom curat, sobrassada i 
cansalada viada), cuits (botifarra 
blanca, botifarra d’ou, botifarra negra, 
botifarra amb bolets, botifarra amb 
panses i pinyons, bull de llengua, 
catalana, girella i gossets), patés, 
canelons i croquetes. També ven carn 
de corder de la zona, d’aviram, de 
vedella i de conill.  

Rosa Monsó Amorós 
Pl. del Raval, 8 
25650 Isona (Isona i Conca 
Dellà) 
973664039 
carnsmonso@gmail.com 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/393 

CASA PONERO Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria. Frescos 
(botifarra i salsitxa), curats (xolís, 
secallona, xorís roig, xorís picant, 
sobrassada, llom, cansalada viada i 
papada), cuits (bull blanc, bull 
negre, botifarra d’ou, botifarra 
negra, botifarra blanca i cap de 
senglar). Allioli de codony. També 
ven carn fresca de vedella, de 
pollastre i de corder. 

Casa Ponero fa més de cent anys que 
es dedica a l’elaboració i venda 
d’embotits derivats del porc, alguns 
d’ells típics del Pallars. Les matèries 
primeres amb què elabora aquests 
productes són de primera qualitat, 
procedents d’explotacions de la 
comarca. Es segueixen les tècniques 
tradicionals de tota la vida. Destaquen 
les especialitats típiques com el xolís i 
la secallona, i l’elaboració d’allioli de 
codony.  

Carme Fornons Esteve 
C. Dr. Roure, 3 
25620 Tremp 
973650655 

http://pallarsjussa.net/ca/nod
e/386 

ÉS PALLARÈS  Tremp 
Xarcuteria i cansaladeria (Embotits 
tradicionals típics del Pallars. Patés 
artesanals, vegetals, ecològics, i de 
proximitat. Allioli de codony. 
Productes gourmet. 

A És Pallarès s’utilitzen productes de 
qualitat, de proximitat i ecològics. Els 
productes s’elaboren seguint les 
tècniques artesanals i tradicionals, de 
manera que es mantenen les seves 
propietats i el millor sabor. A És 
Pallarès fem productes gourmet, plats 
precuinats, servei de càtering, cursos 
i consultoria. És Pallarès vol fer que 
menjar bé torni a ser imprescindible. 

Josep - Oriol Pallarès i 
Llorens 
Travessia Segona de St 
Jaume, 12 
25620 Tremp 
609751066 
oriol@espallares.com 

www.espallares.com 
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Nom Població Producte Descripció Contacte Web 

XOLÍS DE 
PALLARS 

Isona 
(Isona i 
Conca 
Dellà) 

Xarcuteria i cansaladeria (Frescos 
(botifarra i salsitxa), curats 
(secallona, xolís, xoricet picant, 
xoricet dolç, llom curat i bull curat), 
cuits (bull blanc, botifarra negra, 
botifarra d’ou, botifarra de llengua, 
bisbe blanc, bisbe negre, girella i 
gossets), diversitat de patés i 
broquetes. També ven carns 
fresques de porc, corder i vedella.) 

Des de l’any 1980, Xolís del Pallars 
elabora els productes típics pallaresos 
a partir de carn de porc seleccionada, 
seguint els processos tradicionals, i 
amb les receptes que històricament 
s’han fet servir a la comarca. 

Joan Pascuet Guimet 
Crta. De la Pobla, 3 
25650 Isona (Isona i Conca 
Dellà) 
973664330 / 973664502 
info@xolisdelpallars.com 

www.xolisdelpallars.com 
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2.3 Fitxes de productes turístics del Montsec  

Una de les formes d’analitzar el dinamisme turístic que generen les empreses i 
institucions a l’entorn del futur Parc del Montsec és identificant els productes i 
experiències que promouen a través de les seves webs. 

Per aquest motiu, una de les tasques que s’ha realitzat és la preparació d’una fitxa 
que de forma sintètica identifiqui quins són els tipus de productes i experiències 
turístiques que es proposen, a quin tipus de públic van adreçades, com estan 
organitzades, les empreses que les ofereixen, què està inclòs en el paquet i com 
contractar-les. En el tipus de producte, s’utilitza la classificació proposada per 
l’Agència Catalana de Turisme en la seva web www.catalunya.com/propostes. 

A partir de l’anàlisi de les planes web de les empreses identificades, s’ha anat 
complimentant aquestes fitxes i el resultat són 38 productes, distribuïts segons els 
següents grans grups d’activitats: 

Tipologia Nombre de 
propostes 

Excursions guiades de senderisme, bicicleta, cavall posant en valor 
el patrimoni paisatgístic, natural i cultural 

14 

Activitats educatives 9 

Estades temàtiques en allotjaments (gastronomia, pack romàntic, 
etc.) 

4 

Activitats en caiac, vaixell 4 

Activitats de vol – parapente 3 

Observació astronòmica 3 

Activitats en vehicles a motor i sense 2 

Total 39 

 

Les empreses que ofereixen aquests productes són: 

- Acció Ponent 
- Alberg León Sorando  
- Cal Soldat 
- Celístia Pirineus 
- Circuit de Cellers 
- Albatros (Noguera) 

- Estació Biològica del 
Pallars Jussà 

- Eureka SGN 
- Hotel Terradets 
- Pirineu Emoció 

- Montsec Activa 
(Noguera) 

- Pterodàctil (Noguera) 
- Rutes 4x4 Ignasi  
- Lleidaitu 
- Territorium 

 
Així mateix els diferents equipaments com ara el COU, l’Epicentre, el Museu de 
Llimiana, o el de Isona i Conca Dellà, proposen activitats adreçades a públics 
diversos. 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Senderisme 

EMPRESA I WEB Acció Ponent 

POBLE MUNICIPI Talarn 

DESCRIPCIÓ Per els entusiastes de la natura, els guies et 
faran gaudir de l’excepcional geografia,  
flora i fauna del Pallars a través d’un esport 
saludable per tota la família. Es visita el 
Montsec de Rubies, el Montsec d’Ares, el 
Mont-Rebei, la Roca Santa, el Boumort, 
Sant Corneli i altres propostes dels visitants. 

LOCALITZACIÓ Serra del Montsec 

TIPUS DE PRODUCTE Diversió amb nens, espais naturals i 
rurals, senderisme 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES Català, castellà, anglès 

PREU No indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

No especifica 

ON RESERVAR 
628 944 664 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Aigua, Font de vida i energia 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Conscienciar l'alumnat sobre la importància 
d'aquest recurs en la vida dels éssers vius i la 
gestió que els humans en fem tant des del punt 
de vista de la nostra societat actual com des  
del món preindustrial. 

LOCALITZACIÓ Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb nens 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants d’ESO 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Terradets, territori en custòdia 
Joc de nit i festa de cloenda 
Museu hidroelèctric de Capdella 
Essències i perfums 
Aigua  corrent...elèctric 
Apropa't al riu 
La depuradora 
Museu dels Raiers 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Aventura al Pallars 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Aprofitar les opcions que ens ofereix la 
muntanya per gaudir de diferents activitats 
esportives. 

LOCALITZACIÓ Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb 
nens, espais natural i rurals 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants d’ESO 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Terradets, territori en custòdia 
Joc de nit i festa de cloenda 
Gran joc, escalada i orientació 
Tir amb arc 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Els secrets del Cel 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Descobrir i estudiar els cossos celestes a partir 
d'activitats i dinàmiques molt diverses. Algunes 
es duran a terme al Centre d'Observació de 
l'Univers, centre de referència de la docència i 
divulgació de l'astronomia. 

LOCALITZACIÓ Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb 
nens, espais naturals i rurals 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants de primària, d’ESO i batxillerat 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Jocs de ciència (CM/CS/ESO) 
Festa de cloenda 
Els planetes perduts (INF/CI) 
Parc Astronòmic del Montsec 
Nit de telescopis 
El meu cel 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

English Camp, Let’s go! 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Esforçar-se i habituar-se a fer servir una 
llengua diferent a l'habitual per fomentar 
estratègies comunicatives. 

LOCALITZACIÓ Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb nens 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives d’idiomes 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants de primària, d’ESO 

IDIOMES Anglès 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU "Treasure Hunt" 
"Night Game and Farewell party" 
"Detectives in the Camp" 
"Great Games" 
"Snakes & Ladder" 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Fun with English 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Consolidar la primera presa de contacte amb 
una llengua nova alhora que ens hi 
familiaritzem per tal d'agilitzar i accelerar 
processos d'aprenentatge i adquisició 
lingüística posteriors. 

LOCALITZACIÓ Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb nens 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives d’idiomes 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants d’infantil i primària 

IDIOMES Anglès 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU "Night Game and Farewell party" 
"Flashcards, songs and dances" 
"English Workshop" 
"Story Time" 
"Action Story" 
"English Games 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Rere el rastre dels dinosaures! 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Descobrir com eren els dinosaures que 
passejaven per les nostres terres a partir de 
l’estudi del fòssils. 

LOCALITZACIÓ Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb 
nens, espais naturals i rurals 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants de primària 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Museu i jaciment 
Paleontòlegs 
Com vivien els dinosaures? 
Jocs de nit 
Què ens diu un fòssil? 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Retorn al Cretaci 

EMPRESA I WEB Alberg León Sorando  
http://www.xanascat.cat/showhostelacts.  
tjc?id=237&index=19 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Situar aquest període de la història, moment 
en què van existir els darrers dinosaures i del 
qual la comarca del Pallars Jussà en conserva 
un gran patrimoni. 

LOCALITZACIÓ Tremp, la Conca Dellà, Basturs 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, diversió amb 
nens, espais naturals i rurals 

TIPUS D’ACTIVITAT Activitats educatives 

TIPUS DE PÚBLIC Estudiants de primària i d’ESO 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Joc de nit i festa de cloenda 
Museu de la Conca Dellà 
La petjada perfecta (CM/CS) 
A pas de dinosaure (ESO)  
La Posa 
Llegim les pedres 
Sigues un paleontòleg 
Basturs 

ON RESERVAR 
Informació i reserves: 93 483 83 63 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Cap de setmana gastronòmic 

EMPRESA I WEB Cal Soldat  
http://www.calsoldat.com/ca/tarifes/cap-  
de-setmana-gastromic/ 

POBLE MUNICIPI Castell de Mur/Collmorter 

DESCRIPCIÓ No indica 

LOCALITZACIÓ Collmorter 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, gastronomia 

TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Inclou: 
2 nits amb esmorzar tradicional.  
1 Sopar gastronòmic (del Pallars). 
Visita a Cal Soldat , tast de vi a les 
bodegues de la casa on degustareu els 
millors vins de la terra. 
Opcional: 
Sopar 1er dia.- 18 € persona 
Botigues muse de Salàs de Pallars 4 € p. 
Castell i Col·legiata de Mur 5 € p. 
Parc Astronòmic del Montsec 9 € p. 
Epicentre 3 € p. 
Tast de vi en bodega D.O. Costers 10€p. 
Museu de Isona (dinosaures) i excursió 
pel lloc dels dinosaures 12 € p. 

ON RESERVAR 
Web, telèfon o formulari web 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Pack romàntic 

EMPRESA I WEB Cal Soldat  
http://www.calsoldat.com/ca/tarifes/pack 
-romantic/ 

POBLE MUNICIPI Castell de Mur/Collmorter 

DESCRIPCIÓ No indica 

LOCALITZACIÓ Collmorter 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, gastronomia, 
descoberta del territori 

TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana 

TIPUS DE PÚBLIC Parelles 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Inclou: 
2 nits amb esmorzar  
Sopar romàntic , segon dia 
Copa de cava de benvinguda 
Visita Cal Soldat , tast de vi. 
Opcional: 
- Sopar 1er dia. 18 € persona 
- Botiga museu de Salàs de Pallars 4€p. 
- Castell i Col·legiata de Mur 5 € p. 
- Parc Astronòmic del Montsec 9 € p. 
- Epicentre 3 € p. 
- Tast de vi en bodega D.O. Costers 
10€p. 
- Museu de Isona (dinosaures) i excursió 
pel lloc dels dinosaures 12 € p. 

ON RESERVAR 
Web, telèfon o formulari web 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Celístia Pirineus 

EMPRESA I WEB Celístia Pirineus  
www.celistia.cat 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Les nostres activitats astronòmiques combinen 
viatges pel cel nocturn, sigui amb imatges o bé 
a través de telescopis, amb les sensacions que 
proporciona el paisatge, la natura o la 
gastronomia del territori. Serveis: 

- Experiències per a grups 

- Organització d’activitats 

- Tallers i cursos 

- Assessorament i cel fosc 

Totes les activitats s’organitzen a mida i gust 
del visitant. 

LOCALITZACIÓ Serra de Montsec 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci i cultura, gastronomia, 
espais naturals i rurals, astronomia 

TIPUS D’ACTIVITAT Observació  astronòmica 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU El material astronòmic necessari, 
projector i pantalla per a la xerrada, en 
l’activitat d’observació utilitzem làsers, 
telescopis automatitzats i binocles 
astronòmics. 

ON RESERVAR 
info@celistia.cat 
+34 630 666 044 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Circuit de Cellers 

EMPRESA I WEB Guaja Aventuras  
www.circuitcellers.com 

POBLE MUNICIPI Castell de Mur/Cellers 

DESCRIPCIÓ Presentat en motiu del Festival Off Roal de 
Guaja Aventuras, Circuit Cellers neix amb la 
finalitat d’apropar el món d’off Road, cotxes, 
motos, buguies, ATV, senderisme, bicicleta, 
etc. de manera amena i divertida. La nostra 
intenció és fomentar i compartir bons 
moments a l’aire lliure en un paratge 
incomparable, al peu de la “Serra del Montsec” 

LOCALITZACIÓ Serra de Montsec 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci, aventura 100%, espais 
naturals i rurals, cicloturisme, senderisme 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions en diferents vehicles 
motoritzats i no motoritzats 

TIPUS DE PÚBLIC Tot (depenent de l’activitat) 

IDIOMES No indica 

PREU No indica 

QUÈ INCLOU No indica 

ON RESERVAR 
info@circuitcellers.com 
+34 973 08 50 84 

INFORMACIÓ ADICIONAL 

99

http://www.circuitcellers.com/
mailto:info@circuitcellers.com


FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Escoles de vol 

EMPRESA I WEB Albatros  
www.albatros.es 
Als núvols  
www.alsnuvols.com 
Entre núvols 
www.entrenuvols.com 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ Escoles de vol que ofereixen diversos 
productes relacionats amb el parapent, els vols 
biplaça, ala delta, paramotor, paracaigudes i 
altres activitats: 

-Cursos de parapent 

-Cursos d’ala delta 

-Cursos de paramotor 

-Vols biplaça 

-Paratrike 

-Acrobàcies 

-Altres activitats: caiac, carruatge de cavalls, 
esquí, vies ferrades, senderisme,... 

LOCALITZACIÓ Serra de Montsec i Àger 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci, aventura 100%, espais 
naturals i rurals, senderisme, esports 

TIPUS D’ACTIVITAT Vols amb monitors o sense, rutes aèries, 
activitats  programades 

TIPUS DE PÚBLIC Depèn de l’activitat, a partir de 14 anys o 
amb un cert nivell i coneixement de la 
disciplina 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU La majoria de les empreses inclouen 
l’assegurança de vol, el monitor i/o 
professional amb coneixements, el 
material de seguretat i necessari per dur 
a terme l’activitat 

ON RESERVAR Web de cada empresa 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Cada pàgina web inclou l’explicació i 
condicions pertinents de cada 
activitat. 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Coves dels Muricecs Bosc del Brugal 

EMPRESA I WEB Estació Biològica del Pallars Jussà  
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/  
contactans/ 

POBLE MUNICIPI Talarn 

DESCRIPCIÓ Cova dels Muricecs, al congost de Terradets. 
Visites guiades a càrrec de Grimpada. Els 
mesos de juny, juliol i agost NO es fan visites 
per protegir la colònia de cria de ratpenats, 
una de les més importants de Catalunya. 

Activitats de descoberta del bosc del Brugal 
(orientació, sortides interpretatives, jocs de 
pistes, tir amb arc etc.) i de l’embassament de 
Terradets (lloguer de kayaks i canoes), a la 
serra del Montsec, a càrrec de Grimpada 

LOCALITZACIÓ Congost de Terradets, embassament de 
Terradets, Serra de Montsec 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci, aventura 100%, espais 
naturals i rurals, senderisme, esports 
nàutics 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU No indica 

QUÈ INCLOU No indica 

ON RESERVAR Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
L’empresa Grimpada no té la web 
operativa 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Conca de Tremp: un laboratori geològic a l’aire lliure 

EMPRESA I WEB Eureka SGN  
www.eurekasgn.com 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Conca de Tremp és un territori excepcional per 
a l’observació i l’aprenentatge de les Ciències 
de la Terra. 

Coneixerem com s’ha format el paisatge actual 
de la Conca de Tremp a través d’una història de 
100 milions d’anys que parteix d’un mar 
tropical, passa per la formació del Pirineu i 
acaba veient com l’home i la Geologia estan 
destinats a entendre’s. 

Recorregut: itinerari de 4 parades per diferents 

punts d’interès geològic de la Conca de Tremp. 
Durada: 4 hores 

LOCALITZACIÓ Conca de Tremp (Santa Helena de Claret, 
Collada de les Cargolines, Puigcercós i Castell 
de Mur) 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, espais naturals i rurals, 
activitats culturals 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Guiatge interpretatiu, assegurança de 
responsabilitat civil i d’accidents 

ON RESERVAR Web i correu electrònic 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Accessibilitat: s’accedeix en cotxe a 3 
dels 4 punts, en els quals s’ha de 
caminar menys de 5 minuts. En un 
punt s’ha de caminar un kilòmetre 
sense cap tipus de dificultat. 
Punt de trobada: A concretar amb el 
guia. 
es necessita cotxe particular per 
traslladar-se entre els diferents punts. 
Durant aquesta activitat, dissenyada 
per a tot tipus de públic, es recomana 
portar calçat i roba adequada per a 
l’època de l’any en que es realitza ja 
que es fa a l’aire lliure. Cal portar 
beguda i crema de protecció solar. 
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El llegat dels dinosaures 

EMPRESA I WEB Eureka SGN  
www.eurekasgn.com 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Conca de Tremp és un territori excepcional per 
a l’observació i l’aprenentatge de les Ciències 
de la Terra. 

Coneixerem com s’ha format el paisatge actual 
de la Conca de Tremp a través d’una història de 
100 milions d’anys que parteix d’un mar 
tropical, passa per la formació del Pirineu i 
acaba veient com l’home i la Geologia estan 
destinats a entendre’s. 

Recorregut: itinerari de 4 parades per diferents 

punts d’interès geològic de la Conca de Tremp. 
Durada: 4 hores 

LOCALITZACIÓ Conca de Tremp 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, espais naturals i rurals, 
activitats culturals 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU No indica 

ON RESERVAR Web i correu electrònic 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Durant aquesta activitat, es recomana 
portar calçat i roba adequada per a 
l’època de l’any en què es realitza ja 
que es fa a l’aire lliure. Cal portar 
beguda i crema de protecció solar. El 
desplaçament del museu als jaciments 
es realitzarà en cotxe particular. 
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Esllavissada de Puigcercós 

EMPRESA I WEB Eureka SGN  
www.eurekasgn.com 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ En aquest itinerari veurem com el gran 
lliscament va transformar el monticle i va fer 
caure muntanya avall la major part del poble 
vell. A través de les explicacions del geòleg, es 
podrà comprendre com va succeir aquest 
procés geològic i com és un risc natural més 
comú del que pensem, el qual posa en perill la 
vida de milers de persones arreu el món. 

Recorregut: itinerari d’anada i tornada, de 
Puigcercós fins a la base del lliscament que va 
afectar el poble vell. 

Distància: 1 Km d’anada. La tornada es fa pel 
mateix camí. 

Durada: 2 hores 

LOCALITZACIÓ Puigcercós 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, espais naturals i rurals, 
activitats culturals 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Guiatge interpretatiu, assegurança de 
responsabilitat civil i d’accidents 

ON RESERVAR Web i correu electrònic 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Es recomana portar calçat i roba 
adequada per a l’època de l’any en 
què es realitza ja que es fa a l’aire 
lliure, beguda i protecció solar. 
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Estanys de Basturs, connexió a Mart 

EMPRESA I WEB Eureka SGN  
www.eurekasgn.com 

POBLE MUNICIPI Tremp 

DESCRIPCIÓ Els estanys de Basturs és una de les 4 zones 
humides d’origen càrstic més destacades de 
Catalunya, juntament amb els estanys de 
Banyoles, els de vall de Sant Miquel de 
Campmajor i de Estany de Montcortès. 

En aquest itinerari podràs descobrir com es van 
formar aquests estanys, com evolucionen amb 
el pas del temps i el perquè de la singularitat 
d’aquest ecosistema. 

Recorregut: Realitzarem l’itinerari circular pels 
Estanys de Basturs, visitarem el Mont de 
Conques i una surgència en la seva primera 
fase. 

LOCALITZACIÓ Estanys de Basturs, Mont de Conques 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, espais naturals i rurals, 
activitats culturals 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Guiatge interpretatiu, assegurança de 
responsabilitat civil i d’accidents 

ON RESERVAR Web i correu electrònic 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
es necessita cotxe particular per 
traslladar-se entre els diferents punts. 
Durant aquesta activitat, dissenyada 
per a tot tipus de públic, es recomana 
portar calçat i roba adequada per a 
l’època de l’any en que es realitza ja 
que es fa a l’aire lliure. Cal portar 
beguda i crema de protecció solar. 
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Eno-gastronòmica 

EMPRESA I WEB Hotel Terradets 
www.hotelterradets.com 

POBLE MUNICIPI Castell de Mur/Cellers 

DESCRIPCIÓ Una escapada per delectar els sentits 

LOCALITZACIÓ Hotel Terradets, embassament de 
Terradets 

TIPUS DE PRODUCTE Gastronomia, salut i benestar 

TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU 1 o 2 nits en hab. doble superior en AD 
1 Sopar amb menú degustació per dues 
persones 
A més per les estades de 2 nits: 
Visita guiada amb tast a un celler del 
Pallars 
1 aperitiu de benvinguda per degustar 
els productes típics de la zona, embotits 
i formatges de la zona, i postres dolces, 
amb 2 copes de vi de la Ruta del Vi de 
Lleida DO Costers del Segre. 

ON RESERVAR Web, telèfon, formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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Escapada familiar 

EMPRESA I WEB Hotel Terradets 
www.hotelterradets.com 

POBLE MUNICIPI Castell de Mur/Cellers 

DESCRIPCIÓ Per a gaudir amb els que més estimes 

LOCALITZACIÓ Hotel Terradets, embassament de 
Terradets 

TIPUS DE PRODUCTE Gastronomia, salut i benestar, diversió 
amb nens, senderisme 

TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Detall benvinguda per a nens 
2 nits en habitació familiar en AD (2 
Adults + 2 Nens fins a 12 anys) 
Miniclub El Petit Tamarro (caps de 
setmana) 
Excursió de senderisme guiada (2 
vegades per setmana) 
+ una activitat a escollir: 
Geocaching Aventura (tots els dies). 
Visita a la Granja – formatgeria Vilavella, 
on ens ensenyaran el procés d’elaboració 
dels seus formatges artesanals i les 
instal·lacions i animals. (Disponible de 
dilluns a divendres) 

ON RESERVAR Web, telèfon, formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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Multiactiva 

EMPRESA I WEB Hotel Terradets  
www.hotelterradets.com 

POBLE MUNICIPI Castell de Mur/Cellers 

DESCRIPCIÓ Aventura't i descobreix un entorn privilegiat! 

