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JUSTIFICACIÓ 

L’Ajuntament de La Pobla de Segur va portar a terme durant els anys 2015-2016 
una acció encaminada a donar una major visibilitat turística a la zona de Collegats, 
a partir de desplegar algunes de les accions que es proposaven en el document 
Projecte de Custòdia del Territori - Collegats: una aposta pel desenvolupament 
local, redactat per l’Estació Biològica del Pallars Jussà el gener del 2013. 

Ja en anys anteriors, l’Ajuntament havia portat a terme algunes accions, com 
l’edició d’un mapa amb els itineraris interpretatius, la preparació d’inventaris de 
recursos patrimonials i naturals, l’adequació d’aparcaments en alguns punts de 
sortida dels itineraris, la col·locació de plafons interpretatius o la realització de dos 
vídeos de presentació de la zona. 

Les actuacions realitzades l’any 2015-2016 en el marc del projecte Definició i 
implementació d’una estratègia de dinamització turística per a Collegats van 
consistir en  

- sessions d’assessorament a les empreses per dissenyar i comunicar 
productes singulars a la zona,  

- entrevistes amb representants de les associacions més dinàmiques en 
l’adequació dels itineraris,  

- l’anàlisi de les activitats d’escalada i vies ferratas en zones similars,  

- el disseny d’un catàleg de productes turístics per donar a conèixer les 
possibilitats de la zona, 

- el disseny d’un pla d’acció que proposa 34 accions distribuïdes en 5 línies de 
treball. 

Degut a la limitació pressupostària existent, es van poder atendre únicament a 
algunes de les empreses domiciliades en els 4 municipis amb terme a Collegats i 
Boumort que van generar 58 productes, entre els quals els que es programaven 
dins el programa d’activitats Vine al Pallars, Viu el Jussà. No obstant això hi ha 
altres empreses que no van poder participar en aquest programa però tenien 
interès en integrar-s’hi. 

Aquestes accions van estar consensuades amb els tres ajuntaments que 
comparteixen terme en aquesta zona: Senterada i Conca de Dalt, a més de Baix 
Pallars, en aquest cas de la comarca del Pallars Sobirà. 

En aquesta iniciativa, es va voler sumar la Reserva Nacional de Caça de Boumort 
que busca difondre les possibilitats de la zona evitant la concentració de visitants 
en moments determinats, principalment amb motiu de la Brama del Cérvol. 

Un altre element de prestigi de la comarca i dinamitzador de nous emprenedors es 
troba a l’Institut de La Pobla de Segur, amb formació professional de Grau Mitjà en 
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Excursionisme, Mitja muntanya, Barrancs, Escalada i de Grau Superior en Alta 
Muntanya, Escalada i Esquí de muntanya.  

El nombre d’alumnes és molt important. Anualment uns 150 inscrits als grups de 
Grau Mitjà i uns 25 als de Grau Superior.  Fins a un 30% dels alumnes provenen 
d’altres punts de l’estat espanyol i sovint ja han posat en marxa iniciatives 
empresarials de guiatge i turístiques.  La taxa d’integració laboral del col·lectiu que 
es forma en aquestes matèries a l’Institut de La Pobla de Segur arriba a un 80% 
aproximadament.   

El projecte que es va presentar a la convocatòria del 2017 volia donar continuïtat i 
reforçar les accions iniciades per l’Ajuntament de La Pobla de Segur, emmarcant-les 
en el projecte global a nivell de comarca que aposta per un model de turisme 
sostenible, tant a nivell de mobilitat com en la creació de productes i experiències 
turístiques singulars basades en la valorització i conservació dels entorns i recursos 
locals.   

En aquesta línia, la integració de la formació a l’Institut amb les accions que lidera 
l’Ajuntament de La Pobla es consideraven cabdals per millorar el prestigi i la creació 
de noves oportunitats empresarials a la zona. 

 

Objectiu general 

Consolidar el procés de dinamització turística de l’espai d’interès natural de 
Collegats a fi de millorar les oportunitats de generació d’ocupació de les empreses 
d’allotjament i activitats així com de nous emprenedors que s’estan formant a 
l’Institut de La Pobla de Segur, a través del desenvolupament d’algunes de les 
accions que es consideren prioritàries en el Pla d’Acció del projecte Definició i 
implementació d’una estratègia de dinamització turística per a Collegats. 

 

Objectius específics 

- Donar a conèixer les possibilitats de desenvolupament econòmic i la gamma de 
productes vinculats a Collegats Boumort als visitants de proximitat i 
internacionals. 

- Sensibilitzar a la població resident sobre el potencial turístic d’aquests espais i 
les noves formes de turisme sostenible i responsable. 

- Millorar l’acollida al visitant nacional i internacional a través de facilitar a les 
empreses la informació necessària per que donin a conèixer els valors 
d’aquests espais i el seu gaudi i aprofitament turístic responsable. 

- Treballar conjuntament amb l’Institut de La Pobla de Segur per facilitar 
l’emprenedoria a la comarca, i l’adaptació de productes als nous perfils de 
visitants potencialment interessats en descobrir Collegats. 
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ACCIONS REALITZADES  

1. Presentació i difusió de productes turístics de Collegats. 

- Despeses de maquetació de nous productes en el catàleg de 
productes existent. 

S’ha portat a terme la maquetació de nous productes al catàleg “Què pots 
viure a Collegats i Boumort”, a més de la revisió de tots els què s’havien 
introduït l’any anterior, alguns dels quals es van donar de baixa. Actualment 
hi ha 63 productes de 33 proveïdors diferents: 24 empreses, 1 associació 
empresarial, 4 ens públics, 4 associacions culturals.  

Es tracta dels següents proveïdors i productes: 

 

Proveïdor Pàgina web Producte Categoria 

Ajuntament de 
Baix Pallars baixpallars.ddl.net 

Visita als Salins de Gerri de 
la Sal 

Tradicions, cultura i 
festes 

Visita al Museu de Gerri de 
la Sal 

Tradicions, cultura i 
festes 

Natura Local www.naturalocal.net 

Natura Local: Itineraris per 
St. Miquel del Pui i 
Collegats 

Endinsa't a peu 

Alberg La Solana www.alberglasolana.cat Ruta literària per Collegats Tradicions, cultura i 
festes 

Associació Cultural 
de Fallaires www.fallairespobla.cat Baixada de Falles Tradicions, cultura i 

festes 

Associació Cultural 
dels Raiers 

www.espardenyada.web4r
ace.com 

L'Espardenyada Pedala i corre 

www.elsraiers.cat 

Diada dels Raiers Tradicions, cultura i 
festes 

Anem a buscar redortes, 
per fer rais 

Tradicions, cultura i 
festes 

Com es construeix un rai? Tradicions, cultura i 
festes 

Visita guiada a l'Espai Raier Tradicions, cultura i 
festes 

Cal Portalé www.allotjamentrural.cat 

La Flor de l'Ametller Observa i gaudeix 
Visita al Parc de les Olors 
de Claverol Tasta les Muntanyes 

El Secret de l'Oli Tasta les Muntanyes 
Vols fer la teva Ratafia? Tasta les Muntanyes 

Càmping Collegats www.collegats.cat 

Passejant per Collegats Endinsa't a peu 
Pedala des del Càmping 
Collegats Pedala i corre 

Remulla't al Càmping 
Collegats Navega i mulla't 

Casa Leonardo www.casaleonardo.net Holiday Natura Observa i gaudeix 

Casa Parramon www.casaparramon.net 

Ruta de Senderisme pel  
Pla de Corts Endinsa't a peu 
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Proveïdor Pàgina web Producte Categoria 

Cavalls Wakan www.hipicawakan.com 

Rutes a Cavall Estany 
Montcortès Observa i gaudeix 

Celístia Pirineus www.celistia.cat Observació del cel nocturn Observa i gaudeix 

CTretze Pirineus www.ctretze.cat 

Visita a la fàbrica de 
cervesa artesana Ctretze 
Pirineus 

Tasta les Muntanyes 

Marques de Pastor www.elcinquellac.com El Cinquè Llac Endinsa't a peu 

Fëmap www.femap.cap 

Tastet de Ratafia i 
documental al Fëmap 

Tradicions, cultura i 
festes 

Festival de Música antiga 
dels Pirineus 

Tradicions, cultura i 
festes 

Fonda Can 
Fasersia www.canfasersia.com Senderisme a Montsor Endinsa't a peu 

Gramuntill www.gramuntill.cat 

Esmorza amb els voltors Observa i gaudeix 
Collegats al Natural Endinsa't a peu 
Gramuntill, un viatge en el 
temps 

Tradicions, cultura i 
festes 

Guies Vall Fosca www.guiesvallfosca.com 

La Ruta dels Voltors Endinsa't a peu 
Tail running pel Congost de 
Collegats Pedala i corre 

Camí Vell de Montsor Pedala i corre 
Barranquisme a Collegats Navega i mulla't 

Hotel Solé www.hotelsole.es Ruta amb BTT per Boumort Pedala i corre 

Ignasi 4x4 www.rutas4x4ignasi.com 

Excursió 4x4 a la Brama del 
Cérvol Observa i gaudeix 

Ruta del dòlmens en 4x4 Observa i gaudeix 
El gran festí dels voltors Observa i gaudeix 

L'Altre Pallars www.buseu.es Recuperem Buseu Observa i gaudeix 

L'Era d'Ortega www.eradortega.org 

Visita guiada a la Vila Closa 
de Peramea 

Tradicions, cultura i 
festes 

La Carreta http://lacarreta.ecotallers.
cat/ 

Ecotour amb la Carreta Observa i gaudeix 

Outdoor 
Adventour 

www.outdooradventour.co
m 

La Gran Aventura dels 
Pirineus Navega i mulla't 

Peperepep 
Cultural   Visita a l'Antic Monestir de 

Gerri de la Sal 
Tradicions, cultura i 
festes 

Pirineu Emoció www.pirineuemocio.com 

Tren de la Sal Observa i gaudeix 
Caminant per Collegats i 
Salàs Endinsa't a peu 

Pallars Nostàlgic, viatge al 
cor dels Pirineusamb el 
Tren dels Llacs 

Tradicions, cultura i 
festes 

Piritrek www.piritrek.com 

Paisatge de Foto Observa i gaudeix 
Passejant sota la lluna Observa i gaudeix 
La Brama del Cérvol Observa i gaudeix 
A vista d'ocell Endinsa't a peu 
Excursió nocturna per 
l'entorn de Claverol Endinsa't a peu 

Excursió per Collegats Endinsa't a peu 
Sensacions de Natura Endinsa't a peu 
Caçadors de Bolets Tasta les Muntanyes 
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Proveïdor Pàgina web Producte Categoria 

Licors Portet 1883 www.licorsportet.cat 

Visita a la Fàbrica de Licors 
Portet Tasta les Muntanyes 

Ramat de Camins www.ramatdecamins.cat Ramat de Camins Endinsa't a peu 
Refugi de Cuberes www.refugicuberes.com 2 dies al Refugi de Cuberes Endinsa't a peu 

RNC Boumort www.pallarjussa.net/bou
mort 

Punts Info Brama del Cérvol Observa i gaudeix 
Observatori de Rapinyaires Observa i gaudeix 

Salvatgines   Salvatgines Observa i gaudeix 
 

 

- Traducció i edició del catàleg en castellà, anglès i francès.   

S’han traduït i maquetat els catàlegs online als tres idiomes previstos, amb 
l’objectiu d’utilitzar-los com a material de suport a l’hora de promocionar la 
zona de Collegats en fires i esdeveniments internacionals, directament i 
principalment a través de les entitats de promoció comarcals, de Ara Lleida, 
Agència Catalana de Turisme, etc..  

