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Motius i Objectius del Viatge 

El patrimoni geològic de la Conca de Tremp i Montsec té un valor de reconeixement 

internacional. El paisatge característic d’aquesta zona identifica aquest territori i la seva 

població, i s’ha convertit en un element d’atracció de visitants internacionals molt potent.  

 

L’organització de congressos científics internacionals, cursos de micromorfologia de sòls, 

treballs anuals de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit Mesozoic-Cenozoic 

continental català, cursos anuals de la Universitat d’Estiu de Lleida, les nombroses 

estades que fan els universitaris espanyols i d’universitats estrangeres, els trainings que 

organitzen les companyies petroleres d’arreu del món, etc. han convertit al nostre territori 

com el seu camp de proves i base d’operacions de les seves activitats, esdevenint un 

perfil de visitant expert que, amb el pas de les dècades, ha anat sedimentant al territori.  

 

Aquestos antecedents fan que la Conca de Tremp i Montsec s’hagi convertit en un 

medi idoni per a desenvolupar-hi activitats econòmiques relacionades amb la 

Geologia que generin noves oportunitats de desenvolupament econòmic en sentit 

ampli i molt especialment engendrin ocupació. 

 

Aquest viatge per tant, es planteja com a continuïtat de les accions iniciades al 2013 i que 

és fruit de les entrevistes i contrast d’opinió de la taula de treball de la Geologia. Aquesta 

taula de Treball es va constituir al 2013 per tal de promoure els interessos del sector a fi 

de consolidar-se i poder treballar en un marc de cooperació público-privada en el 

desenvolupament integral de la Geologia i Paleontologia al Pallars Jussà. Val a dir que 

actualment s’ha redefinit i ampliat a 2 taules de Treball: Taula de Treball Científic i de 

Desenvolupament Local. Aquesta última composada per 4 grups de treball: sostenibilitat i 

educació ambiental, turisme i geoturisme, activitats econòmiques amb valor afegit 

associades al turisme, i finalment el grup de gestió del patrimoni cultural estratègic. 

 

Per tal de millorar la competitivitat del sector geològic, cohesionar les taules de treball i 

assolir els objectius i reptes descrits més amunt, es va considerar molt important realitzar 

un intercanvi d'experiències a territoris que hagin implementat una estratègia de 

desenvolupament econòmic basat en el desenvolupament integral de la Geologia en sentit 

ampli. Un cop contrastades diverses experiències s’aposta per visitar l’experiència de dos 

Geoparcs Estatals. Es considera a priori molt interessant conèixer les experiències d’un 

Geoparc perquè aquesta figura es fonamenta en tres principis bàsics: 

 L’existència de un patrimoni geològic destacat,  

 La posada en marxa d’iniciatives de geoconservació, educació i divulgació,  

 La creació d’un projecte de desenvolupament socioeconòmic i cultural a escala 

local  basat en el patrimoni geològic.  

 

En un Geoparc, la societat té un pes importantíssim i és imprescindible la seva implicació. 

Creiem que cal saber els mecanismes d’implicació del sector privat amb els altres agents 
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com són l’administració, les universitats, els professionals de la Geologia i la societat en 

sentit ampli. Es vol conèixer com s’articulen les activitats econòmiques al voltant de la 

Geologia, quins resultats s’obtenen i quines experiències poden adaptar-se al nostre 

territori. I amb aquest objectiu d’acumular experiències i coneixements s’han programat 

les visites i reunions que trobareu detallades al final del document. 

 

Els geoparcs seleccionats són el del Sobrarbe a Huesca i el de la Costa Vasca a 

Gipuzkoa. Els motius de selecció d’aquestos dos geoparcs radica en la seva llarga 

trajectòria, bons resultats obtinguts fins a la data i per ser considerats dins de la Comissió 

Espanyola de Geoparcs com uns dels més actius i punters. A més, els dos pertanyen al 

Pirineu (geològicament parlant) i fins a cert punt podem trobar realitats properes i per tant 

bones pràctiques que serien de més fàcil implantació al nostre Territori.  De fet, durant les 

diferents reunions, visites i jornades compartides amb els geoparcs espanyols al llarg del 

2015 s’ha mantingut converses amb la totalitat de geoparcs, essent els de Sobrarbe i 

Costa Vasca els que es van considerar més adient, fins al punt que durant aquestes 

trobades ja es va anar perfilant el contingut dels intercanvis a realitzar, fent palesa la 

receptivitat de diversos territoris per rebre les vistes i especialment el d’aquestos dos 

seleccionats. 
 

Cal tenir en compte també que es va valorar fins al darrer moment dur a terme aquestes 

dos visites de forma independent i que no coincidissin per tal de treballar objectius 

diferents en cada viatge. És a dir, una visita pretenia ser més tècnica, adreçada als tècnics 

de l’administració pública que d’alguna manera o altra participen en el desenvolupament 

de la Geologia al territori, i l’ altra visita s’adreçava al teixit empresarial i sector privat del 

territori per tal de conèixer bones pràctiques i activitats econòmiques d’èxit vinculades en 

un Geoparc que els permetés generar noves oportunitats de negoci. Però donat que ens 

van aconsellar realitzar els intercanvis durant els mesos de gener i febrer perquè són els 

mesos de menor activitat econòmica i major disponibilitat per part dels empresaris i 

experiències a visitar, finalment es va optar per refondre els dos viatges en un i realitzar-lo 

a la primera setmana de febrer. 

 

Per tot l’expressat fins ara, sembla raonable pensar a priori que la visita a aquestos 

geoparcs complirà amb les expectatives generades. 

 
A continuació es presenten els dos Geoparcs a visitar. 
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Geoparque del Sobrarbe. Parque Geológico de los Pirineos 

 

Presentació 
El Geoparc de Sobrarbe pertany a la Xarxa Europea de Geoparcs i a la Xarxa Global de 

Geoparcs des de setembre de 2006, actualment, amb la nova creació del programa de 

geoparcs de la UNESCO, Aquest Geoparc ha passa a ser Geoparc Mundial de la 

UNESCO. 

 

El Geoparc comprèn tot el territori de la comarca de Sobrarbe. La comarca del Sobrarbe 

està formada per 19 municipis, amb un total de 150 nuclis habitats, i 7400 habitants. 

Aquest territori té 2202 km² .  

 

https://vimeo.com/137114232 

 

Geologia 

De nord a sud, aquest territori es caracteritza per quatre unitats geomorfològiques 

principals. A la Zona Axial dels Pirineus es troben les roques més antigues (al voltant de 

500 milions d’anys). Junt a aquestes roques, las roques del Mesozoic i del Cenozoic de les 

Serres Interiors formen el macís calcari més important d’Europa, el Macís del Monte 

Perdido, amb pics de més de 3000 m. 

 

Destaquen tres aspectes geològics: les antigues explotacions mineres (carbó, ferro, plata, 

etc.), avui en dia abandonades, les traces de l’activitat del gel durant les últimes 

glaciacions del Neozoic i diversos sistemes càrstics que contenen coves tan conegudes 

com la “Gruta de Casteret”. 

 

Al centre de la comarca, sobre els materials més tous del Terciari (margues, gresos), 

s’obren les valls dels rius Cinca i Ara, on es concentra la major part de la població. Es la 

zona més estudiada pels geòlegs ja que permet reconstruir, pas a pas, la formació dels 

Pirineus a partir de la relació entre els impulsos tectònics que van alçar els Pirineus i la 

sedimentació marina de la conca Eocena. 