LOCALITZACIÓ Hotel Terradets, embassament de Terradets 

TIPUS DE PRODUCTE Gastronomia, salut i benestar, diversió amb 
nens, senderisme, esports nàutics, 
activitats d’oci i cultura 

TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana, excursions 
guiades, visites guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU 1 ó 2 nits amb allotjament i esmorzar en 
habitació doble standard 
Excursió de senderisme guiada (2-3h) 
2 Activitats a escollir* entre: 
1 hora de caiac ó 1 hora d’eco–bike 
(demana el teu  pícnic per emportar per 
només 2.5€/persona) 
Geocaching, la cerca del tresor 
Visita al centre d’Observació de l’Univers 
Visita a las botigues vintage de Salàs del 
Pallars (Museu de l’antic comerç) 
Visita amb cata a una bodega del Pallars 
Visita a una formatgeria artesanal amb 
degustació dels seus productes i opció de 
compra in situ (de dilluns a divendres) 
Visita al Castell de Mur i la seva col·legiata 

 

ON RESERVAR 
Web, telèfon, formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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Tren dels Llacs i Castell de Mur – Estanys de 
Basturds – Cap de setmana als Pirineus 

EMPRESA I WEB Pirineu Emoció  
www.pirineuemocio.com 

POBLE MUNICIPI La Pobla de Segur 

DESCRIPCIÓ Paquet turístic de cap de setmana al Pirineu 
Català amb Allotjament a Casa Rural amb 
Encant o Hotel 3* 

LOCALITZACIÓ La Pobla de Segur, Castell de Mur, 

TIPUS DE PRODUCTE Gastronomia, salut i benestar, senderisme, 
activitats d’oci i cultura 

TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana, excursions 
guiades, visites guiades 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

 

PREU Indica 

QUÈ INCLOU Viatge històric amb el Tren dels Llacs, 
Visites a elaboradors de Formatges 
artesans, Celler Mas Garcia Muret, Visita 
guiada al Castell de Mur i Mitja Pensió 

ON RESERVAR 
+34 973 618 518 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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Mont-Rebei  Experiència caiac+senderisme 

EMPRESA I WEB Montsec Activa www.montsecactiva.com 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ 2 opcions de rutes que combinen el caiac i el senderisme. 
-Kayak – Trek la Pertusa 
-Kayak – Trek Aragó 

LOCALITZACIÓ Embassament de Seguer, camí de la Pertusa, pont 
penjant de la Maçana 

TIPUS DE 

PRODUCTE 
Activitat d’oci, diversió amb nens, espais naturals, esports 
nàutics 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions de senderisme i caiac 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

Guia opcional 

ON RESERVAR 
Web, telèfon, Mail 

INFORMACIÓ 

ADICIONAL 

Anada amb caiac i tornada caminant 
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Mont-Rebei Experiència amb caiac 

EMPRESA I WEB Montsec Activa 
www.montsecactiva.com 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ Excursions en caiac des de l’embarcador 
de Corçà, passant pel Congost de Seguer, 
i el pont penjant de Pallars. Les rutes 
guiades són opcionals. 
-Mont-Rebei Kayak Light 
-Mont-Rebei Kayak 

LOCALITZACIÓ Embassament de Corçà (Lleida) 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci, diversió amb nens, espais 
naturals, esports nàutics 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions amb caiac 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

Guia opcional 

ON RESERVAR 
Web, telèfon, mail 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Disposen de diferents tipus de caiac 
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Mont-Rebei Experiència caminant 

EMPRESA I WEB Montsec Activa 
www.montsecactiva.com 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ 3 opcions d’excursions de senderisme per 
la zona de Mont-Rebei. Diverses 
dificultats, amb guies i transport per 
l’embassament 

LOCALITZACIÓ Embassament de Seguer, camí de la 
Pertusa, pont penjant de la Maçana 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci, diversió amb nens, espais 
naturals, esports nàutics 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions de senderisme 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

Guia opcional, transport per desplaçar- 
se per l’embassament 

ON RESERVAR 
Web, telèfon, Mail 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Anada amb vaixell, i tornada caminant 
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Mont-Rebei Experiència amb vaixell 

EMPRESA I WEB Montsec Activa 
www.montsecactiva.com 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ 2 opcions de rutes amb vaixell pel 
Congost de Mont-Rebei i l’embassament 
de Canelles 
-Aqua Bus Mont-Rebei 
-Aqua Bus Canelles 

LOCALITZACIÓ Congost de Mont-Rebei i embassament de 
Canelles 

TIPUS DE PRODUCTE Activitat d’oci, diversió amb nens, espais 
naturals, esports nàutics 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions amb vaixell 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

No indica 

ON RESERVAR 
Web, telèfon, Mail 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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Vol tàndem amb parapent 

EMPRESA I WEB Montsec Activa  
www.montsecactiva.com 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ El vol tàndem és la millor forma de gaudir 
de la sensació de volar amb parapent 
d'una manera segura, còmoda i divertida. 
Sense cap requeriment físic especial, 
podreu volar sobre la Vall d'Àger de la mà 
de pilots experts, que us faran sentir-vos 
protagonistes d’una apassionant 
experiència a l'aire. 
Els menors poden fer l’activitat amb 
autorització de pares o tutors i sense límit 
d’edat, sempre que les condicions 
meteorològiques ho permetin. 

LOCALITZACIÓ Vall d’Àger 

TIPUS DE PRODUCTE Activitats d’oci, aventura 100% 

TIPUS D’ACTIVITAT Vol amb parapent 

TIPUS DE PÚBLIC Tot (menors amb l’autorització dels 
pares) 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

El monitor professional i l’equip 
necessari per realitzar l’activitat 

ON RESERVAR 
 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
El desnivell entre l’enlairament i 
l’aterratge és de 780m. La durada 
depèn de les condicions 
meteorològiques, però el mínim és de 
20 minuts. 
I si el que voleu és immortalitzar el 
moment, us oferim la possibilitat de 
fer un reportatge fotogràfic de la 
vostra experiència. 
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Mont-Rebei a la carta 

 
POBLE MUNICIPI La Pobla de Segur 

 

 
LOCALITZACIÓ Congost de Mont-Rebei, Àger, La Pertusa, 

Coll d’Ares 
 

 
TIPUS D’ACTIVITAT Estada de cap de setmana, excursions 

guiades 
 

 
IDIOMES No indica 

 

 
QUÈ INCLOU -2 Nits a l’allotjament escollit 

-Inclou: esmorzar i dinar 
-Guía-intèrpret del territori 
-Entrada i visita guiada al Castell de Mur 
-(només TOTAL: transport d’anada i 
tornada la punt d’inici: Àger-La Pertusa//La 
Masieta-Àger + trekk de 4 hores + ruta 
panoràmica pel Coll d’Ares + entrada al 
Centre d’Observació de l’Univers) 

 

 
INFORMACIÓ ADICIONAL 

Document de l’activitat adjunt 

ON RESERVAR 
+34 973 618 518 
Formulari online 

PREU Indica 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, activitats d’oci i cultura, 

DESCRIPCIÓ Cap de Setmana del Senderisme amb Guia pel 
congost de Mont-Rebei amb Allotjament 
inclòs. 
Dos opcions de caps de setmana: 
- Mont-Rebei Essencial 
- Mont-Rebei Total 

EMPRESA I WEB Pirineu Emoció 
www.pirineuemocio.com 
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Mont-Rebei: el camí de les estrelles 

 
POBLE MUNICIPI La Pobla de Segur 

 

 
LOCALITZACIÓ Congost de Mont-Rebei, Coll d’Ares, Àger 

 

 
TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades 

 

 
IDIOMES No indica 

 

 
QUÈ INCLOU Transport d’anada i tornada al punt d’inici 

Àger 
Esmorzar 
Guia -intèrpret del territori 
Dinar, menú típic de la zona 
Ruta panoràmica pel Coll d’Ares 
Entrada al Centre d’Observació de 
l’Univers. 
Assegurança 

 

 
INFORMACIÓ ADICIONAL 

Document de l’activitat adjunt 

ON RESERVAR 
+34 973 618 518 
Formulari online 

PREU Indica 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, activitats d’oci i cultura 

DESCRIPCIÓ Senderisme per l’únic congost verge de 
Catalunya. 
Màgia al llarg d’un dia especial per la 
serralada del Montsec d’Ares. 

EMPRESA I WEB Pirineu Emoció 
www.pirineuemocio.com 
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A la muntanya d’excursió 

EMPRESA I WEB Pterodàctil 
www.pterodactil.cat 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ Àger, una vall àmplia plena de camins i 
senderons, amb jaciments geològics d'alt 
valor, tant per a passejar com per a fer 
excursions a cavall o en bicicleta. 
Proposa 3 excursions: 
-Excursió al Congost de Mont-Rebei 
-Excursió al Pla de les Bruixes 
-La Via Romana amb lluna plena 

LOCALITZACIÓ Vall d’Àger, Congost de Mont-Rebei 

TIPUS DE PRODUCTE Activitats d’oci i cultura, diversió amb 
nens, espais naturals i rurals 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades, senderisme, a cavall o 
amb bicicleta 

TIPUS DE PÚBLIC Tot (depenent de l’activitat) 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

Cada activitat inclou un guia i el servei 
complementari de cada una. 

ON RESERVAR 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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A l’aire... vol lliure 

EMPRESA I WEB Pterodàctil 
www.pterodactil.cat 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ El Montsec és una serralada orientada de 
llevant a ponent. 
Això fa que el seu carenam, de pedra en la 
major part, estigui orientat al sud, 
facilitant la formació de corrents tèrmics 
indispensables per a la pràctica del vol 
lliure. 
Aquestes característiques del medi físic 
han fet de la Vall d'Àger una de les millors 
zones de vol a nivell Europeu. 4 opcions 
d’excursions en diverses disciplines aèries: 
-Vol biplaça amb parapent 
-Vol biplaça amb ultralleuger 
-Vol amb globus aeroestàtic 
-Guia de vol 

LOCALITZACIÓ Vall d’Àger 

TIPUS DE PRODUCTE Activitats d’oci, diversió amb nens, esports 
aèris 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions aèries i amb monitors 
professionals 

TIPUS DE PÚBLIC Tot (depenent de l’activitat) 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

No indica 

ON RESERVAR 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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Activitats  aquàtiques 

EMPRESA I WEB Pterodàctil 
www.pterodactil.cat 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ La Vall d'Àger, gaudeix de dos 
embassaments: el de Camarasa a l'est i el 
de Canelles a l'oest, assegurant les 
activitats aquàtiques en aigües 
tranquil·les. L’empresa proposa 4 
activitats nàutiques (amb canoa o barca 
motora) als dos embassaments: 
-Lloguer de canoes 
-Excursió al Congost de Mont-Rebei 
-Excursió a Fet i Montfalcó 
-Excursió a Finestres 

LOCALITZACIÓ Vall d’Àger (embassament de Canelles i/o 
Camarassa, Fet, Montfalcó i Finestres) 

TIPUS DE PRODUCTE Activitats d’oci, diversió amb nens, esports 
nàutics 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions amb canoa o barca 
motoritzada 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

No indica 

ON RESERVAR 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
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De nit...astronomia 

EMPRESA I WEB Pterodàctil 
www.pterodactil.cat 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ El Montsec i la Vall d’Àger constitueixen 
una zona que rep el nom de “FORAT 
NEGRE DE CATALUNYA” perquè és l’indret 
amb menor contaminació lumínica de tot 
el territori. Això fa que sigui el millor lloc 
per a la observació dels astres. 
Sessió d'Astronomia: després d'una petita 
introducció teòrica realitzarem una sessió 
d'observació que variarà en funció de la 
meteorologia i l'estació de l'any en que 
ens trobem. 

LOCALITZACIÓ Vall d’Àger 

TIPUS DE PRODUCTE Activitats d’oci, diversió amb nens 

TIPUS D’ACTIVITAT Observació  astronòmica 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

No indica 

ON RESERVAR 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Activitat nocturna 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 
 

Per la història fem ruta 

EMPRESA I WEB Pterodàctil 
www.pterodactil.cat 

POBLE MUNICIPI Àger 

DESCRIPCIÓ La Vall d'Àger és un indret ple de vestigis 
del passat: des dels romans fins  l'Edat 
Mitjana. Fou frontera entre musulmans i 
cristians i capital del segon vescomtat 
d'Urgell. El Patrimoni de la Vall és una 
riquesa a conservar que cal visitar i 
gaudir-ne. Proposa 4 rutes culturals: 
-Visita guiada a la població d’Àger 
-Visita guiada a la Torre i a l’Ermita de 
Cas 
-Visita guiada a la Col·legiata de Sant Pere 
-Visita guiada a la Capella del Calvari 

LOCALITZACIÓ Vall d’Àger, Àger 

TIPUS DE PRODUCTE Activitats d’oci i cultura, senderisme 

TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades, senderisme 

TIPUS DE PÚBLIC Tot 

IDIOMES No indica 

PREU Indica 

 

 

QUÈ INCLOU 

Cada activitat inclou un guia i el servei 
complementari de cada una. 

ON RESERVAR 
Formulari online 

INFORMACIÓ ADICIONAL 
Grup mínim de 5 persones 
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FITXES PRODUCTES TURÍSTICS DEL MONTSEC 
 

 

Mont-Rebei 
 

 
POBLE MUNICIPI Tremp 

 

 
LOCALITZACIÓ El congost de Mont-Rebei. Partint de 

Guàrdia de Noguera, passarem per Sant 
Esteve de la Sarga, la Mare de Déu de la 
Fabregada i Alsamora 

 

 
TIPUS D’ACTIVITAT Excursions guiades amb 4x4 

 
TIPUS DE PÚBLIC Aquests itineraris es poden adaptar a les 

característiques de cada usuari, nens,  
adults de o tercera edat, sent molt 
recomanables per a famílies o grups d'amics 

IDIOMES No indica 

 

 
QUÈ INCLOU No indica 

 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓ ADICIONAL 

ON RESERVAR 
trencalos1@gmail.com 
626466816 (Judit) 608130923 (Ignasi) 

PREU No indica 

TIPUS DE PRODUCTE Senderisme, activitats d’oci i cultura 

DESCRIPCIÓ La durada aproximada d'aquest itinerari serà 
de mitja jornada (matí o tarda) permetent-nos 
conèixer un dels congostos més espectaculars 
dels Pirineus: El congost de Mont-Rebei. 
Partint de Guàrdia de Noguera, passarem per 
Sant Esteve de la Sarga, la Mare de Déu de la 
Fabregada i Alsamora, arribant al pas de 
Mont-rebei lloc on el riu Noguera Ribagorçana 
s'obre pas cap a la comarca de la Noguera a 
través del congost més impressionant del 
Pirineu. 
Rutes amb 4x4 per oferir al visitant la 
possibilitat de conèixer les riqueses naturals, 
històric artístiques i culturals del Pirineu 
central català. 

EMPRESA I WEB Rutas 4x4 Ignasi 
www.rutas4x4ignasi.com 
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  MITJA JORNADA 
 

 
D’altra banda, en el programa de 2015 de Vine al Pallars Viu el 
Jussà www.viujussa.cat es proposen 35 sortides guiades gratuïtes pels clients 
allotjats als establiments adherits i 48 “experiències”, en aquest cas es tracta de 
visites a productors agroalimentaris i empreses d’activitats lúdiques i esportives 
que us faran viure tot el que ofereixen d’una manera única i inoblidable. 
 
A la zona del Montsec, on s’ha inclòs així mateix algunes propostes del municipi 
d’Isona i Conca Dellà es van programar només 1 de les 35 sortides guiades i 15 
experiències d’un total de 48.  
 
La relació de propostes i el nombre de vegades que es van programar en el període 
abril 2015-gener 2016 és la següent: 
 

 Freqüència 
anual 

SORTIDES GUIADES (1 de 35 del programa de 2015)  

Passeig medieval per la Serra dels Obacs.  Sant Miquel de la Vall. (Municipi 
Gavet de la Conca) – 1 

EXPERIÈNCIES  (15 de 48 del programa de 2015) Total 15 

El llegat dels dinosaures. Museu Isona 2 

Visita i tast al celler Terrer de Pallars. Figuerola d’Orcau (Municipi d’Isona) 2 

Celler El Vinyer. Fígols de Tremp 2 

Celler Mas Garcia Muret. Llimiana 2 

Visita al Celler Xic’s Cal Borrech. Figuerola d’Orcau (Municipi d’Isona) 2 

Pedres d’ahir, pedres d’avui. El joc de rol a l’aire lliure. Talarn 2 

Celler Sauvella. Orcau municipi d’Isona 2 

Visita el Castell de Mur. Castell de Mur  1 
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3. EXPERIÈNCIES ANALITZADES I 
MODELS DE REFERÈNCIA
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3. Experiències analitzades i models de 
referència 

 
 
Un dels objectius de l’encàrrec realitzat pel Consell Comarcal del Pallars 
Jussà és conèixer les oportunitats d’estimular el desenvolupament local que 
pot significar la declaració d’un Parc Natural.  

Per això, s’han buscat exemples de diferents parcs tant de Catalunya com de 
França, per veure com s’organitzen, quins valors naturals i paisatgístics 
posen en valor, com repercuteix en l’activitat quotidiana de la població local, 
de quina forma pot beneficiar-se al sector primari, quina relació es manté 
entre les administracions locals,  la societat civil i el teixit empresarial amb 
els òrgans de gestió dels parcs. 

També, com ha evolucionat i s’ha anat adaptant l’oferta de serveis atès el 
potencial que representa el parc, a través de la creació de productes 
turístics. 

 

 
Aquesta anàlisi es presenta a través d’unes fitxes estructurades seguint el mateix 
esquema a fi de permetre la seva comparació. 

- Els parcs analitzats s’han escollit en funció dels següents paràmetres: 

o La seva trajectòria en la interrelació entre conservació i desenvolupament 
local i turístic  (Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa) 

o La tipologia de recursos naturals i culturals, que fossin similars als del futur 
Parc del Montsec (Parque Natural de Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara i Parc Natural de la Serra de Montsant) 

o La proximitat i alhora la tipologia similar quant a pobles rurals i aïllats, així 
com l’oportunitat de proposar possibles aliances amb un parc francès per 
presentar projectes en convocatòries europees  (Parc Naturel Regional des 
Pyrenées Catalanes) 

o La capacitat de posar en valor els recursos locals, tant els productes 
agroalimentaris com les activitats turístiques, emfatitzant el territori com el 
marc on es singularitzen totes aquestes experiències turístiques. També el 
sistema de comunicar aquests valors a través d’una plana web molt 
diferent de les habituals, amb una clara orientació a atreure visitants, 
enlloc de limitar-se a una presentació dels recursos. (Parque Natural de 
Gorbeia). 
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- Les fitxes realitzades s’han complementat amb 3 elements importants:  

o Testimonis d’agents locals relacionats amb les activitats agrícoles i 
ramaderes, la transformació i comercialització de productes 
agroalimentaris, l’activitat turística i fins i tot la inclusió social, en el cas de 
la Cooperativa La Fageda. Aquests testimonis es recullen dins les fitxes 
d’alguns dels Parcs. 

o Models de gestió. Aquest capítol es complementa amb una anàlisi de la 
composició dels òrgans de gestió de diferents parcs naturals de Catalunya, 
així com el de la Sierra y Cañones de Guara, per tenir-ne una radiografia i 
conèixer el paper i pes específic que tenen els actors locals públics i 
privats. 

o Visites in situ.  El fet de ser un Parc Natural genera tota una sèrie 
d’impactes positius en l’activitat econòmica i social dels territoris 
(generació d’ocupació, producció agroalimentària, atracció de visitants, 
fixació de població, etc.) i provoca algunes limitacions en els models 
d’explotació agrícola-ramadera i en l’ordenació del sòl i la gestió urbanísitca 
especialment.  

A fi de comprendre millor aquests impactes, es van organitzar visites a dos 
dels parcs analitzats, que podien ser uns bons referents per a la 
comprensió d’aquesta realitat. 

Es tracta d’una banda del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
com a model de convivència de l’activitat agrícola i el desenvolupament 
turístic així com el seu model de governança  a través d’una associació 
públic-privada que aglutina tots esl actors del territori. 

D’altra banda, el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, pel tipus 
de paisatge i recursos naturals molt similar al Montsec però molt 
especialment  per la capacitat de mobilització que han tingut els agents 
turístics del territori en la creació d’una oferta de productes vinculats al 
turisme actiu i d’aventura. 

Es posa de relleu l’aposta per la internacionalització d’aquesta oferta per tal 
d’augmentar l’ocupació dels establiments turístics i la despesa mitjana, que 
ha generat un creixement important de l’activitat econòmica i ha estat un 
factor clau per revertir la situació de despoblament rural dels anys 60-70. 

Un altre aspecte a tenir en compte és el tema de lideratge.  En aquest cas, 
un des del sector públic, l’alcalde d’Alquèzar amb una visió estratègica molt 
clara que ha permès recuperar un poble que s’ha convertit en un dels 
referents turístics del Parc. 

Des del sector privat, també el President de l’Associació d’Empresaris 
Turístics, entitat que ha aglutinat el sector, actua com a lobby amb els 
gestors del parc i ha estat un dels promotors d’aquesta internacionalització 
de la demanda.  
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3.1. Anàlisi d’Espais Naturals Protegits en zones de 

muntanya de característiques similars al Montsec 
 

Els espais protegits seleccionats han estat  els següents: 
 
- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

- Parc Natural de la Serra de Montsant 

- Parque Natural de Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 

- Parc Naturel Regional des Pyrenées Catalanes 

- Parque Natural de Gorbeia 

 
Les fitxes que es mostren a continuació aporten informació sobre: 
 
- Principals característiques del parc natural 

- Extensió 

- Muncipis que comprèn 

- Data de declaració 

- Hàbitats representatius 

- Volum de visitants 

- Equipaments 

- Oferta turística  

- Característiques de la web 

 
En el cas del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc Natural de 
la Serra de Montsant, les fitxes es complementen amb un apartat de testimonis 
d’empreses de la zona a través de les següents entrevistes qualitatives: 

Garrotxa –  

Ester Carreras – Responsable de Relacions externes de la Cooperativa La 
Fageda www.fageda.com  

Isabel Morera – Gerent del Grup Morera  www.grupmorera.com  

Montsant – 

Sergi Méndez – Director i encarregat d’enoturisme del celler Joan 
Ametller www.ametller.com  

Fernando Miró – Director i encarregat d’oleoturisme de Molí Miró-
Cubells www.molideloli.com  
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PARC NATURAL DE LA SERRA DEL MONTSANT 
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Data declaració 
 

 

 

2002 
 

Figura de protecció 
 

 

 

Parc Natural, Espai d’Interès Natural, Refugi de Fauna Salvatge del Congost de 
Fraguerau, Xarxa Natura 2000- LIC – Lloc d’Importància Comunitària Montsant-Pas 
de l’Aspe. 

 
Situació geogràfica 

 
 

 

S’estén pel sector occidental de la Serralada Prelitoral Catalana, a la comarca del 
Priorat. 

 
Extensió 

 
 

 

9.242 hectàrees 
 

Municipis que comprèn i comarques 
 

 

 

 Municipis: (9) La Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, La 
Figuera, Margalef, La Morera de Montsant, Ulldemolins, la Vilella Alta, la 
Vilella Baixa. 

 
 Comarques: Priorat. 

 
Marca Turística 

 
 

 

La Costa Daurada - Priorat 

CARACTERÍSTIQUES 
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Hàbitats representatius i elements més rellevants 
 

 

 

 Flora: El paisatge vegetal del Montsant inclou vegetació mediterrània amb certa 
influència submediterrània i eurosiberiana. La vegetació és una representació 
d’hàbitats d’interès comunitari, per exemple, els boscos submediterranis de pinassa 
i de roure valencià, els herbassars megafòrbics, les comunitats rupícoles 
mediterrànies i medioeuropees, i les formacions lligades a ambients dulciaqüícoles. 
Destaca la presència d’orquídies. 

 
 Fauna: Conté una de les diversitats faunístiques més riques de Catalunya. S’hi 

poden trobar espècies molt diverses i d’alt interès tant per la seva abundància com 
pel fet que són animals endèmics a la zona o molt rars entre la fauna catalana. Les 
espècies més remarcables són el ratpenat de ferradura gran, el banyarriquer, la 
llúdriga, la madrilla , el cranc de riu ibèric, el turó, el gat salvatge, l’àliga 
cuabarrada, l’àliga daurada i el duc. 

 
 Gea: Formació de material calcari i altres materials més tous intercalats, que 

generen un relleu abrupte, amb erosió diferencial ocasionada per l'acció de l’aigua i 
el vent. Presenta el fenomen càrstic, amb  barrancs i cingles prominents. Les 
diferencies d’altitud entre les parts baixes i els cims, l’orientació i l’orografia fan que 
els factors climàtics afavoreixin la presència de microclimes molt variats. Entre els 
elements de geologia i geomorfologia destacats trobem: el Congost de Fraguerau, 
el Clot de Cirer, la Roca Corbatera, Els Ventadors i les Coves. 

 
 Patrimoni històric i arquitectònic: El Montsant disposa de patrimoni 

arquitectònic, històric i etnogràfic, testimoni de l’ocupació i les activitats 
econòmiques que al llarg dels segles han existit a la zona. Destaquen el Monestir de 
Bonrepòs, l’ermita de Mare de Déu de Montsant, la Cartoixa d'Escaladei, a Morera 
de Montsant-Escaladei. També la Capella de Sant Joan i les ermites de Sant Roc i 
de la Foia, a Cabacés; les ermites de Sant Bartomeu, Sant Antoni de Pàdua i Santa 
Magdalena, la parròquia de Sant Jaume i el santuari de Loreto, a Ulldemolins; 
l’ermita de Sant Joan de Codolar, a Albarca; les esglésies de Santa Llúcia i de Sant 
Joan Baptista a la Viella Baixa. A més, al Montsant trobem vins amb dos 
denominacions d’origen, la Denominació d’Origen Qualificada Priorat i la 
Denominació d’Origen Montsant, totes dues de gran prestigi i qualitat gràcies a les 
característiques del sòl i el clima del Parc. A més d'aquests dos distintius, el 
Montsant és conegut arreu per produir-s'hi oli de la Denominació d'Origen Protegida 
Siurana. 

 
Volum i perfil de visitants 

 
 

 

77.000 visitants l’any 2013 
 

El perfil majoritari són ecoturistes generalistes i ecoturistes actius, generalment 
parelles o grups de mitjana edat que practiquen senderisme i també turistes que 
s’interessen pel patrimoni cultural de la zona i a través d’això coneixen el Parc. Les 
èpoques de l’any amb més afluència són la tardor i la primavera. La majoria de 
públic és català o espanyol i en menor mesura públic internacional. 
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Equipaments i serveis del Parc 
 

 

 

 Centres de visitants/d’interpretació: Seu i Punt d’Informació del Parc Natural a 
La Morera de Montsant. 

 
 Xarxa de senders: Oferta d’itineraris potent amb 20 itineraris senyalitzats i 7 

itineraris interpretats, amb un ús turístics mig. 8 dels itineraris concentren la 
majoria de visites i 4 itineraris estan sobrefreqüentats. Alguns dels itineraris 
inclouen diverses atraccions: itineraris de flora, itineraris en bicicleta, itineraris pels 
municipis adequats per visites de caràcter cultural (ermites, masos) i naturalistes 
(flora, barrancs, rius, coves), també inclou un itinerari per una via ferrada. 