Els catàlegs traduïts als diferents idiomes es poden trobar a la web de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur:  
http://www.lapobladesegur.cat/turisme/llocs-interes/collegats  

 

Annex 1–Catàleg de productes turístics en 4 idiomes.  
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- Realització d’un seminari de presentació  

El seminari de presentació del catàleg de productes de Collegats i Boumort 
es va realitzar el dia 13 de juny de 2017 a Gramuntill, un mas situat dins 
l’àmbit de Collegats – Boumort.  

La jornada va començar amb una pujada a pas de ruc fins al Mas Gramuntill, 
acompanyats d’un guia certificat i una visita al mas i el seu entorn incloent 
el canyet que el mas té per l’avistament de rapinyaires.  

Hi van assistir 23 persones representants d’empreses i entitats de la zona (3 
més s’havien inscrit però van informar que no podien ser presents). 

Els representants de les institucions públiques (Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, Ajuntament de Pobla de Segur i RNC de Boumort) van tenir temps 
per presentar el seu punt de vista i explicar els projectes i accions que 
porten a terme pel desenvolupament turístic de Collegats i Boumort.  

Josep Capellà i Inma Ballbé de DCB Turisme van fer una presentació de com 
els paisatges de Collegats i Boumort representen una oportunitat per 
consolidar el turisme sostenible, i van presentar el catàleg als assistents. 

Seguidament es va donar pas a la part central de la jornada, on es van 
presentar els productes de 32 empreses i entitats amb producte incorporat 
al catàleg, personalment en el cas que hi fossin presents o delegant en 
algun dels assistents, a la resta. 

Alguns dels productes turístics presentats són emblemàtics a nivell de 
comunicació i comercialització, són transversals entre diverses comarques i 
han rebut diversos premis.  Es tracta del Cinquè Llac, Ramat de Camins i la 
Gran Aventura dels Pirineus.  

La jornada va finalitzar amb un dinar a base de productes del territori ofert 
per l’Ajuntament de La Pobla de Segur.   

El seminari va comptar amb la 
participació de 18 empreses i 
entitats públiques que també 
generen producte.  

Es va gravar el trajecte del 
grup a peu fins a Gramuntill, i 
les diferents parts del 
seminari. El resultat ha estat 
poder disposar d’un vídeo de 
la jornada que es pot trobar al 
canal de vídeos de 
l’Ajuntament de La Pobla de 
Segur. Link  
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La relació d’assistents al seminari ha estat la següent: 

Nom Cognoms Empresa/Entitat www 

Sònia Ortiz i Palacín 
Oficina de turisme de la Pobla 
de Segur www.lapobladesegur.cat 

Àngel Portet Boixareu Licors Portet 1883 www.licorsportet.cat 

Jordi Monerris Càmping Collegats www.collegats.cat 

Pepo Foz Aragall Outdoor Adventour www.outdooradventour.com 

Cesc Capdevila i Torrell Ramat de Camins www.ramatdecamins.cat 

Marc Cortina Outdoor Adventour www.outdooradventour.com 

Miquel   Portet Bastida Licors Portet 1883 www.raiers.info 

Josep Maria Roy Capell Patronat d'Esports La Pobla www.lapobladesegur.cat 

Jaume Montaner Capdevila Casa Parramon www.casaparramon.net 

Jordi Canut Bartra Buseu Project www.tetrao.org 

Txema Arteta Ariz Guies Vall Fosca www.guiesvallfosca.com 

Abel  Sánchez Panzuela Cervesa Ctretze www.ctretze.cat 

Gabriel Serra Coso Refugi de Cuberes - Casa Miró www.refugicuberes.com 

Mireia Font i Vidal Casa Leonardo www.casaleonardo.net 

Francesc  Miret Rodrigi Ecotallers SCCL (La Carreta) www.ecotallers.cat 

Aroa Yagüe Medina Ajuntament de Baix Pallars www.baixpallars.ddl.net 

Manuel Pujol Valero Serra Boumort www.serraboumort.com 

Albert Cereza Salvatgines   
Ramon Iglesias Palau Consell Comarcal Pallars Jussà www.pallarsjussa.cat 

Joaquim Portet i Bastida 
Ajuntament de la Pobla de 
Segur www.lapobladesegur.cat 

Alba Alegret Escales 
Ajuntament de la Pobla de 
Segur www.lapobladesegur.cat 

Noemi Nus 
Ajuntament de la Pobla de 
Segur   

Jordi Palau Puigvert RNC Boumort (DARP)   
Josep Capellà Hereu DCB Turisme www.decaba.com 

Inma Ballbé Mallol DCB Turisme www.decaba.com 

 

Inscrits que van disculpar la seva assistència: 

Kike Herrero Casas Celístia Pirineus www.celistia.cat 

Miquel Àngel Canal Servent The Best Pyrenees S.L. www.thebestpyrenees.com 

Núria Farrús Lacasa 
Ajuntament de la Pobla de 
Segur www.lapobladesegur.cat 

 

Annex 2–Seminari de presentació dels productes turístics. 
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- Campanya de comunicació a la població local  

Les accions de comunicació s’han centrat en: 

• Assessorament i suport als tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de La Pobla en el disseny d’una campanya de comunicació 
a la població local per donar a conèixer l’oferta patrimonial i turística de 
Collegats i el treball que estan realitzant les empreses de creació de 
producte, per tal que en siguin coneixedors i ajudin en la difusió entre els 
visitants. 

• Selecció de notícies a incorporar en el nou butlletí municipal ROQUES 
ROIES. Es van identificar temàtiques com la presentació del vídeo de 
Collegats al festival de cine ecoturístic de les Terres de l’Ebre; una 
explicació sobre el procés de senyalització de camins i els voluntaris que 
hi ha participat; la presentació d’un seminari de presentació de 
productes; l’edició d’un nou vídeo sobre Collegats basat en el seminari i 
l’edició del material d’acollida. 

Al mes de maig va sortir publicat el primer dels reportatges sobre les 
accions a Collegats Link i al mes d’agost el segon, en aquest cas sobre el 
seminari.  Link.  

• Edició del vídeo del seminari de creació de producte.  Incorporat a la 
plana web municipal a fi que continuï vigent els propers anys. 

• Informació sobre el seminari. Cal destacar que va tenir una molt bona 
repercussió en mitjans de comunicació locals, i fins i tot en el portal web 
de noticies del 324.  Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3. Recull de premsa de la difusió del Seminari.  
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2. Suport a la millora dels serveis i de la competitivitat de les 
empreses turístiques  

- Realització d’un “Manual bàsic d’acollida” i de generació de 
continguts informatius per a les empreses 

A l’inici del projecte es va debatre com havia de ser aquest dossier per què 
tingués el màxim d’interès i informació.  

En la proposta no estava definida com havia de presentar-se la informació 
però es va considerar que es requeria d’una informació una mica exhaustiva 
dels diferents apartats a tractar i que si es podia fer amb un disseny 
atractiu,  tindria molt més impacte entre les empreses per poder interactuar 
amb els clients i alhora, entre la població local. 

Per aquest motiu, el resultat ha estat el de un dossier de 19 planes amb el 
títol: Presentació del territori i 
manual de l’amfitrió. 

Inclou informació relativa a 
paisatge, fauna, història, miradors, 
descobrir el territori, espais 
culturals, informació general i 
material disponible, que es pugui 
presentar conjuntament amb el 
catàleg de productes. 

Han col·laborat activament en la 
seva revisió els equips tècnics de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur, 
del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, de la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort i altres 
especialistes de la zona en temes 
de història i fauna, donant pautes i 
recomanacions per a la idoneïtat 
dels continguts. 

Es pot consultar al següent link. 

 

Annex 3  Document Collegats i Boumort Presentació del territori i manual de 
l’amfitrió. 
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- Propostes de requisits mínims pel que fa a l’acollida als visitants i la 
prestació de serveis turístics  

Pel que fa als requisits mínims que es plantejaven en aquesta acció, DCB ha 
anat fent un seguiment de com evolucionava el desplegament de segells 
sobre turisme actiu i de natura que l’Agència Catalana de Turisme va 
anunciar el seu desplegament. 

El motiu era doble. D’una banda, proposar a les empreses de l’àmbit de 
Collegats i Boumort que en cas de estar interessades en certificar-se apostin 
per un segell homogeni a nivell de Catalunya.  

D’altra banda, el desenvolupament dels segells senderisme i cicloturisme 
s’ha basat en un treball previ promogut pel Patronat de Turisme de les 
Terres de Lleida (Senderistes i ciclistes Benvinguts) en el què alguns 
establiments de la comarca ja s’hi havien certificat. 

Els segells finalment presentats per l’Agència Catalana són: 

• Senderisme a Catalunya 

• Cicloturisme a Catalunya 

S’ha considerat a més oportú incorporar el programa de treball del segell  

• Natura i Muntanya en família  (en aquest cas pot ser un complement 
als anteriors. 

Els tres segells esmentats incorporen requisits generals i d’altres específics 
per allotjaments, empreses de serveis, restaurants, agències de viatges i 
entitats de promoció turística.   

Alguns dels requisits estan relacionats amb la capacitat de l’empresa i del 
personal d’assessorar i informar als clients sobre el territori, els principals 
atractius (rutes de senderisme, cicloturisme, etc.), llocs a visitar, visites 
guiades, activitats complementàries, degustació de productes així com 
documentació de suport i informació pràctica, etc.  Aquesta informació es 
demana que estigui en un format que sigui fàcilment consultable per part 
dels clients.  

Per aquest motiu, el Manual de l’Amfitrió que s’ha redactat respon totalment 
a aquest criteris i s’ha considerat oportú donar-li un disseny atractiu i 
homogeni amb el catàleg de productes. D’aquesta manera entre el Manual  i 
el catàleg de productes, cada establiment podrà disposar de la informació 
bàsica per complir aquests requisits. 

A més, els requisits que incorporen aquests segells, van molt en línia amb 
els d’altres segells de referència a nivell europeu com és el cas de Walkers 
welcome o Cyclists welcome al Regne Unit, Rando Accueil a França, Bett und 
Bike i Wanderhotels a Alemanya, ... que s’han anat utilitzant en les accions 
formatives i d’acompanyament a les empreses del Pallars Jussà els últims 
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anys. Cada país té un únic segell de referència que aglutina el conjunt de 
l’oferta. 

A més l’Agència Catalana de Turisme està preparant el segell d’ecoturisme 
que complementarà els anteriors i en els què es podran integrar les 
empreses que organitzen activitats de descoberta de la natura.  

Annex 4. Requisits dels segells de senderisme, cicloturisme i Natura i 
Muntanya en família. 

 

- Continguts informatius que puguin incorporar a les planes web, per 
a la promoció dels establiments. 

Atès que la difusió més intensa que es realitzarà del catàleg de productes 
serà online, a través de de les planes web de l’Ajuntament de La Pobla, del 
Consell Comarcal i de les pròpies empreses, s’ha considerat oportú dissenyar 
aquest contingut informatiu en format banner, preparat en 4 formats 
diferents que sigui fàcilment adaptables al disseny dels diferents webs on 
s’ha d’incorporar. 

Aquests banners a més d’una imatge identificadora de l’entorn, utilitzen les 
mateixes paraules per presentar l’entorn de Collegats-Boumort i l’oferta de 
productes que conté el catàleg. 

El banner està disponible en els següents idiomes, un més del previst, en 
aquest cas l’holandès, pel fet de que hi ha força visitants d’aquesta 
nacionalitat que s’allotgen a la comarca. 

 
 

• Català 

• Castellà 

• Anglès 

• Francès 

• Alemany 

• Holandès 

 

   

  

 

Annex 5. Banners per incorporar a les webs, en 4 diferents formats  
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3. Noves oportunitats de creació d’ocupació a l’entorn de Collegats-
Boumort i del turisme actiu en espais d’interès natural. 

- Dues reunions amb l’equip directiu de l’Institut per al disseny i 
seguiment de les accions. 

En la primera reunió el Director Ramon Jordana va explicar les mancances 
més importants pel que fa a la creació d’activitat/empresa per part dels 
alumnes.  

Explica quines són les titulacions i els requisits que han de seguir els 
alumnes per poder exercir. 