 

Amb una altitud inferior als 1500 m, les serres d’Olsón, Sevil i Balcés marquen el límit 

meridional de Sobrarbe. En aquestos relleus es troben les roques d’origen continental 

formades després de la retirada del mar Terciari, a finals de l’Eocé i durant l’Oligocé, quan 

va finalitzar l’etapa principal de la formació dels Pirineus. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrarbe
https://vimeo.com/137114232
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesozoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cenozoico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Perdido
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Perdido
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_Cuaternario
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Gruta_de_Casteret
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_Terciaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ara_(Huesca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrarbe
https://es.wikipedia.org/wiki/Eoceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligoceno
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En aquestes roques podem trobar una gran varietat de fòssils, des de platges 

de Nummulites fins a cocodrils d’aigua dolça i salada. Al sudoest del territori, la Serra de 

roques calcàries de Guara presenta un important paisatge càrstic, sent terreny d’esports 

d’aventura i d’activitats d’educació ambiental. 

 

https://vimeo.com/131082562 

 

 

 

 
Espais Naturals Protegits del Sobrarbe 

Poc més del 50% de la superfície de Sobrarbe està declarada legalment zona protegida, 

destacant els glaciars de Monte Perdido, el Parque Natural Postes Maladeta, el Parque 

Natural de la Sierra y Cañones de Guara, i especialment el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido (que la UNESCO ha designat Patrimoni Mundial i Reserva de l’Home i la 

Biosfera). També existeixen més de 25 espais de la xarxa NATURA 2000. 

 

Veure mapa a la pàgina següent. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Nummulites
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guara
https://vimeo.com/131082562
http://turismosobrarbe.com/naturaleza.php?niv=2&cla=_25Q0N1L7V&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
http://turismosobrarbe.com/naturaleza.php?niv=2&cla=_25Q0N19W1&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
http://turismosobrarbe.com/naturaleza.php?niv=2&cla=_25Q0N0UU4&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
http://turismosobrarbe.com/naturaleza.php?niv=2&cla=_25Q0N0UU4&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
http://turismosobrarbe.com/naturaleza.php?niv=2&cla=_25F0PY19Z&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
http://turismosobrarbe.com/naturaleza.php?niv=2&cla=_25F0PY19Z&cla2=&cla3=&tip=1&idi=1
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Òrgan de Gestió del Geoparc 

Per garantir el desenvolupament sostenible del territori, La Comarca de Sobrarbe 
ha pres la iniciativa i ha creat el Patronat Comarcal del Geoparc, organisme 
autònom amb personalitat jurídica pròpia. La seva missió específica és la gestió 
del Geoparc. 
 
El Consell Rector del Patronat està format actualment per: 
 El President que es el de la Comarca de Sobrarbe. 
 Los membres de la Comissió Informativa de Desenvolupament i Ordenació del 

Territori de la Comarca de Sobrarbe. 
 El Coordinador de la Comissió Científica Assessora del Geoparc 
 El Gerent del Geoparque 
 El Conseller del Departament de Medi Ambient del Govern d’Aragó 
 El Conseller del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern 

d’Aragó. 
 El Conseller del Departament d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó. 
 Representants del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, del Parque 

Natural de la Sierra y Cañones de Guara i del Parque Natural de Posets-
Maladeta. 

 Representants del camp de la Geologia de la Universitat de Zaragoza i de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Un representant del Centre de Estudis de Sobrarbe. 
 Un representant de la Fundació per a la Conservació del Trencalòs. 
 Un representant de la Associació Turística de Sobrarbe. 
 Un representant del Foro Ciutadà "Foro 21" de la Agenda 21 de Sobrarbe. 
 

 
 
 
Llistat no exhaustiu d’activitats i accions de descoberta del Geoparc 
 
Descoberta de Geoparc: 

 Centre de visitants a Ainsa 
 Geo Rutes a peu. 30 rutes 
 Geo Rutes a peu de carretera. 13 rutes 
 Geo Rutes en BTT. 12 rutes 
 Circuit Geo-Miner 
 Recursos didàctics (Itineraris educatius al Geoparc, Art Rupestre i 

prehistòria) 

 Zones d’interès geològic 
 Patrimoni Mundial al Geoparc 
 Museu Paleontològic de Lamata 
 Folleto “Descobreix el Geoparc” 
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Activitats: 

 Viatge al Museu Geominer de l’Instituto Geológico Minero de España (IGME) 
a Madrid 

 Tardor Geològic a Sobrarbe 
 Seminari del geoparc 
 Geo Rutes a peu guiades de juny a setembre 
 Setmana d’activitats de la Xarxa de Geoparcs, última de maig i/o primera de 

juny 
 Certamen fotogràfic 
 Activitats amb escolars 
 Actuacions de promoció 
 Visites al Geoparc 
 Col·laboracions amb altres geoparcs 

 

Formació 
 Taller 2015: Els minerals i el patrimoni miner del Geoparc del Sobrarbe 
 Curs Patrimoni Geològic, Geoparcs i Geoturisme 
 Curs “Guia de Patrimoni Geològic de Sobrarbe”. Curs formatiu gratuït 

de 110 hores, patrocinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Medi 
Ambient del Govern d’Aragó, el Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural, el Centre de Desenvolupament de Sobrarbe i 
Ribagorça (CEDESOR) i la Comarca de Sobrarbe. 

 Viatge de coneixement al “Bé Pirineus- Monte Perdido, Patrimoni Mundial” 
 Curs “Guia de Patrimoni Cultural de Sobrarbe”.  
 Programa de cooperació territorial “Rutas Científicas” 
 Curs Intensiu Patrimoni Geològic i Geoparcs 
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Geoparque de la Costa Vasca. Geoparkea 

 

Presentació 
El Geoparque de la Costa Vasca és un petit territori (88 km2 i 19.500 habitants) encaixat 

entre el mar Cantàbric i les muntanyes basques, conformat pels municipis de Zumaia, 

Deba i Mutriku. A primera vista, el Geoparc destaca per les diferents tonalitats de verd 

dels prats i boscos que se succeeixen des de la línia de costa fins terra endins. Però el 

veritable interès d’aquest lloc el trobem a les seves entranyes. La Geologia és la veritable 

protagonista d’un paisatge que guarda la historia d’alguns dels episodis més 

impressionants de la historia recent de la terra. 

 

Els 13 kilòmetres de penya-segats del Geoparc guarden una espectacular formació de 

capes de roca anomenades Flysch que, a mode d’una gran enciclopèdia, ens 

mostren més de 60 milions d’anys de la historia de la Terra. Els geòlegs i els visitants 

poden caminar per aquestos penya-segats o realitzar una excursió en vaixell i viatjar en el 

temps per descobrir, per exemple, la fina capa de color negre que evidencia l’impacte 

d’un gran asteroide i la gran extinció dels dinosaures fa aproximadament 65 Ma. 

 
Després de realitzar un viatge per la història de la Terra el visitant pot perdre’s per les valls 

de l’interior on el temps més recent sembla haver-se aturat per sempre. Aquí, es pot 

gaudir d’un dels pobles més antics d’Europa y visitar el millor conjunt de cavalls d’art 

parietal del planeta trobat a la cova de Ekain i declarat patrimoni de la Humanitat. 

https://youtu.be/xN2ytVSoI0o 

 

 

Espais Naturals 

Des dels escarpats penya-segats que cauen al mar Cantàbric fins els cims calcaris del 

macís d’Izarraitz, la varietat de paisatges del Geoparc de la Costa Basca és certament 

generosa. Zones intermareals, estuaris, alzineres, camps i boscos atlàntics es succeeixen 

entre si i conformen un mosaic de biodiversitat que justifica l’existència de quatre espais 

naturals protegits en un territori que supera per poc els 88 km2. 