 
 Punts d’informació: Punt d’Informació de Cornudella de Montsant, Punt 

d’Informació de la Vilella Baixa, i Punts d’Informació de Cabacés, Margalef de 
Montsant, Vilella Baixa, Ulldemolins, Cartoixa d’Escala. Oficina de Turisme de 
Falset. 

 
Estructura organitzativa 

 
 

 

 Òrgan  gestor:  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia,  Pesca  i  Alimentació. 
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat. 

 
 Òrgan rector: Junta Rectora del Parc Natural de la Serra del Montsant, formada 

per 15 membres: 
 

o El/la president/a és un representant d’un Ajuntament de municipi del 
Parc, 

o El/la vicepresident/a és un representant d’Ajuntament de municipi del 
Parc, 

o El/la director/a del Parc Natural, que actua com a secretari/ària, 
o 2 representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural, 
o 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
o 1 representant del Departament d’Empresa i Ocupació, 
o 1 representant del Departament de Cultura, 
o 1 representant del Consell Comarcal del Priorat, 
o 1 representant dels propietaris forestals, 
o 1 representant de la Federació Catalana de Caça, 
o 1 representant d’entitats ecologistes, 
o 1 representant de la Diputació de Tarragona, 
o 1 representant de la Comunitat de Regants del Riu Montsant, 
o 1 representant del Consell Regulador de la  DO Montsant i DOQ 

Priorat) 
 

• Funcions: establir les directrius per exercir-ne la gestió, aprovar les 
memòries anuals i els pressupostos anuals amb les prioritat d’inversió en 
infraestructures i serveis dins l’àmbit del parc; coordinar les actuacions que 
afectin l’espai protegit de les diverses administracions i fer-ne el seguiment; 
proposar i promoure mesures i actuacions per millorar la protecció del Parc 
Natural,  fomentar  el  coneixement  i  gaudi  ordenats  dels  seus  valors  i 
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l’aprofitament de les activitats tradicionals, agrícoles, ramaderes, forestals 
així com el desenvolupament sostenible. Finalment proposar, si s’escau, un 
grau de major protecció o una nova figura de protecció pels espais que ho 
requereixen. 

 
Pla d’usos i gestió 

 
 

 

Pla d’Acció - Agenda 21 Montsant: L’Agenda 21 és un programa d’acció a nivell 
mundial per al desenvolupament sostenible. És una eina per la presa de decisions 
amb la participació i opinió de tots els agents socials. S’aplica a las comarques de 
Tarragona que comparteixen certes característiques: escassa població, baixa 
activitat econòmica, i patrimoni natural i històric-artístic de gran valor. Les 
comarques comparteixen un mateix espai d’especial interès natural: el Parc Natural 
de la Serra del Montsant. L’objectiu principal de l’Agenda 21 és potenciar el 
desenvolupament econòmic i social dels municipis del Parc Natural, fent-ho 
compatible amb la preservació del medi ambient i dels recursos naturals bàsics i la 
conservació de la biodiversitat, així com fomentar la implicació dels sectors socials i 
econòmics dels municipis en relació al desenvolupament sostenible i la lluita contra 
el canvi climàtic. 

 
La Diputació de Tarragona, a través de la Unitat de Medi Ambient del Servei 
d’Assistència Municipal, és la promotora dels treballs de l’Agenda 21 del Montsant 
amb el suport del Parc Natural del Montsant i conjuntament amb els ajuntaments 
dels municipis que formen part del Parc. Les empreses que desenvolupen els 
treballs tècnics de l’Agenda 21 són: Mare Nostrum, Consultoria i Enginyeria 
Mediambiental, S.L i Agro-3, Enginyeria del Món Rural, S.L. L’agenda 21 de 
Montsant ha de servir per avaluar l’estat actual dels municipis implicats i establir les 
línies estratègiques pel desenvolupament sostenible de l’àmbit territorial. Comptarà 
amb una diagnosi socioambiental que definirà l’estat del medi ambient i la realitat 
econòmica i social de la zona; un Pla d’Acció per la Sostenibilitat, que concretarà 
quines són les grans línies estratègiques sobre les quals treballar i un Pla de 
Seguiment, amb les eines i estructures necessàries per donar continuïtat i 
supervisió a l’execució del pla d’acció. 

 
 

Programa d’activitats del Parc 
 

 

 

Cursos, tallers, concursos, activitats, exposicions, itineraris, Estació interactiva de 
flora del Montsant. 

 
Programes de qualitat 

 
 

 

Procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible  
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/N14_20141119_CETS 

 

Projecte Prioritat: per donar suport a la candidatura Prioritat Montsant Siurana. 
Paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània que vol que la comarca sigui 
inscrita a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Per més informació visitar:  
http://prioritat.org/ 
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Característiques de la web 
 

 

 

Pàgina del Parc Natural de la Serra del Montsant a la web de Parcs de Catalunya, 
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a:  
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant/index.html. 

 

Està disponible en català i castellà. Conté informació general del Parc, història i 
normativa de protecció, informació sobre el patrimoni natural i cultural, descripció 
dels òrgans rectors i de participació, els instruments i plans de gestió, els itineraris, 
l’agenda d’activitats, els equipaments i els serveis turístics del Parc. 

 
Fitxa d’informació general del Parc disponible a la web de Turisme de Catalunya, en 
català, castellà, anglès, francès, alemany i rus, disponible a  
http://www.catalunya.com/parc-natural-de-la-serra-de-montsant-17-17002-8 

 

Conté informació general i de contacte, descripció del Parc, temporada i horaris, 
instal·lacions, situació geogràfica, accessos i mapa. També inclou fotografies de 
l’entorn. No obstant no hi ha dades sobre l’oferta d’allotjament i indrets d’interès 
als municipis que conformen el Parc. 

 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona: A l’apartat de Parcs Naturals 
inclou informació del Parc Natural de la serra del Montsant disponible a:  
http://www.costadaurada.info/d1/espaisnatsindex.php?id=16&idm=13 

 

Conté informació general del Parc, de les vies d’accés principals, dels centres 
d’acollida de visitants i informació de contacte de les empreses d’activitats i les 
agrobotigues de la zona. 

 
 Links d’interès (consultats per última vegada el 29 de maig de 2015): 

 
Marca turística Costa Daurada:  
www.costadaurada.org 

 

Turisme Priorat: 
www.turismepriorat.org 

 

Xarxes socials de Parc Natural del Montsant:  
https://www.facebook.com/PNMontsant Pàgina molt activa, amb links i noticies 
aproximadament cada dos dies. Té 2.772 m’agrades. 
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Establiments d’allotjament i places dels municipis de l’àrea del Parc. 
Pes específic (en %) a nivell d’establiments i places turístiques, sobre el total de la comarca. 

 

 
 

Municipi 

 
 
Hotels 

 
 

nº 
places 

 
 
Càmpings 

 
 

nº 
places 

 
 

Turisme 
Rural 

 
 

nº 
places 

 
 
Restaurants 

 
 

TOTAL 
allotjaments 

 
 

TOTAL 
places 

 
 

% sobre el total d'establiments 
del Priorat (amb restaurants) 

 
% sobre el 

total de 
places 

La Bisbal de 
Falset 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
34 

 
0 

 
3 

 
34 

 
7,7% 

 
4,6% 

Cabacés          0,0% 0,0% 

Cornudella de 
Montsant 

 
2 

 
21 

 
1 

 
102 

 
11 

 
100 

 
3 

 
17 

 
223 

 
43,6% 

 
30,1% 

La Figuera 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2,6% 0,0% 

Margalef de 
Montsant 

 
1 

 
16 

 
0 

 
0 

 
1 

 
9 

 
3 

 
5 

 
25 

 
12,8% 

 
3,4% 

La Morera de 
Montsant 

 
2 

 
27 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
27 

 
5,1% 

 
3,6% 

Ulldemolins 1 19 1 396 0 0 3 5 415 12,8% 56,1% 

La Vilella Alta 0 0 0 0 1 7 1 2 7 5,1% 0,9% 

La Vilella Baixa 1 5 0 0 1 4 2 4 9 10,3% 1,2% 

TOTAL 7 88 2 498 17 154 13 39 740 54,9% 44,9% 

TOTAL 
PRIORAT 

 
22 

 
300 

 
3 

 
951 

 
46 

 
398 

 
50 

 
71 

 
1649 

  

ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 
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Estructura turística dels establiments de la zona 

Les dades d’establiments turístics indiquen que els municipis de l’àmbit del Parc 
Natural del Montsant tenen una capacitat limitada, amb un total de 39 establiments 
(considerant restaurants) i de 740 places. Això és quelcom habitual en un parc de 
dimensió petita, situat en un entorn rural, i amb una capacitat d’atracció turística 
també limitada. Així mateix, al conjunt del Priorat aquesta situació és similar amb 
un total de 71 establiments i 1649 places, un volum d’oferta turística reduïda. 
L’adaptació a les necessitats dels turistes de natura és baixa. 

No obstant, cal destacar que la concentració d’oferta a l’entorn del Parc és 
considerable. Així ho indiquen els percentatges relatius. Els municipis de l’àmbit del 
Parc Natural del Montsant concentren el 54% dels establiments de la comarca i el 
44,9% del total de places al Priorat. 

Si ens fixem en la tipologia de l’oferta turística, destaca especialment la presència 
dels establiments rurals. A la zona del Parc, hi ha 17 establiments rurals amb 
capacitat per 154 persones; d’un total de 46 establiments rurals amb capacitat per 
398 persones al conjunt de la comarca. Per tant, del total de l’oferta de turisme 
rural al Priorat, el 37% està dins l’àmbit del Parc Natural. 

Pel contrari, es fa evident la poca estructura hotelera de la zona, amb només 22 
hotels (8 pensions, 4 hotels 1*, 1 hotel 2*, 4 hotels 3* i 4 hotels 5*) dels quals 
només 7 són a la zona del Parc. A més, els hotels tenen poca capacitat: només un 
29% de les places d’hotel de la comarca són dins els municipis considerants. 

D’aquests, un dels hotels és de 3 estrelles i els altres són pensions, quelcom que 
correspon a una estructura turística pròpia d’una àrea poc desenvolupada. Així 
mateix, la presència de càmpings és limitada (3 a la comarca, 2 en l’àmbit del Parc) 
no obstant, el nombre de places és destacat, el 52% de les places de càmping són 
a municipis que formen part del Parc Natural. 

Pel que fa als habitatges de segona residència, representen el 41% del total 
d’habitatges de la comarca. Finalment, concentren el 43% d'establiments de 
turisme rural i el mateix percentatge, de restaurants de la comarca. 

Els proveïdors de serveis majoritaris són productors locals que també tenen oferta 
turística i en menor mesura, empreses de guiatge, fotografia de natura i educació 
ambiental. Destaquen així mateix empreses d’activitats turístiques com rutes amb 
4x4, kayaks, vols en parapent, senderisme, barranquisme o cicloturisme. La 
majoria d’empreses tenen entre 2 i 4 treballadors. 
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Fer un quadre per l’impacte ambiental 

 
 

VOLUM DE VISITANTS 
 

72.000 visitants l’any 2012 segons dades de l’informe “Impacte Econòmic i Social 
dels Espais Naturals Protegits de Catalunya” publicat el gener de 2015 i elaborat per 
l’Institut Cerdà en col·laboració amb “l’Obra social la Caixa” 

77.000 visitants l’any 2013 segons el “Pla de Foment del turisme de Natura als 
Espais Naturals protegits de Catalunya” de la Generalitat de Catalunya publicat el 
juliol del 2015 

 

IMPACTE ECONÒMIC 
 

Segons dades de l’informe “Impacte Econòmic i Social dels Espais Naturals Protegits de 
Catalunya” publicat el gener de 2015 i elaborat per l’Institut Cerdà en col·laboració amb 
“l’Obra social la Caixa” el Parc Natural de la Serra del Montsant genera: 

3.652.760€ de VAB el que suposa un 2,7% del VAB de la comarca del Montsant 
 

100 llocs de treball, el que en termes relatius representa el 8,9% del llocs de treball 
de la comarca, la xifra relativa més alta de Catalunya convertint el Parc Natural del 
Montsant en el parc que més pes té en la generació de riquesa i ocupació per la comarca 
de referència. 

 
El sector amb el pes més rellevant és el sector serveis que integra la gran majoria de les 
activitats turístiques: 

 
• L’any 2012 els ingressos de les activitats del sector serveis associades al Parc 

ascendien a 3.359.092€, així mateix, l’aportació en valor afegit brut arribava a 
2.959.725€ de VAB total (directe, indirecte i induït). 

• El Parc Natural del Montsant representa un 3,9% respecte el VAB del sector 
serveis al conjunt de tota la comarca 

• 76 llocs de treball en el sector serveis, el que representa 11,8% de l’ocupació 
del sector serveis a la comarca, la xifra relativa més destacada de Catalunya. 

 
Aquestes dades confirmen la importància que té el Parc Natural del Montsant per la 
dinamització econòmica i social del territori. Així doncs, és dels parcs que té més 
importància relativa en la creació de riquesa i ocupació en tot Catalunya. 
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Empresa: Celler Joan Ametller http://www.ametller.com/ca/ 
 

Entrevistat: Sergi Méndez - Director i encarregat d’Enoturisme 
 

Model d’empresa: 
Empresa petita, estructura familiar i poc pressupost. Tota la finca es 
troba inclosa dins l’àmbit del Parc Natural del Montsant. Temporada turística molt 
concreta, que va de Setmana Santa al final de la verema però es concentra 
sobretot als mesos d’agost i setembre, així com per Setmana Santa i els Ponts 
d’abans de l’estiu. 

 
• Any de fundació: 

2000 construcció i primera anyada el 2003. Inicien les visites al Celler l’any 
2012/2013 

 
• Número i perfil dels treballadors: 

5 treballadors (1 enòleg responsable del celler, 1 comercial, 2 treballadors 
finca, 1 director i encarregat de la part d’enoturisme i comunicació) 

 
• Productes i serveis: per una banda, 

o 6 tipus de vins (rosat, blanc i negre) 
o Enoturisme: visites guiades als celler, tast de vins, activitats de 

difusió de la cultura del vi, activitats temàtiques vinculades als valors 
del territori, per exemple, la pluja d’estels; activitats per nens i 
famílies. El primer any 1000 visitants. 

 
• Perfil de clients: 

o sobretot client local, d’àmbit català (Barcelona i àrea metropolitana, 
Tarragona) adults majors de 30 anys. 

o públic familiar per les activitats amb nens 
o client internacional: 

 Turista que està a la costa de Tarragona o Barcelona i fa una 
visita d’un dia 

 Enoturista que realitza estades de més d’un dia al Priorat 
 

• Comunicació – imatge de l’empresa i canals de comercialització 
o Web: http://ametller.com/ca/ 
o Xarxes Socials: 

 Facebook:  
https://www.facebook.com/CellerJoanAmetller?fref=ts 

 Twitter: https://twitter.com/CellerJAmetller 
 Trip Advisor: http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-  

g1836991-d6987394-Reviews-Ametller-  
La_Morera_de_Montsant_Province_of_Tarragona_Catalonia.ht  
ml 

TESTIMONIS D’EMPRESES DE LA ZONA 
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• Comercialització 
o Venda directe a través de web i boca orella 
o Xarxes de treball: Priorat Enotursime, Oficina de Turisme del Consell 

Comarcal del Priorat i altres. 
o Packs regal i venda per internet en webs tipu Groupalia, Groupon 

 
Parc Natural 

 
- Com valora el Parc Natural del Montsant? 

Molt bé, és un dels grans recursos del territori que dóna bona imatge i 
aporta valor afegit. Molta afluència de gent a les rutes pel Parc Natural. El 
repte és que aquest volum de visitants tingui més impacte en els pobles de 
l’entorn. 

 
- Ha suposat una millora en quant a desenvolupament econòmic local? 

S’han creat noves empreses arrel de la declaració del Parc? 
La declaració de Parc Natural ha estat una oportunitat: s’han creat nous 
negocis, noves oportunitats laborals, ha millorat el reconeixement de la zona 
i ha comportat l’arribada de visitants atrets pels valors del territori i dels 
seus paisatges. 

 
- Quins aspectes vinculats al Parc considera que són els més positius 

(usos del Parc, rutes senderisme i cicloturisme, centres 
d’interpretació, imatge que es transmet, palanca per arribar a clients 
internacionals, ...) ? 
La conservació del paisatge tradicional i la creació de projectes concrets de 
valorització del territori i de difusió dels estils de vida tradicionals. Per 
exemple, s’està treballant en la candidatura per ser declarats Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO. També s’ha iniciat un projecte molt interessant 
de recuperació de terres abandonades per part de joves per lluitar contra el 
despoblament rural i oferir noves oportunitats vinculades a les activitats 
econòmiques tradicionals. 

 
- I quins aspectes considera que són negatius? 

No destaca res realment negatiu  tot i que depèn del col·lectiu al que 
preguntis. A vegades hi ha conflictes en el col·lectiu de pagesos per fer 
compatible l’activitat agrícola i la conservació natural. Un tema a millorar és 
la manca de recursos per engegar projectes de dinamització econòmica que 
facin augmentar l’afluència de visitants i l’impacte econòmic. A més destaca 
que s’hauria de millorar l’estat de les carreteres que passen per dins el Parc. 

 
- Creu que la declaració d’un Parc Natural representa una oportunitat 

econòmica per les persones i les empreses d’un territori? 
Si, a part dels processos de dinamització econòmica que ja hem mencionat, 
també és una palanca per arribar a clients internacionals interessants pel 
turisme de natura, l’observació d’ocells, el turisme gastronòmic etc. 
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Empresa: Molí Miró Cubells http://www.molideloli.com/ 
 
Entrevistat: Fernando Miró - Director i encarregat Oleoturisme 

 
Model d’empresa: 
Empresa petita i familiar. La finca es troba inclosa dins l’àmbit del Parc Natural del 
Montsant. Temporada turística de Setmana Santa a finals de setembre. 

 
• Any de fundació: 

2006 inici producció d’oli, 2009 inicien de les activitats d’oleoturisme. 
 

• Número i perfil dels treballadors: 
4 treballadors, 1 d’ells dedicat parcialment a la part de oleoturisme. 

 
• Productes i serveis: 

o 3 tipus d’olis diferents (Cavaloca, Arrel i Mesae) 
o Oleoturisme: visites guiades al molí, visites a la finca, tasts d’oli, 

visites al museu Scala Dei. Objectiu: donar a conèixer el producte 
però també el territori on es cultiva, recuperació del patrimoni 
associat a la producció d’oli i viure l’essència del Montsant. 

 
• Perfil de clients: 

o Majoritàriament client internacional: alemanys, anglesos, americans, 
suïssos, ... 

 
• Comunicació – 

o Web: http://www.molideloli.com/ 
o Xarxes Socials: 

 Facebook:    https://www.facebook.com/pages/Cavaloca- 
Priorat/180650751950206 

o Venda directe a través de web i boca orella 
o Xarxes de treball: Web del Consell Comarcal del Priorat 

 
Parc Natural 

 
- Com valora el Parc Natural del Montsant? 

A nivell particular no afavoreix gaire, ja que totes les finques estan incloses 
dins el Parc i això genera problemes, excés de burocràcia, ... Però si que 
entén que tenir un Parc Natural és un element positiu pel territori. 

 
- Ha suposat una millora en quant a desenvolupament econòmic local? 

S’han creat noves empreses arrel de la declaració del Parc? 
Cal buscar gent disposada a invertir en el territori. La riquesa l’ha de crear la 
gent implicada a través de recuperar terres, masies, continuar les tradicions, 
etc. Ha suposat una millora parcial, que ha vingut per la inversió privada. 
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PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 
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Data declaració 
 

 

 

1982 
 

Figura de protecció 
 

 

 

Parc Natural, Espai d’Interès Natural, Reserva Natural Parcial (28), Zona d’Especial 
Protecció per a les Aus, Lloc d’importància Comunitària. 

 
Situació geogràfica 

 
 

 

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa es troba situat al Pirineu 
Oriental, al centre de la comarca de la Garrotxa, dins la demarcació de Girona. 

 
Extensió 

 
 

 

15.309 ha (inclou 1180 ha de reserves naturals). 
 

Municipis que comprèn i comarques 
 

 

 

 Municipis:(11) Castellfollit de la Roca, Mieres, Montagut, Olot, les Planes 
d’Hostoles, Les Preses, Sant Aniol de Finestres, Santa Pau, Sant Feliu de 
Pallerols, Sant Joan de les Fonts, la Vall de Bianya. 

 
 Comarques: la Garrotxa. 

 
Marca Turística 

 
 

 

Pirineus. 

CARACTERÍSTIQUES 
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Hàbitats representatius i elements més rellevants 
 

 

 

 Flora: El paisatge vegetal de la zona volcànica es caracteritza per la seva diversitat. 
Els caràcters fisiogràfics de la zona, especialment el clima i el substrat, determinen 
un paisatge vegetal entre mediterrani, submediterrani i centreeuropeu de caràcter 
atlàntic. La flora és extremadament rica, tant quantitativament com 
qualitativament. El Parc presenta una orografia, geologia i condicions climàtiques 
molt variades que fan possible una gran diversitat d'hàbitats propis de muntanya 
mitjana i aquestes condicions afavoreixen majoritàriament les comunitats forestals 
de tipus mediterrani i centreeuropeu, on hi destaquen els alzinars, les rouredes i les 
fagedes. També hi ha altres hàbitats amb boscos de ribera, zones humides, 
matollars, bardisses, pastures i conreus. Al Parc també hi trobem algunes 
singularitats, per exemple comunitats vegetals pròpies d'èpoques glacials, així com 
espècies endèmiques i rares a nivell local, nacional i europeu. La diversitat biològica 
de la zona queda reflectida en el gran nombre de plantes superiors censades, més 
de 1.170 catalogacions i més de 150 comunitats vegetals. 

 
 Fauna: Gran diversitat de fauna sobretot d’invertebrats dels quals se’n troben més 

de 1500 espècies, per exemple, el mol·lusc de riu i el cranc de riu. També hi ha 
catalogades 261 espècies de vertebrats: 9 de peixos, 11 amfibis, 17 rèptils, 177 aus 
i 47 mamíferes. En destaquen les següents espècies, totes elles protegides: el falcó 
vesper, l'àliga daurada , el duc, el blauet, el picot negre, l'escorxador, el cabirol, la 
llúdriga, el gat salvatge i diverses espècies de rat-penats. Els grans depredadors 
com l'ós, el llop i el cérvol es van extingir entre els segles XIX i XX degut a l'acció 
humana. 

 
 Gea: Al Parc hi ha formacions geològiques  molt remarcables, tot i que s'han 

observat canvis negatius en l'estat de conservació d’alguns elements. Destaquen els 
40 volcans amb 10 cràters d’explosió freatomagmàtica ben conservats i 23 cons 
d’escòries producte de l’activitat estromboliana. El més emblemàtic és el Volcà de 
Croscat l'últim en haver entrat en erupció al nostre país. El terreny també presenta 
Colades de lava, la més coneguda la Fageda d’en Jordà, la colada en blocs més ben 
conservada de la península Ibèrica. 

 
 Patrimoni històric i arquitectònic més important: Els pobles de la Garrotxa són 

testimonis del pas del temps. Des de l’època medieval fins a la contemporània, 
passant pel llegat  jueu, el renaixement i el modernisme concentren elements 
històrics i arquitectònics molt remarcables, especialment els municipis de Santa 
Pau, Mieres i Castellfollit de la Roca. A altres pobles també trobem jaciments 
arqueològics d’interès, així com més de quaranta ermites i monuments romànics. 
Alguns elements destacats són: les esglésies de Sant Miquel de Pineda i Sant Iscle 
de Colltort, el Castell de Colltort i l'ermita de Sant Salvador, també els monuments 
romànics a Sant Joan de les Fonts, Santa Pau, la Vall de Corb i els edificis 
modernistes d’Olot. En l’àmbit del Parc hi ha dos museus, el Museu del Comarca de 
la Garrotxa i el Museu dels Volcans. A la zona són nombroses les tradicions, per 
exemple, el Aplecs o les fires, com la del Batet a Olot o la Fira dels fesols de Santa 
Pau. Així mateix, també destaquen alguns dels productes locals com, els iogurts de 
la Fageda, la Ratafia, els embotits artesans i el fajol. 
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Volum de visitants 
 

 

 

Aproximadament 400.000 visitants l’any. 
 

El perfil de turista que visita el Parc és l’ecoturista generalista, i en menor mesura 
l’ecoturista actiu, de mitjana edat, resident a Barcelona o a l’àrea metropolitana, 
amb alt nivell de formació i poder adquisitiu, interessat en el senderisme i la 
geologia però també en la cultura i la gastronomia. A la vegada, s’està 
incrementant la presència d’ecoturistes estrangers que venen a practicar 
senderisme i cicloturisme. 

 
Equipaments i serveis del Parc 

 
 

 

 Centres de visitants/d’interpretació: Casa dels Volcans a Olot, Can Serra (entre 
Olot i Santa Pau, àrea de can Serra, La Fageda d’en Jordà), Can Passavent (Volcà 
del Croscat). Tenen un ús molt elevat i s’haurien d’incrementar el nombre de 
centres. 