Malgrat no haver-se inclòs en la proposta, DCB va proposar als assistents 
l’edició d’una guia de presentació dels professionals titulats amb interès a 
treballar en la zona seguint el model del Parc Natural Regional des Pyrénées 
Orientales, per tal que es visualitzés més aquesta activitat de qualitat, en 
l’oferta de la comarca. link   

Aquesta iniciativa va ser molt ben acollida tant per l’Ajuntament de La Pobla 
de Segur com del Consell Comarcal, ja que sovint és una necessitat que no 
està coberta. Es podrà tenir a disposició dels establiments, de les oficines de 
turisme i en les accions de promoció que realitzen (fam trips, press trips, 
etc.). S’ha optat per un format de disseny similar en línia amb els catàlegs 
de productes i del Manual de l’amfitrió.   

A la finalització de les actuacions, hi ha 4 professionals inclosos en la guia i 
en 2 casos més està preparada la informació per adjuntar, a l’espera que 
facilitin el registre ROPEC (Registre Oficial dels Professionals de l’Esport de 
Catalunya), que es requereix per exercir professionalment l’activitat. 
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Des de l’Institut es va fer un mail de difusió de la possibilitat de rebre 
assessorament, així com contactes amb alguns alumnes dels quals es 
coneixia l’interès a crear empresa. D’aquesta manera al llarg del 2017 han 
anat sorgint 8 persones interessades, de les quals s’ha pogut fer entrevista a 
7 ja que Sergi Arbiol no va tenir disponibilitat en les dates proposades, en 2 
ocasions. 

En la reunió celebrada el mes de novembre, es va donar compte dels 
resultats de les entrevistes, amb la particularitat que cada un dels alumnes 
té previst adreçar-se a temàtiques/clients diferents la qual cosa permetrà 
enriquir molt més l’oferta global de la zona.   

Es destaca també l’interès i possibilitats reals de tirar endavant les 
iniciatives, tenint en compte que en alguns casos la dedicació no podrà ser a 
temps complert. Tots els entrevistats en són conscients però tenen 
alternatives per fer-ho. 

Annex 6.   

Catàleg de guies titulats que operen a les comarques del Pallars. 

Resum de les reunions amb l’Institut de La Pobla de Segur.  
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- Sessions d’acompanyament individualitzat o en grup per atendre 4-6 
alumnes durant la durada del projecte.   

S’han realitzat assessoraments als següents alumnes o ex-alumnes: 
 

1. Cris Bermejo 

2. Richard Griffeth  

3. Jordi Delgado  

4. Juan Viñuales 

5. Ferran Anguiano 

6. Albert Blázquez 

7. Cesc Capdevila 

 
Els temes que s’han tractat han estat principalment: 
 

• Informació sobre quins són els principals agents públics i privats de 
la zona amb qui s’haurien de posar en contacte: Ajuntaments, 
Consell Comarcal, Associació Viu Jussà, agències de viatges, altres 
empreses. 

• Normativa d’àmbit turístic i informació per a emprenedors a través 
dels dispositius municipals i comarcals. 

• Informació i exemples d’empreses de guiatge de característiques 
similars, tant de la zona com internacionals. 

• Manuals i informació de suport al disseny de productes, comunicació 
i promoció. 

• Recomanacions per a la creació de perfils en xarxes socials i/o de 
planes web. 

 
L’avaluació dels resultats d’aquesta acció han estat molt positives per 
diversos motius: 
 

• Ha permès conèixer iniciatives d’emprenedors en diversos graus 
d’evolució i aportar coneixement per tal que puguin esdevenir opcions 
laborals reeixides. 

• S’ha agilitzat el contacte d’aquests emprenedors amb les empreses i 
entitats que més els poden ajudar professionalment, tant de la 
comarca com d’altres zones de l’entorn. 

• Han sorgit o s’estan acabant de dissenyar nous productes innovadors 
a la comarca, de qualitat i que aporten un grau de singularitat 
respecte a destinacions competidores. Alguns d’aquests productes ja 
s’han integrat en el catàleg de productes de Collegats-Boumort, de 
Viu Jussà i en la web del Consell Comarcal. 
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• S’ha facilitat la integració d’aquests emprenedors en les bases de 
dades del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de l’ajuntament, per tal 
de fer-los arribar informació sobre cursos, reunions, etc. 

• S’ha donat seguretat a aquests estudiants en si els projectes que 
tenien en ment eren viables i quines línies havien de seguir per 
accelerar la seva posta en marxa. 

• S’ha facilitat l’edició d’un recopilatori de guies de muntanya 
acreditats, atractiu quant a presentació i contingut, seguint la 
mateixa línia del catàleg de Collegats-Boumort. Aquesta era una 
demanda de les oficines d’informació turística i de les entitats de 
promoció. 

 

Annex 7. Resum dels assessoraments realitzats als alumnes de l’Institut. 
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4. Seguiment del projecte i reunions amb l’equip tècnic 

 
Al llarg del 2017 s’han fet  4 reunions de seguiment del projecte amb l’Àrea de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de La Pobla de Segur i amb l’equip tècnic del 
Consell Comarcal. 

La primera sessió es va centrar en l’estructuració de les activitats del projecte i 
principalment, en la preparació i traducció del catàleg de productes. 

La segona sessió es va centrar en la redacció del Manual d’Acollida i amb els 
contactes mantinguts amb el Director de l’Institut de La Pobla per a l’organització 
d’entrevistes amb alumnes que vulguin desenvolupar-se professionalment a la 
zona, a través de la creació d’empreses o recerca de llocs de treball. També es va 
aprofitar per fer una valoració del seminari realitzat a Gramuntill. 

La tercera reunió va ser de seguiment, per anar tancant el Manual d’Acollida i el 
catàleg definitiu de productes així com valorar l’oportunitat de fer una presentació 
pública. En aquest sentit es parla de dues possibles iniciatives, una integrar algun 
tipus de presentació en el marc del projecte Vila del Llibre que es vol fer el 2018 o 
amb motiu de la presentació de la nova web municipal. 

La última sessió de treball es va centrar a fer una revisió final dels documents 
produïts i sobretot, els passos a realitzar a partir d’ara per donar el màxim de 
difusió a la iniciativa.  

Entre d’altres, es fan les següents reflexions: 

• La implicació de les empreses del territori ha estat alta tenint en compte que el 
projecte es concretava en un àmbit territorial relativament petit i fins ara poc 
conegut a nivell turístic. El fet que 33 empreses i entitats hagin proposat 63 
productes demostra l’interès i el potencial que té aquest territori. 

• D’altra banda, les sessions d’assessorament realitzades a 7 alumnes de l’Institut 
de La Pobla de Segur evidencia que hi ha nous professionals interessats en el 
projecte. 

• També ha permès enfortir la cooperació entre la formació (Institut de La Pobla 
de Segur) i les oportunitats laborals (Àrea de Promoció Econòmica de 
l’ajuntament i Àrea de Turisme del Consell Comarcal). 

• La possibilitat de tenir els productes en 4 idiomes (català, castellà, francès, 
anglès) els fa més atractius per a les accions de promoció turística que realitzen 
les pròpies empreses, el Consell Comarcal i les entitats de referència: Agència 
Catalana de Turisme, Patronat de Turisme de les Terres de Lleida i Àrea de 
Turisme del Consell Comarcal 

En aquesta línia, es recomana que les empreses utilitzin al màxim aquestes 
plataformes per arribar als mercats. Durant les sessions d’assessorament se’ls 
ha presentat la plataforma Experience Catalunya de l’Agència Catalana de 
Turisme i Amics de Lleida, que impulsa el Patronat perquè si ho consideren, 
puguin incorporar els seus productes. 

• D’altra banda, l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal els ha incorporat a la 
microsite http://experiencies.pallarsjussa.net/   
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• Es recomana que les empreses que vulguin acreditar-se amb segells 
d’ecoturisme i turisme actiu (senderisme i cicloturisme) utilitzin els segells que 
promou l’Agència Catalana de Turisme ja que són els què tindran més visibilitat 
en els mercats. 

• En el cas de que no es vulguin acreditar amb el segell, es recomana fer un audit 
dels requisits que proposen aquests segells, veure quins són els què ja compleix 
l’empresa i informar-ne als seus clients a través de la plana web o del material 
de promoció turística que utilitzi habitualment. 

• El Manual de l’Amfitrió pot ser també utilitzat com un document de presentació 
del territori de Collegats-Boumort, ja que conté la informació bàsica (recursos, 
història, serveis, activitats, adreces d’interès, etc.) per complir aquesta funció. 
Caldrà en el futur traduir-lo si cal als idiomes en què està editat el catàleg de 
productes i integrar-se en un sol dossier, en el qual la primera part seria 
presentació del territori i la segona, propostes de descoberta i productes. 

• Es fa un repàs de les accions que es van dissenyar el 2015 per encàrrec de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur sota el nom:  Assessorament en la definició i 
implementació d’una estratègia de dinamització turística per a Collegats. Es 
plantejaven 5 grans línies de treball. 
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Es consideren algunes de les accions següents: 

o Línia de treball: Informació i acollida al visitant. 

Ja s’estan desenvolupant algunes de les accions previstes. 
Concretament:  

• La creació d’un punt d’informació especialitzat en la descoberta de 
Collegats que s’haurà d’integrar a la nova oficina de turisme 
situada a l’estació de tren. 

 

• La preparació d’una nova web municipal en la què s’incorpora el 
material de promoció de Collegats i Boumort. Concretament, els 
banners, el mapa de senders, els catàlegs de productes en els 4 
idiomes, el Manual d’Acollida i els vídeos promocionals. 

 

 

 

 

• Convertir a les empreses en punts d’informació col·laboradores.  

S’ha concretat en el Manual de l’Amfitrió i en els banners traduïts 
a 6 idiomes.  

• Queda pendent la preparació d’una enquesta per conèixer la 
tipologia i opinió dels visitants que es podria preparar per tenir-la 
a la nova oficina de turisme així com incrustar-la a la plana web, 
tal com fan els parcs naturals de la Diputació de Barcelona i altres 
parcs europeus. 

 
o Línia de treball: Promoció i comunicació 

També ja s’estan desenvolupant algunes de les accions previstes. 
Concretament:  

• Definir els segments de mercat. 

S’ha concretat a través dels productes elaborats, des dels més 
específicament d’ecoturisme fins a culturals, vacacionals o de 
turisme actiu de diferent intensitat tant adreçat a públic 
experimentat com a famílies i a públic en general. 
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El Manual de l’Amfitrió permet donar a conèixer els equipaments 
existents en el territori que més s’adapten als interessos de cada 
segment. 

• S’ha creat el catàleg de productes en 4 idiomes i s’ha integrat 
dins l’apartat de turisme de la web municipal que era una altra de 
les recomanacions plantejades en aquest àmbit. 

 

• Entre les accions que es podrien fer per donar a conèixer l’oferta 
turística de Collegats es planteja la necessitat d’anar a presentar 
el catàleg i dossier professional (Manual de l’Amfitrió) als 
responsables del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida, de 
l’Agència Catalana de Turisme i dels gestors de la marca Pirineus.   

• També es proposa fer una presentació a mitjans de comunicació 
com ara la revista DESCOBRIR, TRAVINDY (portal de turisme 
responsable), la revista Pirineus, així com altres portals 
especialitzats en turisme actiu. 

• Finalment, és important també continuar donar a conèixer a la 
població local els valors i oportunitats turístiques de Collegats-
Boumort i els productes que ofereixen les empreses que hi 
treballen.  

• El fet que el vídeo de la presentació de productes estigui penjat a 
la web municipal ajuda però s’ha parlat de fer una presentació 
conjunta de la web i del catàleg als mitjans de comunicació 
d’àmbit comarcal i de la demarcació de Lleida.  

• En cas que no es faci en convocatòria de roda de premsa, caldria 
que els tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament 
ho presentin a aquests mitjans de comunicació. 