 

A les maresmes, a les dunes i als penya-segats, la vegetació mostra els efectes de la 

poderosa influencia del oceà i quan es retira la marea queda al descobert el món submarí. 

Per a conèixer aquestos ecosistemes val la pena una visita al Biòtop Protegit del tram 

litoral Deba-Zumaia i a la Zona d’Especial Conservació de la ría del Urola. 

 

http://www.geoparkea.com/geologia
https://youtu.be/xN2ytVSoI0o
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#biotopo
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#biotopo
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#urola
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Terra endins, els tortuosos relleus de muntanyes i valls acullen àmplies zones boscoses, 

esquitxades aquí i allí per camps i prats de muntanya lligats a la dura vida del “caserío”. 

La Zona de Especial Conservación del monte Arno atresora un extens alzinar cantàbric. 

Entre els cims més alts de la Zona de Especial Conservación de Izarraitz, valls petites i 

plenes de màgia conserven fagedes i boscos mixtos amb espècies botàniques de gran 

interès.  

 

A més, els monts foradats calcaris de l’interior del Geoparc de la Costa Basca ofereixen 

refugi per a una interessant fauna cavernícola, en la que destaquen algunes espècies de 

muricecs en que la seua supervivència està molt amenaçada. 

 

Fora dels espais naturals protegits existeixen també llocs de gran valor naturalístic. Entre 

aquestos cal destacar l’estuario del río Deba, el monte Andutz, el valle de Haranerreka 

o los acantilados de Mutriku-Saturraran. 

Geologia 

Com s’ha dit el Geoparc conté un dels llibres més meravellosos mai escrits. Les seues 

pàgines es van formar sota el mar i avui, capa a capa, formen un llibre continu de més de 

13 kilòmetres de penya-segats on els geòlegs poden llegir més de 60 milions d’anys 

consecutius de la història de la Terra. La gran extinció dels dinosaures, al final del 

Cretàcic, o el gran escalfament climàtic de l’inici de l’Eocè són alguns dels moments 

crítics que ens ofereix la història escrita en aquestes roques. A diferència del territori 

català, aquí el trànsit Mesozoic - Cenozoic està representat per roques d'origen marí. 

 

Després de dècades d’investigacions científiques el flysch de la costa del geoparque ha 

estat reconegut per la Unió Internacional de Ciències Geològiques (IUGS) i la 

UNESCO com un dels grans afloraments geològics del planeta.  

 

L’interior del Geoparc està format per muntanyes calcàries del Cretàcic Inferior. Aquestes 

muntanyes han estat fortament diluïdes i erosionades donant lloc a una important 

col·lecció de particularitats càrstiques entre les que cal destacar un important número de 

coves que van ser ocupades durant el Paleolític i proporcionen al Geoparc un patrimoni 

arqueològic de gran interès que inclou pintures rupestres como les d’Ekain, declarades 

Patrimoni de la Humanitat.  

 

Un dels objectius principals del Geoparc de la Costa Basca és el foment de la 

conservació, investigació i la divulgació de la Geologia del territori. Els recursos divulgatius 

del Geoparc són documentals, guies, fulletons i altres publicacions. A més, en l’actualitat 

el Geoparc participa amb els següents projectes de recerca: 

1. Evolució ambiental Quaternària dels estuaris de Deba i Zumaia 

2. Processos i modelat càrstic del Geoparc de la Costa Basca 

3. Recerca sobre les haizeolas del Geoparc 

 

Veure mapa Geològic pàgina següent. 

http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#arno
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#izarraitz
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#deba
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#andutz
http://www.geoparkea.com/que-ver/espacios-naturales#mutriku
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Òrgan de Gestió del Geoparc 

Es va constituir una Associació sense ànim de lucre per la gestió del Geoparc 
integrada per les següents institucions: 

 Ajuntament de Zumaia 
 Ajuntament de Deba 
 Ajuntament de Mutriku 
 Diputació Foral de Gipuzkoa 
 Govern Basc 
 UNESCO Etxea 
 Societat de Ciències Aranzadi 
 Debemen, Associació de Desenvolupament Rural de Debabarrena 
 Urkome, Associació de Desenvolupament Rural de Urola Costa 
 Debegesa, Associació pel Desenvolupament econòmic de Debabarrena 
 Mancomunitat d’Urola Costa 

 
 
Llistat no exhaustiu d’activitats i accions del Geoparc 

 Butlletí del Geopark 
 Visites guiades. 12 visites  
 Georutes. 5 georutes 
 Activitats a l’aire lliure com passejades a cavall, caiac, busseig, vela, 

talassoteràpia, paintball, espeleologia, golf i d’altres. 
 Geo-educació i divulgació 
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Conca de Tremp – Montsec 
UNESCO GLOBAL GEOPARK project  

 
Abans de donar quatre xifres rellevant del nostre Geoparc cal fer menció al fet 
que el 17 de novembre de 2015 la UNESCO va ratificar la decisió presa de 
crear un nou programa propi de Ciències de la Terra i Geoparcs, i per tant a 
partir de llavors els Geoparcs són figures de la UNESCO. A l’enllaç següent 
trobareu la fitxa resum de la nostra candidatura a la pàgina web de la 
UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-
sciences/global-geoparks/new-applications/ 
 
L’àmbit geogràfic del nostre Geoparc és la suma dels municipis de la Torre de 

Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, 
Salàs de Pallars, Talarn, Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, Tremp, 
Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga de la comarca del 
Pallars Jussà; el municipi de Baix Pallars de la Comarca del Pallars Sobirà; el 
municipi de Coll de Nargó de la comarca de l’Alt Urgell; i els municipis d’Àger, 
Camarasa i Vilanova de Meià de la comarca de la Noguera. Aquest territori 
totalitza 16,400 habitants i 2,050 km2. 
 

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/new-applications/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/global-geoparks/new-applications/
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Estructura de gestió i organigrama 

Al setembre de 2015 es va constituir l’Associació Geoparc Conca de Tremp 
– Montsec. Aquesta Associació és una organització legal sense ànim de lucre 
constituïda per les institucions públiques de l’àmbit geogràfic del Geoparc. Així 
doncs, està formada pels 19 municipis i els Consells Comarcals del Pallars 
Jussà i la Noguera. A continuació es mostra l’organigrama de l’òrgan de gestió 
del Geoparc: 
 
 

 
 
 
Nivell de Presidència 

Aquest nivell està constituït per la figura d’un President i d’un Vicepresident. 
Les principals funcions del President són: les de direcció i representació legal 
de l’Associació del Geoparc. La Presidència serà substituïda, en cas 
d'absència o malaltia, pel Vicepresident. 
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Nivell de Decisió 

 L’Assemblea General de Socis i Sòcies. L’Associació Geoparc (projecte) 
Conca de Tremp - Montsec és regida per l’òrgan suprem de govern que és 
l’Assemblea General, integrada pels Consells Comarcals del Pallars Jussà i 
de la Noguera, i tots los municipis del territori del Geoparc aspirant en 
igualtat absoluta. Els seus acords s’adopten pel principi majoritari o de 
democràcia interna. Tots els socis aporten quotes anualment a 
l’Associació. 