 
 Xarxa de senders: 20-25 itineraris senyalitzats i 10 interpretats, l’ús turístics dels 

itineraris és alt. 3 itineraris concentren la majoria de les visites i 2 d’aquests són 
sobrefreqüentats. Alguns itineraris remarcables són: La Fageda d'en Jordà - Volcà 
de Santa Margarida - Volcà del Croscat (10km), Sender Joan Maragall - La Fageda 
d’en Jordà (1.5 km), Olot - La Fageda d'en Jordà – Can Xel (10 km), Tram Santa 
Pau – Volcà de Santa Margarida – Can Xel (4.63km), Cingleres de Castellfollit de la 
Roca (2.2 km), Grederes del Volcà Croscat (2.9km), Ruta de les Tres Colades - 
Cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts (5.5 km), Volcà de Montsacopa 
(5.4km), Sant Feliu de Pallerols itinerari urbà, Valls de Sant Iscle i del Vallac: 
volcans i castells (17.3 km), Municipi de Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu de 
Pallerols, volcans de Sant Marc i Puig Roig, Sant Feliu de Pallerols, fonts, pou de 
glaç i Santa Cecília. 

. 
 Punts d’informació: 14 punts d’informació del Parc, destaquen les Oficines de 

Turisme d’Olot, Les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts. Se’n fa un 
ús mitjà. 

 
 Altres: Centre de documentació, centre de conservació de plantes cultivades, 

serveis pedagògics. 
 

Estructura organitzativa 
 

 

 

Intervenen en la gestió del Parc 3 òrgans: 
 
 Òrgan gestor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció 

General de Medi Natural i Biodiversitat. 
 
 Òrgan rector o Junta de Protecció, la formen representants de diferents 

departaments de la Generalitat de Catalunya, dels Consells Comarcals, dels 
ajuntaments de l’àmbit del Parc i de l’Institut d’Estudis Catalans. Els seus objectius 
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són  conservar  i  defensar  els  valors  naturals  i  culturals  de  la  zona,  així  com 
organitzar i fomentar el gaudi, l’estudi i el coneixement. 

 
 Consell de Cooperació: format per més de 30 entitats representatives dels sectors 

professionals, associacions  de veïns, societats de caçadors  i entitats culturals, 
esportives i naturalistes. La seva funció es participar en les diferents actuacions que 
es realitzen en l’àmbit del Parc. 

 
A  la  pàgina  web  hi  ha  molta  informació  i  documentació  de  l’estructura  i 
funcionament del Parc. 

 
 
 

Pla d’usos i gestió 
 

 

 

Disposa del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, aprovat el 1994 i 
revisat el 2004, és el principal instrument d’ordenació del territori del Parc Natural 
disponible a:  
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/garrotxa/gestio/qu   
eesPE.jsp?ComponentID=50709&SourcePageID=54229#1 

 

- Pla rector d’ús i gestió (PRUG): ha de programar les actuacions i establir les 
determinacions que resultin necessàries per desenvolupar el Pla especial i en 
general, la gestió de l’espai protegit. 

- Convenis i col·laboracions (locals, estatals i internacionals) 
 

Programa d’activitats del Parc 
 

 

 

Disponible a la pàgina del Parc dins la web de Parcs Naturals del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció general de Medi Natural i 
Biodiversitat. Inclou audiovisuals, exposicions, rutes guiades, visites guiades, 
educació ambiental, activitats pedagògiques, etc. 

 
Programes de qualitat 

 
 

 

 Q de qualitat turística espanyola: Certificació obtinguda el 2003. 
 Carta Europea del Turisme Sostenible: Va adherir-se l’any 2001, renovat el 

2006. El programa d’actuacions del període 2006-2010 està disponible a la 
pàgina web. La Zona Volcànica de la garrotxa és un espai pioner en la 
implementació de la CETS. 

 Altres: ISO 9001:2000. EMAS (2007). 
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Característiques de la web 
 

 

 

Pàgina pròpia del Parc dins la web de Parcs de Catalunya, Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Direcció General de Medi Natural i 
Biodiversitat. 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa 

 
Disponible en català, castellà i anglès. Conté informació detallada sobre el patrimoni 
natural i equipaments i serveis oferts pel Parc i per empreses privades disponibles 
als diferents itineraris. També posa a disposició una agenda d’activitats interessants. 
Manca informació sobre allotjament i patrimoni arquitectònic i cultural. 

 
Fitxa d’informació general del Parc disponible a la web de Turisme de Catalunya, en 
català, castellà, anglès, francès, alemany i rus disponible a  
http://www.catalunya.com/parc-natural-de-la-serra-de-montsant-17-17002-8 

 

Conté informació general i de contacte, descripció del Parc, temporada i horaris, 
instal·lacions, situació geogràfica, accessos i mapa. També inclou fotografies de 
l’entorn. No obstant no hi ha dades sobre l’oferta d’allotjament i indrets d’interès als 
municipis que conformen el Parc. 

 Links d’interès (consultats per última vegada el 8 de setembre de 2015): 

Turisme Garrotxa: 
www.turismegarrotxa.com 

 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona:  
www.costabrava.org 

 

Marca turística Pirineus:  
www.visitpirineus.com 

 

Xarxes Socials: 
Pinterest:    https://www.pinterest.com/CDPNZVGarrotxa/ 
Facebook:    https://www.facebook.com/PNZonaVolcanicaGarrotxa 
(Pàgina amb publicacions regulars aproximadament cada dos setmanes, té 1840 
“M’agrada”) 
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Establiments d’allotjament i places dels municipis de l’àrea del Parc. Pes específic (en %) a nivell d’establiments i places turístiques, sobre el total de la 
comarca. 

Municipi Hotels 5* 4* 3* 2* P 1* nº 
places 

Càmping 
s 

nº 
places 

Turisme 
Rural 

nº 
places 

Restaurants TOTAL 
allotja 
ments 

TOTAL 
places 

% sobre el 
total 

d'establiments 

% sobre el 
total de 
places 

Castellfollit 
de la Roca 

 

1    

1     

24 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

5 
 

24 
 

3,6% 
 

0,5% 

Mieres 0       0 0 0 5 57 1 6 57 4,4% 1,1% 
Montagut i 
Oix 

2     2 1 48 4 702 7 53  13 803 9,5% 15,9% 

Olot 13  1 3 1 7 1 434 2 711 5 27 27 47 1172 34,3% 23,2% 
Les Planes 
d'Hostoles 

 

2     

1   

1 
 

49 
 

2 
 

264 
 

7 
 

58 
 

4 
 

15 
 

371 
 

10,9% 
 

7,3% 

Les Preses 1     1  43 1 360 0 0  2 403 1,5% 8,0% 
Sant Aniol 
de Finestres 

 

2   

1     

1 
 

32 
 

0 
 

0 
 

3 
 

32 
 

1 
 

6 
 

64 
 

4,4% 
 

1,3% 

Santa Pau 3    1 2  39 3 810 10 96 5 21 945 15,3% 18,7% 
Sant Feliu 
de Pallerols 4   1  3  162 1 126 16 126 1 22 414 16,1% 8,2% 

Sant Joan 
de les Fonts 

 

1       

1 
 

8 
 

0 
 

0 
 

9 
 

61 
 

2 
 

12 
 

69 
 

8,8% 
 

1,4% 

La  Vall   de 
Bianya 1  1     0 1 498 30 231 3 35 729 25,5% 14,4% 

TOTAL 30 0 3 5 3 15 4 839 14 3471 92 741 48 184 5051 58,6% 82,6% 
TOTAL 
GARROTXA 42 0 4 7 5 22 4 1074 17 3915 137 1127 118 314 6116   

% sobre el 
total de la 
comarca 

 
71,4% 

  

75, 
0% 

 

71, 
4% 

 

60, 
0% 

 

68,2 
% 

 
100,0% 

 
78,1% 

 
82,4% 

 
88,7% 

 
67,2% 

 
65,7% 

 
40,7% 

 
58,6% 

 
82,6% 

  

ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 
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Estructura dels establiments turístics de la zona 

Com indiquen les dades d’establiments turístics, la implicació turística de la comarca 
amb el Parc és molt important: del total de 6116 places a la Garrotxa el 82,6% 
estan en municipis que formen part de l’àmbit del Parc Natural i que  inclou 
aproximadament 47.180 habitants. 

El tipus d’allotjament amb major pes específic són els càmpings; n’hi ha 14, d’un 
total de 17 a la Garrotxa i representen el 88,7% de les places totals de càmping a la 
comarca. 

També és destacat el pes relatiu dels establiments hotelers. Dins l’àmbit del Parc hi 
ha 30 hotels (el 71,4% del total a la Garrotxa) amb 839 places, el que representa 
un 78,1% de les places hoteleres de la comarca. Tres dels hotels són de 4 estrelles, 
5 de 3 estrelles i 3 de 2 estrelles, així com tots els hotels de 1 estrella que hi ha la 
comarca. Dins l’àmbit del Parc hi ha 15 pensions. 

Així mateix, també és important l’oferta de turisme rural en l’àmbit del Parc. El 
67,2% dels allotjaments rurals de la Garrotxa són dins l’àmbit del Parc, i 
representen un 65,7% de les places totals de turisme rural a la comarca. 

Si ens fixem en els establiments de restauració, segons dades de Caja Espanya el 
pes en relació al Parc natural és menys important respecte el d’establiments, en 
trobem 48 en l’àmbit del Parc el que suposa un 40,7% de l’oferta de restauració. 

Cal remarcar que la majoria d’allotjaments estan especialitzats en  turisme de 
natura. A la comarca també és molt destacable l’oferta d’empreses de guiatge i de 
senderisme, una activitat important a la comarca. També és rellevant el cicloturisme 
(amb nombroses empreses de lloguer, guiatge i transport de bicicletes), les rutes a 
cavall o en burro, el tren turístic Tricu Tricu o els vols en globus. La majoria de 
proveïdors (allotjament i serveis) tenen entre 2 i 9 treballadors. 
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Fer un quadre per l’impacte ambiental 

Nº visitants 

VOLUM DE VISITANTS 
 

600.000 visitants l’any (segons estimació any 2012) Segons dades de l’informe 
“Impacte Econòmic i Social dels Espais Naturals Protegits de Catalunya” publicat el 
gener de 2015 i elaborat per l’Institut Cerdà en col·laboració amb “l’Obra Social la 
Caixa” 

No obstant i segons el “Pla de foment del turisme de Natura als Espais Naturals 
protegits de Catalunya” de la Generalitat de Catalunya publicat el juliol del 2015 el 
volum de visitants l’any 2013 va ser de 300.000 

 

 
 
IMPACTE ECONÒMIC 
 

Segons dades de l’informe “Impacte Econòmic i Social dels Espais Naturals Protegits de 
Catalunya” publicat el gener de 2015 i elaborat per l’Institut Cerdà en col·laboració amb 
“l’Obra Social la Caixa” el Parc Natural a la Garrotxa genera: 

23.320.157€ de VAB el que representa un 1,7% del VAB del conjunt de la Garrotxa 

592 llocs de treball en tots el sectors que representen un 3.8% de l’ocupació total a la 
Garrotxa. 
El sector amb el pes més rellevant és el sector serveis que integra la gran majoria de les 
activitats turístiques: 

• L’any 2012 els ingressos de les activitats del sector serveis associades al Parc 
ascendien 24.395.458€, així mateix, l’aportació en valor afegir brut arribava a 
21.349.404€ 

• El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, representa un 2.8% del VAB 
de tota la comarca essent dels parcs amb major pes relatiu en el sector serveis en 
relació la comarca de referència a tot Catalunya. 

• L’estudi també determina que el Parc Natural genera una ocupació total (directe, 
indirecte i induïda) de 522 llocs de treball en el sector serveis, el que representa 
un 6,7% dels llocs de treball en el sector serveis a la comarca de la Garrotxa 
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Empresa: Cooperativa la Fageda http://www.fageda.com/ 
 

Entrevistat: Ester Carreres – Relacions Externes Cooperativa La 
Fageda 

 

Model d’empresa: 
Situats al cor del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a tocar de la 
Fageda d’en Jordà, a la Cooperativa la Fageda s’elaboren productes làctics i gelats 
així com melmelades de maridatge, de gran qualitat que han fet de la cooperativa 
una de les més exitoses de Catalunya. 
La Fageda és una entitat catalana d’iniciativa social sense ànim de lucre creada a 
Olot el 1982. Té com a finalitat la integració laboral de les persones de la comarca 
de la Garrotxa (Girona) que pateixen discapacitat intel·lectual o trastorns mentals 
severs. Hi treballen un total de 270 persones, incloses usuaris i professionals, el 
60% dels quals presenten discapacitat intel·lectual o malaltia mental severa. 
Empresa acreditada per la CETS (Carta Europea de Turisme Sostenible) i participa 
activament en les activitats relacionades amb aquesta iniciativa. 

 
• Any de fundació: 1982 

 
• Némero i perfil dels treballadors: 

 
270  persones,  el  60%  dels  quals  presenten  discapacitat  intel·lectual  o 
malaltia mental severa. 

 
• Productes i serveis: 

o Productes làctics: Iogurts, gelats i melmelades. 
o Servei de visites: Les visites guiades a la cooperativa es van iniciar 

l’any 1998, i actualment reben uns 40.000 visitants l’any. Les visites 
a la cooperativa formen part de l’estratègia de posicionament de 
marca, que busca donar a conèixer la marca de “La Fageda” per 
fidelitzar els visitants. 
Es realitzen visites de dimarts a diumenge, festius inclosos i totes les 
visites estan concertades prèviament, es realitzen amb guia i inclouen 
un tastet de producte. Hi ha una zona on es projecte un vídeo sobre 
l’empresa, i una botiga de productes de la Fageda i un espai de 
degustació. 
El volum de visites a la cooperativa també té un impacte important a 
les altres empreses de l’entorn que ofereixen serveis turístics 
complementaris per aquests visitants. 

• Perfil de clients: 
o El perfil majoritari de client és públic català, molt públic familiar, 

interessat per la natura i també pel model d’empresa inclusiva de la 
cooperativa. 

o El 30% són centres educatius (de primària fins a universitats). 
o També tenen nombrosos grups organitzats 

TESTIMONIS D’EMPRESES DE LA ZONA 
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• Comunicació – 
o Web:    http://www.fageda.com/families-i-particulars 
o Xarxes Socials: 

 Facebook: https://www.facebook.com/lafageda 
 Twitter: https://twitter.com/fageda 
 Youtube:    https://www.youtube.com/user/LaFageda 
 Flickr:    https://www.flickr.com/photos/lafageda/sets 
 Pinterest: https://www.pinterest.com/fageda/ 

 
o Xarxes de treball: Soci Fundador de 2 xarxes de empreses socials i 

associacions sense ànim de lucre que treballen amb persones amb 
discapacitats. També té convenis amb diverses fundacions d’empreses 
i bancs diversos. 

 
Parc Natural 

 
- Com valora el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa? 

Molt bona valoració del Parc Natural, ha representat un plus a nivell d’imatge 
pel territori de la Garrotxa i ha suposat nombroses oportunitats econòmiques 
pels habitants i les empreses de la zona. També ha servit per recuperar i 
protegir espais on hi havia risc importat de degradació, com per exemple, el 
Volcà Croscat, on antigament s’hi feien extraccions de pedra i també hi havia 
hagut un abocador; o per regular els usos a la Fageda d’en Jordà. 

 
- Ha suposat una millora en quant a desenvolupament econòmic local? 

S’han creat noves empreses arrel de la declaració del Parc? 
La creació del Parc ha millorat el posicionament de tot el conjunt del territori, 
tant a escala local com internacional, i ha comportat la creació de noves 
empreses vinculades al turisme i a l’hostaleria. 

 
- Quins aspectes vinculats al Parc considera que són els més positius 

(usos del Parc, rutes senderisme i cicloturisme, centres 
d’interpretació, imatge que es transmet, palanca per arribar a clients 
internacionals, ...) ? 
La protecció de l’entorn, especialment d’alguns espais molt degradats o en 
risc de degradació important. També és molt positiu l’adequació del territori 
per la pràctica d’activitats a l’aire lliure, com el senderisme, el cicloturisme, 
etc. 

 
- I quins aspectes considera que són negatius? 

Els Centres d’Informació no disposen de recursos suficients. També la 
complicació que representa fer ampliacions i reformes a les finques, ja que es 
necessiten molts més permisos. Excés de visitants en moments puntuals 
també és un fet negatiu, però només passa en moments molt concrets de 
l’any, sobretot alguns caps de setmana de tardor. 
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Empresa: Grup Morera http://www.grupmorera.com/ 
 
Entrevistat: Isabel Morera - Gerent 

 
Model d’empresa: 

 
• Any de fundació: 1955 amb una botiga a Olot, any 2005 inici activitat al 

camp del turisme, amb l’obertura del restaurant i els apartaments Can 
Morera a Les Preses (Garrotxa). 

 
• Número i perfil dels treballadors: 

115 treballadors distribuïts en les tres línies de negoci diferents. 
 

• Productes i serveis: 
o Agrocomerç – 10 botigues a diferents punts de la demarcació de 

Girona i 45 treballadors. 
o Hosteleria – 2 restaurants (Can Morera- Les Preses i Restaurant la 

Braseria a Olot) i 3 allotjaments turístics (Apartaments Can Morera – 
Les Preses, Apartahotel Can Morera - Olot i Hotel Vall d’en Bas). 

o Royal Verd, empresa pròpia dedicada al sector de la jardineria 
professional i especialitzada en zones esportives, disposa de 60 
treballadors i té participacions en empreses similars d’altres països. 

• Comunicació – 
o Web: http://www.grupmorera.com/ 
o Xarxes Socials: 

 Facebook:    https://www.facebook.com/canmoreralavall 
 
Parc Natural 

 
- Com valora el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa? 

Molt bona valoració del Parc Natural, es tracte d’una zona privilegiada amb 
nombroses oportunitats de descobrir-lo de maneres diferents. Els visitants 
del parc es senten molt atrets pels paisatges i els diferents ambients del parc 
i el percentatge de repetició és molt elevat. 

 
També valora molt positivament la CETS (Carta Europea de Turisme 
Sostenible) ha fet que les empreses estiguin més conscienciades amb la cura 
de l’entorn i que millori la qualitat. Representa el paraigües de totes les 
activitats turístiques de la zona. 

 
- Ha suposat una millora en quant a desenvolupament econòmic local? 

S’han creat noves empreses arrel de la declaració del Parc? 
Si, ha suposat una millora molt clara pel sector turístic de la zona i ha fet que 
la zona de la Garrotxa sigui coneguda a nivell Europeu. S’han creat iniciatives 
interessants, per exemple, la Cuina Volcànica i altres iniciatives similars, i 
han sorgit noves empreses vinculades al turisme rural, a la restauració o a 
les activitats de descoberta en el medi natural. 
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- Quins aspectes vinculats al Parc considera que són els més positius 
(usos del Parc, rutes senderisme i cicloturisme, centres 
d’interpretació, imatge que es transmet, palanca per arribar a clients 
internacionals, ...) ? 
A través de la CETS es realitzen enquestes als visitants i aquestes valoren 
molt bé la informació proporcionada (els diferents establiments turístics del 
grup disposen de biblioteques pels seus clients), així com l’atenció al client. 

 
Els recursos econòmics que genera el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa són molt importants pel territori i els seus habitants. 

 
- I quins aspectes considera que són negatius? 

No hi ha cap aspecte que consideri negatiu, potser faltaria visualitzar més les 
empreses de la zona que estan incloses dins la CETS i potser faltaria més 
també involucrar a la població local perquè  coneguessin  millor el propi 
territori. 
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PARC NATURAL DE LA SIERRA Y CAÑONES DE GUARA 
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Data declaració 
 

 

 

Declarat Parc Natural el 27 de desembre de 1990. 
 

Figura de protecció 
 

 

 

Parc Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Zona de Especial Protecció per les 
Aus, Lloc d’Importància Comunitària (L.I.C) Guara Norte, Lloc d’importància 
comunitària Serra i Canyons de Guara i Lloc d’Importància comunitària Silves i Parc 
Cultural del Riu Vero. 

 
Situació geogràfica 

 
 

 

Situat al Prepirineu i al Nord de la Hoya de Huesca i de Somontano de Barbastro. 
Situació estratègica entre les estepes de l’Ebre i els Pirineus. Aproximadament a 117 
kilòmetres del Parque Nacional d’Ordesa y Monte Perdido (a aproximadament 2 
hores en cotxe) 

 
Extensió 

 
 

 

Ocupa una extensió de 47.453 hectàrees i 33.286 hectàrees de Zona Perifèrica de 
Protecció. La seva altitud màxima és de 2.077m (Tozal de Guara) 

 
Municipis que comprèn i comarques 

 
 

 

 Municipis: (15) Abiego, Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquézar, Arguís, Bárcabo, 
Bierge, Boltaña, Caldearenas, Casbas de Huesca, Colungo, Huesca, Loporzano, 
Nueno y Sabiñánigo 

 
 Comarques: Alto Gállego, La Hoya de Huesca, Sobrarbe y Somontano de 

Barbastro. 
 
 

Marca Turística 
 

 

 

Xarxa Natural d’Aragó 
Turismo de Aragón 
Sierra de Guara 

 
 

CARACTERÍSTIQUES 
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Hàbitats representatius i elements més rellevants 
 

 

 

 Flora: La situació estratègica del Parc Natural, entre les estepes de l’Ebre i els 
Pirineus, amb un clima entre atlàntic i mediterrani afavoreixen l’aparició d’espècies 
vegetals exclusives de la serra, per exemple, l’orella d’os i la corona de rei. El 
contrast de paisatge és destacat entre la vessant meridional, amb bosc mediterrani 
on predomina l’Alsina Solitària, i la vessant septentrional on predomina el roure de 
fulla petita (quejigo), l’Arbust Espinós, el Pi Larici i el Pi Silvestre. 

 
 Fauna: Els recursos faunístics estan associats a la varietat i el grau de conservació 

de la vegetació i a les formes singulars de relleu. El grup faunístic més destacat són 
les aus rupícoles amb importants poblacions reproductores dins el Parc Natural de 
trencalòs, aufrany, voltor comú, àguila reial, falcó pelegrí i mussol reial. Entre les 
aus forestals destaquen l’àguila marcenca i l’àguila cuabarrada. També hi ha 
presència de mamífers, per exemple, senglars, cabirols i llúdrigues i d’invertebrats, 
amb més de 137 espècies de papallones diürnes. 

 
 Gea: Formacions geològiques remarcables. El predomini de roca calcària al Parc 

afavoreix l’aparició de cavernes, avencs y dolines resultat de la dissolució de la roca 
per l’acció erosiva. Destaquen altres formes de relleu, com les malles i/o barrancs, 
formacions lligades a la circulació subterrània de l’aigua. Finalment, en les altures 
més altes de la serra de Guara (Tozal, Cabeza, Cubilas) es fa evident el modelatge 
periglacial, destacant les extenses glères de Tozal. 

 
 Patrimoni històric i arquitectònic més important: La presència humana al 

territori de la Sierra y Cañones de Guara es remunta a temps prehistòrics. Durant el 
Paleolític Superior (entre  els anys 40.000 y 10.000 a.c)  l’home prehistòric ja 
habitava a la Conca del riu Vero; en aquesta zona trobem manifestacions d’Art 
Rupestres i monuments megalítics. Destaquen les pintures paleolítiques de la Cueva 
de Fuente del Trucho. 

 
L’activitat agrícola i ramadera tradicional ha transformat el paisatge al llarg dels 
temps i en l’actualitat queden mostres d’aquests usos en camins tradicionals, ponts i 
passarel·les. La presència de l’home a la serra no ha sigut motiu de degradació, sinó 
de manteniment dels recursos que han perdurat fins l’actualitat en estat de 
conservació, quelcom que ha ajudat a la declaració de la zona com a Parc Natural. 
En l’actualitat han proliferat nous usos de tipus turístic-recreatiu, entre els que 
destaquen les activitats esportives en contacte amb la natura. 
En relació al patrimoni històric i arquitectònic destaca especialment el municipi 
d’Alquézar, a la comarca de Somontano de Barbastro. Declarat conjunt històric 
artístic, aquesta vila ofereix la possibilitat de reviure el passat medieval al recórrer 
els carrerons i racons emblemàtics. Destaca la Colegiata de Santa Maria la Mayor, 
monument i diverses rutes senyalitzades per visitar preses, molins i ponts, com el 
de Fuendebaños o Villacantal, d’alt interès històric i paisatgístic. 

 
Volum i tipologia de visitants 

 
 

 

El Parc rep una mitjana d’uns 230.000 visitants l’any, uns 3.000 dels quals visiten 
el centre d’interpretació de Bierge. Són molt destacables les visites de escolars cada 
setmana els centres d’interpretació reben 2 o 3 escoles gràcies als programes 
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educatius que ofereixen a les escoles d’Aragó (Informació contrastada a la reunió de 
DCB amb el director del Parc). 

 
Equipaments i serveis del Parc 

 
 

 

 Centres de visitants/d’interpretació: 
Centre d’Interpretació de Arguis 
Centre d’Interpretació de Santa Cilia de Pazano 
Centre d’Interpretació de Bierge: inclou Oficina de Desenvolupament Socioeconòmic 

 
 Xarxa de senders: Oferta de xarxa de senders (Fuentes del Puntillo y de la 

Tamara, Pacos de Morrano, Losa Mora-Otín, Tozal de Guara, San Martín de la Val de 
Onsera, Vadiello-San Cosme- El huevo, Barranco de la Pillera, Salto de Roldán – 
Peña de San Miguel, Sierra de Bonés, Pasarelas del Veros) i d’itineraris que inclouen 
pas per miradors (Vadiello, Salto del Roldán, Rio Vero), refugis (Fenales y Mesón de 
Sevil) i observatoris de fauna (Bierge, Santa Cilia de Panzano) 

 
 Punts d’informació: 

Oficina de Información de Lecina 
 
 Altres: 

Informació de recomanacions pel descens de barrancs, l’espeleologia, l’escalada, 
etc. 