 

• També s’ha parlat d’aprofitar els períodes d’alta activitat turística (Setmana 
Santa i estiu) per organitzar a La Pobla de Segur petits esdeveniments de 
presentació de les empreses i del catàleg de productes, sigui organitzat pel 
propi ajuntament com per empreses com ara la cerveseria CTretze, on s’hi fan 
presentacions d’aquest tipus. 

• S’ha estat parlant del format que podrien tenir aquest tipus d’actes, seguint el 
model que es fan a d’altres destins, com per exemple Llançà amb Music&Wine. 
Es va acordar que el període a realitzar podria ser algun dia de setmana santa i 
juliol-agost, al capvespre, combinant la degustació de producte local amb la 
presentació de les empreses i les activitats que organitzen. 
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RESULTATS ESPERATS I PRODUCTES A LLIURAR 

• Traducció i maquetació del catàleg online de productes turístics en 
castellà, anglès i francès. (en total uns 60 productes).   

Realitzat, finalment hi ha 63 productes de 33 empreses i entitats diferents: 
24 empreses, 1 associació empresarial, 4 ens públics, 4 associacions 
culturals. 

• Sessió de presentació de les empreses i dels productes generats, en 
què també es visitaran alguns dels espais emblemàtics de Collegats i 
Boumort.  

Realitzada.  S’ha visitat la zona del Mas de Gramuntill acompanyats d’un 
guia. 

• Posts i documents de base per a una campanya de sensibilització per 
a la població local.   

Assessorament en el disseny d’una campanya de comunicació a la població 
local. 

Selecció de notícies a incorporar en el nou butlletí municipal Roques Roies.  

Realitzat no previst: vídeo de difusió del Seminari i de Collegats que es pot 
trobar al perfil de l’Ajuntament de La Pobla de Segur, concretament al 
següent link  

Redacció de la nota de premsa i suport a la difusió del seminari en diversos 
mitjans, inclòs en el portal 324 

• Preparació d’un dossier amb la informació dels dos espais per tal 
que les empreses de la zona puguin informar als seus clients.  

Realitzat un dossier/manual d’acollida de 19 planes 

Realitzat no previst: Edició i maquetació del mateix 

• Redacció d’un document amb propostes de requisits mínims pel que 
fa a l’acollida als visitants i la prestació de serveis turístics, seguint 
els paràmetres de segells de qualitat de referència.  

Incorporats els requisits sobre senderisme, cicloturisme i Muntanya i Natura 
en família. 

• Selecció de continguts informatius per posar a disposició de les 
empreses. Traducció en 3 idiomes a més del català i castellà.  

Realitzats 4 formats diferents de banners en català, castellà, francès, 
anglès, alemany. 

Realitzat no previst: banners en holandès. 
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• 2 reunions amb l’Institut de La Pobla de Segur per a la incorporació 
de sessions de formació en emprenedoria i tendències vacacionals.  

Realitzades 2 reunions a l’Institut de La Pobla de Segur. 

• 12-14 hores per atendre 4 – 6 alumnes en aquesta formació més 
específica.  

7 alumnes atesos, unes 18 hores de dedicació. 

Realitzat no previst: Guia de presentació de guies de muntanya acreditats. 

• Informe de les reunions de seguiment amb l’equip tècnic de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur i del Consell Comarcal (mínim 2 
reunions).  

4 reunions i informes realitzats.  

• Document de justificació i d’avaluació dels resultats de l’acció  

Redactat.  
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RESUM DELS INDICADORS 

Concepte Assolit 

Nombre total de productes traduïts i 
maquetats. (mínim 60) 

63 productes 

Sessió de presentació dels productes 
– nombre d’empreses participants – 
nombre de productes presentats 

63 productes presentats de 33 empreses i 
entitats diferents 

Assistència de 18 empreses i entitats  

Realitzat no previst:  Acompanyament per 
guia de muntanya, a Gramuntill 

Posts i documents de base generats 
per a la campanya de sensibilització 

Selecció de notícies a incorporar en el nou 
butlletí municipal Roques Roies.  

Realitzat no previst: vídeo de difusió del 
Seminari i de Collegats que es pot trobar al 
perfil de l’Ajuntament de La Pobla de Segur, 

concretament al següent link  

Preparació del document de base i suport a 
la difusió del seminari en diversos mitjans, 

inclòs en el portal 324 

Nombre d’entitats, associacions, etc. 
a qui es fa arribar la campanya 

Genèric: població local i mitjans de 
comunicació del Pallars, del Pirineu.  

Ha tingut ressò a nivell de tot Catalunya a 
través del Canal 324. 

Continguts informatius de Collegats 
incorporats en el dossier 

Document Collegats i Boumort. Presentació 
del territori i Manual de l’Amfitrió de 19 
planes, distribuït en 3 apartats: Paisatge, 
Fauna i Història.   

A més conté informació específica sobre 
Miradors, Infraestructures per descobrir el 
territori, Espais culturals, Material 
disponible, Punts d’informació. 

Realitzat, no previst:  

El document s’ha editat i maquetat  per 
millorar la difusió entre els clients dels 
establiments, utilitzar com a dossier de 
presentació a operadors i mitjans de 
comunicació. 
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Requisits mínims incorporats al 
document per millorar l’acollida als 
visitants i la prestació de serveis 
turístics 

Integrats els requisits proposats per 
l’Agència Catalana de Turisme per a 
l’adhesió als segells: 

• Senderisme 

• Cicloturisme 

• Natura i muntanya en família 

Continguts informatius traduïts posats 
a disposició de les empreses per a la 
divulgació en els seus materials de 
promoció 

4 banners en català, castellà, francès, 
anglès, alemany. 

Realitzat, no previst:  banner en holandès 

Nombre de reunions amb l’Institut de 
La Pobla de Segur 

2 reunions 

 

Nombre d’alumnes beneficiaris de 
formació específica i assessoraments 7 alumnes 

Nombre d’hores dedicats a aquests 
assessoraments 

Mínim 18 hores 

Realitzat, no previst: Guia de professionals 
acreditats 

Nombre de reunions amb l’equip 
tècnic promotor del projecte de 
l’Ajuntament de La Pobla de Segur i 
del Consell Comarcal 

2 reunions 

Informes generats i links a 
informació, a partir de les reunions 
realitzades 

2 documents generats 

Més de 30 links diferents en els 
assessoraments amb els alumnes 

Document d’avaluació dels resultats 
obtinguts en l’acció 

Realitzat 

25 
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• Què pots viure a Collegats i Boumort 

• Qué puedes vivir en Collegats y Boumort 

• What can you live in Collegats Boumort 

• Que pouvez-vous faire à Collegats Boumort 
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Per crear la 
teva experiència
a mida, contacta'ns  

turisme@lapobladesegur.cat

i BOUMORT
COLLEGATS
QUÈ POTS Viure A

Marca CB 01_ BLACK _ La Pobla de Segur (MCB01 BALCK POBLA)     



... un còctel de sensacions
Senderistes que es deixen seduir per l’espectacularitat del paisatge, 
naturalistes que gaudeixen observant ocells rapinyaires o flora 

mediterrània a les portes del Pirineu, fotògrafs fascinats per un espai 
immens i alhora ple de detalls, esportistes que posen a prova la seva 
tècnica.

Vine a descobrir
  els secrets de Collegats
• Els Rocs de Queralt tenen una tonalitat vermella perquè estan formats de 
conglomerats amb origen continental, rics en òxid de ferro.

• La Reserva Nacional de Caça de Boumort, que inclou part del congost de 
Collegats, és un extens espai de més de 13.000 ha gestionat per la Generalitat. 
Destinada a la protecció i gestió de la fauna salvatge, hi destaquen espècies com 
cérvol, isard, cabirol, porc senglar, gall fer i diversos ocells rapinyaires.

• La Reserva de Boumort i les serres prepirinenques del seu entorn són l’únic 
lloc d’Europa on nidifiquen i es poden observar les quatre espècies de voltors del 
continent: trencalòs, aufrany, voltor comú i voltor negre. 

• Hi trobareu plantes pròpies de l’alzinar litoral: arboç, arítjol o lligabosc mediterrani, 
que fa milers d’anys estaven àmpliament distribuïdes, però van quedar arraconades al 
fons dels congostos en canviar el clima.

• A l’entorn de la Pobla de Segur, hi ha diversos forns de calç, mostra de la intensa 
activitat industrial fins a mitjans del segle XX. 

• També hi podeu trobar corrals troglodítics que van estar actius fins fa 
pocs anys, torres de defensa de les constants guerres dels segles XVIII i 

XIX, habitatges d’època medieval i, fins i tot, de l’Edat del Bronze.

i BOUMORT
COLLEGATS



ENDINSA’T
A PEU

PEDALA
 I CORRE

NAVEGA I MULLA'T

TASTA
LES MUNTANYES

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Espais molt desconeguts amb 
paisatges espectaculars, refugi de 
fauna i flora única que els millors 
guies t’ensenyaran per tal que no 

puguis deixar d’admirar tots els seus 
racons

Infinitat de camins que han estat 
utilitzats al llarg de la història 

recuperats per  la gent del Pallars, 
perquè puguis endinsar-te en uns 
paisatges únics i sorprenents, de 

dia o de nit

Córrer per la muntanya o fer bicicleta 
de muntanya és excitant, molt 

més si en gaudeixes al teu ritme, 
respectant les “criatures úniques” de 

la serra de Boumort i de Collegats

El riu Noguera Pallaresa es converteix 
en l’escenari ideal i màgic per 

practicar diferents activitats que 
podràs gaudir amb la tranquil·litat del 

caiac o amb l’adrenalina del ràfting

Les muntanyes de Collegats i 
Boumort són la “fàbrica” dels 

ingredients per elaborar aliments i 
begudes de gran qualitat que són 

icones del Pallars. Degusta el territori 
i omple el rebost

Aquest és un territori de monuments, 
tradicions i festes mil·lenàries que, 

com si fos un llibre obert,  
podràs descobrir de manera divertida 

amb els millors amfitrions

OBSERVA 
I GAUDEIX



OBSERVA 
I GAUDEIX

Emociona' t escoltant la brama
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. De mitjans de setembre a finals d’octubre coincideix amb l’època de la Brama

 Paraules clau: Observació de fauna, natura

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Et portem a viure, sentir, observar i escoltar una experiència única, la brama 
dels cérvols. Als mesos de setembre i octubre, època de zel d’aquesta espècie, 
els mascles adults emeten uns sons guturals força característics, la brama, per 
marcar el seu territori i cridar l’atenció de les femelles en zel. 

Empresa autoritzada per la RNC de Boumort.

OBSERVA 
I GAUDEIX

Ruta dels dòlmens en 4x4
 Adreçat a:Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Observació de fauna, natura, patrimoni, paisatge

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Es tracta d’un recorregut en cotxe entre la comarca del Pallars Jussà i el Pallars 
Sobirà. La seva durada serà d’un matí o una tarda, temps en què recorrerem 
la zona de l’altiplà de Montcortès, passant per les poblacions de Senterada, 
el llac de Montcortès, Montsor, Peramea, Gerri de la Sal i observant la curiosa 
formació geològica de l'Argenteria, al congost de Collegats.

En aquest recorregut podrem admirar paisatges naturals d’una gran bellesa i 
realitzar un recorregut per la història més antiga del Pirineu (des del neolític 
fins al romànic).

OBSERVA 
I GAUDEIX

El gran festí dels voltors
 Adreçat a: Aficionats a la fotografia i observació d’aus

 Temporada: Tot l’any 

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, observació de fauna i flora, fotografia

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Un espectacle visual que no oblidaràs. Viu una experiència que t’estremirà 
en veure des del “hide”, l’observatori d’aus de Boumort, a centenars de ca-
rronyaires sobrevolant el teu cap i després acudint a menjar iniciant una fe-
roç lluita per aconseguir les millors despulles. Aquesta activitat també inclou 
l’observació dels cérvols de la Reserva.