 La Junta Directiva. És l’òrgan de representació que gestiona i representa 
els interessos de l’Associació, d’acord amb les disposicions i directives de 
l’Assemblea General. Entre les seves competències, cal destacar 
l’elaboració del Pla anual d’activitats i la renovació del Pla Director del 
Geoparc aspirant. En la redacció d’aquest Pla participen entitats públiques 
i privades, especialment a través dels grups de treball que es mencionen 
més endavant. La Junta Directiva està formada per 8 membres: Presidència 
(Ajuntament de Tremp), Vicepresidència (Consell Comarcal del Pallars 
Jussà), Secretaria (Ajuntament d’Àger), Tresoreria (Ajuntament de Coll de 
Nargó), Vocals (Ajuntaments de Pobla de Segur, Camarasa, Vilanova de 
Meià i Baix Pallars). Convé destacar que a les reunions de la Junta Directiva 
assisteixen també el Director Científic i el Coordinador de 
Desenvolupament Econòmic del Geoparc aspirant. 

 
Nivell de Consulta 

 La comissió científica. Està representada pel Director Científic del Geoparc.  

 
Àmbits d’actuació Participants 
Investigació 
científica; 
didàctica de les 
Ciències de la 
Terra; 
geoconservació; 
vetllar per una 
transmissió 
correcta dels 
valors i patrimoni 
científics a la 
societat.  

Centres d’investigació: Institut Cartogràfic Geològic 
Català (ICGC; Centre de Suport Territorial Pirineu), 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), 
Institut d’Estudis Espacials (IEE). 
Universitats: Universitat de Lleida, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya 
Àmbit educatiu: Entorn d’Aprenentatge de Tremp (EDA), 
Col·legi de Geòlegs de Catalunya 
Altres col·laboradors: Geòlegs, paleontòlegs, miners, 
arqueòlegs i astrònoms locals. 

 
La  comissió científica té entre els seus objectius, (1) facilitar la participació 
d’experts de les Ciències de la Terra en les activitats d’investigació, 
conservació, didàctica i divulgació del patrimoni natural (especialment 
geològic, paleontològic, miner i arqueològic), i (2) transmetre a la direcció de 
l’Associació les prioritats de gestió del patrimoni geològic, paleontològic, miner 
i arqueològic. Per aquest motiu, un geòleg (director científic) i un paleontòleg 
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d’aquesta comissió, participen activament a les reunions de la Junta Directiva. 
Aquestos professionals pertanyen a l’ICGC i al ICP respectivament, i 
desenvolupen les funciones de direcció als centres locals d’ambdues 
institucions. Aquesta Comissió conta amb la col·laboració d’una institució 
pública dedicada a l’ensenyament primari i secundari (Entorn d'Aprenentatge) 
que garanteix el contacte directe i continuat entre la comunitat científica i 
l’educativa. 
 
 La comissió de desenvolupament local. Serà l’encarregada d’estudiar, 

informar i fer propostes als òrgans de govern i administració de l’Associació 
en aquells assumptes relacionats amb el desenvolupament local. El 
coordinador de desenvolupament econòmic és el responsable d’aquesta 
comissió i de la gestió del Geoparc en sentit ampli i tècnic. Aquesta 
comissió es recolza en quatre grups de treball que tenen la següent 
composició: 

 
Grup de 
Treball 

Participants 

Sostenibilitat 
i educació 
ambiental 

Espais naturals protegits: Estació Biològica del Pallars 
Jussà, Reserva Nacional de Boumort, La Terreta (Ajuntament 
de Tremp). 
Sostenibilitat: IDAPA, Escola Agrària del Pallars, Consell 
Comarcal del Pallars Jussà (Àrea de Desenvolupament rural), 
Consell Comarcal de la Noguera (Àrea de Desenvolupament 
rural i Centre d’Observació de l’Univers), Parc Astronòmic del 
Montsec (COU + OAdM), Seo BirdLife i Fundació Catalunya - 
La Pedrera. 

Turisme i 
Geoturisme 

EPICENTRE (Oficina de Turisme Comarcal i centre de visitants 
del Geoparc), Oficines de Turisme de la Pobla de Segur, Torre 
de Capdella i Isona. Associació Turisme Rural. Agències de 
Viatges: Pirineu Emoció, FranchTours i Palmerola. EUREKA 
SGN (empresa de geoturisme). Associació Esportiva Amics de 
la Muntanya (espeleologia, senderisme, alpinisme, descens de 
barrancs). Hotel Segle XX, Hotel Terradets i Hotel Alegret. 
Espai TReS (consultor turístic). Celestia Pirineus (empresa de 
divulgació d’astronomia). INSETUR, Institut d’Investigació 
Turística associat a la Universitat de Girona. 

Activitats 
econòmiques 
amb valor 
afegit 
associades 
al turisme 

Al Teu Gust, Aliments del Pallars, marca local de productors 
agroalimentaris i restauradors  liderada per l’Ajuntament de 
Tremp 
APAT, associació de professionals de l’àmbit turístic 
(empresaris de la restauració i gastronomia) 
Pirineu Art, associació d’empresaris d’artesania no 
alimentaria.  
Associació Ruta del Vi de Lleida.  
Associació Marques de Pastor. 
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Gestió del 
patrimoni 
cultural 
estratègic 

EPICENTRE. Museu de la Conca Dellà. Parc del Cretàcic. 
Centre Paleoambiental Dinosfera de Coll de Nargó. Centre 
d’Interpretació del Montsec de Meià. Museu de Gerri de la Sal 
/ Casa de la Sal. Museu Hidroelèctric de Capdella. Botigues 
Museu i Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç. Espai 
Orígens. Casal dels Voltors. Espai cultural la Lira i Centre Cívic 
Tarraquet. Associació Cultural Rosa d'Abril.  

 
Aquestes comissions consultives tenen per objecte garantir la participació de 
la societat civil, especialment d’experts del sector privat implicat en les 
activitats econòmiques derivades de la gestió sostenible dels recursos naturals 
i culturals. El número i la missió de les comissions s’han estructurat d’acord 
amb les línies de treball pròpies dels geoparcs.  
 
 
Seus del Geoparc 
Seu Científica. Edifici del Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
Seu Gestió Administrativa. Ajuntament de Tremp. 
Centre de Visitants. Epicentre. Consell Comarcal 
 
 
Fites a futur de la nostra candidatura 
 
1. Novembre de 2015. Lliurament de la documentació a UNESCO Espanya i 

UNESCO París 
2. Fins al març de 2016, possibles requeriments de documentació 

3. 19 de març 2016. Reunió a portes tancades del Comitè de coordinació de 
la Xarxa Europea de Geoparcs, tindrà lloc al Geoparc de la Costa Basca. 
Votació de la nostra candidatura a nivell de documents i si procedeix 
assignació avaluadors. Presència UNESCO amb vot de veto.  

4. Entre maig i juliol 2016. Visita avaluadors 
5. 26 de setembre de 2016. Reunió a portes tancades del Comitè de 

coordinació de la Xarxa Europea de Geoparcs. Decisió si s’atorga el 
certificat Geoparc. Presència UNESCO amb vot de veto. Comunicat 
verbalment el 30 de setembre. 

6. Març de 2017. Ratificació i lliurament del diploma d’UNESCO. 
 
 

 
 
 
 
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/ 
 

http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
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Programa del Viatge 

Dilluns 1 de febrer 
 

6:45 h  Sortida de Pobla 6.45h a la parada d’autobús. 

7.00 h Tremp. Estació de tren - autobusos de Tremp.  

La Ruta passarà per Pont de Montanyana.  

 Ruta Tremp – Boltaña. A mig camí es farà una parada per esmorzar de 15 

minuts a Graus (No inclòs en el pressupost del viatge). 

10:00 h Arribada a Boltaña, Seu de la Comarca de Sobrarbe i del Geoparc de 
Sobrarbe: Presentació del Geoparque de Sobrarbe i xerrada sobre la gestió 
dels eixos del Geoparc: 

 Recerca i educació geològica. Cursos i beques. 
 Divulgació, interpretació, infraestructures  
 Geoturisme (Recursos Turístics del Geoparc i web) 
 Activitats agroalimentàries i artesania no alimentària 
 Medi natural. Integració de valors al Geoparc 

11:30 h Recorregut en autobús per la vall del Cinca i la vall de Chistau per visitar part 
de les infraestructures del Geoparc de Sobrarbe. Bielsa, Plan i Saravillo. 