 
Estructura organitzativa 

 
 

 

La direcció del Parc es porta des del “Servicio Provincial de Agricultura Ganadería y 
Medio Ambiente de Huesca”. L’Institut Aragonés de Gestió Ambiental (INAGA) 
s’encarrega de les autorització i els informes perceptius. 

 
La participació de la població i entitats locals en la gestió del Parc es canalitza a 
través d’un Patronat, l’òrgan consultiu i de participació social. Està format per unes 
50 persones, representants d’ajuntaments, sindicats, empreses turístiques, 
empreses d’activitats, agricultors, caçadors, etc. Concretament són membres de: 

 
Representants dels departaments: 

o Departamento de Presidencia 
o Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
o 2 representantes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
o 3 representantes del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad 

y Vivienda. 
o Diputación Provincial de Huesca 
o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 
Representants de les comarques de: 

o Comarca Alto Gallego 
o Comarca Hoya de Huesca 
o Comarca Sobrabe 
o Comarca Somontano 
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Representants dels ajuntaments de: 
o Abiego 
o Adahuesca 
o Ainsa-Sobrarbe 
o Alquezar 
o Arguis 
o Bierge 
o Boltaña 

Representants d’associacions: 
o Asociación Conservacionista 1ª 
o Asociación Conservacionista 2ª 
o Asociación Cultural y Medio Rural 
o Asociación Empresarios 
o Asociación Agraria 1ª 
o Asociación Agraria 2ª 

 
2 Representants de propietat privada: 

o Propiedad Particular 1ª 
o Propiedad Particular 2ª, 

 
o Caldearenas 
o Casbas de Huesca 
o Loporzano 
o Colungo 
o Huesca 
o Nueno 
o Sabiñanigo 

 
Representants d’institucions educatives i culturals: 

o Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) 
o CSIC 
o Universidad de Zaragoza 
o Museo Arqueológico Provincial, 
o Consejo de protección de la naturaleza (CPN) 

 
Personal del Parc: 

o Director del Parque, 
o Gerente, 
o Secretaria Patronato de Guara. 

 
Hi ha un gerent pel desenvolupament econòmic, encarregat de les accions de 
dinamització i les actuacions de desenvolupament socioeconòmic, a més d’un 
assessor tècnic dels espais naturals protegits encarregat de la planificació, 
supervisió i control dels espais naturals i finalment agents de protecció de la 
naturalesa i vigilants. 

 
Al Parc s’hi troba la Oficina de Desarrollo Socioeconómico del Parque Natural Sierra 
y Cañones de Guara, que actua de representant de la direcció al territori. Aquesta 
oficina té una persona dedicada als temes d’ús públic i de desenvolupament 
econòmic, que coordina un equip de manteniment format per 18 persones durant 8 
mesos i mig. També porta a terme projectes europeus, han participat en projectes 
Interreg POCTEFA i s’han presentant com a caps de fila d’un projecte Interreg 
EUROPE en temes d’accessibilitat. 

 
El funcionament d’aquesta estructura queda representat en aquest esquema: 
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El Parc rep aproximadament uns 600.000 €/anuals en inversions (senders, 
infraestructures, centres d’interpretació, vies d’escalada) i uns 60.000 €/anuals en 
subvencions. En total, des de la creació del Parc es calcula que s’han invertit uns 30 
milions d’euros. 

 
Pla d’usos i gestió 

 
 

 

El diferents Plans i Programes que serveixen de instruments de gestió en el Parc 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara són: 

 
 Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals: instrument jurídic de planificació 

l’objectiu del qual és definir i senyalar l’estat de conservació dels recursos i 
ecosistemes de l’àmbit territorial del Parc per concretar la normativa bàsica que ha 
de definir la gestió dels Espais Naturals Protegits que es declaren zona d’estudi. 
L’última modificació data de l’any 2001. 

 

 Pla Rector de Usos i Gestió: És l’instrument bàsic de gestió del Parc Natural. 
L’àmbit d’actuació del Parc es restringeix als límits de l’Espai Natural Protegit. Entre 
altres qüestions el PRUG defineix: 

o Normes, directrius i criteris generals per gestionar l’espai natural de 
manera que es garanteixi la seva conservació. 

o Zonificació dels espais en diverses categories en funció dels criteris definits en 
el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals. La zonificació determina: 

- Zones de reserva: constituïdes per àrees de major qualitat biològica. 
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- Zones d’ús limitat: zones on el medi natural es troba poc intervingut per 
l’acció humana i els ecosistemes de les quals presenten una alta qualitat. 

- Zones d’ús compatible: zones que per la seva extensió configuren unitats 
ambientals i paisatgístiques clares on la vegetació, la fauna i la flora 
s’han de desenvolupar de manera natural. El seu objectiu es possibilitar 
activitats d’oci i contemplació d’educació ambiental i interpretació de la 
naturalesa i aprofitament ordenada dels recursos naturals. 

- Zones d’ús general: àrees d’extensió reduïes preparades pel suport públic 
de major intensitat per ser de menor qualitat natural. 

o Normes per regular les activitats de caràcter econòmic i recreatiu que es 
desenvolupen dins l’espai protegit. 

o Directrius de protecció, conservació, administració, investigació, interpretació 
dels fenòmens naturals, educació ambiental, ús públic, gaudi dels visitants i 
progrés socioeconòmic de les comunitats residents a la zona protegida  i 
pròxima. Entre les quals accions de: 

- Programes d’actuacions i conservació del seguiment ecològic 

- Foment de l’agricultura tradicional 

- Adequació de la gestió ambiental als objectius de conservació 

- Promoure la protecció i conservació del patrimoni cultural del Parc 

o Propostes d’ajudes tècniques i econòmiques destinades de forma específica a 
compensar les limitacions que deriven de les mesures de protecció i conservació. 

 
 

 
 
 
 Sistema de Qualitat Turística: instrument per la gestió de l’ús públic i turístic del 

Parc i assegurar l’atenció i satisfacció dels visitants. Està basat en les normes ISO 
9000. 
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 Programa d’Ús Públic: instrument de gestió, implementat l’any 2015 per 
fomentar l’ús, l’oci i la recreació, i eina per la interpretació i educació ambiental, la 
seguretat i el manteniment de infraestructures. 

 
 Programa de Seguiment Ecològic: instrument per la monitorització a través 

d’indicadors científics per avaluar l’estat de conservació dels sistemes ecològics i 
recursos naturals del Parc Natural, la repercussió de les actuacions de gestió 
implementades i el grau de compliment dels objectius marcats. En elaboració. 

 
 Pla de Desenvolupament Socioeconòmic: Des de 2005 existeix la Gerència de 

Desenvolupament Socioeconòmic, que està elaborant un pla per fomentar el 
desenvolupament socioeconòmic dels municipis de l’entorn i millorar la qualitat de 
vida dels seus habitants. 

 
Programa d’activitats del Parc 

 
 

 

Projeccions audiovisuals, exposicions interactives, exposicions, programes 
interpretatius i educatius, senderisme, senderisme aquàtic, descens de barrancs, 
banys en (badines, pozas) 

 
Programes de qualitat 

 
 

 

 Q de qualitat turística espanyola: Certificació obtinguda el 2007. 
 Premi EDEN (European Destinations of Excellence) l’any 2013 per l’aposta 

que s’ha fet per fer accessible el parc i les seves infraestructures (miradors, 
seders, centres d’interpretació,...) a persones amb diferents tipus de 
discapacitats. 

 Implementació del Sistema de Qualitat en el Parc Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara. Certificació el març de 2007. 

 Altres: ISO 9001:2000, EMAS (2007). 
 Política de qualitat del Parc Naturals de Sierra y Cañones de Guara 
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Característiques de la web 
 
Pàgina pròpia del Parc dins la web del Govern d’Aragó:  
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Desarroll  
oRuralSostenibilidad/AreasTematicas/MA_RedNaturalAragon/EspaciosIntegranRedNa  
turalAragon/EspaciosNaturalesProtegidos/RedEspaciosNaturalesProtegidos/ci.03_Par  
que_Natural_Sierra_Ca%C3%B1ones_Guara.detalleVisita 
Conté informació general del Parc molt completa (termes municipals, comarques, 
extensió, altitud, elements d’interès, figures de protecció, instruments de gestió 
etc.) i sobre el patrimoni natural i els equipaments i serveis oferts pel Parc. La 
pàgina inclou informació detallada de: les xarxes de senderisme (mapa i explicació 
en PDF), les infraestructures d’ús públic, l’accessibilitat i les activitats dels centres 
d’interpretació, els observatoris i els senders; explicació detallada de la normativa, 
un apartat de publicacions, un apartat de galeria i, finalment, un apartat per 
queixes i suggeriments. Manca informació sobre allotjament i patrimoni 
arquitectònic i cultural. 

 
També hi ha informació turística del Parc a la web xarxa natural d’Aragó disponible 
en castellà: http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=58 
Conté una descripció completa de les principals atraccions del Parc (fauna, flora i 
paisatge), del patrimoni natural i dels equipaments i serveis que s’ofereixen al Parc. 
Inclou informació detallada de: les xarxes de senderisme (mapa i explicació en 
PDF), les infraestructures d’ús públic, accessibilitat i activitats dels centres 
d’interpretació, als observatoris i als senders; explicació detallada de la normativa, 
un apartat de publicacions, un apartat de galeria i finalment un apartat per queixes i 
suggeriments. Manca informació sobre allotjament i patrimoni arquitectònic i 
cultural. 

 Links d’interès (consultats per última vegada el 22 de maig del 2015): 

Red natural de Aragón: 
http://www.rednaturaldearagon.com/ 
Turismo Aragón:  
http://www.turismodearagon.com/es/ 

 

La major part de les poblacions incloses donen informació del Parc o d’activitats 
relacionades. 
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Establiments d’allotjament i places dels municipis de l’àrea del Parc. Pes específic (en %) a nivell d’establiments i places turístiques, sobre el total dels municipis. 

 

 
Municipi 

 

 
Hotels 

 

 
places 

 

 
Càmpings 

 

 
places 

 
 

Turisme 
Rural 

 

 
places 

 
 

Apartaments 
turístics 

 

 
places 

 
 

Restaurants 
i bars 

Total 
allotjaments 

(sense 
restaurants) 

 
 

Total 
places 

Abiego 1 11 0 0 10 90 0 0 3 14 101 

Adahuesca 0 0 0 0 4 35 7 24 2 13 59 

Aínsa-Sobrabe 13 624 1 600 35 246 46 233 31 126 1703 

Alquézar 5 117 2 801 22 148 21 80 17 67 1146 

Arguís 1 13 0 0 2 17 4 13 3 10 43 

Bárcabo 1 17 1 90 8 44 4 14 1 15 165 

Bierge 7 250 2 695 6 58 1 5 12 28 1008 

Boltaña 3 433 1 1770 14 11 11 50 9 38 2264 

Caldearenas 0 0 1 168 3 18 2 12 3 9 198 

Casbas de 
Huesca 

 
0 

 
0 

 
1 

 
212 

 
11 

 
95 

 
5 

 
30 

 
1 

 
18 

 
337 

Colungo 1 26 0 0 7 69 7 42 1 16 137 

Huesca 20 1159 1 200 3 24 0 0 372 396 1383 

Loporzano 0 0 0 0 11 72 4 16 3 18 88 

Nueno 0 0 1 136 2 24 3 15 3 9 175 

Sabiñánigo 18 853 2 1263 11 77 27 116 82 140 2309 

TOTAL 70 3503 13 5935 149 1028 142 650 543 374 11116 

% sobre el total 
d'establiments 
dins el parc 

 

18,7% 
  

3,5% 
  

39,8% 
  

38,0% 
    

% sobre el total 
de places dins 
la zona del parc 

  

31,5% 
  

53,4% 
  

9,2% 
  

5,8% 
   

ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 
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Tipologia de les empreses 
 

 

 

Segons les dades dels establiments turístics als municipis que formen part del Parc 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara: 

 
Cal destacar, en primer lloc, que els tipus d’allotjament més habituals són els de 
turisme rural. Hi ha 149 establiments de turisme rural que representen gairebé el 
40% dels allotjament a la zona. No obstant, són establiments de petites 
dimensions. Així ho indica el nombre de places; només 1028, el que representa un 
9,2% de les places d’allotjament a la zona del Parc. Així mateix, també és 
destacable el nombre d’apartaments turístics (142), un 38% dels allotjaments a la 
zona amb un total de 650 places (el 5,8%). Aquestes dades evidencien la 
importància del turisme rural a la zona. 

 
Els hotels són la tercera forma d’allotjament més freqüent i representen un 19% 
dels allotjaments i un 31,5% de les places a la zona. La majoria d’hotels es 
concerten als municipis més grans, especialment a Aínsa-Sobrabe, Huesca i 
Sabiñánigo. 

 
A la zona del Parc hi ha 13 càmpings amb 5935 places. La capacitat dels càmpings 
és elevada, essent aquest tipus d’allotjament el que concentra més de la meitat de 
places a la zona. 

 
En relació al conjunt de la comarca la importància relativa del Parc és destacada, ja 
que els municipis que en formen part concentren un volum molt rellevant d’oferta 
turística en allotjaments i serveis de restauració. 

 
Les empreses d’activitats de turisme actiu i de natura són molt importants al 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Des de guies freelance que 
ofereixen rutes de senderisme fins a empreses d’activitats amb catàlegs de 
propostes molt amplis (barranquisme, BTT, espeleologia, escalada, ràfting, 
muntanyisme, esquí, raquetes o vies ferrades) passant per hípiques, parcs 
d’aventura, paintballs o cellers de vins que realitzen visites a les bodegues i tasts, 
les empreses d’activitats turístiques són un dels principals motors econòmics de la 
zona de la Sierra de Guara. Algunes d’elles disposen de segells de qualitat i un 
reconeixement molt important, amb trajectòries consolidades des de fa molts anys. 

 
 

La zona estrictament protegida ocupa una extensió de 47.453 hectàrees mentre 
que la zona perifèrica de protecció n’ocupa 33.286. Els municipis del Parc, que 
pertanyen a 4 comarques diferents, es troben molt despoblats, i tot i la intensa 
activitat turística que hi ha a la zona, en total hi viuen uns 300 habitants 
concentrats sobretot a la zona sud del Parc. 
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PARC PYRENEES CATALANES 
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Data declaració 
 

 

 

Creat l’any 2004. L’any 2009 es va unificar amb el Parc Natural Regional dels 
Pirineus Ariège. 

 
Figura de protecció 

 
 

 

Sis llocs inclosos a la Xarxa Natura 2000, set reserves naturals (Conat, Eyne Valley, 
Jujols, Mantet, Noedes, Nyer i Py), 8 llocs més destacats 

 
Situació geogràfica 

 
 

 

Zona de Muntanya situada a l’extrem sud de la regió del Languedoc-Roussillon, 
defineix la frontera entre Espanya i Andorra en línia amb els Pirineus. 

 
Extensió 

 
 

 

137 hectàrees amb pics d’entre 300 i 3.000 metres d’altitud. 
 

Municipis que comprèn i comarques 
 

 

 

Municipis: Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Ayguatébia-Talau, Bolquère Bourg- 
Madame, Campôme, Canaveilles-Llar. Casteil, Catllar, Caudiès-de-Conflent , Conat- 
Betllans, Corneilla-de-Conflent, Dorres, Egat, Enveitg, Err, Escaro-Aytua, Estavar , 
Eyne, Fillols, Fontpédrouse, Fontrabiouse, Font-Romeu-Odeillo-Via, Formiguères, 
Fuilla, Jujols, La Cabanasse. La Llagonne, Latour-de-Carol, Les Angles, Llo,Mantêt : 
Matemale. Molitg-les-Bains, Mont-Louis, Mosset, Nahuja, Nohèdes, Nyer, Olette- 
Evol, Oreilla, Osséja, Palau-de-Cerdagne, Planès. Porta, Porté-Puymorens, 
Puyvalador, Py, Railleu, Réal, Ria-Sirach; Sahorre, Saillagouse, Saint-Pierre-dels 
Forcats, Sainte-Léocadie, Sansa, Sauto-Fetges, Serdinya-Joncet , Souanyas- 
Marians,  Targasonne,  Taurinya;  Thuès-entre-Valls;  Ur,  Urbanya,  Valcebollère: 
Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflen. 

 
 Províncies: Regions de Capcir, Cerdanya i Conflent. 

 
Marca Turística 

 
 

 

Pirineus 
 

Hàbitats representatius i elements més rellevants 
 

 

 

 Flora: Amb influències climàtiques mediterrànies, atlàntiques i de muntanya, al 
Parc s’hi poden descobrir més de 1.000 espècies vegetals i animals. Destaca com a 
espècie vegetal el lliri del Pirineu. 

CARACTERÍSTIQUES 
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 Fauna: El Parc concentra diverses espècies en perill d’extinció i vetlla per la seva 
conservació. Entre les espècies més destacades trobem: llúdrigues, ossos i 
especialment aus rapinyaires; entre aquestes destaquen el trencalòs, el voltor 
comú, el milà reial i l’aufrany. Totes les aus rapinyaires tenen un grau de protecció 
especial dins el Parc. Així mateix, el gall està considerada una espècie d’interès 
important. El gall (Grand Tétras) és una de les espècies més emblemàtiques dels 
Pirineus on hi viuen entre 3.000 i 5.000 individus, aquesta espècie també té un grau 
de protecció superior dins el Parc Natural. 

 
 Gea: La formació geològica del Parc està condicionada per les influències 

climàtiques mediterrànies, atlàntiques i de muntanya. Aquesta diversitat de clima 
s’observa en la distinció de 3 regions amb diferents ambients: Capcir, la Cerdanya i 
el Haut-Conflent. A l’àmbit del Parc i amb característiques diverses per la seva 
situació destaquen tres massissos: el massís de Carlit, el massís de Madres i el 
massís del Puigmal. 

 
 Patrimoni històric i arquitectònic: La zona del Parc és testimoni del pas del 

temps i l’evolució de les societats, i diversos punts històrics i municipis caracteritzen 
la zona. Destaquen especialment l’Abadia de Sant Martí de Canigó, situada al massís 
del Canigó, el Fort Libéria, del segle XVII, Montlluís ciutadella fortificada, i les 
muralles de Vilafranca de Conflent. Destaquen els 3 conjunts d’aigües termals 
propietats de 3 establiments turístics (Dorres, Llo i Saint-Thomas) i El Tren Groc, 
una emblema dels Pirineus que supera un desnivell de 1.200 metres d’altitud i és un 
element clau de desenvolupament turístic. 

 
Així mateix, des del Parc també es vetlla per la protecció del llegat català, per 
exemple, a través de fomentar el bilingüisme en la promoció turística amb l’objectiu 
d’afirmar la identitat local i augmentar l’atractiu del territori. 

 
Volum de visitants 

 
 

 

Segons  dades  de  la  web  del  Parc,  hi  ha  una  mitjana  de  5  milions  de 
pernoctacions anuals. 

 
Equipaments i serveis del Parc 

 
 

 

 Centres de visitants/d’interpretació: La Casa del Parc situada al Parc Olette a 
l’antiga granja de la Bastide, és el centre d’interpretació on s’hi fa la gestió, el 
desenvolupament del patrimoni natural i històric i la recepció dels visitants. Té 
capacitat per acollir reunions de treball, videoconferències i una part de recepció i 
promoció del territori. 

 
 Xarxa de senders: A la web del Parc es detallen diverses rutes per fer a peu, amb 

raquetes, amb BTT, esquiant, a cavall o amb ase. Per les rutes a peu s’han editat 
les “topo-guies” o “Petites Guies de Senderisme” que presenten alguns  dels 
itineraris segons nivell, hores i jornada. Per exemple: 

 
• Senderisme al Capcir i a l’Alt Conflent - 32 excursions a peu 
• Senderisme a la Cerdanya - 26 itineraris pedestres 
• Senderisme a la vall del Cadí i al massís del Canigó - 13 itineraris pedestres 
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• Senderisme a la Vall de la Castellana i al massís del Madres - 13 itineraris 
pedestres 

• Senderisme en el cantó d’Olette - 31 itineraris pedestres 
• Guia de camins de proximitat al voltant de Font-Romeu, Bolquera i Pirineus 2000 

- 31 itineraris pedestres 
 

També s’ofereix informació de les sortides d’un dia pel Parc, així com informació 
d’activitats per a grups i rutes adaptades per a persones amb discapacitat. 

 
 Punts d’informació: La casa de la Vall (informació de la Reserva Natural d’Eina), 

Casa de la Reserva Natural de Nohèdes, Casa Capcir (La Llagonne), Oficina de 
Turisme dels Angles, Oficina de Turisme de Mont-Louis i Informació Turística a 
Vilafranca de Conflent 

 
 Altres: Forn Solar d’Odeillo, laboratori reconegut internacionalment per la conversió 

i emmagatzematge d’energia, es pot visitar. Les coves de Fontrabiouse visitables i 
molt equipades (àrea de pícnic, botiga, punt d’informació, espai de menjar ràpid, 
etc. 

 
Estructura organitzativa 

 
 

 

L’òrgan de decisió del Parc Natural dels Pirineus Catalans és el Comitè del Parc 
Regional dels Pirineus Catalans Unió i Comerç (Comité Syndical). Està format 
per 100 delegats titulars i s’estructura en 4 grups que representen els 4 col·legis 
més grans (Communauté de Communes Capcir Haut Conflent, Communauté de 
Communes Pyrénées Cerdagne ) el Col·legi general (Collège du Conseil général des 
Pyrénées-Orientales) i el Col·legi de la regió del Parc (Collège de la Région 
Languedoc-Roussillo) així com representants dels municipis de la zona. 

 
L’oficina (Bureau) sindical està integrada pel president i 13 vicepresidents que 
s’encarreguen de la gestió diària del Parc. Format per 8 comissions: Comissió de 
Turisme Sostenible, Comissió de Vida Local, Comissió d’Àrees de Natura i 
Biodiversitat, Comissió de Recursos Econòmics Locals, Comissió de Vida, Comissió 
de Cooperació, Comissió d’Avaluació, Comissió de Finances. Les comissions 
s’encarreguen de fer propostes i del seguiment de l’activitat del Parc. 

 
Finalment i en funció de les decisions i directrius que es desprenen d’aquests 
òrgans, l’equip tècnic del Parc realitza les actuacions corresponents. Està format per 
un equip directiu, secretaria, àrea de recursos i patrimoni, àrea d’espais naturals i 
àrea de comunicació. 

 
Pla d’usos i gestió 

 
 

 

El document de gestió general del Parc és la Carta del Parc Natural Regional dels 
Pirineus Catalans. Aquest document defineix l’agenda conjunta pel coneixement i la 
protecció del patrimoni, el desenvolupament econòmic sostenible, la millora de les 
condicions de vida, la promoció turística i la creació de noves empreses. 
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Programa d’activitats del Parc 
 

 

 

Diverses propostes a la web del Parc (també en català i castellà) per realitzar 
diverses activitats com per exemple senderisme, BTT, esquí, rutes a cavall, per a 
grups, sortides d’un dia, activitats a l’aigua (caiac, pesca i barranquisme), així com 
altres propostes en relació al patrimoni cultural i gastronòmic de la zona. 

 
 

Programes de qualitat 
 

 

«Qualité Sud de France» Certificació de qualitat pels allotjaments turístics. 
 
 
 

Característiques de la web 
 

 

 

Pàgina web del Parc a http://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/ on hi ha informació 
molt detallada i completa sobre el territori i la situació del Parc, la institució, la seva 
organització i els plans d’ús i regulació. També del Parc en sí, el seu funcionament i 
les seves característiques. Inclou informació de les accions de protecció, els 
projectes que s’estan desenvolupament i les accions en relació a l’energia, 
l’urbanisme, els productes d’agricultura, els espais naturals i el patrimoni cultural. 

 
L’oferta i informació turística de la zona està disponible a la pàgina web:  
http://www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com/. Aquesta web està disponible en 
anglès, català, castellà, francès i alemany. La web permet descobrir el patrimoni 
natural i cultural del Parc, organitzar el viatge, consultar activitats, rutes, 
allotjaments i punts de restauració. També ofereix informació de localització i 
accessos, de les oficines d’informació i contacte. 
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Establiments d’allotjament i places dels municipis de l’àrea del Parc. 
 

Hotels i hostals 13 
Xalets i apartaments 2 

Cases rurals 14 
Habitacions a lloguer 14 
Centres de Vacances 2 

Càmpings 5 
Refugis 4 

Restaurants 2 
 

Aquests allotjaments són els que apareixen a la pàgina web d’informació turística 
del Parc Natural dels Pirineus Catalans i que s’han acreditat com a tal perquè estan 
compromesos amb la marca del Parc i els serveis d’acollida. A aquests establiments 
se’ls exigeix els requisits següents: 

 
• revisió i sostenibilitat dels establiments (tipus de renovacions, arquitectura, 

consum de gas, aigua i electricitat) 
• coneixement del territori del Parc 
• compromís per donar a conèixer el patrimoni cultural i natural 
• compromís per donar a conèixer els productes locals 

 
L’activitat principal a la zona és el turisme. Com a espai natural excepcional, el Parc 
Natural dels Pirineus Catalans atrau molts visitants que volen practicar senderisme, 
cicloturisme i esquí, o que volen descobrir el patrimoni natural i cultural de la zona. 
En total, el Parc genera una mitjana de 5 milions de pernoctacions l’any. 