Empresa autoritzada per la RNC de Boumort.



OBSERVA 
I GAUDEIX

Esmorza amb els voltors
Adreçat a: A tot tipus de públic, especialment fotògrafs de natura i apassionats de la fauna silvestre

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Observació de fauna, ecoturisme, fotografia

Gramuntill, el Mas de Collegats  Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Collegats és el paradís dels ocells rapinyaires. Al llarg de l’any s’hi poden 
observar gairebé totes les espècies de la Península, ja sigui com a espècies 
nidificants, hivernants o durant les seves migracions. Les espècies estrella 
són els voltors, ja que aquesta zona prepirinenca és l’únic indret d’Europa on 
nidifiquen les quatre espècies del continent: trencalòs, voltors comú i negre i 
aufrany. 
A Gramuntill hi ha una Reserva Natural Privada, una finca particular que es 
gestiona amb criteris de sostenibilitat en col·laboració amb l’Estació Biològica 
del Pallars Jussà, una entitat de custòdia del territori. Si us allotgeu a la masia, 
podeu gaudir de ben a prop d’aquests espectaculars ocells.

OBSERVA 
I GAUDEIX

Holiday natura la flora i la fauna del Pirineu 
des de molt a prop

 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Una setmana del mes de juliol

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, observació fauna i flora, fotografia

 Casa Leonardo Lloc: Senterada

www.casaruralvallfosca.com  973 661 787

El Prepirineu català acapara una gran diversitat de flora i fauna difícilment 
localitzable en un altre indret de la Península Ibèrica i Casa Leonardo és 
l’allotjament rural perfecte per gaudir-la. Les nostres vacances de natura 
consten de sis sortides temàtiques, algunes d’elles a Collegats, i els clients 
allotjats a la nostra casa rural podran apuntar-se a les sortides que els hi siguin 
de més interès. Hi haurà dies que s’emfatitzarà més el tema de les aus; altres, 
el de les papallones; altres, el de les libèl·lules i altres, el de la botànica.

OBSERVA 
I GAUDEIX

Punts d’informació 
durant la  Brama del Cérvol

 Adreçat a: Tot tipus de públic, especialment fotògrafs de natura i apassionats de la fauna silvestre

 Temporada: Caps de setmana de mitjans de setembre a finals d’octubre

 Paraules clau: Observació de fauna, fotografia, natura, espais naturals i rurals

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

La brama del cérvol a la serra de Boumort és un espectacle impressionant, però 
si no es coneix la zona, no s’està acostumat a observar fauna salvatge o no 
es disposa de material òptic adequat, l’experiència pot decebre el visitant. La 
Reserva Nacional de Caça de Boumort ofereix un servei de punts d’informació 
durant els caps de setmana i festius de la brama de cérvol, entre mitjan 
setembre i mitjan octubre. Es tracta de zones amb una gran panoràmica sobre 
la Reserva, on un guia facilita l’observació de cérvols, especialment a primera 
i última hora del dia. Accés amb vehicle 4x4 (particular o taxis). El servei el 
desenvolupa l’Estació Biològica del Pallars Jussà.



OBSERVA 
I GAUDEIX

Observatori de Rapinyaires
 Adreçat a: Tot tipus de públic, especialment fotògrafs de natura i apassionats de la fauna silvestre

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Observació de fauna, fotografia, natura, espais naturals i rurals

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Vine a descobrir l’observatori de rapinyaires de la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort, un punt d’alimentació on els voltors mengen i conviuen. 

Aquesta experiència única permet observar de prop i fotografiar les principals 
espècies de carronyaires (trencalòs, voltors negre i comú, aufrany, milans...) 
des d’un aguait privilegiat, integrat en el paisatge i que disposa de llum i serveis. 
Amb sort també veuràs mamífers com la guineu o el cérvol, o rapinyaires més 
escassos com l’àguila daurada. 

Els amants de la fotografia i de l’observació d’ocells poden gaudir d’aquesta 
activitat guiada que gestiona la pròpia reserva, demanant una autorització 
prèvia mitjançant el formulari que trobareu al web. Servei de pagament 
subjecte a una taxa.

FOTO: José Mª Agramonte

OBSERVA 
I GAUDEIX

Rutes a cavall per l’entorn de l’estany Montcortès
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any. Amb reserva prèvia

 Paraules clau: Cavalls, espais naturals i rurals, natura

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com  617 57 49 27

Ruta del trencalòs. 

Ruta circular d’unes quatre hores de durada. Sortint del poble de Montcortès 
pujarem per l’obaga de la Serra de Peracalç fins a arribar a un tram empedrat 
que antigament facilitava el pas a les cavallerisses per aquest escarpat 
paratge, i arribarem al cap de la serra, just a la Geganta Adormida, a sobre 
del Congost de Collegats. Amb unes panoràmiques impressionants de l'entorn, 
és fàcil observar aus carronyaires, ja que és dels pocs llocs on conviuen les 
quatre espècies de voltors europeus, el voltor comú, el voltor negre, l’aufrany 
i el trencalòs

Ruta a cavall pel Pla de Corts.

Ruta circular, d’un dia de durada, pels antics camins que unien els pobles del 
Pla de Corts. Sortint de Montcortès i després de gaudir del seu estany passarem 
pels poblets de la zona amb les seves estructures medievals, antics castells, 
dòlmens megalítics, antigues creus de terme, ermites romàniques i unes vistes 
espectaculars cavalcant per senders i camins mil·lenaris fins que tornem de 
nou al poble de Montcortès.



OBSERVA 
I GAUDEIX

Tren de la Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Usuaris del Tren dels Llacs Històric

 Temporada: Dissabtes

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, patrimoni, geologia

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Excursió a Gerri de la Sal amb parada al Congost de Collegats. Els salins han 
donat una fisonomia característica al poble de Gerri, i l’explotació de la font 
d’aigua salada pel sistema d’evaporació ha esdevingut el motor econòmic de 
la vila durant molts anys. Es podrà admirar la imponent col·legiata romàni-
ca de Santa Maria. A la tarda, es visitarà l’impressionant estret de la Nogue-
ra Pallaresa per descobrir el Congost de Collegats i apreciar la meravella del 
retaule rocós de l’Argenteria. El programa es garanteix amb un mínim de 6 
persones participants.

OBSERVA 
I GAUDEIX

Paisatge de foto
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: D'abril a novembre

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, flora i fauna, fotografia

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Es tracta de perseguir moments fotogràfics, en diferents indrets de la comarca 
entre els quals un dia a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Les tonalitats, 
la verdor, l’esplendor de la floració o l’avistament de fauna salvatge, i a l’hivern 
els contrastos del blanc de la neu amb la resta de l’entorn. La caminada és 
senzilla i agradable. Formació bàsica en fotografia de muntanya.

Es pot contractar el transport des de Pobla al lloc de l'activitat

OBSERVA 
I GAUDEIX

La brama del cérvol
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Temporada de brama (de mitjans de setembre a finals d'octubre)

 Paraules clau: Espais naturals, fauna i flora

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Amb l’oïda cercarem el cérvol a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. 
El moment més òptim per la nostra observació, és quan despunta el sol o la 
seva posta. La nostra situació elevada ens permetrà observar tota la bellesa 
d’aquests moments del dia. Vine a viure la sensació d’estar davant el bram dels 
mascles en un paisatge inoblidable.

Empresa autoritzada per la RNC de Boumort. Es pot contractar el transport des 
de Pobla al lloc de l'activitat.

FOTO: Jaume Marlès Magre



OBSERVA 
I GAUDEIX

Ecotour amb La Carreta per les fonts de Sant Corneli
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any 

 Paraules clau: Ecoturisme, cavalls, mobilitat sostenible, diversió amb nens

Ecotallers
www.lacarreta.cat 630 687 839

Gaudiu d’un tomb amb La Carreta vorejant el pantà de Sant Antoni i la Reserva 
Nacional de Boumort. Durant 45’ us envoltareu de natura, veureu 4 fonts 
naturals i restes d’antics pobles alhora que us projectarem reportatges de la 
fauna i la flora (trencalòs, voltors, alzines...) envoltats d’un paisatge privilegiat.

A més, si voleu us mostrarem la nostra plantació pel cultiu de la tòfona 
acompanyat d’una petita introducció en aquest món.

OBSERVA 
I GAUDEIX

La flor de l’ametller
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat autoguiada o amb guia

 Temporada: Primers mesos de l’any, abans de la primavera 

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, turisme natural, observació de la flora

Cal Portalé Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

Es diu que l’ametller és el pare de totes les plantes, l’ametller florit ens indica 
que ja arriba la primavera.Us proposem visitar les nostres finques d’ametllers 
des d’on podreu gaudir d’aquest espectacle de colors, d’olors i de paisatges 
ben diferents. 

Les finques estan situades a tocar de la Reserva de Boumort, envoltades per 
les coves de Gairat,  un espai que les aus rapinyaires, com els voltors, aprofiten 
per fer els seus nius.

OBSERVA 
I GAUDEIX

Observació del cel nocturn
 Adreçat a: Tot tipus de públic, nens a partir de 6 anys

 Temporada: Tot l’any. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals, observació astronòmica, diversió amb nens

celístia Pirineus
www.celistia.cat 630 666 044

Una passejada fins a la foscor, els sons de la natura i el silenci d’un paisatge 
celeste ens porten a l’escenari ideal per a l’observació dels astres amb el 
telescopi. De la mà d’un  astrònom, viu una experiència única descobrint les 
meravelles del cel fosc del Pallars. 



OBSERVA 
I GAUDEIX

Salvatgines
 Adreçat a: A tot tipus de públic

 Temporada: dissabtes, diumenges i dilluns.

 Paraules clau: Observació de fauna, observació de flora, natura, paisatge

salvatgines Lloc: Boumort

salvatgines@gmail.com 627 753 205

Desperta el costat salvatge que portes dins! Vine amb nosaltres a observar la 
fauna i a entendre com funcionen els ecosistemes més remots de Boumort. En 
aquesta aventura ens endinsarem durant tot un dia per indrets oblidats de la 
mà de l’home, travessarem grans boscos, barrancs d’aigües cristal·lines i alti-
plans d’herba on pasturen herbívors salvatges. Podrem veure els cérvols, cabirols, 
isards, carnívors, voltors, l'emblemàtic trencalòs i la flora.

Ens desplaçarem en 4x4 fins als punts d’observació i us ensenyarem a observar 
la fauna amb  telescopis terrestres i prismàtics sense molestar-la. Estudiarem 
rastres, anirem als hides i entendrem quin paper juguen les espècies dins dels 
ecosistemes.

OBSERVA 
I GAUDEIX

Boumort 4x4
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, observació de fauna i flora, paisatge

SERRA BOUMORT
www.serraboumort.com 608 266 930

Ens endinsem dins de la Reserva de caça de Boumort per descobrir la ve-
getació canviant, la riquesa geológica i la rica fauna salvatge on destaca el 
Cérvol comú; però també hi ha isards, cabirols i daines. Envolta’t d’un paisatge 
inoblidable!

OBSERVA 
I GAUDEIX

La Brama del Cérvol en 4x4
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: De mig setembre a mig octubre. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau:  Espais naturals i rurals, observació de fauna i flora, paisatge

Serra Boumort
www.serraboumort.com 608 266 930

Quan despunta el Sol o al moment de la seva posta, a l'època de la brama ens 
endinsem a la Reserva Nacional de Caça de Boumort per descobrir com els 
cérvols mascles es disputen les femelles. Viu un moment únic envoltat d'un 
paisatge inoblidable. 



OBSERVA 
I GAUDEIX

Recuperem Buseu
 Adreçat a: Fotògrafs de natura, birdwatchers. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any 

 Paraules clau: Fotografia, observació de fauna, patrimoni

L'Altre Pallars Lloc: Buseu

www.buseu.es 650 952 197

Uns apassionats del Pallars estem recuperant l’hàbitat, espècies i estructura 
del poble de Buseu a l’extrem nord de la Serra de Boumort,  tot conservant la 
tipologia arquitectònica.