14:30 h Dinar al restaurant Casa Ruche, a Plan 974506072. 
 

Menú: 
1º Ensaladas de piña y longaniza de Graus 

2º Paletilla asada de cordero del valle 
Postre: Coulant de chocolate con tarta de yema tostada 

Bodega Viñas del Vero Joven, Agua y cafés 

16:30 h Visita a Quesos de Saravillo, entitat col·laboradora del Geoparc de Sobrarbe. 
Productor agroalimentari 

18:30 h  Visita a l’espai del geoparc de Sobrarbe a Aínsa  
 Visita al centro de Visitants de la Fundación Quebrantahuesos, explicació 

sobre la integració del patrimoni natural. 

21:00 h Sopar i allotjament a l’hotel Revestido Escalona (Huesca) 974505077 
 

Menú: 
Crema de Gallina del Sobrarbe 
Entrantes para compartir: 

Embutidos del Sobrarbe, Patés y Quesos 
Ensalada Templada de Setas con crujiente de jamón 

Pimientos Rellenos 
2º - A elegir (Entrecot del Sobrarbe o Esturión del Cinca con salsa de 

Puerros o Solomillo de Cerdo a las 5 pimientas) 
Postre: Tarta de la Casa 

Agua, Vino y cafés 
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Dimarts 2 de febrer 
 

8:00 h  Esmorzar al mateix hotel. 

9:00 h Ruta Ainsa – Boltaña.  

9:30 h Boltaña, seu de la Comarca de Sobrarbe i del Geoparc de Sobrarbe:  
1. Presentació del “Programa de Entidades Colaboradoras del Geoparque”. 
2. Reunió amb empresaris Entitats Col·laboradores del Geoparc de Sobrarbe 

(Presidenta de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, Hotel 
Revestido, Hotel Siete Reyes, Casas de Turismo rural : O’Chardinet, Casa 
Vallés y Casa Fuenmayor; empresa de turismo de aventura: Senderos de 
Ordesa) 

10:45 h  Visita a Aínsa a “Pastelería Joakyn”, galetes fòssils de Sobrarbe. 

 Visita a “Ganadería Fes”, productor de vedella Pirenaica- carniceria- 
restaurant i productor de pomes de varietats locals. 

13:00 h Dinar en ruta a Fiscal – Restaurant Rio Ara. 974503020 
 

Menú: 
 Pan Tostado Con Tomate, Jamón Ibérico Y Queso Manchego, 

Empanadillas De Atún Caseras, Croquetas De Boletus Y Foie, Tortilla 
Patatas Casera, Roca Crujiente De Marisco, Chorizo Y Longaniza De Graus 

A La Parrilla, Torreznos De Zaragoza, Croquetas Caseras De Pollo, 
Champiñones Con Jamón, Tostada De Queso De Cabra Con Arándanos, 

Calamares A La Romana, Gambas Plancha, Anchoas En Salmuera, Almejas 
Blancas de Galicia. 

Bebidas y cervezas, Vino Joven Del Somontano, Café 

19:30 h Arribada al Geoparc Costa Basca 

20:30 h Sopar a Deba – Casa rural Saka. 943191137 
 

Menú: 
1º Sopa de Pescado 

2º Guisado de Toro (especialidad de la casa) 
Postres caseros a elegir 

Agua, Sidra y Vino especial 
 
Allotjament a Deba – Casa rural Saka i Casa rural Arriola Txiki 
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Dimecres 3 de febrer 

8:00 h  Esmorzar a les cases Rurals 

9:00 h Centro de Algorri (Zumaia). Presentació del geoparc i de la estratègia de 

divulgació + educació ambiental. 

10:00 h Visita al flysch de Zumaia. Patrimoni geològic i geoconservació 

12:00 h Visita al mirador de Elorriaga. Ruta de los miradores, txakoli flysch, mirador, 
infraestructures, etc. 

13:30 h Visita karst Olatz 

14:00 h Dinar a Olatz. Zelaieta 943604459 
 

Menú: 
ensalada mixta 

fritos, calamares a la plancha  
costillas 

degustación de postres caseros 
café y bebidas 

15:30 h  Karst i desenvolupament rural.  
 Visita formatgeria Goienetxe 

17:00 h Deba. Visita Nautilus. Gestió del patrimoni paleontològic 

18:00 h Casc històric de Mutriku, declarat conjunt monumental 

20:30 h Sopar a Zumaia ASADOR  ALGORRI-REST.MARINA BERRI 943865617 
 

Menú chuleta con sidra al txotx: 
Entrantes para compartir 

Chuleta con patatas y ensalada 
Tabla de quesos, membrillo y nueces 

Sidra al Txotx o vino de la casa 
 

Allotjament a Deba – Casa rural Saka i Casa rural Arriola Txiki 

 
Dijous 4 de febrer 

8:00 h  Esmorzar a les cases Rurals 

8:30 h Agafar entrades Ekainberri a l’oficina de Zestoa 

9:30 h Visita Ekainberri. Patrimoni Arqueològic (si el grup s’ha de dividir per entrar en 
la rèplica l’altre grup veurà els tallers didàctics) 

11:30 h Geopark corner de Deba. Explicació del programa de visites 

12:30 h Visita guiada Iglesia de Deba 

13:30 h Ens posem en ruta de tornada 

14:00 h Dinar a Donostia. Kostalde. 943277791 
 

Menú: 
1º Arroz con pescado 

2º Merluza en Salsa Verde 
Brazo de gitano de crema con caramelo 

Agua mineral, Vino tinto 

21:30 h Arribada a Tremp. La ruta de tornada serà per França. 
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Persones assistents del sector Públic i Privat 
 

 
Nom, cognoms Empresa 

 
Sector Privat 

1 Andreu Uson Casa Churchill, Turisme Rural 

2 Jordi Elies Fàbrega Casa Perdiu, Turisme Rural 

3 Maria Mir Puyane Burgues Casa Perdiu, Turisme Rural 

4 Elena Nieto Molina  Geòloga. EUREKA SGN 

5 Jordi Panisello Martí  Geòleg. EUREKA SGN 

6 Peter Nagtegaal  Geòleg. Jubilat de Shell 

7 Jordi Franch Viatges Franch 

8 Sergi Alarcón Forteza DAUCAT Serveis Turístics de Catalunya, SL 

9 Anna Palmerola Amorós  Autocars Palmerola 

10 David Vilanova Segu  Hotel Segle XX 

11 Manuel Pujol Valero  Àrees Vacacionals, SL. Representant APAT 

12 David Llardén Hotel Alegret 

13 Arturo Boneta Capel  Gerent Societat de Foment Jussà Actiu 

 
 

 

 
Sector Públic 

1 Gonzalo Rivas Casamajó  Geòleg. CST Pirineus Institut Cartogràfic Geològic de Catalunya. 
Director Científic del Geoparc 

2 Àngel Galobart Lorente  Geòleg - Paleontòleg. Institut Català Paleontologia. Director 
Científic del Geoparc en temes de Paleontologia 

3 Carles Aguilar Solà  Entorn d'Aprenentatge de Tremp 

4 Xavier Mir Pellicer Geòleg. Geological Survey of Ireland 

5 Jordi Palau Puigvert  Director Reserva Nacional de Caça de Boumort 
6 Pere Porta Colom Director Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt 

Pirineu i Aran 

7 Aroa Yagüe Medina  Casa de la Sal, turisme Baix Pallars 
8 Constantí Aranda Farrero  President CCPJ i Alcalde d'Isona i Conca Dellà. Vicepresident 

Geoparc Conca de Tremp Montsec 
9 Ramon Iglesias Palau  Consell Comarcal Pallars Jussà. Coordinador de Turisme del 

Geoparc 

10 Flors Albert Labal  Consell Comarcal Pallars Jussà. Epicentre 
11 Joan Ubach Isanta Alcalde de Tremp i Diputat. President Geoparc Conca de Tremp 

Montsec 

12 Anna Ritz Escur  Regidora Promoció Local Ajuntament de Tremp 

13 Josep Àngel Alert Rafel  Cap de l’Àrea de Recursos Naturals de Ajuntament de Tremp 
14 Dolors Etxalar Rubió  Responsable del projecte Al teu gust, Aliments del Pallars. 