 
En l’actualitat, han augmentat molt les estades curtes, els turistes busquen més 
singularitat i sobretot s’han incrementat  molt les demandes de sostenibilitat i 
conservació, tant pels allotjaments i serveis com per les activitats i programes que 
es donen a l’àmbit del Parc. Una de les prioritats és diversificar l’oferta turística per 
disminuir la temporalitat. És destacat el paper del senderisme i el projecte “Rando 
Pirineus” en el desenvolupament del turisme actiu i de natura a la zona, són rutes 
amb molt potencial turístic també a nivell transfronterer. És un projecte dissenyat 
per autoritats locals franceses, andorranes i espanyoles amb l’objectiu de crear una 
xarxa de rutes de senderisme que s’estén des de la Seu d’Urgell fins al Canigó. 

ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 
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Data declaració 
 

 

 

1994 
 

Figura de protecció 
 

 

 

El Parc Natural està zonificat en diversos àmbits en funció dels diferents graus i 
tipus d’utilització, en zones d’ús intensiu, zones d’ús extensiu i zones d’ús restringit. 
Dues reserves integrals (bosc d’Altube i el barranc de Borta), 7 zones de reserva 
(Alzin d’Altube, Penya d’Aldamin, àrea de Aizgorrigane, Pinar d’Indusi, Bjadi, 
Aiguamolls d’Altube, Sauceda), zones de protecció, zones de conservació activa I i 
II, zones de progressió ecològica, zones de potenciació forestal i ramadera, zones 
de cultiu i zones urbanes i d’infraestructura. 

 
Situació geogràfica 

 
 

 

El Parc Natural està situat al País Basc, entre els límits dels territoris històrics de 
Àlaba i Biscaia i forma part de la línia de muntanyes que separa les aigües que van 
cap al mar Cantàbric de les que desboquen a la conca mediterrània. 
Geogràficament, queda limitat per les valls d’Orzoko i Arratia al nord, i per les de 
Zigoitia, Zuia i Urkabustaiz al sud. 

 
Extensió 

 
 

 

20.16 hectàrees 
 

Municipis que comprèn i comarques 
 

 

 

 Municipis:(7) Villaro, Artea, Orozco, Ceánuri, Ceberio (Biscaia) Cigoitia, Zuia, 
Urcabustaiz (Àlaba) 

 Províncies: Àlaba, Biscaia. 
 

Marca Turística 
 

 

 

Eukadi. Baque country (Euskadi Gastronomika) 
 

Hàbitats representatius i elements més rellevants 
 

 

 

 Flora: vessants i valls recoberts per extenses masses de faig i roure. Els vents 
humits, procedents de la vall de Altube han permès el desenvolupament de la 
fageda per sota de la seva altitud idònia. Destaquen els colors vius de brucs i 
falgueres. Els rius estan flanquejats per verns i desmais que frenen les embranzides 
dels corrents. Com a testimoni d'èpoques més càlides perviuen les alzines i els 
arboços. 

CARACTERÍSTIQUES 
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 Fauna: hi ha una amplia representació d'espècies: aus rapaces forestals (falcó, 
esparver, àguila marcenca) i rupícoles (falcó pelegrí, aufrany), mamífers (gat 
salvatge, cérvol, fura, fagina, liró gris o marta). Les tolles i aiguamolls alberguen 
una bona representació d'amfibis (tritó alpí i granota àgil). Destaca entre les aus 
carronyeres, el voltor comú que té el Parc com a part del seu territori, però prové 
majoritàriament dels Parcs més propers: el Parc Natural de Urkiola i de la Serra 
Salvada i del Parc Natural de Valderejo. 

 
 Gea: el relleu del Parc destaca pel contrast entre muntanyes calcàries i 

sedimentaries. El cim del Gorbeia i el de Oderiaga, ambdues d’estrats sedimentaris i 
silicis, presenten un perfil arrodonit, mentre que el cim Aldamin o les penyes 
d’Itxina són calcàries i de relleu més vertical, escarpat i d’altitud mitjana. El vessant 
mediterrani consta de valls àmplies i obertes per sobre dels 500 metres sobre el 
nivell del mar. 

 
 Patrimoni històric i arquitectònic: el Parc Natural de Gorbiea és molt més que 

elements naturals i riquesa paisatgística; conèixer el Parc permet gaudir de les 
seves llegendes, l’art, la gastronomia i l’entorn rural. La relació ésser humà-natura 
ha estat equilibrada i ha permès que, desprès de segles d’explotació dels recursos 
naturals en l’actualitat, l’espai presenti un estat òptim de conservació i que a més es 
mantinguin les tradicions i el llegat cultural. Trobem diversos elements d’interès 
destacats per visitar. És especialment coneguda la “Cruz de Gorbeia”, una creu de 
ferro de 18 metres, que corona el mont Gorbeia; a la creu i a 1475m d’altitud hi ha 
incrustada una taula d’orientació, amb un diàmetre de 80 cm i una placa de lava 
esmaltada. Així mateix, dins el Parc hi ha unes 13 ermites, la més important l’ermita 
de Nuestra Señora de las Nieves. Així mateix, al voltant del Parc hi ha molts pobles 
amb un interessant patrimoni cultural: esglésies, ermites, dòlmens i molts altres 
monuments que expliquen la història de l’ésser humà al voltant de Gorbeia. 

 
Volum de visitants 

 
 

 

Dades de 2011: 7.647 visites al Centre d’ Interpretació d’Areatza a Biscaia i 
13.913 visites al de Sarria (Àlaba). 

 
Equipaments i serveis del Parc 

 
 

 

 Centres de visitants/d’interpretació: Centre de Baias a Sarria (Zona alabesa). 
Centre de Areatza (Zona biscaïna) 

 
 Xarxa de senders: Senders Biscaia: Lobantzo (10,3km 2h i 30 minuts, dificultat 

mitjana – baixa) Arenko Harria (5,6 km, 1h i 45 minuts, dificultat mitjana) 
Zastegi (8,3 km, 2h i 40 minuts, dificultat mitjana – baixa) Gallartu (2,7 km, 50 
minuts, dificultat mitjana – baixa) Pagomakurre (10.2 km, 3h, dificultat baixa) 
San Justo (2,3 km, 50 minuts, dificultat alta) Atxurri (8,4 Km, 2h 50 minuts, 
dificultat mitjana) Senders Àlaba: Garrastatxu (5,4 Km, 1h i 40 minuts, dificultat 
mitjana) Altube (7,2 Km, 1 h i 55 mintus, dificultat baixa) Bayas – Gorbeia (10 
km, 3h i 15 minuts, dificultat mitjana – alta) Zárate (5km, 1h i 25 minuts, dificultat 
mitjana) Murua (8,1 km, 2 hores i 40 minuts, dificultat mitjana) Zubialde- 
Egillolarra (8,5 km, 3h i 15 minuts, dificultat mitjana – alta) Etxaguen (4km, 1h i 
15 minuts, dificultat baixa) 
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Veure mapa de rutes i informació específica a:  
http://www.gorbeiaeuskadi.com/upload/GORBEIA_Sendas_Mapa_Castellano.pdf  
http://www.gorbeiaeuskadi.com/upload/GORBEIA_Sendas_Trasera_Castellano.pdf 

 

 Punts d’informació: 
Oficina de Turisme de Murgia (del 19 de març a l’1 de novembre) 
Oficina de Turisme de Orozko (temporada d’estiu) 

 
 Altres: Itineraris Autoguiats 

 
• Menhir de Arlobi 
• Las Burbonas 
• Canteras-Arzegui-Cueva de Mairuelegorreta 
• Txintxularra 

 
 
 
 

Estructura organitzativa 
 

 

 

L’administració del Parc Natural de Gorbeia correspon als òrgans competents de les 
Diputacions Forals del Territoris d’Àlaba i Biscaia, que gestionaran el Parc segons els 
convenis i altres formes de col·laboració considerant allò establert al Pla Rector 
d’Usos i Gestió. 

 
El Patronat del Parc Natural és l’òrgan col·laborador i assessor en la gestió. El 
President del Patronat és anomenat pel Govern Basc a proposta conjunta dels 
òrgans responsables de la gestió del Parc. 

 
El Patronat està integrat per: 

• 1 representant del Departament d’Agricultura i Pesca, 
• 1 representant de la gestió del Parc Natural de cada Diputació Foral 

(Biscaia i Àlaba), 
• 3 representats de les entitats locals menors, 
• 1 representant de les associacions científiques del País Basc, 
• 1 representant de les associacions ecologistes i conservacionistes, 
• 1 representant de l’associació o comunitat de propietaris de prats, 
• 1 representant de les associacions agràries principals (Organització 

professional Agrària, la Federació d’Agricultura de Muntanya del País 
Basc) 

• 1 representant de clubs i  associacions de caça i pesca de l’àrea 
d’influència del Parc, 

• el director de conservació del Parc, 
• 1 secretari nombrat pel president (amb veu però sense vot). 
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Pla d’usos i gestió 
 

 

 

Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals que estableix les bases legals de protecció i 
ordenació. 
Pla Rector d’Usos i Gestió del Parc Natural que estableix les normes, directrius i 
criteris generals per gestionar l’espai natural; normes per l’ordenació de les 
activitats econòmiques i recreatives que es desenvolupen dins l’espai natural; les 
directrius per l’elaboració dels programes que es desenvolupen, els objectius 
concrets de l’espai en relació a la protecció, la conservació, la  investigació, 
l’educació ambiental, l’ús públic i el progrés socioeconòmic de les comunitats que 
viuen en la zona d’influència del Parc. 

 
Programa d’activitats del Parc 

 
 

 

Existeixen àrees recreatives equipades, possibilitat de fer visites culturals, 
programes educatius, senderisme, hípica, bicicleta, activitats de temps lliure, 
dinamització, sortides de muntanya, rally, fotografia, jornades micològiques. 
També s’ofereixen visites guiades al Parc amb cita prèvia. Així mateix, a la web del 
Parc s’ofereixen “Experiencias Gorbeia” productes de diverses temàtiques, per 
exemple, “Pícnic sobre caiac” i “Pastor per un dia” o “Golf entre muntanyes” o 
“Safari a cegues” que inclouen l’activitat i poden incloure allotjament, restauració i 
altres serveis. 

 
Programes de qualitat 

 
 

 

AENOR i Q de qualitat turística 
 

A nivell autonòmic i només a la part alabesa del Parc Natural: Ekoscan. Sistema 
certificable de gestió de la millora mediambiental que ha dissenyat la Societat 
Pública del Departament de Medi Ambient i Ordenació del Territori del Govern Basc. 
És una eina per realitzar el diagnòstic econòmic-ambiental que té com a objectiu 
detectar aquelles fragilitats en l’activitat econòmica i mediambiental per buscar 
possibilitats de millorar. 
Premi Turisme Basc 2012 (Menció Especial) 
FITUR 2012 Millor producte de natura 
Premis Alimara 2012 

 
Característiques de la web 

 
 

 

Pàgina del Parc Natural de Gorbeia a:  
http://www.gorbeiaeuskadi.com/ 

 

Pàgina molt completa. Amb informació general del Parc i dels municipis de la zona, 
així com informació turística detallada i productes organitzats per categories 
d’interès: llocs d’interès, natura i Parcs, museus, circuits amb cotxe, visites guiades, 
rutes i itineraris. Finestra especial de “Experiencias Gorbeia”, productes que 
s’ofereixen a l’àmbit del Parc Natural. També inclou informació d’allotjaments i 
establiments de restauració i una guia útil (com arribar, oficines de turisme, centres 
d’informació, fulletons etc.). La pàgina informa del temps i té una central de 
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reserves (link inactiu) i un apartat de pròxims esdeveniments. És una web atractiva 
amb moltes fotografies. Disponible en castellà, basc i anglès. 

 
Pàgina del Parc Natural de Gorbeia a la pàgina de Àlaba a  
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046480650&pagename=Diputa  
cionAlava%2FPage%2FDPA_listado 

 

Conté informació general i de contacte, descripció del Parc, temporada i horaris, 
instal·lacions, situació geogràfica, accessos i mapa, patrimoni natural i cultural. 
Inclou poques fotografies de l’entorn. No obstant no hi ha dades sobre l’oferta 
d’allotjament i indrets d’interès als municipis que conformen el Parc. 

 
Pàgina del Parc Natural de Gorbeia a Turisme Euskadi:  
http://turismo.euskadi.eus/es/espacios-naturales/parque-natural-de-gorbeia/aa30-  
12375/es/ 
Informació general i enllaços d’interès. Inclou informació turística: on dormir i 
menjar, empreses de turisme actiu a la zona, rutes de senderisme i propostes 
d’activitats. 

 
 Links d’interès (consultats per última vegada el 21 de juny de 2015): 

 
Basque Tour  
http://www.basquetour.net/ 
Turisme Euskadi  
http://turismo.euskadi.eus/es/ 
Turisme a Àlaba 
http://www.alavaturismo.com/es/index.php 
Turisme Biscaia  
http://www.mybilbaobizkaia.eus/portada/index.asp 

 

Xarxes socials (enllaç directe a les xarxes socials de Visit Eurkadi, molta visibilitat 
des de la web) 
Facebook:   https://www.facebook.com/Visit.Euskadi 
Twitter: https://twitter.com/i_euskadi 
Flickr:    https://www.flickr.com/photos/euskaditurismo 
Youtube:    https://www.youtube.com/user/TurismoEuskadi 
Instagram:   https://instagram.com/visiteuskadi/ 
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Establiments d’allotjament i places dels municipis de l’àrea del Parc. 
 

Establiments d’allotjament dels municipis de l’àrea del Parc 

  
Hotels i motels 

Agroturisme 
i cases 
rurals 

 
Apartaments 

Bars i 
Restaurants 

Villaro/Areatza 1   18 
Artea  1  7 
Orozko 1 3  17 
Ceánuri 3 5  5 
Ceberio    8 
Cigoitia  2  3 
Zuia 3 1 1 12 
Urcabustaiz 1 2  7 
 
Total 9 14 1 77 

 

Com s’observa a la taula, a l’àmbit del Parc de Gorbeia hi ha principalment 
allotjament d’agroturisme i cases rurals, seguides per hotels. Només hi ha un 
apartament turístic. Així mateix, a l’àmbit del Parc trobem 77 bars i restaurants. 
A la web del Parc Natural s’informa dels productes de Gorbeia: productes artesans 
(ceràmica i fusta); productes agroalimentaris (formatge, sidra, mel, pastís basc, pa 
artesà, txakoli, melmelades i confitures). També informa dels productors a cada 
municipi: 

 
- Villaro/Areatza: Panaderia Zamakona 
- Orozko: Naturmendiola (mermeladas, membrillos, zumos), embutidos Pedro 

Martín, txakoli Bizkai Barne, quesería Malatsa, Queso de oveja Esnetik koop, 
pastel vasco y pan Betiko Ogia, pastel vasco y pan Pablo Azkoaga y Julia 
Barberena, pastel vasco y pan Teresa Petralanda y Janire Goikuria, pan y 
pastel vasco de Orozko Ana Añibarro 

- Urcabustaiz: Quesos "José Luis Ortueta"; Quesos "Hnos. Basterra", Quesería 
y pastelería Pastel Vasco "Segundo Meabe"; quesos "Aintzina", Panadería 
"Urtaran", Cerveza artesana "baias", Pastel Vasco “Goiuri” 

- Ceánuri: Amalau, plantas medicinales, Altunostek Gasteitegisa (queso 
Idiazábal), Ipiñaburu Gasteitegia (queso Idiazábal), Txoko Sagrana (Pan, 
pasteles y pastas), Miel Jesus Martinez. 

- Cigoita: panadería "Artzegi", miel “Oregi etxea", quesería Gorostiza, queso 
“Buruaga Arditegia”. 

- Zuia: Miel, Panadería “Echevarria” 

ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 
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A l’entorn del Parc Natural de Gorbeia hi ha un bon nombre d’empreses 
d’activitats turístiques, des d’empreses de senderisme, lloguer de bicicletes, 
iniciació a l’escalada o caiacs. A la web del Parc Natural s’hi troben una sèrie de 
“Experiencias Gorbeia” presentades de forma molt atractiva dirigides a diferents 
nínxols de clients. http://www.gorbeiaeuskadi.com/pag.php?id=46 
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3.2. Models de gestió en Espais Naturals Protegits 
 

En aquest punt es relacionen els models de gestió de diversos ENP de Catalunya, 
així mateix un quadre comparatiu que inclou també el Parque Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara: 

- Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter 

- Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 

- Parc Natural del Delta de l’Ebre 

- Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

- Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

- Parc Natural de l’Alt Pirineu i Aran 

-  
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Composició dels òrgans gestors dels Parcs Naturals a Catalunya

PARC NATURAL

Representants 
Generalitat/ad
ministració 
autonòmica

Representants administracions 
locals

Representants entitats 
educació i recerca

Representants entitats 
ambientalistes i de 

patrimoni

Representants del teixit 
econòmic i social

President Observacions

Montgrí 10
10. 

8 d'Ajuntaments
2 de Consell Comarcal

3 3 14
Representant sector 
privat

Capçaleres del Ter 8

11.  
9 d'Ajuntaments
1 Consell Comarcal

 1 Diputació

1 2 7
Hi ha a més un comité 
científic

Delta de l'Ebre 10

16.
10 Ajuntaments

4 Consell Comarcal
2 Diputació

1 1 14 Càrrec polític
Hi ha un representant 
del MAGRAMA 

Aiguamolls de 
l'Empordà

8
3

Ajuntaments designats pel 
Consell Comarcal

5.
1 Consell Universitari
4 Institut Estudis 

Catalans

2 3

Garrotxa 5 3 3 tècnics vinculats a la 
zona

Director General del 
Departament.  Previst 
que canviï

Amb la CETS es va 
crear Turisme 
Garrotxa

Alt Pirineu 7

21
1 Diputació

2 Consell Comarcal
16 ajuntaments

2 EMD

1 1 7 Càrrec polític

Sierra de Guara 7

19
1 Diputació

4 Consells Comarcals
14 ajuntaments

2 
CSIC i Universitat 

Zaragoza

5
‐ Museo Arqueologico
‐ Consejo Proteccion 

Naturaleza
‐ Federación Aragonesa 

Montañismo
2 assoc. ambientalistas

5
Representant de 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado
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 PARC NATURAL DEL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I BAIX TER 

 

Segons la Llei 15/2010 de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i 
Baix Ter, l’òrgan rector està integrat per representants dels diversos departaments 
de la Generalitat de Catalunya relacionades amb el Parc Natural, de les diverses 
administracions actuants.  

A continuació es detallen els seus components: 

Una persona representant de cada un dels ens locals següents: 

• Ajuntament de Torroella de Montgrí 

• Ajuntament de Pals 

• Ajuntament de Bellcaire d’Empordà 

• Ajuntament de l’Escala 

• Ajuntament de Palau-sator 

• Ajuntament d’Ullà 

• Ajuntament de Fontanilles 

• Ajuntament de Gualta 

Una persona representant de cada una de les entitats i organitzacions següents: 

• Unió de Pagesos 

• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 

• Institut Agrícola Català Sant Isidre 

• Comunitat de Regants Presa de Colomers i Col·lectivitat Mas Duran 

• Comunitat de Regants Molí de Pals 

• ADV Arròs de Pals 

• Associació Turística de Pals 

• Plataforma Defensem Catalunya 

• Federació Catalana de Caça 

• Club Nàutic Estartit 

• Estació Nàutica de l’Estartit 

• Associació d’Empreses d'Activitats Subaquàtiques 

• Associació Gent del Ter 

• Fòrum l’Escala-Empúries 

• Càtedra d’Ecosistemes Litorals Mediterranis 

• Departament de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona 

• Confraria de Pescadors de l’Estartit 

• Fundació Mas Badia 
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• Cambra de Comerç de Girona (Delegació del Baix Empordà) 

• Associació Masos de Torroella, de Montgrí i l’Estartit (AMTE) 

Representants de la Generalitat i altres administracions públiques: 

• Una persona representant del departament competent en matèria de medi 
natural. 

• Una persona representant del departament competent en matèria 
d’agricultura. 

• Una persona representant del departament competent en matèria de pesca i 
afers marítims. 

• Una persona representant del departament competent en matèria 
d’empresa. 

• Un representant del departament competent en matèria de planificació 
ambiental. 

• Un representant del departament competent en matèria d’urbanisme. 

• Un representant del departament competent en matèria de ports i costes. 

• Una persona representant del departament competent en matèria de 
cultura. 

• Una persona representant del departament competent en matèria de 
turisme. 

• Una persona representant del ministeri competent en matèria de marina 
mercant (capitania). 

• Una persona representant del Consell Comarcal del Baix Empordà. 

• Una persona representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Pel que fa a la presidència de la Junta Rectora és nomenat/da per resolució del 
conseller o la consellera competent en matèria de medi natural, a proposta de la 
Junta Rectora. I la direcció del Parc Natural, que actua amb veu però sense vot, fa 
les funcions de secretari o secretària de la Junta Rectora. 

Les funcions de la Junta Rectora són les de participació, consulta i tutela de la 
gestió, així mateix, vetlla pel compliment de la normativa reguladora del Parc 
Natural, proposa normes i actuacions per a una eficaç defensa dels valors ecològics 
i per al desenvolupament sostenible en l’àmbit del Parc Natural. Dins aquestes 
funcions, es detallen les específiques: 

• Establir, d’acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, directrius 
per exercir-ne la gestió. 

• Proposar el programa d’actuació i la memòria anual de gestió. 

• Proposar el pressupost anual d’acord amb les prioritats d’inversions en 
infraestructures i serveis dins l’àmbit del Parc Natural. 

• Coordinar les actuacions de les administracions representades que puguin 
afectar l’espai protegit, i fer-ne el seguiment. 

• Ésser consultada amb caràcter preceptiu prèviament a l’aprovació de les 
disposicions, els plans i els programes que es formulin per al Parc Natural. 
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• Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc 
Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, 
per a l’afavoriment de les activitats tradicionals, entre elles, les agrícoles, 
ramaderes i forestals, i per al desenvolupament local sostenible. 

• Proposar, si escau, un grau de protecció més alt per als espais que ho 
requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció o la 
modificació de les que estableix la Llei de creació del Parc. 
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 PARC NATURAL DE LES CAPÇALERES DEL TER I DEL FRESER 

Memòria 
justificativa: http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/novetats/Novetats
_2015/Memoria-justificativa-sintesi.pdf  

DECRET 211/2015, de 22 de setembre, pel qual es declara el Parc Natural de les 
Capçaleres del Ter i del Freser i es modifiquen els límits dels espais del Pla d'espais 
d'interès natural Capçaleres del Ter i del Freser, i Serra Cavallera. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitx
a&documentId=704208&language=ca_ES  

Segons el Decret 211/2015, de 22 de setembre, la Junta Rectora del Parc Natural 
de les Capçaleres del Ter i del Freser està integrada per representants de la 
Generalitat de Catalunya (9 representants), dels ens locals (11 representants), amb 
la idea i finalitat que la representació local sigui majoritària, i amb un principi de 
funcionament basat en la concertació. Tindrà com a secretari/a al director/a del 
Parc Natural, i comptarà amb una comissió permanent més reduïda, on tindran 
representació permanent els municipis de Queralbs i Setcases. Com a convidats 
permanents hi haurà representants del Parc Natural Regional dels Pirineus 
Catalans, i des les reserves naturals catalanes. 

La seva composició és la següent: 

a) El president o presidenta de la Junta Rectora, que és nomenat pel conseller o 
consellera del departament de la Generalitat de Catalunya al qual estigui adscrit el 
Parc Natural, d’entre els membres de la Junta Rectora, a proposta d’aquesta. 

b) El director o directora del Parc Natural, amb veu i sense vot, i a qui correspon 
també la secretaria. 

c) Els/les representants de la Generalitat de Catalunya següents: 

- Tres persones en representació del departament amb competència en 
matèria de medi natural i biodiversitat; 

- Una persona en representació del departament amb competència sobre 
ramaderia; 

- Una persona en representació del departament amb competència sobre 
turisme; 

- Una persona en representació del departament amb competència sobre 
urbanisme; 

- Una persona en representació del departament amb competència sobre 
planificació ambiental; 

- Una persona en representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Les persones representants de l’administració local següents: 
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- Una en representació de cada municipi amb territori al Parc Natural: 
Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga de Ter, Setcases i 
Molló. 

- Una en representació de les administracions comarcals, designada pel 
Consell Comarcal del Ripollès; 

- Una en representació de la Diputació de Girona. 

- Les persones representants de les entitats i sectors socials següents: 

- Una en representació del sector ramader; 

- Una en representació de les organitzacions professionals agràries; 

- Una en representació del sector cinegètic; 

- Una en representació del sector turístic; 

- Una en representació de les empreses de guiatge o d’educació ambiental; 

- Una en representació dels grups o entitats excursionistes; 

- Una en representació dels propietaris o propietàries privats; 

- Una en representació del Comitè Científic del Parc Natural; 

- Una en representació d’entitats de caire ambiental o conservacionista. 

La composició de la Junta Rectora ha de respondre a criteris de representació 
equilibrada de dones i homes en relació amb les persones que no en siguin 
membres per raó del seu càrrec. 

Els/les representants d’entitats, organitzacions i sectors socials han de tenir una 
vinculació directa amb l’àmbit del Parc Natural. Aquests càrrecs no electes es 
nomenen per a períodes de sis anys. 