Si ets fotògraf naturalista i amant dels ocells, vine a descobrir la primera fase 
del projecte que inclou un habitatge d’ús turístic i l’adequació de diferents “hi-
des”.  Podràs passar uns dies envoltats de natura, fotografiant als 4 carronyaires 
junts, trencalòs, voltor comú, voltor negre i aufrany, i si hi ha sort també milà i 
àguila daurada.!! T’imagines?

En algunes dates podràs tenir al teu costat durant tota l’estada a alguns dels 
millors fotògrafs de natura per compartir, aprendre, millorar… què més pots 
demanar?

Volem demostrar la viabilitat d’un projecte que integri la rendibilitat 
socioeconòmica amb una gestió sostenible de la fauna autòctona salvatge.



ENDINSA’T
A PEU

Passejant  pel Congost de Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, patrimoni, espais naturals i rurals

Càmping Collegats Lloc: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Passegeu amb tota la família pel cor de Collegats, tot visitant les restes del 
Monestir de Sant Pere de les Maleses, la Cova del Serpent. Des del Càmping 
Collegats podreu arribar caminant vora el riu a l'encantadora la Pobla de Segur. 
Us  sorprendran les magnífiques vistes a Collegats des d'on podreu observar el 
vol d’àligues i voltors. Durant 3 dies, us proposem diferents rutes de senderisme 
des del Camping Collegats, al peu del famós congost on ens trobem.

ENDINSA’T
A PEU

Senderisme a Montsor
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Fonda Can Fasèrsia Lloc: La Pobla de Segur

www.canfasersia.com 973 680 245

Fonda Can Fasèrsia ofereix una estada de dos nits a la Pobla de Segur, amb dos 
sopars amb productes de proximitat i típics de la zona, com la carn de vedella 
ecològica i embotits de la nostra empresa familiar Cal Tomàs. Us proposem que 
feu la ruta de senderisme fins a Montsor, al bell mig de Collegats, on pasturen 
les nostres vaques.
En aquesta ruta es pot gaudir d’excepcionals vistes, i si el dia està clar, fins i tot 
es pot veure el pantà de Terradets, gairebé al límit de la comarca de la Noguera. 
Ruta d’unes quatre hores aproximadament, d’una dificultat mitja.

ENDINSA’T
A PEU

Caminant per Collegats i Salàs
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Et permet descobrir els encants del Pirineu més autèntic, entre fantàstics 
paisatges muntanyencs i indrets inèdits com l’embassament de Sant Antoni, 
on es gaudirà durant tot el trajecte de la natura que caracteritza Collegats. El 
recorregut farà parada a la Pobla de Segur, on es podrà contemplar la cultura 
i tradicions de les zones pirinenques. El segon dia, passarem per Salàs, on es 
podran visitar les Botigues Museu, ítems emblemàtics de la zona. Camina sen-
se equipatge i sense guia, però no sol…



ENDINSA’T
A PEU

A vista d'ocell
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: D'abril a novembre

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

La nostra passió és mirar al cel, i als seus habitants, i els més espectaculars 
són els rapinyaires, abundants en la comarca. Activitat d’observació de fau-
na,on seguirem els camins que ens acostaran aaquestes espècies. A tenir en 
compte que és una activitat senzilla, no busquem grans caminades.

Es pot contractar el transport des de Pobla al lloc de l'activitat

ENDINSA’T
A PEU

Passejant sota la Lluna
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada (nens a partir de 6 anys)

 Temporada: D'abril a novembre, nits de lluna plena

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, paisatges nocturns

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Iniciarem la ruta de nit per que la llum de la lluna plena ens acompanyi. La 
sensació de viure la natura de nit, sons, sensacions, paisatge i fauna totalment 
diferents a les que podem tenir de dia. Les rutes son panoràmiques, observarem 
el contorn de muntanyes conegudes o les llums de les poblacions disperses pel 
territori amb la fresca de la nit.

Es pot contractar el transport des de Pobla al lloc de l'activitat

ENDINSA’T
A PEU

Excursió per Collegats
 Adreçat a: Apte per a majors de 6 anys

 Temporada: D'abril a novembre

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Ruta circular pel congost de Collegats, passant pel monestir troglodític de Sant 
Pere de les Maleses. Vistes magnífiques del congost abans de descendre de 
nou prop del riu Noguera Pallaresa. Visitarem l’Argenteria, que va inspirar Gaudí 
per dissenyar La Pedrera. Durant tot el recorregut ens acompanyarà una gran 
abundància i diversitat d’ocells rapinyaires, i podrem observar espècies de flora 
mediterrània, pròpies de vora el mar.

Es pot contractar el transport des de Pobla al lloc de l'activitat



ENDINSA’T
A PEU

El Cinquè Llac
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, patrimoni

 El Cinquè Llac
 www.elcinquellac.com 973 681 518

El Cinquè Llac, que dóna nom a la ruta, és el que trobarem fent aquest itinerari 
circular de senderisme de mitja muntanya, assequible a tot tipus d’aficionats, 
senyalitzat i dividit en 5 etapes d’entre 4 i 6 hores de dificultat tècnica baixa. 2 
de les etapes travessen el massís de Collegats.

Al llarg dels 105 Km de la travessa del Cinquè Llac anirem superant l’orografia  
canviant que ens ofereix la natura, gaudint d’una de les zones del Pirineu més 
sorprenents, fins a acabar descobrint el llac de Montcortès, misteriós i poètic. 
Un llac encantat, escenari de belles llegendes. 

El Cinquè Llac ens ofereix el repòs en els allotjaments rurals i esdevindrà també 
una experiència única: ens oferiran gastronomia de qualitat basada en els 
productes agroalimentaris de la zona, ens faran la ruta més lleugera organitzant 
el trasllat de l’equipatge de casa en casa mentre nosaltres caminem sense pes, 
i ens proporcionaran els dinars en carmanyola i tovalló de roba de farcell com 
usaven els pastors que recorrien  aquests camins.

ENDINSA’T
A PEU

Sensacions de natura
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: D'abril a novembre

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, patrimoni

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Ens cal explorar amb els cinc sentits per endinsar-nos i despertar noves 
sensacions. Aquesta comarca ens permet una varietat d’olors i paisatges en 
funció del lloc i de la temporada, des de la flora més mediterrània a la d’alta 
muntanya. Una de les sortides és a Collegats.

Es pot contractar el transport des de Pobla al lloc de l'activitat



ENDINSA’T
A PEU

Ramat de Camins. El trekking dels 70 pobles 
pirinencs

 Adreçat a: Persones amb bon estat físic. Activitat autoguiada o guiada

Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, ruta literària, patrimoni

 Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat 627 706 247 

Ramat de Camins és una ruta de senderisme creada per commemorar el 
cinquantenari del viatge que l’agost de l’any 1956 van fer els escriptors i 
caminaires Camilo José Cela i Josep Maria Espinàs pel Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Val d’Aran i Alta Ribagorça. La ruta ressegueix els camins vells dels 70 
pobles pirinencs de les quatre comarques pirinenques. 

Ramat de Camins va prendre el nom de l’associació que l’ha creada i, també, 
d’una expressió pirinenca. Quan algú diu que alguna cosa l’ha fet moltes 
vegades, diu que ho ha fet “un ramat de camins”.

Ramat de Camins ofereix l’organització i intendència als usuaris. Adaptant-se a 
cada usuari, al seu ritme i disponibilitat de temps. Es pot contractar un guia. La 
ruta es pot fer en 15 etapes.

La primera etapa agafa de ple els camins del congost de Collegats, entre la 
Pobla de Segur i Baro. Es proposa Gramuntill com un dels allotjaments on es 
pot fer parada i fonda.

ENDINSA’T
A PEU

2 dies al Refugi de Cuberes
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

Temporada: Tot l’any

Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com 973 252 439 

Gaudeix d’una estada de dos dies al Refugi de Cuberes situat dins la Reserva 
Nacional de Caça de Boumort, un indret de Collegats ideal per conviure amb la 
natura, descobrir llocs màgics i passar-ho bé amb la família i els amics.

Trieu l’opció per fer amb nens petits, amb nens valents i amb ganes de caminar 
o la ruta pels més agosarats. Gaudiu de les vistes brutals del Pallars i del 
Pirineu, de les postes de sol i també de les nits estelades. 

Us preparem els àpats: tot casolà i utilitzant receptes de les nostres iaies (èxit 
assegurat!)



ENDINSA’T
A PEU

Collegats al Natural
 Adreçat a: A tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Espais naturals i rurals, observació de fauna i flora, fotografia

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill està situat al cor de Collegats, en una cruïlla de la xarxa de camins 
de ferradura que recorren aquest impressionant espai natural. Recórrer aquests 
camins permet gaudir de la immensitat del paisatge, i alhora conèixer de prop 
els detalls més petits com ara la seva fauna i flora. 

Des de Gramuntill s'organitzen periòdicament sortides guiades temàtiques, 
especialment per descobrir els ocells i la flora. També es fan guiatges a 
demanda sobre molts altres aspectes del medi natural i el patrimoni. 

En aquesta activitat hi col·laboren guies de l'Estació Biològica del Pallars Jussà, 
l'entitat que col·labora en la gestió de la Reserva Natural Privada de Gramuntill, 
així com d'empreses especialitzades.

ENDINSA’T
A PEU

Ruta de senderisme pel “Pla de Corts”, 
al nord de Collegats

 Adreçat a: A tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, territori

Casa Parramon Lloc: Peramea

www.casaparramon.net 973 662 036

Casa Parramon us ofereix conèixer el Pla de Corts en 2 etapes de dificultat 
baixa:

• Ruta circular pel Pla de Corts des de la Vila Closa de Peramea. Gaudirem 
de la natura transformada per l’home a través de la història. Camps de 
conreu, boscos, el dolmen de la Mosquera i el Llac de Montcortès.

• Resseguim la Geganta Adormida. Comencem la ruta a Peracalç. Des 
del dolmen de Perauba fins al pic de l’Àliga per la carena amb fantàstiques 
vistes dels cims del Pirineu, Boumort i Collegats. Veureu voltors i altres 
rapinyaires de ben a prop.

ENDINSA’T
A PEU

La ruta dels voltors
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, espais naturals i rurals, observació de fauna

 Guies Vall Fosca  
www.guiesvallfosca.com   626 532 511/ 629 576 352

Practicar el senderisme, amb la companyia d’un/a guia, és la millor manera de 
conèixer un territori en totes les seves dimensions. Caminarem per senders de 
Collegats de dificultat baixa o moderada a un ritme tranquil, tot fent parades per 
escoltar les explicacions dels nostres guies interpretadors. T’oferim una àmplia 
oferta d’excursions de dia. Podràs descobrir l’únic lloc d’Europa on nidifiquen 
i es poden observar les quatre espècies de voltors del continent: trencalòs, 
aufrany, voltor comú i voltor negre.



ENDINSA’T
A PEU

Itineraris  pel Congost de Collegats 
i Sant Miquel del Pui

 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Senderisme, fauna, paisatge, geologia, patrimoni

.net

.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL

www.naturalocal.net 973 680 257 (oficina de turisme) 

El portal Natura Local aposta per promocionar el Patrimoni Natural Local 
dels municipis a partir de rutes i itineraris de senderisme i cicloturisme per a 
diferents nivells. 

A través de la seva web i principalment de les seves aplicacions (apps) per a 
telèfons mòbils, es poden descarregar els tracks i completar-los amb informació 
sobre patrimoni, flora, fauna i altres elements d’interès que es poden observar 
durant el trajecte.  Els itineraris es poden seguir fins i tot sense disposar de 
cobertura durant l’itinerari.

L’ajuntament de La Pobla de Segur ha encarregat a Natura Local la incorporació 
de dues propostes molt interessants per conèixer el territori de Collegats:

Congost de Collegats

La ruta del Congost de Collegats ens porta per ambients variats a recórrer els 
llocs més interessants d'aquest Espai Natural Protegit.