Ajuntament de Tremp. Coordinadora del secor Agroamlimentari 
del Geoparc. 

15 Jordi Casanovas Gómez  Cap de l’Àrea de Desenvolupament Local Ajuntament de Tremp 
16 Guillem Puras Castells  Ajuntament de Tremp. Coordinador de Desenvolupament Local 

del Geoparc 
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ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL VIATGE D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 
A TERRITORIS QUE HAGIN IMPLANTAT UNA ESTRATÈGIA DE 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT GEOLÒGIC 

Geoparcs de Sobrarbe i Costa Basca. 
Del 1 al 4 de febrer de 2016 

 

Dia 1 de Febrer. Geoparc del Sobrarbe 

 
Per tal de valorar el viatge us demanem que respongueu aquesta enquesta, essent 1 la puntuació 

més desfavorable i 5 la puntuació més favorable. 

 

1 Presentació del Geoparque de Sobrarbe i xerrada sobre gestió  1 2 3 4 5 

 1.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 1.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 1.3 S’ha generat un debat profitós?      

 1.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

2 Visita Patrimoni Geològic. Vall del Cinca i Chistau  1 2 3 4 5 

 2.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 2.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 2.3 S’ha generat un debat profitós?      

 2.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

3 Visita a Quesos de Saravillo 1 2 3 4 5 

 3.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 3.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 3.3 S’ha generat un debat profitós?      

 3.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

4 Visita a l’espai del geoparc de Sobrarbe a Aínsa  1 2 3 4 5 

 4.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 4.3 S’ha generat un debat profitós?      

 4.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

5 Fundación Quebrantahuesos 1 2 3 4 5 

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 5.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 5.3 S’ha generat un debat profitós?      

 5.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

 



 

ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL VIATGE D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 
A TERRITORIS QUE HAGIN IMPLANTAT UNA ESTRATÈGIA DE 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT GEOLÒGIC 

Geoparcs de Sobrarbe i Costa Basca. 
Del 1 al 4 de febrer de 2016 

 

Dia 2 de Febrer. Geoparc del Sobrarbe 

 
Per tal de valorar el viatge us demanem que respongueu aquesta enquesta, essent 1 la puntuació 

més desfavorable i 5 la puntuació més favorable. 

 

1 Presentació del “Programa de Entidades Colaboradoras del Geoparque” 1 2 3 4 5 

 1.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 1.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 1.3 S’ha generat un debat profitós?      

 1.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

2 Reunió amb empresaris Entitats Col·laboradores del Geoparc de Sobrarbe 1 2 3 4 5 

 2.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 2.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 2.3 S’ha generat un debat profitós?      

 2.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

3 Visita a Pastelería Joakyn 1 2 3 4 5 

 3.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 3.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 3.3 S’ha generat un debat profitós?      

 3.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

4 Visita a Ganadería Fes 1 2 3 4 5 

 4.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 4.3 S’ha generat un debat profitós?      

 4.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

 

 

 

 

 

 



 

ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL VIATGE D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 
A TERRITORIS QUE HAGIN IMPLANTAT UNA ESTRATÈGIA DE 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT GEOLÒGIC 

Geoparcs de Sobrarbe i Costa Basca. 
Del 1 al 4 de febrer de 2016 

 

Dia 3 de Febrer. Geoparc de la Costa Basca 

Per tal de valorar el viatge us demanem que respongueu aquesta enquesta, essent 1 la puntuació 

més desfavorable i 5 la puntuació més favorable. 

1 Presentació del Geoparque Costa Basca i xerrada sobre gestió.  1 2 3 4 5 

 1.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 1.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 1.3 S’ha generat un debat profitós?      

 1.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

2 Visita Patrimoni Geològic. Visita al flysch de Zumaia, miradors, etc. 1 2 3 4 5 

 2.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 2.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 2.3 S’ha generat un debat profitós?      

 2.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

3 Visita a Visita karst Olatz i desenvolupament rural 1 2 3 4 5 

 3.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 3.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 3.3 S’ha generat un debat profitós?      

 3.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

4 Visita a formatgeria Goienetxe 1 2 3 4 5 

 4.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 4.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 4.3 S’ha generat un debat profitós?      

 4.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

5 Visita Nautilus. Gestió del patrimoni paleontològic 1 2 3 4 5 

 5.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 5.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 5.3 S’ha generat un debat profitós?      

 5.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

6 Casc històric de Mutriku 1 2 3 4 5 

 6.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 6.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 6.3 S’ha generat un debat profitós?      

 6.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

 



 

ENQUESTA DE VALORACIÓ DEL VIATGE D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES 
A TERRITORIS QUE HAGIN IMPLANTAT UNA ESTRATÈGIA DE 

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC EN L’ÀMBIT GEOLÒGIC 

Geoparcs de Sobrarbe i Costa Basca. 
Del 1 al 4 de febrer de 2016 

 

Dia 4 de Febrer. Geoparc del Costa Basca 

 
Per tal de valorar el viatge us demanem que respongueu aquesta enquesta, essent 1 la puntuació 

més desfavorable i 5 la puntuació més favorable. 

 

1 Visita Ekainberri i tallers didàctics 1 2 3 4 5 

 1.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 1.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 1.3 S’ha generat un debat profitós?      

 1.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

2 Geopark corner de Deba 1 2 3 4 5 

 2.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 2.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 2.3 S’ha generat un debat profitós?      

 2.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

3 Visita guiada Iglesia de Deba 1 2 3 4 5 

 3.1 Les explicacions han estat comprensibles?      

 3.2 Els continguts poden aplicar-se a la teva feina?      

 3.3 S’ha generat un debat profitós?      

 3.4 Aquesta experiència ha millorat els teus coneixements?       

       

        

 

 

Aspectes generals del Viatge 

1 Organització logística del viatge 1 2 3 4 5 

 1.1 Durada del viatge       

 1.2 Desplaçaments (autocar)      

 1.3 Horaris de les visites (extensió de les visites, agenda de visites)      

 1.4 Allotjament      

 1.5 Àpats      

 1.6 La informació que s’ha donat sobre el viatge ha estat adequada?      

 

2 Continguts del viatge 1 2 3 4 5 

 2.1 De forma genèrica, les experiències visitades han estat apropiades?      

 2.2 De forma genèrica, podràs aplicar les experiències a la teva feina?      

 2.3  El material lliurat per la realització del viatge ha estat l’apropiat      

  



 

3 Valoració global  1 2 3 4 5 

 3.1 Valoració global del viatge:       

 3.2 
El viatge serà útil per generar sinèrgies amb els altres professionals 
assistents? 

     

 3.3 
El viatge ha estat útil per conèixer bones pràctiques o experiències 
vitivinícoles? 

     