La Junta Rectora pot crear comissions específiques de caràcter temporal amb 
finalitats científiques i tècniques, per a l’estudi i formulació de propostes per a la 
protecció dels valors del Parc Natural o en relació amb qualsevol altre aspecte de la 
gestió del Parc. 

Entre d’altres funcions, corresponen a la Junta Rectora les de: 

- Controlar el compliment de les directrius de gestió. 

- Aprovar les memòries de gestió. 

- Proposar el programa d’actuació i el pressupost anual del Parc. 

- Coordinar les actuacions que afectin l’espai protegit. 

- Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc, 
per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, per a 
l’afavoriment de les activitats tradicionals, i per al desenvolupament local 
sostenible. 

- Proposar un major grau de protecció per als espais que ho requereixin, així 
com proposar la declaració de noves figures de protecció. 

- La Junta Rectora ha de ser consultada preceptivament abans de l’aprovació 
de les disposicions, els plans i els programes que afectin el Parc. 
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- S’han de fer públics, un cop aprovats, els acords de la Junta Rectora i de la 
seva Comissió Permanent, els plans d’actuació, els pressupostos i les 
memòries de gestió. 

Òrgan gestor 

L’equip de gestió estarà integrat pel director/a del Parc, un tècnic expert en 
qüestions de ramaderia, personal administratiu i de manteniment. També es 
consideren membres integrants els tècnics responsables de la Reserva de Caça 
(director) i l’enginyer forestal de l’Oficina Comarcal. 

Els òrgans de participació seran dos:   

- El Consell de Cooperació: òrgan col·laborador en la gestió del Parc, integrat 
per entitats i associacions representatives dels sectors socials interessats, i 
per tant, l’òrgan adient per coordinar-les. 

- El Comitè científic: és l’òrgan assessor del Parc en els àmbits de la recerca i 
la gestió dels valors patrimonials de l’espai.  

L’equip de gestió s’adscriu al departament de la Generalitat de Catalunya amb 
competències en matèria de gestió d’espais naturals protegits i li corresponen les 
funcions següents: 

- Les que estableix l’article 29.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny. 

- Les de suport i assessorament en relació amb els usos tradicionals i les 
iniciatives públiques i privades congruents amb els objectius i la naturalesa 
del Parc Natural. 

- Les referents a la formulació dels instruments d’ordenació i planificació. 

- Les de vetllar pel compliment de les previsions i determinacions del Pla 
especial o qualsevol altre instrument dels referits a l’article 5.2, i també 
l’execució de les mesures que preveuen. 

- L’execució dels programes d’actuació, plans o projectes aprovats per la 
Junta Rectora. 

- L’execució, si s’escau, de les obres i altres actuacions que requereixi la 
gestió de l’espai. 

- L’avaluació periòdica de l’efectivitat del Parc Natural, tenint en compte el 
grau d’assoliment dels objectius establerts i els resultats de gestió, que 
s’han d’incloure a les memòries anuals. 

Aquelles altres que li encomani la Junta Rectora. 
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 PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 
 

 

Òrgans rectors 

Membres: 

- El President/a 

- 4 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 

- 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació 

- 1 representant del Departament de Cultura 

- 2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat 

- 1 representant del Departament de Governació i Relacions Institucionals 

- 1 representant del Departament d'Ensenyament 

- 1 representant del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

- 2 representants del Consell Comarcal del Baix Ebre 

- 2 representants del Consell Comarcal del Montsià 

- 2 representants de la Diputació de Tarragona 

- 2 representants de l'Ajuntament d'Amposta 

- 2 representants de l'Ajuntament de Deltebre 

- 2 representants de l'Ajuntament de l'Ampolla 

- 2 representants de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 

- 2 representants de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja 

- 1 representant del Consell Interuniversitari de Catalunya (URV) 

- 2 representants de les comunitats de regants 

- 2 representants dels Sindicats Agraris 

- 2 representants de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, Deltebre i Sant Carles 
de la Ràpita 

- 2 representants dels titulars d'establiments de conreus marins del Delta de l'Ebre 

- 1 representant de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles 
de la Ràpita 

- 2 representants de les societats de caçadors 

- 1 representant del sector dels càmpings 

- 1 representant del sector hoteler 

- 1 representant de les Entitats de Protecció de la Natura que operen al Delta de 
l'Ebre 

- 2 representants dels propietaris particulars dels sistemes inclosos al Parc Natural 

- El Director/a del Parc Natural que actua com a secretari/ària 
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Són  funcions de la Junta Rectora, a més de les altres que s'especifiquin en aquest 
Decret:                       

• Vetllar per l'assoliment de les  finalitats  del  aquest Decret.                                                    

• Proposar  als organismes de l'Administració que en cada cas correspongui, 
mesures per a la conservació, la  millora i  el  coneixement dels valors del 
Parc i per l'afavoriment de les activitats tradicionals que es  desenvolupen  
en  el seu interior.                                              

• Informar  sobre  aspectes  relatius  a la protecció del Parc,  quan  així  ho  
requereixin  els  organismes  de  la Generalitat o les entitats locals.                         

• Informar  preceptivament  sobre  els  diversos  plans i normes que afectin 
l'àmbit territorial del Parc Natural.   

• Promoure  i  fomentar  actuacions  per  a  l'estudi,  la divulgació i el gaudi 
dels valors del Parc. 
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 PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ 

 

Membres de l’òrgan gestor: 

El President/a 

3 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 

• 1 representant del Departament de Governació 

• 1 representant del Departament de Cultura 

• 2 representants del Departament de Territori i Sostenibilitat 

• 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació 

• 3 representants dels ajuntaments que tenen part del seu terme municipal 
inclòs al Parc Natural, designats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

• 2 representants de les entitats i organitzacions professionals agràries amb 
incidència a la zona 

• 1 representant dels propietaris dels terrenys inclosos al Parc Natural 

• 2 representants de les associacions catalanes que, d'acord amb els seus 
estatuts, tinguin com a finalitat la protecció de la natura i estiguin vinculades 
a la zona 

• 1 representant del Consell Universitari de Catalunya 

• 4 tècnics designats a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'hagin 
destacat en la defensa i l'estudi de la zona. 

• El Director/a del Parc Natural, que actuarà com a Secretari/ària de la Junta. 

Són funcions del Consell Directiu: 

• Elaborar les propostes del programa de gestió i de pressupost anual. 

• Garantir el compliment de les reglamentacions del Parc i del programa de 
gestió. 

• Emetre els informes preceptius sobre plans, reglamentacions i obres que 
afectin l'espai protegit. 

• Les que delegui la Junta rectora. 
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 PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 

 

Òrgan rector i Consell de Cooperació 

La Junta de Protecció és l'òrgan rector del Parc Natural. La formen representants de 
diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments de l'àmbit 
del Parc i de l'Institut d'Estudis Catalans. Els seus objectius són, entre d'altres, 
conservar i defensar els valors naturals i culturals de la zona així com també 
organitzar i fomentar el gaudi, l'estudi i el coneixement. Entre les seves atribucions 
destaca l'elaboració del Programa d'actuació, el pressupost i la memòria anual. El 
programa d'actuació fixa les intervencions a realitzar per a la millora de les 
condicions de vida de la població local, la millora del patrimoni natural i l'ordenació 
de l'ús públic del Parc Natural (Decret 113/1983). 

L'any 1991 es va crear el Consell de Cooperació que aplega més 30 entitats 
representatives dels sectors professionals, associacions de veïns, societats de 
caçadors i entitats culturals, esportives i naturalistes. La seva funció és la de 
col·laborar i participar en les diferents actuacions que es realitzen en l'àmbit del 
Parc. 

Junta de protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

• El President/a 

• 2 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural 

• 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació 

• 1 representant del Departament de Cultura 

• 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat 

• 3 representants dels Ajuntaments de la zona 

• 3 tècnics vinculats a la zona 

• El Director/a del Parc Natural que actua com a secretari/ària, amb veu però 
sense vot 

Comissió Permanent (provisional) 

• Representants del C.C. (2) 

• Representants de la G.C. (2) 

• Representant de l'IEC (1) 

• Secretari (El Director del Parc)  

Consell de Cooperació 

El Consell de Cooperació del Parc es creà a principis dels anys noranta i compta 
actualment amb més de quaranta institucions. Per a més informació es pot 
consultar l'Ordre de 4 de desembre de 1991, per la qual es crea el Consell de 
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Cooperació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (DOGC 1546, 24 
de gener de 1992) i la llista d'institucions que en formen part.  

 

Òrgan gestor 

Funcions i àmbits d'actuació  

L'òrgan encarregat d'executar els acords de la Junta de Protecció i de la Comissió 
Permanent és l'equip de gestió, el qual està adscrit al Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a través de la Direcció General de 
Medi Natural i Biodiversitat (Decret 150/1993). 

L'equip s'estructura en sis àrees : 

• L'àrea de direcció, que coordina totes les altres àrees. 

• L'àrea administrativa. 

• L'àrea de millora rural. 

• L'àrea de patrimoni natural. 

• L'àrea d'educació ambiental, divulgació i ús públic. 

• L'àrea de vigilància i manteniment. 

Direcció : 

Les seves funcions són : 

• Supervisar, controlar i coordinar les activitats que es desenvolupin en l'àmbit 
del Parc d'acord amb les directrius de la Junta de Protecció, i també la 
promoció de les activitats de caràcter divulgatiu i científic. 

• Actuar com a secretari de la Junta de Protecció. 

• Coordinar i supervisar els programes d'actuació desenvolupats per les 
diferents àrees de gestió. 

Administració : 

Les seves funcions generals són : 

• Realitzar les feines de secretaria, gestió de personal, gestió econòmica, 
gestió d'equipaments, d'acord amb les directrius de la Secretaria General del 
Departament de Medi Ambient. 

• Realitzar les tasques de delineació. 

Millora rural : 

Les seves actuacions principals es fonamenten en: 

• Elaborar i fer el seguiment dels informes preceptius sobre les sol·licituds 
d'obres, construccions i infraestructures públiques i privades. 
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• Mantenir contactes permanents amb la població local i amb els serveis 
tècnics de les administracions que incideixen en l'àmbit protegit per tal 
d'assessorar tècnicament i promoure línies d'ajuts per a la millora rural. 

 

 

Patrimoni natural : 

Les seves funcions generals són : 

• Elaborar i fer el seguiment dels informes preceptius sobre actuacions i 
aprofitaments dels recursos naturals. 

• Promoure, elaborar i fer el seguiment de programes de regeneració, 
restauració i millora dels sistemes naturals. 

En aquesta àrea s'inclouen quatre àmbits o unitats d'actuació : 

• Gea, flora i fauna : s'elaboren i es porten a terme programes i estudis de 
coneixement, recuperació, reintroducció i protecció d'espècies. Es gestiona la 
fauna cinegètica en contacte periòdic amb les societats de caçadors locals, 
entitats conservacionistes i tècnics professionals. 

• Sistemes naturals : Es localitzen les activitats contaminants, se'n fa el 
seguiment i s'apliquen les línies de gestió pertinents per tal de resoldre'n la 
problemàtica. Es promou l'aplicació de programes de restauració d'àrees 
degradades. 

• Forestal : en aquest àmbit s'elaboren i es revisen els Plans Tècnics de Gestió 
i Millora Forestal (PTGiMF). També es controla la seva aplicació. Es fomenten 
i s'executen convenis de col·laboració amb propietaris forestals, públics o 
privats. També es mantenen contactes permanents amb propietaris, tècnics 
i empresaris del sector forestal. 

• Agropecuària : Una part important dels esforços en aquest camp es 
dediquen al centre de plantes cultivades de can Jordà que recull una 
col·lecció de varietats locals de fruiters. S'intenta també aplicar mesures per 
la minimització dels impactes produïts per activitats agrícoles nocives pel 
medi. 

Educació ambiental, divulgació i ús públic 

Les actuacions principals es fonamenten en: 

- Elaborar i fer el seguiment dels informes preceptius d'actuacions sobre l'ús públic 
del Parc Natural. 

- Informar, educar ambientalment i fer participar la població local en la gestió del 
Parc Natural. 

- Satisfer i millorar la qualitat de les visites de turistes i escolars, i evitar impactes 
sobre el medi i la població local. 

En aquesta àrea s'inclouen dos àmbits de gestió i un conjunt de recursos: 

• Població local: 
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Es desenvolupen activitats d'informació, educació ambiental i participació en 
la gestió del territori dirigides a la població local, especialment a entitats 
socio-culturals, la població escolar (unitats de programació) i als tècnics i 
empresaris que incideixen en la gestió del territori. 

• Visitants: 

Actuacions de millora i de coordinació del turisme, implicant el sector privat i 
les administracions. 

Gestió de turistes i grups escolars que visiten el Parc Natural, a través de: 

• la planificació i gestió de la informació als turistes des dels centres 
d'informació, publicacions pròpies i foranies, i empreses relacionades 
amb el Parc Natural. 

• la informació a grups escolars, el servei de guies, i la coordinació i 
formació dels professionals de l'educació ambiental que treballen al 
Parc Natural. 

Recursos 

• Gestió d’accessos i serveis, de la xarxa viària bàsica i dels itineraris 
pedestres i d'equipaments d'ús públic. 

• Gestió del programa de publicacions de suport a la gestió, del Centre de 
Documentació i del programa de formació (cursos, seminaris, jornades, ...). 

• Es realitzen estudis de coneixement i seguiment sobre la població local i els 
visitants turistes i escolars. 

Vigilància i manteniment 

Les seves funcions bàsiques són : 

• Informar i assessorar la població local i els visitants. 

• Detectar possibles infraccions a la normativa vigent i tramitar denúncies als 
organismes competents. 

• Fer les tasques de suport: seguiment de projectes o actuacions realitzades 
per les diferents àrees. 

• Fer el manteniment i la neteja de les àrees més freqüentades i mantenir en 
bon estat de conservació els equipaments i el mobiliari instal·lat pel Parc 
Natural. 
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 PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 

 

Òrgan rector  

L'òrgan rector del Parc Natural de l'Alt Pirineu és la Junta Rectora.  

Està composta per representants de les administracions actuants, dels ens locals i 
de les organitzacions i sectors socials interessats, amb la idea i finalitat que la 
representació local sigui majoritària.  

Membres: 

- El President/a 

- 4 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural 

- 1 representant del Departament de Territori i Sostenibilitat 

- 1 representant del Departament de Cultura 

- 1 representant del Departament d'Empresa i Ocupació (Turisme) 

- 1 representant de la Diputació de Lleida 

- 1 representant del Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

- 1 representant del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 

- 1 representant de l'Ajuntament d'Alins 

- 1 representant de l'Ajuntament d'Alt Àneu 

- 1 representant de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu 

- 1 representant de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós 

- 1 representant de l'Ajuntament de Farrera 

- 1 representant de l'Ajuntament de la Guingueta d'Àneu 

- 1 representant de l'Ajuntament de la Vall de Cardós 

- 1 representant de l'Ajuntament de les Valls de Valira 

- 1 representant de l'Ajuntament de Lladorre 

- 1 representant de l'Ajuntament de Llavorsí 

- 1 representant de l'Ajuntament de Montferrer i Castellbò 

- 1 representant de l'Ajuntament de Rialp 

- 1 representant de l'Ajuntament de Sort 

- 1 representant de l'Ajuntament de Soriguera 

- 1 representant de l'Ajuntament de Tírvia 

- 1 representant de les EMD de l'Alt Urgell (EMD Vila i Vall de Castellbò) 

- 2 representants de les EMD del Pallars Sobirà (EMD Isil i Alós, i EMD Àreu) 

- 1 representant de les associacions culturals (Ecomuseu de les Valls d'Àneu) 

- 1 representant de la comunitat científica 
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- 1 representant de les entitats de protecció i defensa de la natura 

- 1 representant de les entitats excursionistes 

- 1 representant de l'Institut per al desenvolupament i la promoció de l'Alt Pirineu i 
Aran 

- 1 representant de l'organització agrària més representativa en l'àmbit del Parc 
(Unió de Pagesos) 

- 1 representant de les organitzacions cinegètiques 

- 1 representant de les organitzacions de pesca continental 

- 1 representant del sector del turisme i l’hostaleria 

- 1 representant dels titulars d'explotacions agràries (agrícoles, ramaderes o 
forestals) 

- El Director/a del Parc Natural que actua com a Secretari/ària, amb veu però sense 
vot 

Funcions de l’òrgan rector 

a) Establir, d'acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural, les directrius 
per exercir-ne la gestió. 

b) Aprovar el programa d'actuació i la corresponent memòria manual de gestió. 

c) Coordinar les actuacions que afectin l'espai protegit de les distintes 
administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el seguiment. 

d) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció del Parc 
Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, per a 
l'afavoriment de les activitats tradicionals, entre les quals les agrícoles, 
ramaderes i forestals, i per al desenvolupament local sostenible. 

e) Proposar, si escau, un grau de protecció més alt per als espais que ho 
requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció. 

També és objecte de consulta preceptiva abans de l'aprovació de les disposicions, 
els plans, els programes i els projectes que es formulin en l'àmbit del Parc Natural, 
per al foment del coneixement i el gaudi ordenat dels seus valors, per a 
l'afavoriment de les activitats tradicionals, i per al desenvolupament local 
sostenible. També pot proposar, si s'escau, un major grau de protecció per als 
espais que ho requereixin, així com proposar la declaració de noves figures de 
protecció. 

Òrgan Gestor 

La gestió del Parc Natural de l'Alt Pirineu es duu a terme per una unitat tècnica 
específica, d'acord amb les directrius de la Junta Rectora. 

Aquesta unitat tècnica es divideix en les següents àrees: 

• Direcció  

• Àrea d'Administració 
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• Àrea de Patrimoni Natural i Cultural 

• Àrea de Millora Rural 

• Àrea d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental 

Art. 7.2 (DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt 
Pirineu). Li corresponen les funcions següents: 

a) Les establertes per l'article 29.2 de la Llei 12/1985, d'espais naturals. 

b) Les de suport i assessorament en relació amb els usos tradicionals i les 
iniciatives públiques i privades congruents amb els objectius i la naturalesa del 
Parc Natural. 

c) Les referents a la formulació del Pla rector d'ús i gestió del Parc Natural. 

d) Les de vetllar pel compliment de les previsions i determinacions del Pla especial i 
del Pla rector d'ús i gestió, i també l'execució de les mesures que preveuen. 

e) L'execució dels programes d'actuació, plans o projectes aprovats per la Junta 
Rectora. 

f) L'execució, si escau, de les obres i altres actuacions que requereixi la gestió de 
l'espai. 

g) Aquelles altres que li encomani la Junta Rectora 

 

Òrgan Col·laborador 

L'òrgan col·laborador en la gestió del Parc Natural és el Consell de Cooperació, 
integrat per entitats i associacions representatives dels sectors socials interessats. 

El president del Consell de Cooperació és el president de la Junta Rectora. 

Art. 10.4 (DECRET 194/2003, d'1 d'agost, de declaració del Parc Natural de l'Alt 
Pirineu). Són funcions del Consell de Cooperació: 

a) Proposar criteris i promoure mesures per coordinar harmònicament els 
interessos i les activitats dels sectors representats amb els objectius i l'actuació 
del Parc Natural. 

b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són representades, o d'altres que 
es dediquin als mateixos objectius que els disposats en aquest Decret, amb el 
Parc Natural i la seva gestió, i concertar amb aquesta finalitat actuacions 
d'interès comú. 

c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives, propostes i suggeriments 
adreçats a la defensa dels interessos representats i a l'assoliment de les finalitats 
de cooperació, harmonització i participació i, en general, dels objectius específics 
de les àrees protegides. 

d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc Natural sotmetin a 
la seva consideració. 
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3.3. Visites realitzades al Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa i al Parc Natural de la Sierra y Cañones de 
Guara 
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TURISME GARROTXA, UNA EXPERIÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC SOSTENIBLE 

 

• 1996 neix l’Associació Turisme Garrotxa
Claus per a la seva creació:

• Socis estratègics (Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, Associació d’Hostalatge i Consell Comarcal de la
Garrotxa)

• Professionalizació de l’Associació: equip tècnic
• Finançament europeu: Leader II, ADAPT…
• Objectiu: impulsar un model de desenvolupament turístic 

sostenible, de qualitat i respetuós amb el medio ambient.

La Garrotxa: experiència de 
desenvolupament turístic sostenible 

 

  

• 2001 Acreditació del PNZVG amb la Carta Europea
del Turisme Sostenible (CETS)

  Què és la CETS 

• Un mètode de treball

• Una eina de planificació

• Un compromís concret dels gestors dels parcs, les empreses turístiques i els tour 
operadors.

• Un procés d’avaluació
• Una marca europea de excel·lència en desenvolupament turístico sostenible.

• La CETS reconeix que les autoritats dels parcs no han de treballar soles en la gestió 
del turism. 

• Per tant, han de crear un fòrum permanent o una estructura similar (TURISME 
GARROTXA) conjuntament amb les autoritats locals, representants del sector 
turístic, associacions de veïns i conservacionistes. 

La Garrotxa: experiència de 
desenvolupament turístic sostenible 

 

• Des de 2001 fins a dia d’avui la Garrotxa continua
acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible:

 Treball, compromís, cooperació públic-privada

La Garrotxa: experiència de 
desenvolupament turístic sostenible 

PRESENTACIÓ DE TURISME GARROTXA I DEL PARC 
NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA
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Què és Turisme Garrotxa? 

• Una associació privada sense afany de lucre

• Integrada per representants dels sectors públic i
privat del turisme de la comarca de la Garrotxa.

• Amb l’objectiu d’impulsar un model de
desenvolupament turístic sostenible, de qualitat i
respetuós amb el medi ambient.

Assemblea de socis de Turisme Garrotxa 

SECTOR PÚBLIC 

• 21 municipis de la comarca

• Consell Comarcal de la Garrotxa

• Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa

• Consorci de l’Alta Garrotxa 

SECTOR PRIVAT 

• Agrupació de Cases de Colònies : 11 
empreses 

• Associació d’Hostalatge: 106 
empreses

• Associació d’Allotjaments Rurals: 26 
empreses

• Associació de Turisme Rural: 60

• Associació de Placers de la Plaça 
Mercat d’Olot : 19 empreses

• Associació de Comerciants d’Olot : 
120 empreses

• Associació de comerç i Turisme de la 
Vall d’en Bas : 38 empreses

• Grup de socis directes : 33 empreses

Total : 413 empreses 

Serveis bàsics a : 239 empreses 

Finançament de Turisme Garrotxa 

• Quotes: 

– Ajuntaments: segons nombre d’habitants i llicències turístiques
– Consell Comarcal, PNZVG i Consorci de l’Alta Garrotxa: segons

pressupost anual + convenis específics 

– Socis privats:  quota bàsica segons tipologia d’empresa i serveis a la carta

Pressupost propi 2015: 156.020,15 euros 

Gestió i execució pla d’actuació : 42.685,29 euros + 216.921,39 euros – accions 

Pla de Foment Turisme 

Organització 

• Assemblea.
-24 socis públics i 24 socis privats (proporció variable). 

• Junta de Govern.
-Formada per una candidatura escollida per l’Assemblea. 
-Es renova cada 4 anys. 
-6 membres del sector públic i 6 del sector privat. 

Comissions específiques 
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Línies estratègiques de Turisme Garrotxa 

1. Promocionar l’entorn, la cultura, la societat, les activitats i els 
serveis turístics de la Garrotxa 

2. Adequar permanentment el catàleg de serveis oferts als membres 
de l’Associació 

3. Establir mecanismes de coordinació de l’oferta turística de la 
Garrotxa 

4. Reelaborar el model organitzatiu, personal i social de Turisme
Garrotxa 

Accions destacades 

• Creació de la Xarxa de Punts i Espais d’Informació del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa  

• Xarxa de Punts digitals d’informació turístics: 11 punts digitals

• Creació d’una xarxa de senders: Itinerànnia: www.itinerannia.net

• Promoció del territori, serveis i productes
www.turismegarrotxa.com  

Accions destacades 

• Promoció del territori i serveis… a les xarxes socials: 
 facebook.com/garrotxa twitter.com/turismegarrotxa youtube.com/turismegarrotxa 

2.317 seguidors  5.298 seguidors 

Accions de promoció 
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Guia Tot Garrotxa (60.000 exemplars/any). 4 idiomes 

Mapa turístic (50.000 exemplars/anyo). 

GPS: Garrotxa Plans amb Sensacions (20.000 exemplars/any). 

Actuacions destacades 

Garrotxa Cultour  
Objectius: 

- Crear recursos digitals intemporals (qualsevol 
hora del dia, qualsevol dia de l’any) destinats a 
famílies, adults...en diferents idiomes. 
- Fer una visita més interactiva i donar la 
possibilitat de conèixer aspectes dels indrets més 
enllà dels visuals. 

 Creació de 15 rutes  - Inventari del Patrimoni Històric 
de la Garrotxa 
- Senyalització i posada en valor a 
Internet del patrimoni de la 
Garrotxa 
- App 15 rutes 
- Millora Xarxa de Punts Digitals 
d’Informació Turística de la 
Garrotxa 
- Córner Digital 

Actuacions destacades 

• Impuls i acompanyament en l’Acreditació d’empreses amb la
CETS (2a fase de la CETS- 2009) 

• Acompanyament permanent en la gestió sostenible de l’empresa.
• Formació: Elaboració de memòries de sostenibilitat, accessibilitat,

comunicació de la sostenibilitat...
• Cooperació: Taula de Treball de les empreses CETS 

• Comunicació: www.facebook.com/ecoturismegarrotxa 

Club de producte: Ecoturisme  

Actuacions destacades Què entenem per ecoturisme a la Garrotxa? 