Tindrem vistes panoràmiques als rocs de Queralt i la vall de Collegats, 
travessarem el Barranc de Sant Pere per anar a visitar les ruïnes del monestir de 
Sant Pere de les Maleses, visitarem la cova de la Serpent i coneixerem la seva 
interessant llegenda. Podrem observar també diferents varietats de rapinyaires, 
i ja de tornada a l’àrea de descans de la font de la Figuereta, resseguirem el 
curs de la Noguera Pallaresa entre parets verticals al Congost de Collegats.

Ruta a Sant Miquel del Pui

Interessant ruta pels voltants de La Pobla de Segur que ressegueix la vall del 
Flamisell entre horts i camps de conreu  fins Sant Fructuós, enfilant després en 
direcció a l’ermita de Sant Miquel, lloc emblemàtic amb vistes espectaculars.

La ruta ens aproparà també fins als peus de la roca Foradada on tindrem 
oportunitat d’observar gran nombre de voltors, i ja de tornada, tindrem vistes 
panoràmiques a la Pobla de Segur, al pantà de Sant Antoni als seus peus, i al 
Montsec d’Ares i de Rúbies amb el congost de Terradets al mig.

DESCARGA APP



ENDINSA’T
A PEU

Camina pel costat salvatge del Boumort
 Adreçat a: Agencies de viatge, professionals i empreses. Activitat guiada

Temporada: De juny a setembre

 Paraules clau: Senderisme, natura, patrimoni, aventura

 outdoor adventour
www.outdooradventour.com 973 045 887 

Camina per un paradís abandonat descobrint la fauna actual i els vestigis 
d’una vida antiga i no tan llunyana. Tres dies d’aventura incessant en un dels 
paratges més inhòspits, deshabitats i peculiars de Catalunya. 

En el prepirineu més desconegut, alternarem aproximacions en 4x4 per pis-
tes infinites, excursions per antics camins ramader i visites als racons més 
preuats de la Reserva Nacional del Boumort. 

La primera nit la passarem en mig del no res, en una antiga casa forestal 
restaurada com a Refugi, i la segona en un campament muntat exclusi-
vament per a nosaltres sota els màgics poblats troglodítics de Solduga i 
l’Espluga de Cuberes, suspesos entre el cel i la terra.



PEDALA
 I CORRE

L’Espardenyada
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Primer cap de setmana de juliol, el dissabte al matí

 Paraules clau: Senderisme, esports de muntanya, competició, trail running

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

www.espardenyada.web4race.com   www.elsraiers.cat

En el marc de la Diada dels Raiers, l’Espardenyada és una cursa - caminada 
que pretén commemorar els llargs trajectes que els raiers realitzaven a peu per 
tornar a casa i que té lloc el dissabte de la diada al matí.  
Ens trobem amb un recorregut circular que surt i arriba a la Pobla de Segur, tot 
passant per punts mítics i de gran bellesa com la Roca Foradada, l’Ermita de 
Sant Miquel, el Salt del Llop, el Bosc i les Roques de Queralt, Gramuntill, etc. 
Una molt bona opció per passar el matí del dissabte envoltats d’uns paisatges 
inigualables. 
L’Espardenyada té dues modalitats: la cursa i la caminada a les quals s’hi pot 
adherir tot tipus de públic. Els recorreguts varien en funció de la modalitat tria-
da (la caminada és una mica més curta que la cursa).

PEDALA
 I CORRE

Pedala des del Càmping Collegats
 Adreçat a: Persones amb cert domini de BTT o Mountainbike

 Temporada: Tot l'any

 Paraules clau: Turisme actiu, cicloturisme, espais naturals i rurals

 Càmping Collegats Lloc: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Pels amants de la bicicleta, Càmping Collegats proposa una ruta circular en BTT, 
passant per la Pobla de Segur, seguint vora el magnífic embassament de Sant 
Antoni endinsant-se per Aramunt i Sant Martí de Canals, als peus de Boumort. 
El recorregut té una distància de 20,8 km, iniciant i acabant al càmping.

PEDALA
 I CORRE

Camí Vell de Montsor amb BT T
 Adreçat a: Públic amb bon estat físic. Activitat d’alt nivell

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Turisme actiu, cicloturisme, turisme d’esports

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

La ruta que et proposem de BTT en la modalitat d’enduro et permetrà conèixer 
els vestigis del que va ser la via de comunicació tradicional entre els dos Pallars 
tot realitzant un descens que sembla no acabar mai. Boscos amb un flow de 
llibre, que et faran sentir que rodes per indrets màgics. Trams tècnics que 
posaran de manifest la teva perícia. Són tantes i tan variades les possibilitats… 
que et recomanem venir a descobrir-les.



PEDALA
 I CORRE

Trail running pel Congost de Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Turisme actiu, turisme d’esports, trail running

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Circuits per senders, dissenyats per poder realitzar sessions de trail running 
arreu del territori de Collegats, acompanyat del guia que t’assessorarà en el 
recorregut. Preparació i estiraments a l’inici i finalitzar les sessions.

PEDALA
 I CORRE

Ruta Cicloturista 
 Adreçat a: Públic amb bon estat físic. Activitat d’alt nivell

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Turisme actiu, cicloturisme, turisme d’esports

 centre btt pallars jussà
http://www.lapobladesegur.cat/ 973680038

El Centre BTT del Pallars Jussà ofereix la possibilitat de descobrir la comarca 
amb més de 315 quilòmetres de rutes. El punt d'acollida del Centre BTT ofereix 
servei de lloguer de bicicletes, espai i eines per a reparació i neteja, dutxes i 
cambiadors. La ruta 11, recorre l'espai protegit de Collegats

Ruta 11 - Rocs de Queralt - Collegats - Gramuntill: Ruta de dificultat elevada, 
que surt de la Pobla de Segur per l'antiga carretera de Sant Miquel fins a la cruï-
lla del poble de Reguard. Deixem la vall del Flamisell per realitzar la pujada fins 
a Montsor. Pas per la carena dels Rocs de Queralt on ens endinsem  a la zona 
de Collegats. Grans vistes de la vall de la Noguera Pallaresa amb una enorme 
riquesa natural fins arribar a Gramuntill. Baixarem per un corriol fins a la font 
de l'Ús on travessarem la carretera per anar vorejant el riu Noguera fins al Pont 
de Claverol i tornarem al punt d'acollida.

per Collegats des del 
Centre BT T 



NAVEGA I MULLA'T
 Barranquisme a Collegats

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat amb monitors propis

 Temporada: D’abril a  octubre

 Paraules clau: Esports nàutics, aventura, turisme actiu

Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Collegats és un dels tresors paisatgístics de Catalunya més impressionants. 
Sols cal dir que Gaudí es va inspirar en ell per crear la seva gran obra. Descobrir 
el seu congost tot practicant descens de barrancs és una experiència que cal 
viure-la. Barrancs d’una bellesa excepcional on podrem rapelar dins d’una cova, 
realitzar descensos vertical sense tocar paret o endinsar-nos per cascades de 
més de 18 metres.

NAVEGA I MULLA'T
La Gran Aventura  dels Pirineus

 Adreçat a: Agencies de viatge, professionals i empreses. Activitat guiada

 Temporada: De juny a setembre

 Paraules clau: Esports nàutics, aventura, turisme actiu

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Dos dies complets d’aventura. Es realitzen dues activitats carregades d’emoció 
i descoberta: ràfting pel riu Noguera Pallaresa el primer dia i descens del 
Barranc de l’Infern, el segon. Aprofita aquesta aventura per gaudir de la fauna i 
la flora que amaga Collegats i també descobriràs els secrets geològics  mentre 
baixes els barrancs. 

Entre una activitat i una altra es passa la nit en un campament de muntanya, 
muntat exclusivament per a que hi dormi el grup. Està situat en un punt 
desconegut de la Reserva Nacional de Boumort, preciós i aïllat del Pallars. El 
campament, equipat amb tot tipus de detalls que cobreixen tots els serveis 
bàsics, compta amb un cuiner que prepararà un sopar amb productes típics 
i un guia acompanyant que farà que la vostra estança es converteixi en una 
experiència única i inoblidable.

NAVEGA I MULLA'T
 Remulla’t des del Càmping Collegats

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat amb monitors propis

 Temporada: Juliol i agost. Resta de l’any amb altres empreses de la zona

 Paraules clau: Esports nàutics, aventura, turisme actiu

 Càmping Collegats Lloc: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Us proposem gaudir dels esports d’aigua des del Càmping Collegats amb 
el suport dels monitors especialitzats en caiac, hidrospeed, ràfting, vela, 
windsurf... en un indret privilegiat com el riu La Noguera Pallaresa, al cor de 
Collegats.



NAVEGA I MULLA'T

L'extraordinari  Adventure Challenge dels Pirineus

 Adreçat a: Agencies de viatge, professionals i empreses. Activitat guiada

 Temporada: De juny a setembre

 Paraules clau: Senderisme, turisme actiu, esports nàutics, aventura, cicloturisme

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Des de les valls més profundes fins als cims més alts, una aventura emocionant 
t'està esperant: senderisme, BTT, rafting, descens de barrancs i una nit sota els 
estels. Una gran aventura de Nord a Sud, quatre dies d'activitats emocionants. 

Començarem caminant pels cims i llacs més alts del Parc Nacional d 'Aigües-
tortes, on l'aigua és més pura i la vegetació gairebé inexistent. Arribarem allí on 
neixen els rius i seguirem el seu curs amb bicicleta endinsant-nos a la vall fins 
a arribar fins als primers pobles habitats. Navegarem 40 km de riu, en un apas-
sionant descens de rafting, amb innombrables ràpids, aigües més tranquil·les i 
passos a través dels congostos més abruptes. Finalment, passarem la nit en un 
campament aïllat i acabarem l'aventura fent el mític Barranc de l’Infern, entre 
les roques que tants segles ha trigat l'aigua a modelar. 

Un gran repte, un viatge a través dels camins de l'aigua pirinenca que no pots 
perdre't.



TASTA
LES MUNTANYES

Visita a la fàbrica de 
cervesa artesana  Ctretze Pirineus

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any, visites d’11h a 12h. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Gastronomia, visites guiades

cervesa artesana Ctretze Pirineus Lloc: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat 973 681 234

Durant la visita es farà un recorregut per les instal·lacions de la fàbrica, 
explicant el procés que es duu a terme per fer aquesta cervesa artesana. I 
es podrà gaudir d’un tast dels dos tipus de cervesa que actualment s’estan 
fabricant. Finalment qui ho desitgi, un cop finalitzada la visita podrà comprar 
Cervesa Ctretze Pirineus.

TASTA
LES MUNTANYES

Visita al Parc de les Olors de Claverol
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: De Setmana Santa a finals d'agost. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Observació de la flora, ecoturisme, gastronomia

 Parc de les Olors Lloc: Claverol

www.parcdelesolors.com 610 424 490

Si us interessa el món de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries, al 
Parc de les Olors de Claverol us oferim una visita guiada a la nostra finca de 
cultiu on olorarem, tocarem, tastarem… El Parc de les Olors és un espai de 
lleure alternatiu en el que es barreja l’oci amb el coneixement.

TASTA
LES MUNTANYES

Visita a la fàbrica de  Licors Portet
 Adreçat a: Apte per a majors de 18 anys. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. També programa www.viujussa.cat

 Paraules clau: Territori, gastronomia, visites guiades

 Fàbrica de Licors Portet Lloc: La Pobla de Segur

www.licorsportet.cat  973 680 132

Visita guiada a la Fàbrica de licors/Espai Ratafia, situada al territori de 
Collegats, amb explicació de la història centenària de la fàbrica i també del 
procés d’elaboració de la Ratafia dels Raiers amb tast de licors tradicionals i 
possibilitat de compra dels diversos licors que s’elaboren tradicionalment a la 
Pobla de Segur.