 3.4 
El viatge ha estat útil per millorar la competitivitat del sector vitivinícola al 
Pallars? 

     

 3.5 El viatge ha acomplert les teves expectatives?      

       

4 Suggeriments      

 4.1 Què t’ha agradat més del viatge? 

  
 
 

  

  

 4.2  Què milloraries del viatge?      

  

   

  

 4.3  Comentaris o suggeriments generals per a properes visites      

  

   

  

 4.4  Quines activitats que realitzes podrien encaixar en el Geoparc de la Conca de Tremp?  

  

   

  

 4.5 Com creus que se’t podria ajudar a tirar endavant activitats relacionades amb la Geologia? 

  

   

  

 4.6 T’has plantejat alguna nova activitat? Quina? 

  
 

  

   

   

 4.7 Altres comentaris 
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La policia busca una altra interna  
del centre de Sant Joan de Déu

p. 13
La CUP de Tàrrega demana  
retirar 28 símbols franquistes

p. 14

J.S.

e. Farnell
❘ BaLagUer ❘ L’alcalde de Balaguer, 
Jordi Ignasi Vidal, ha incorpo-
rat en el pressupost per a aquest 
exercici la restitució de les reta-
llades salarials a la plantilla de 
l’ajuntament, a més d’abonar 
la meitat de la paga extra del 
2012. Vidal portarà a votació 
en el pròxim ple, a final de mes, 
els comptes municipals, que as-
cendeixen a més de 15 milions 
d’euros (inferiors als del 2015, 
que van arribar als 18,3). Així 
mateix, va anunciar els canvis 
estructurals que aplicarà a l’Ins-
titut Municipal Progrés i Cul-

tural (IMPIC) al traspassar-ne 
els serveis administratius que, 
a partir d’ara, dependran de 
l’ajuntament. “Així s’evitaran 
duplicitats de manteniment, i 
millorarem en eficiència i orga-
nització”, va dir Vidal. 

La proposta de l’equip de 
govern preveu el pagament de 
140.000 euros corresponents a 
la meitat de l’extra del 2012 i 
més de 80.000 euros de l’incre-
ment de l’1% del sou a la tota-
litat de la plantilla. Així, també 
atén la restitució dels sous i la 
dedicació als cinc treballadors 
de l’escola de música que l’an-
terior equip de govern, liderat 
per Josep Maria Roigé, els va 
retallar el 2013, equivalent a 

Balaguer restitueix la retallada salarial a la 
plantilla i abona la meitat de l’extra del 2012
Vidal fa un gir a l’estructura administrativa de l’IMPIC, que s’unificarà a la de l’ajuntament

municipis comptes municipals

un 10% (més de 25.000 euros). 
La mateixa restitució s’implan-
tarà a les dos guarderies mu-
nicipals, els treballadors de les 
quals també veuran augmentar 
els seus sous un 10% (40.000 
euros) respecte al curs 2012-
2013, i als treballadors dels 
serveis de neteja i cuina, amb 
la incorporació d’una persona 
més de reforç. “És de justícia 
afrontar aquestes desavinences 
laborals.” Pel que fa a unificar 

els serveis administratius, Vidal 
va destacar que el personal que 
ara hi ha a l’IMPIC passarà a 
l’ajuntament i, paral·lelament, 
“farem també una modernitza-
ció de programes informàtics, 
que s’anirà implantant al llarg 
de l’any, per la qual cosa aconse-
guirem ser molt més eficients en 
tasques administratives”. 

Així mateix, Vidal va des-
tacar que les inversions amb 
recursos propis del consistori 

ascendiran a 250.000 euros. 
“Caldrà prioritzar i ser molt 
diligents, buscar totes les sub-
vencions possibles, perquè hem 
de ser molt assenyats i prudents 
treballant amb allò de què 
disposarem.” 

Vidal va destacar que amb 
altres ingressos extraordinaris, 
com, per exemple, els que po-
drien arribar del polígon del So-
rigué, la partida d’inversió po-
dria arribar al mig milió d’euros.

IMPIC
els comptes de l’IMPIC 
ascendeixen a 3,2 milions  
i preveuen una inversió  
de 42.000 euros

El PSC registra la iniciativa 
per millorar l’N-230

política carreteres

❘ MaDrID ❘ La diputada del PSC 
per Lleida al Congrés, Móni-
ca Lafuente, i el seu homòleg 
per Osca, Gonzalo Palacín, van 
registrar ahir una proposició 
no de llei per instar el Govern 
central a millorar “de forma 
urgent” la seguretat viària en 
els trams amb més concentració 
d’accidents de l’N-230, especi-
alment a les travessies urbanes 
afectades per aquesta via, així 
com els estudis i projectes de va-
riants en termes municipals on 

siguin necessaris”. Lafuente va 
recordar, a més, que un recent 
estudi del RACC afirmava que 
la xarxa de carreteres estatals 
de Lleida és la tercera més pe-
rillosa de l’Estat, i que l’N-230 
entre Vilaller i el límit amb Osca 
és un punt negre, concretament, 
i va reivindicar que “mentre el 
PP no està ni tan sols en funci-
ons, els socialistes continuem 
treballant i reivindicant el que 
requereixen el territori i la se-
ua gent”.

el Jussà visita Sobrarbe i la costa basca 
per saber els avantatges d’un geoparc

institucions iniciatives

❘ TreMP ❘ L’alcalde de Tremp, 
Joan Ubach, i el president del 
consell del Pallars Jussà, Cons-
tante Aranda, van liderar una 
delegació de la comarca que 
la setmana passada va visitar 
els geoparcs del Sobrarbe i de 
la costa basca per conèixer la 
seua experiència a l’implantar 
una estratègia de desenvolu-
pament local basada en el seu 
patrimoni geològic, objectiu al 
qual també aspira el Jussà amb 
la seua candidatura perquè la 

Unesco reconegui el geoparc 
de la conca de Tremp-Mont-
sec. L’intercanvi va servir per 
conèixer el grau de satisfacció 
de les empreses que operen en 
un geoparc, a més de compro-
var els avantatges que supo-
saria el reconeixement de la 
Unesco.

Contaminació lumínica
D’altra banda, la delegació 

del Govern a Lleida va anun-
ciar que la tesi doctoral so-

bre contaminació lluminosa 
al Montsec i a la província de 
Lleida defensada a la Univer-
sitat de Barcelona pel director 
científic del Parc Astronòmic 
del Montsec, Salvador Ribas, 
servirà de base per tal d’ela-
borar el mapa de contamina-
ció lluminosa de Catalunya, 
que pretén redactar la direcció 
general de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita a la conselleria de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Més de tres 
milions per 
amortitzar crèdits

Cap inversió amb 
recursos propis  
a l’espera d’ajuts

n Jordi Ignasi Vidal va as-
segurar que aquest pres-
supost preveu també el 
pagament de més de tres 
milions d’euros per amor-
titzar els crèdits de l’ajun-
tament, bona part dels 
quals corresponen al crè-
dit de vuit milions d’euros 
que l’ajuntament de Ba-
laguer va demanar per 
pagar a proveïdors. “Dos 
milions i mig responen al 
retorn d’amortització i la 
resta, als interessos, que 
són elevadíssims”, va dir 
Vidal.

n El consistori de Bala-
guer haurà de prioritzar 
les actuacions davant de 
la falta de recursos. Així 
mateix, Vidal va apuntar 
que s’executaran aquelles 
obres que siguin “priori-
tàries i que tinguin finan-
çament previ a través de 
subvencions”, a l’espera 
de rebre ajuts públics que 
els permetin invertir. Va 
destacar que la Genera-
litat de Catalunya deu al 
consistori 3,8 milions, dels 
quals 2,8 són de la llei de 
Barris.