Un territori protegit, accessible a tothom i amb una oferta turística de valor 
intern, endògena, que ofereix:  

1. Una bona interpretació del territori 
2. Una experiència singular a la natura
3. Un model de gestió sostenible: territori, població local, economia.
4. Un espai natural protegit: natura, cultura, valors immaterials.
5. I una oferta acreditada: especialitzada.

Per a qui?  

Per a un turista organitzat i sensibilitzat!!! 

206



• Creació de productes: Experiències Garrotxa
9 Productes sobre experiències de natura, gastronòmiques… 
Comercialització a través d’una AAVV receptiva associada a Turisme Garrotxa 

Workshop  intern empresaris 

Workshop  TTOO senderisme i clicloturisme 

Productes d’ecoturisme 

Actuacions destacades 
Quina promoció i comercialització 
estem fent?  

• Turebe – Soy Ecoturista: 
Assistència a fires especialitzades: 
- Madbird fair, Madrid
- INTUR, Valladolid 

• Spain.info 

• Agència Catalana de Turisme – Canal de
venda online a www.catalunya.com 

• Xarxa de parcs CETs catalans
• Patronat de Turisme – club actiu natura-

PNs www.costabrava.org 

Quina promoció i comercialització 
estem fent?  

• Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa:
Queda’t a la Garrotxa 

• Turisme Garrotxa: creació
productes, edició del catàleg
Experiències Garrotxa, secció
Sóc ecoturista al web, canal de
venda online...

Quina promoció i comercialització 
estem fent?  
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Comarca del Alto Gállego Comarca del Sobrarbe

Comarca de Somontano de BarbastroComarca del Hoya de Huesca

Superficie:

1169 km2

Población: 

24.452

Nº de 
municipios:

29   

Nº de 
Localidades:

56

Capital:

Barbastro

Situación: 
Centro de la provincia de Huesca. 

A 50 km de Huesca
120 km de Zaragoza

230 km de Barcelona

PRESENTACIÓ DE TURISMO SOMONTANO I DE 
L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS TURÍSTICS
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Economía 
La agricultura:

Cultivos de 
cebada y 
alfalfa,

viñedos, 
almendreras, 

olivos y

huerta.

La ganadería:

Porcino, bovino y ovino

Avícola y cunícola

Explotación piscícola

La industria

Metalurgia, construcción, industria 
química y maderera

Sector agroalimentario: bodegas, 
almazaras, carnes, queso…

Los 
servicios:

El comercio de 
Barbastro, el 
turismo, los 
servicios de 

salud,
la educación y 

la 
administración 

pública

Turismo de Naturaleza Turismo de Aventura

Turismo cultural Enoturismo, oleoturismo, 
gastronómico

Recursos turísticos

Turismo de Naturaleza Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara
Declarado en 1990, es uno de los espacios protegidos más extensos de Aragón. 

(81.225 has)

Red Natura 2000:
Zonas Especiales de Conservación

Zona de Especial Conservación para las Aves 
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Turismo de Aventura

Senderismo, Btt, descenso barrancos, escalada, eventos deportivos…

Turismo cultural

Conjuntos históricos (Barbastro y Alquézar), Parque Cultural del Río Vero, arte rupestre 
Patrimonio Mundial, espacios museísticos, patrimonio industrial, turismo religioso, ferias, 

fiestas, tradiciones, festivales, eventos culturales…
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Enoturismo, oleoturismo
y gastronomía

Ruta del Vino Somontano
Visitas a almazaras y otros productores agroalimentarios. 

Paisajes de la viña, del olivo, de la almendra
Gastronomía

PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

COORDINACIÓN:
Los Ayuntamientos

Le Parque Naltural y 
Parque  Cultural

Otras comarcas

Gobierno de Aragón

…
COLABORACIÓN 

CON EL SECTOR 
PRIVADO

PROMOCIÓN
Web y redes

Ferias

Publicaciones

Fam Trips

Patrocinio de eventos

Oficinas de turismo

…
INSPECCIÓN

De los establecimientos 
turísticos

INFRAESTRUCTURAS

TURÍSTICAS
Rutas

Señalización

…

OBSERVATORIO 
TURÍSTICO

Los servicios turísticos 

76 restaurantes y cafés

5650 plazas

29 compañías de guías  de aventura

4 compañías de guías culturales

6 agencias de viaje (3 receptivos)

16 bodegas

3 almazaras

9 productores 
agroalimentarios

(trufa, miel, con-
fituras, queso…)

Con vocación 
turística

150 
alojamientos
hoteles, casas 

rurales,   
campings, 

apartamentos y  
albergues

3563 plazas
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Encuesta de ocupación.
Instituto Nacional de Estadística 2014

OCCUPATIO

Duración media de la 
estancia

2,47

Tasa de ocupación

17.8 %

Producto interior bruto 
imputable al turismo

10% 

En 2014 los puntos de 
información de Guara 

Somontano atendieron 64.162 
personas. 

77% procedencia nacional

23 % procedencia internacional

0
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4000

6000

8000

10000

12000
11627

847 523 448 254 150 149 68 66 66 60

Procedencia Internacional

Motivación de nuestros
visitantes

- Senderismo

- Alquézar

- Patrimonio

Desafíos

Guara 
Somontano

Modernizar y 
desarrollar 

nuevas 
infraestructuras

Diversificar 
la oferta. 
Innovar.

Formar a los agentes 
turísticos

(idiomas, gestión 
empresarial, nuevas 

tecnologías…)

Desarrollar 
programas de 

turismo 
sostenible

Romper la 
estacionalidad 

turística

Obtener 
financiación para 
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4. Conclusions i recomanacions

Aquest últim capítol recull una proposta de recomanacions i aspectes a tenir 
en compte en el procés de implementació del nou Parc Natural del Montsec. 

Per a la seva realització es té en compte la informació que contenen els 
capítols anteriors en relació al impacte i potencial de desenvolupament 
endogen que tenen els espais naturals protegits arreu del món, els valors i 
atractius turístics que ja ofereixen els municipis a l’entorn del futur Parc 
Natural del Montsec i les experiències d’altres espais protegits de 
característiques similars, que s’han identificat en el capítol 3. 

Aquestes conclusions i recomanacions s’estructuren en tres grans apartats: 

- A nivell de territori 

- A nivell d’organització i gestió del Parc 

- A nivell de suport al desenvolupament endogen 

A nivell del territori 

 L’objectiu principal de la creació d’un Parc Natural és vetllar per la
conservació dels valors que han motivat la seva declaració, així com el
desenvolupament sostenible del territori i la qualitat de vida dels
seus habitants. Per tant, les inversions i pressupostos del Parc han de tenir
present aquestes tres funcions.

Hem vist en alguns parcs visitats, la importància que dóna la gent del
territori a actuacions que fan els òrgans de gestió que serveixen per millorar
la conservació dels valors però també el confort, la qualitat de vida i noves
oportunitats econòmiques i laborals per als residents. Per exemple, millora
de l’accessibilitat, manteniment de camins, oficines de suport al
desenvolupament local, generació de llocs de treball, organització
d’esdeveniments i altres.

Per això és important prioritzar en la mesura que sigui possible actuacions
que a més de la conservació, ajudin al desenvolupament de l’activitat
quotidiana de la gent que hi viu i a generar noves oportunitats
d’ocupació i de generació de rendes complementàries a les activitats
existents en l’actualitat.
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 L’activitat econòmica especialment el turisme i la promoció dels
productes locals en els espais naturals protegits és una bona oportunitat
per al territori perquè genera emprenedoria, ajuda a fixar població i
desenvolupa iniciatives innovadores a l’entorn de les bones pràctiques
ambientals.

 La marca Parc ajuda a la comercialització d’aquesta tipologia de
productes i serveis i a l’atracció de nous emprenedors,  amb una
mentalitat oberta a nous valors que s’estan imposant en les societats
especialment urbanes, dels països més desenvolupats. Aquesta nova
tipologia de consumidors s’identifiquen com a LOHAS – Lifestyle of Health
and Sustainability, que en alguns països de la OCDE ja representa un 20%
del consum www.lohas.com.

Hem vist tant al Parc de Sierra y Cañones de Guara com al de la Zona
Volcànica de la Garrotxa, que la marca ha ajudat a mantenir o crear nous
llocs de treball i a la implantació de gent jove que s’ha instal·lat en el
territori oferint aquesta tipologia de serveis. Caldrà però articular un
sistema d’acompanyament a aquests nous emprenedors que els ajudi
a desenvolupar les seves capacitats.

 En aquesta mateixa línia, les activitats vinculades al Parc també tenen la
possibilitat d’atreure projectes d’investigació vinculats a la pròpia gestió
de la conservació, a l’educació ambiental, a la producció agrícola i ramadera,
a la gestió forestal o a les noves formes de turisme. Aquests projectes donen
prestigi i visibilitat al territori i l’acosten als investigadors i als centres de
recerca.

Per això, cal que des dels propis òrgans de gestió es pugui comptar amb
agents de desenvolupament local i experts de centres de recerca,
universitats, etc. que puguin potenciar aquesta tipologia de programes de
recerca.

 L’acreditació com a Parc Natural dóna valor al territori, tant a nivell
econòmic, social com mediambiental. La marca Parc, així com altres
marques en que el Montsec està implicat: destinació Starlight i el futur
Geoparc, son una excel·lent eina de màrqueting territorial amb un
reconeixement internacional rellevant, tant a nivell de promoció turística per
a la captació de nous visitants com per a la valorització dels productes
locals.

Es va poder comprovar a les visites realitzades al Parc Natural de la Sierra y
Cañones de Guara amb el Cordero de Guara, o al Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa amb l’acreditació “establiment adherit al Parc”. La
major part de parcs europeus treballen en aquesta línia i entenem que
aquest element hauria de ser prioritari en el cas del futur Parc Natural del
Montsec.
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 Com a complement a aquestes marques hi ha altres acreditacions que
s’hi poden afegir, un cop el territori ha aconseguit el status de Parc
Natural i que tenen un gran prestigi a nivell internacional. És el cas de
Reserva de la Biosfera de la UNESCO, o la Carta Europea del Turisme
Sostenible en Espais Naturals Protegits, promoguda per EUROPARC. Hem
vist molts parcs europeus que opten per tenir el màxim d’acreditacions
possibles com un instrument clau de màrqueting territorial.

Cal però, que aquest procés d’acreditació es faci de forma planificada per
part dels òrgans de gestió, a fi d’evitar duplicitats i aprofitar les sinergies
que suposa.

 El territori ha d’estar i s’ha de sentir representat en els òrgans de
gestió del Parc, que han d’estar formats per membres tant del sector
públic com del sector privat, amb una representació equitativa d’ambdós i
un mètode de treball basat en la cooperació.

Les dues comarques (Pallars Jussà i Noguera) han de treballar conjuntament
per arribar a tenir una visió global del territori i de les oportunitats que
significa la declaració de Parc Natural.

També és important que la població local tingui informació de qui
participa en els òrgans de gestió del parc, les propostes que es debaten i les
actuacions que es preveu desenvolupar, de manera que es visualitzi la feina
del parc en matèria de conservació i de suport al desenvolupament endogen.

Per tant, la comunicació a nivell de notícies, informes, presentacions, etc. ha
d’arribar de forma àgil i continuada a la població.

 La informació sobre la importància del turisme de natura, nous
mercats, comercialització de producte local i altres oportunitats per al
territori que genera un parc ha d’arribar als residents perquè entenguin
que aquests espais són un instrument de suport a la dinamització econòmica
i a la millora de la qualitat de vida.

223



A nivell d’organització i gestió del Parc 

A partir de les fitxes dels 5 parcs analitzats, de l’anàlisi dels òrgans de gestió 
d’alguns dels Parcs Naturals de Catalunya i del de la Sierra y Cañones de Guara, 
així com de les aportacions que van fer alguns actors del territori en les visites 
tècniques realitzades, podem extreure les següents conclusions: 

 La composició dels òrgans de gestió és un element clau que marcarà
les relacions entre els responsables de gestió del futur Parc i els
actors del territori públics i privats. Els òrgans gestors dels parcs
analitzats tenen una composició molt diversa, tant en nombre de
representants com dels sectors que representa. En alguns casos el nombre
total de membres es situa a l’entorn de 40 i en altres es troba just a la
meitat.

Aquesta composició nombrosa pot dificultar la presa de decisions però en
canvi garanteix la representativitat de tots els agents implicats.

Un altre aspecte destacable és la figura de president de l’òrgan de
gestió del Parc. En la major part dels casos, es tracta de càrrecs polítics
vinculats directament amb el departament que en té les competències, però
en el cas del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (un dels últims
parcs creats a Catalunya, l’any 2010) la figura de president recau en un
representant del sector privat. Val la pena tenir present aquesta modalitat ja
que pot ajudar a consolidar les sinèrgies del territori amb les administracions
responsables de la seva gestió.

 Un procés  de participació ciutadana ben estructurat, amb suport
tècnic i on s’asseguri que hi ha representants de tota l’estructura social i
econòmica del territori és un factor determinant per a la posta en
marxa del Parc i la definició de les seves funcions i estratègia de
funcionament, integrant les visions de tots els agents implicats.

 A més dels instruments de planificació i gestió del parc, com són el Pla
Especial i el Pla Regulador d’Usos i Gestió, és important implementar
estratègies vinculades a la gestió turística sostenible i la promoció dels
productes locals. La Carta Europa del Turisme Sostenible en Espais
Naturals Protegits –CETS-,  és el document de referència que s’està
implantant arreu d’Europa i també en els parcs de Catalunya que tenen
un major impacte turístic.

La Carta proposa un pla d’acció a 5 anys que ajuda també a marcar les
actuacions que s’han de portar a terme per la valorització turística d’aquest
espai sota criteris de sostenibilitat.

La implantació de la Carta Europa del Turisme Sostenible facilita així mateix
la creació d’organismes de gestió públic-privats integrats pels gestors
del parc i els agents turístics del territori, els representants de les entitats i
institucions i el sector primari, tal com s’ha pogut comprovar en el cas del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
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 La declaració de Parc Natural representa l’oportunitat d’aconseguir ajuts
específics pel sectors productius del territori: agricultura, ramaderia,
productes agroalimentaris i turisme, entre d’altres. Els responsables de
gestió del Parc han de ser actius tant en el procés d’identificació dels ajuts,
en la seva difusió i en el suport en el procés de tramitació.

A més de l’obtenció d’ajuts directes provinents de administracions
autonòmiques, estatal o europea, cal tenir present l’oportunitat que
representa pel territori que el Parc participi amb programes europeus o
estatals que fomentin el treball en xarxa, el finançament
d’actuacions específiques i el compartir metodologies i tècniques de
treball. Molts parcs europeus incorporen una figura de dinamitzador
socioeconòmic que entre altres funcions vetlla per ser actius en la
participació en aquest tipus de programes.

 Per tant, cal assegurar que el Parc del Montsec compti amb un equip
professionalitzat en els àmbits de la conservació, de l’educació i
sensibilització ambiental, en els programes d’ús públic i també, en els de
suport al desenvolupament econòmic.

Pel que fa al desenvolupament econòmic i turístic, els tècnics del Parc han
de treballar en cooperació amb els agents de desenvolupament a nivell
comarcal i amb les entitats de promoció turística de referència.

 Atès que hi ha zones amb una alta freqüentació en el futur Parc del Montsec,
cal dissenyar estratègies de desconcentració de l’ús públic en zones
específiques i en dates de major afluència, a través de promoure itineraris
alternatius i activitats diverses. Un bon exemple es el treball realitzat pel
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa a través de la promoció
d’una xarxa de itineraris a peu i bicicleta i del projecte
Itinerannia www.itinerannia.net .

225

http://www.itinerannia.net/


A nivell de suport al desenvolupament endogen 

Sector turístic 

 La figura de Parc Natural té un efecte reclam que atreu nous
segments de visitants,  interessats en la natura, l’activitat a l’aire lliure, el
gaudi respectuós del territori i genera prestigi al conjunt de l’oferta turística.

En els capítols 1 i 3 s’aporta documentació al respecte tant a nivell mundial
com en països de referència com França, així com en altres parcs de
Catalunya.

 Els mercats de turisme en el medi natural i ecoturisme són menys
estacionals que altres modalitats. Els seus practicants busquen la no
massificació dels espais per gaudir millor de l’experiència. Les activitats més
practicades en els espais naturals analitzats són el senderisme, el
cicloturisme i les activitats nàutiques.

La cadena de valor en aquest tipus de productes genera un benefici
superior a les economies locals que el de molts altres modalitats de
viatge ja que es conformen a través de la integració de moltes petites
empreses proveïdores de serveis específics (allotjament, transport, guiatge,
activitat, degustació de productes locals, etc)

 Els esports d’aventura (extrems) com ara el parapente, descens de
barrancs, escalada, etc. no tenen un públic tan massiu però hem vist com
ajuden a donar singularitat en alguns espais i visibilitat en els
mercats internacionals. Cal assegurar però, que la pràctica d’aquestes
activitats no genera impactes negatius en l’entorn, ja que com s’ha reiterat,
el prestigi i per tant l’estat de conservació del Parc és un dels principals
elements per a la seva promoció.

Cal tenir present que segons ATTA (Adventure Travel Trade Association) el
turisme d’aventura es defineix com el viatge que inclou 2 dels següents 3
elements: activitat física, medi natural i immersió cultural. Tot i que els
viatges que incorporen els 3 elements són els que donen al visitant una
experiència i satisfacció més completa.

 Pel que fa a l’evolució d’aquests mercats de turisme actiu i de natura,
cal tenir present que tots els estudis de seguiment indiquen que estan
creixent i ampliant els tipus de públic. Ja no es tracta només dels
practicants experts de les activitats sinó que apareixen ofertes que s’estenen
a nous segments, com ara el turisme sènior, les vacances actives per a
famílies, per a grups, etc. A Europa l’evolució d’aquests mercats és
molt intensa, cada vegada hi ha més operadors, fires temàtiques, revistes i
mitjans de comunicació especialitzats en aquesta tipologia de productes.

226



 En relació amb el punt anterior, cal tenir present també que hi ha
programes específics de promoció turística dels Parcs Naturals. A
nivell de Catalunya és el Pla de Foment del Turisme de Natura en
Espais Naturals Protegits, a nivell de l’Estat espanyol el
portal soyecoturista.com promogut pel Club de Producto Ecoturismo en
España que està format pels Parcs acreditats amb la Carta Europa del
Turisme Sostenible i les Reserves de la Biosfera. A nivell europeu, la
Federació Europarc fa promoció específica dels parcs acreditats.

És important destacar l’experiència del Parc Natural Sierra y Cañones de
Guara i de la Zona Volcànica de la Garrotxa pel que fa a la promoció i
captació de mercats internacionals a partir de l’assistència a fires
especialitzades, organització de fam trips, captació d’operadors, etc.  Aquest
ha estat un dels factors d’èxit dels 2 parcs ja que ajuda a millorar l’ocupació
dels establiments i complementa la presència de mercats de proximitat.

 Per poder ser eficients en les accions de promoció turística, caldrà
assegurar un pla editorial online i offline que doni a conèixer totes
les possibilitats de visita al Parc, tal com fan la major part de parcs
europeus. El principal instrument és la plana web que ha de suggerir la
descoberta del Parc amb tot un conjunt de propostes pensades per als
diferents tipus de públic potencial.

La promoció turística del parc ha de complementar l’aspecte més genèric, de
presentació dels valors i atractius que ofereix, amb la concreció de propostes
específiques adreçades a determinats segments de visitants.

La diversitat geològica i paisatgística, i els recursos patrimonials i
culturals del Parc Natural del Montsec són un factor d’atractivitat important.
Això permet generar una gamma molt amplia de productes específics
que enriqueixen l’activitat turística pel fet de no dependre d’una sola
tipologia de visitants i la diversificació dels períodes de visita. Donar suport a
la creació d’aquests productes és una estratègia essencial de
desenvolupament local.

 Cal tenir clar el paper determinant que tenen les empreses d’activitats
com a responsables de generació de tota una sèrie de propostes de
descoberta del Parc, combinant l’activitat física amb la presentació dels
valors i atractius del territori. Per això, és important donar un suport
específic a aquestes empreses  a traves de promoure cursos específics
de formació, preparació de dossiers sobre recursos i serveis turístics, oferir
bancs de imatges per a les accions promocionals de les empreses,
organització d’esdeveniments, invitació de operadors especialitzats i mitjans
de comunicació... etc.

La formació i capacitació dels agents vinculats al turisme és molt
important, en aspectes com els idiomes, la gestió empresarial, la promoció
o l’ús de les noves tecnologies. Per això, cal treballar en xarxa entre els
gestors del Parc i els responsables de les àrees de desenvolupament local
del territori per la captació d’accions formatives adreçades als agents
turístics.
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 Cal tenir present també l’especialització dels serveis turístics a
diferents segments de mercat. A nivell d’Europa cada vegada més les
empreses d’allotjament, organitzadors de viatges, activitats, .. estructuren
els serveis que ofereixen als seus clients en funció de la tipologia d’activitats
que volen practicar i ho donen a conèixer a les seves webs o a través de
segells específics (hotels per a senderistes, hotels per a birdwatchers,
...activitats d’ecoturisme, etc.)

 Les empreses turístiques es beneficien del prestigi, el respecte pel territori i
l’afluència de visitants que aporta un Parc Natural. En aquest sentit, la
implantació de la Carta Europa del Turisme Sostenible –CETS-  permet
acreditar les empreses que hi participen, els hi dóna més visibilitat i
conèixer experiències d’altres empreses amb una trajectòria més llarga.

Altres certificacions, com ara Geoparc o Starlight van en la mateixa línia. Per
que tot aquest procés sigui eficaç, cal tenir clar quin és el model turístic
que es vol desenvolupar i definir estratègies a mig i llarg termini, així
com plans d’acció per anar-los desenvolupant.

 Les empreses han de tenir una participació activa en la promoció del
Parc. Per això és interessant la iniciativa que s’ha desplegat a la Garrotxa
de creació d’una Xarxa de punts d’informació col·laboradors, entre les
empreses acreditades amb la Carta Europea –CETS-, ja que és una bona
manera de millorar l’acollida al visitant.

En la mateixa línia, cal fomentar que les empreses incorporin el logo i
imatges del Parc en totes les seves publicacions online i offline.  En
aquesta línia els òrgans de gestió del Parc i les oficines de turisme poden
oferir a les empreses bancs d’imatges i altre material de qualitat.

Sector agrícola i ramader: 

 Tant en la visita a la Garrotxa com a Guara, s’ha constatat que l’activitat
agrícola i ramadera no s’ha vist limitada per restriccions
específiques del Parc. Hi ha un reconeixement dels productors dels
avantatges d’estar dins un Parc (a nivell d’ajuts, millora d’infraestructures i
serveis, ...)

Calen mecanismes per compensar les limitacions i la burocràcia pel fet
de ser Parc Natural a l’hora de fer tràmits, demanar permisos, realitzar
intervencions a les pròpies instal·lacions,...Aquesta és una de les queixes
que ha estat més present en totes les visites realitzades.
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 Es considera així mateix imprescindible que els propietaris de la terra i 
els que l’exploten tinguin una presència qualificada en els òrgans de 
gestió del parc. 

Els recursos i les infraestructures són elements clau per millorar la qualitat 
de vida en els parcs naturals i també  de l’activitat agropecuària.  

 L’activitat agrícola i ramadera és compatible amb l’activitat turística, 
donant-li a aquesta un valor afegit. Hem vist en els parcs naturals 
visitats i, també, en les ofertes que promouen operadors especialitzats en 
turisme actiu i de natura, que els paisatges agraris i  el component 
gastronòmic (menús, visites a productors, tallers de cuina, etc.) son alguns 
dels ingredients principals de les experiències turístiques. 

Pel públic de proximitat, el poder comprar producte local, acreditat, també 
és una part important del motiu de vista i, sobretot, de repetició de les 
estades als parcs. En la major part de parcs francesos i italians, els centres 
d’informació i interpretació dels parcs i les empreses d’allotjament, disposen 
d’aparadors i punts de venda del producte local. 

 El turisme rural ajuda a complementar les rendes agrícoles. Per això 
molts agricultors i ramaders de Guara, de la Garrotxa i d’altres parcs 
disposen d’altres negocis vinculats a l’activitat turística i comercialització de 
productes. En la mesura que sigui possible, caldran programes de suport 
a l’emprenedoria i la formació també d’aquest sector que faciliti l’accés 
a aquestes noves oportunitats de negoci. 

S’han d’assegurar formes de cooperació entre els responsables de 
gestió dels programes LEADER, FEDER, etc. per aprofitar al màxim 
recursos i sinergies de suport al sector agrícola i ramader que vulgui 
complementar les seves rendes a traves del turisme. 

El fet de ser espai natural protegit atorga més opcions d’atraure projectes 
d’investigació vinculats al sector agrícola i ramader i línies d’ajut 
específic,  el que comporta una millora de les activitats del sector i la 
viabilitat de les explotacions. 

La marca Parc com ja s’ha dit en punts anteriors, s’ha convertit en molts 
casos en un bon instrument en la comercialització de productes 
locals en origen. Per això, a més de fer visibles aquests productes en els 
documents i eines de promoció del Parc, cal estructurar programes 
d’acompanyament per tal que els productors que ho vulguin, puguin atendre 
visites a les seves explotacions i la venda directa de productes. 
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