Retiren les pilones del Pont Vell n El consistori també ha inclòs una partida per retirar les pilones 
metàl·liques horitzontals que separen la calçada de les voreres del Pont Vell i que han provocat 
desenes d’accidents. S’instal·laran uns protectors de mig angle a les dos voreres.

cfarre
Resaltado



El Síndic de Greuges va rebre 
l’any passat 420 queixes i 415 
consultes de la demarcació
Els temes més tractats van ser les polítiques 
socials, les administracions públiques i consum
El Síndic de Greuges va 
rebre durant el 2015 un 
total de 420 queixes i 415 
consultes de la demarcació 
de Lleida. Els temes més 
tractats a Lleida amb 
el Síndic van ser sobre 
les polítiques socials les 
administracions públiques i 
tributs i consum.

Lleida
SANDRA CADALSO
El Síndic de Greuges, Rafael Ri-
bó, va lliurar ahir l’Informe anual 
del 2015 a la presidenta del Par-
lament de Catalunya, Carme For-
cadell. Aquest informe detalla les 
queixes i les consultes que es van 
realitzar durant el 2015 al síndic 
durant les seves visites a les dife-
rents comarques de Lleida.

En total es van registrar durant 
l’any passat un total de 420 quei-
xes de la demarcació de Lleida. 
Concretament a Ponent es van 
fer 304 queixes: 165 al Segrià, 73 
a l’Urgell, 22 a la Noguera, 21 a la 
Segarra, 13 al Pla d’Urgell i 10 a 

les Garrigues. En canvi, a la resta 
de les comarques lleidatanes es 
van realitzar un total de 116 quei-
xes: 29 a l’Alt Urgell, 29 al Pallars 
Sobirà, 21 al Pallars Jussà, 20 al 
Solsonès, 13 a la Val d’Aran i 4 a 
l’Alta Ribagorça.

Respecte a les consultes al Sín-
dic de Greuges de Catalunya, en 
total es van registrar durant l’any 
passat un total de 415 consultes 
a Lleida. Concretament a Ponent 
es van fer 313: 152 al Segrià, 42 
a l’Urgell, 36 a la Noguera, 30 al 
Pla d’Urgell, 27 a la Segarra i 26 a 
les Garrigues. En canvi, a la resta 
de les comarques es van realitzar 
102 consultes: 29 al Pallars Jus-
sà, 22 al Pallars Sobirà, 22 al Sol-
sonès, 20 a l’Alt Urgell, 5 a la Val 
d’Aran i 4 a l’Alta Ribagorça.

Els temes més tractats amb el 
Síndic durant l’any passat van ser 
les polítiques socials, com l’edu-
cació, la salut, els serveis socials, 
el treball, les pensions, o la dis-
criminació, entre altres; l’Admi-
nistració pública i tributs; i sobre 
consum.

La Diputació 
fa un pas més 
en la gestió 
tributària
La implicació i compromís de la 
Diputació de Lleida en el nou 
model de gestió tributària de 
Catalunya es consolida enca-
ra més amb la incorporació de 
nous serveis i gestions amb 
l’objectiu de treballar de forma 
coordinada i unificada. Aques-
ta mateixa setmana, el Consell 
d’Administració ha aprovat el 
desenvolupament del conveni 
de maig de 2015 amb Tributs 
de Catalunya, a través del qual 
totes les delegacions de l’Orga-
nisme poden recaptar valors de 
la Generalitat a ciutadans llei-
datans en via executiva.

Lafuente afirma 
que continuen 
reivindicant la 
millora de la N-230
La diputada del PSC per Lleida, 
Pirineu i Aran al Congrés, Mòni-
ca Lafuente, va afirmar ahir que 
“mentre el PP no està ni tant 
sols en funcions, els socialistes 
seguim treballant i reivindicant 
allò que requereix el territori i 
la seva gent, com la urgència 
de millorar la N-230”. Per això, 
la diputada, juntament amb el 
diputat per Osca, Gonzalo Pala-
cín, van fer un front comú per 
a la millora de la via i van regis-
trar una Proposició No de Llei 
per reclamar aquesta millora.
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FOTO: ACN / Rafael Ribó i Carme Forcadell mostren l’informe del Síndic

Aquest informe anual del 
Síndic també inclou els diver-
sos casos acceptats i resolts. Per 
exemple, el 2014 al Segrià es va 
presentar una queixa en contra 
la limitació horària per l’ús de la 
televisió al Departament Espe-
cial de Règim Tancat de la presó 

de Lleida. Llavors el Síndic va fer 
arribar la queixa al Departament 
de Justícia i el Centre Penitenciari 
va informar que ja havia resolt la 
limitació d’horari i la disfunció so-
bre el corrent elèctric a les cel·les  
que provocaven aquestes restric-
cions a l’hora de veure la tele.

La Junta de Govern de l’Ajunta-
ment de les Borges Blanques va 
aprovar aquesta setmana les sub-
vencions en matèria de desenvo-
lupament local als nous comerços 
de la localitat, que van iniciar la 
seva activitat el 2015.

Aquest any, s’han concedit aju-
des a nous establiments com una 
perruqueria, un centre de gestió 
administrativa, assegurances i in-
termediació immobiliària, unes 
oficines i magatzem d’instal·lació 
de gas, així com un centre de for-
mació, per un import de 6.586,49 
euros. Prèviament, entre el 2012 i 
el 2014, s’havien concedit ajudes 
per un import de 45.763,73 eu-
ros a nous comerços com sis bars, 
una perruqueria, tres acadèmies 
d’idiomes i repassos, dues verdu-

leries, una merceria, una botiga 
de roba i complements, una mo-
dista, una òptica, un centre ve-
terinari, dos tallers mecànics, una 
botiga d’articles de pesca, un ba-
sar, una bijuteria, un supermercat 
i un estudi fotogràfic.

El regidor de Promoció Econò-
mica, Jordi Ribalta, va destacar 
que “en aquests anys d’especial 
dificultat i de circumstàncies eco-

Les Borges destina més de 
52.000 euros en ajudes als 
nous comerços en 4 anys

nòmiques sovint adverses, hem 
estat i seguirem al costat del nos-
tre teixit comercial, sobretot en el 
moment d’iniciar una nova activi-
tat que contribueixi a enriquir i fer 
més atractiva la nostra oferta de 
ciutat”. Ribalta va afegir que “es-
tem molt satisfets de contribuir a 

fer més fàcil el principi d’aques-
tes noves iniciatives comercials, 
facilitant-los l’accés a aquestes 
subvencions de fins a 2.000 euros 
per establiment, que s’atorguen 
mitjançant una comissió qualifi-
cadora específica a totes les sol·li-
cituds presentades”.

FOTO: Aj. de les Borges / Imatge de la Junta de Govern de les Borges

Enguany s’ha 
subvencionat 
quatre nous 
establiments

El Geoparc 
de Tremp es 
consolida amb 
un intercanvi 
professional
L’alcalde de Tremp, Joan 
Ubach, la regidora de Promoció 
Local, Anna Ritz, i el president 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Constantí Aranda, van 
acompanyar la setmana passa-
da una delegació d’empresaris i 
tècnics del sector públic i privat 
a un intercanvi d’experiències 
als geoparcs del Sobrarbe i la 
Costa Basca. L’objectiu d’aquest 
desplaçament era aprendre de 
l’experiència d’aquests terri-
toris que han estat capaços 
d’implantar una estratègia de 
desenvolupament local basada 
en un ric patrimoni geològic.

cfarre
Resaltado
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