TASTA
LES MUNTANYES

Vols fer la teva Ratafia?
 Adreçat a: Apte per a majors de 18 anys. Activitat guiada

 Temporada: Voltants de Sant Joan,programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Territori, gastronomia, visites guiades

 Licors Portet / Cal Portalé Lloc: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat  637 423 104 / 610 424 490

Viu l’experiència de fer Ratafia. Et proposem una visita al Parc de les Olors 
de Claverol, l’explotació de cultiu de plantes aromàtiques, on podràs conèixer 
aquestes plantes i amb l’ajuda de Licors Portet, faràs la teva Ratafia.

TASTA
LES MUNTANYES

El secret de l’oli
 Adreçat a: Tot tipus de públic.  Activitat guiada

 Temporada: Mesos d’hivern

 Paraules clau: Gastronomia, visites guiades, territori

 Cal Portalé Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

“D’olives i de glans, tantes en cullen els petits com els grans”. 

Antigament la collita d’olives era una tasca familiar, actualment s’ha convertit 
en una festa.

Us convidem a fer de pagesos per un dia, aprendrem el procés de l’oliva a l’oli 
d’oliva amb visita al molí.

TASTA
LES MUNTANYES

Caçadors de Bolets
 Adreçat a: Tot tipus de públic.  Activitat guiada

 Temporada: Primavera i Tardor

 Paraules clau: Gastromia, territori, espais naturals i rurals

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

A qui no li agraden els bolets? Menjar-los i buscar-los és una de les aficions 
més esteses al nostre país. Us convidem a acompanyar-nos a la caça dels 
bolets, a conèixer-los, on trobar-los i com fer-ho sense destorbar l'entorn. 



TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Diada dels Raiers
 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Primer cap de setmana de juliol

 Paraules clau:  Tradició, cultura, festes

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

El primer cap de setmana de juliol teniu una cita a La Pobla de Segur: venir a 
celebrar la Diada dels Raiers.

Un cap de setmana ple d’activitats aptes per a tota la família que us permetran 
conèixer o recordar aquest antic ofici tan arrelat al territori. Podreu realitzar des 
d’una caminada amb unes vistes excel·lents des de Collegats, fins a fer una 
degustació de la girella, un embotit pallarès, i finalment, gaudir de la baixada 
dels rais el diumenge al matí.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

 Anem a buscar redortes per fer Rais!
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Tradició, cultura, festes 

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Viu l’experiència de venir a buscar redortes. Participa en la primera fase 
del muntatge dels rais, gaudeix d’un dia a la natura mentre contribueixes a 
mantenir viu un dels oficis que havia estat dels més importants de la comarca.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Com es construeix un Rai? Participa-hi!
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Tradició, cultura, festes

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Viu l’experiència de construir un Rai. Gaudeix d’un matí al riu i participa en 
el muntatge dels rais que amb l’ajuda dels Raiers baixaran pel riu Noguera 
Pallaresa. Una Diada en homenatge a un dels oficis més importants de la 
comarca.



TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Visita guiada a l’Espai Raier
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. També programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Tradició, cultura

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

L'Espai Raier, al costat de l’estació de tren de La Pobla de Segur, és la porta a 
un món per recordar, on descobrir un passat de fusta, de rius, de boscos i de 
secrets. Un camí per conèixer qui eren els raiers, la seva història i la duresa del 
seu ofici. Un espai per descobrir l’Associació Cultural dels Raiers de La Noguera 
Pallaresa i altres associacions raieres de tot el món. Un espai viu, en cons-
tant moviment, obert a qualsevol temàtica, a tots aquells que vulguin exposar, 
difondre i compartir allò que saben.

Mostra de l’antic i desaparegut ofici de raier vinculat a la transformació de 
la fusta i el seu transport fluvial pel riu amb un important fons documental, 
etnogràfic, fotogràfic i bibliogràfic.

L’Espai Raier ofereix una visita guiada molt complerta a tot tipus de visitant, des 
d’adults fins a nens, també a grups i a escoles. 

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Pallars nostàlgic Viatge al centre dels Pirineus 
amb el Tren dels Llacs

 Adreçat a: Tot tipus de públic

 Temporada: Caps de setmana

 Paraules clau: Cultura, territori, espais naturals, patrimoni

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Cap de setmana als Pirineus amb tots els serveis inclosos que permet descobrir 
els encants del Pirineu més autèntic, a través de la nostàlgia dels antics oficis 
i costums. Viatge històric als Pallars Jussà i Sobirà, al cor del Pirineu català, 
revivint les transformacions experimentades durant la primera meitat del segle 
XX, els canvis en les formes de vida i els oficis perduts. 

Entre fantàstics paisatges muntanyencs, interessants visites culturals a museus 
i monuments, i degustació de la gastronomia autòctona, anirem a la descoberta 
del salt transcendental d’una societat rural i secularment aïllada, de caràcter 
agrícola i ramader, a l’actual desenvolupament industrial i turístic, gràcies en 
part a la revolució que va suposar l’explotació de la riquesa hidroelèctrica.



TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Gramuntill: un viatge en el temps
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Tradició, patrimoni, ecoturisme, visites guiades

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill és una de les dues últimes masies habitades dels deu assentaments 
humans que hi havia hagut a Collegats. Datada almenys des del segle XVI, 
havia estat la seu d’un antic municipi que s’estenia per bona part de Collegats. 

Si us allotgeu en aquesta casa de turisme rural, gratuïtament podreu participar 
en nombroses activitats que us transportaran a un passat no tan llunyà, on 
humans i natura convivien en harmonia. Podreu donar menjar als animals 
de casa (cavalls i aviram de tota mena), collireu la verdura a l’hort que més 
tard us menjareu a l’amanida, degustareu diferents varietats de mels fetes a 
Gramuntill, i us faran una visita guiada per tota la casa. 

A banda de recórrer totes les parts d’una masia catalana i conèixer antigues 
eines del camp, gaudireu d’allò més al molí d’oli de sang, el forn de pa, el celler 
amb les tones, els trulls d’oli o la capella de Sant Miquel.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Visita l’antic Monestir de Gerri de Sal

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Programa a www.viujussa.cat

 Paraules clau: Patrimoni, cultura, visites guiades

 Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com 677 701 820

Endinsa’t en el meravellós entorn de Gerri de la Sal i descobreix el monestir 
medieval més important de la zona, tot coneixent què feien els monjos en el 
seu dia a dia. Del conjunt original en queda la bonica església romànica de 
Santa Maria que podràs visitar i veure en detall.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Visita als Salins de Gerri de la Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any. Visites concertades

 Paraules clau: Cultura, turisme industrial, sal, artesania

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875  

Descobreix com en un lloc tan lluny del mar podem elaborar sal. Anima't a 
conèixer com s'elabora la sal de manera artesanal a Gerri de la Sal, igual que 
ho feien els nostres avantpassats i entra dins del brollador d'aigua salada per 
conèixer les seves qualitats i peculiaritats.



TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Festival de Música Antiga dels Pirineus
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: 3 d'agost de 2017

 Paraules clau: Música, natura, patrimoni

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat 931 641 775

Vine al Festival de Música Antiga del Pirineus, el festival més gran d’Europa, que 
té lloc a 34 municipis del Pirineu. A la Pobla de Segur, el el 3 d’agost, concert 
de Pyrenaeus Ensemble interpretant les Quatre Estacions de Vivaldi, a l’Església 
Mare de Deú de Ribera i prèviament visita guiada al conjunt modernista Casa 
Mauri (palau-residència i molí de l’oli).
 
També tens l’opció d’adquirir l’entrada al concert i l’hotel conjuntament en un 
sol clic

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Gastrofilm  
del Festival de Música 
Antiga dels Pirineus

 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: 28 de juliol de 2016+-

 Paraules clau: Música, natura, patrimoni

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat     931 641 775

Si t’agraden els productes de proximitat pots tastar la Cervesa Ctretze Pirineus 
i els productes de la Cansaladeria Bellera, al Gastrofilm que tindrà lloc a la 
Fàbrica de Cervesa Ctretze Pirineus. 
 
Durant la vetllada, no et perdis la projecció del documental “El silenci abans de 
Bach”, en un entorn privilegiat i un ambient idíl·lic.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Visita el Museu de Gerri de la Sal
 Adreçat a: Tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

Paraules clau: Cultura, turisme industrial, sal, artesania

Ajuntament de Baix Pallars Lloc: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875 

Endinsa't en l'antic magatzem on les mateixes parets ens porten a l'època en 
que es produïa sal a Gerri. Dins del Museu coneixeràs què s'hi feia al magatzem, 
com s'elabora la sal a Gerri i una mica de la història de la sal, des de quan sa-
bem que es fa sal i per què es va abandonar.

 També hi ha un petit homenatge als nostres avantpassats, on ells mateixos ens 
expliquen en primera persona quins són els seus records de quan treballaven 
al salí.



TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Visita guiada a la Vila Closa de Peramea
 Adreçat a: A tot tipus de públic. Activitat guiada

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Cultura, patrimoni, visites guiades

Era d’Ortega Lloc: Peramea

www.eradortega.org 973 662 036

La Vila Closa de Peramea, al nord de Collegats declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional és el centre del Pla de Corts.

La visitarem per dins, amb els seus carrers  porxats,   l’interior de varies cases 
amb els espais d’oficis medievals com ferreria, forn de pa, celler, gruta, graners 
i corrals. L’església amb talles romàniques i barroques, l’Era d’Ortega com 
element de producció i fins i tot la presó. Imaginareu per un moment la vida al 
segle XV.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Ruta Literària per Collegats
 Adreçat a: Tot tipus de públic, especialment amants de la lectura

 Temporada: Tot l’any

 Paraules clau: Ruta Literària

Alberg la Solana (Salàs de Pallars)

www.alberglasolana.cat 973 676 165

Aquesta és una passejada diferent per Collegats . Recorrerem els paisatges 
tot gaudint dels textos literaris que s’hi han inspirat mentre experimentem 
múltiples i noves sensacions. Examinarem aquest entorn singular amb una 
doble mirada: la nostra pròpia i la mirada de l’escriptor que ha abocat al paper 
les seves emocions i vivències.

Els paisatges, la Història, les llegendes, desfilaran davant nostre tot configurant 
una experiència suggerent. De la mà de grans autors reconeixerem i apreciarem 
la riquesa cultural, natural i lingüística del nostre territori.

Davant de la natura et falten paraules? Ells les tenen totes.

TRADICIONS
CULTURA I FESTES

Baixada de Falles  
 Adreçat a: A tot tipus de públic

 Temporada: 17 de juny

 Paraules clau: Cultura, tradicions, festes

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur

www.fallairespobla.cat  973 680 257 (Oficina de Turisme)

Feu nit a la Pobla el 17 de juny i acompanyeu els poblatans i poblatanes a la 
baixada de les Falles pels carrers del poble!

L'origen de les falles al Pirineu és mil·lenari, com l’atracció instintiva que sentim 
cap a les flames des de la prehistòria. A La Pobla la baixada de falles es celebra 
la nit del 17 de juny des de finals dels anys 50. A la tarda, els fallaires, carregats 
amb les seves falles, van cap al cim de la muntanya de Santa Magdalena. Quan 
cau el sol, encenen les falles i inicien el descens, mentre les pubilles i el poble 
sencer desfilen per anar a rebre’ls als peus de la muntanya. Un cop els fallaires 
arriben amb les falles enceses, les parelles es retroben i juntes tornen a enfilar 
el camí del casc antic per fer l'ofrena a la Verge de Ribera i ballar la sardana de 
la Pobla al voltant de la foguera a la plaça de la Pedrera.
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... un cóctel de sensaciones
Senderistas que  se dejan seducir por la espectacularidad del paisaje, 
naturalistas que disfrutan observando aves rapaces o flora mediterrá-

nea en las puertas de los Pirineos, fotógrafos fascinados por un espacio 
inmenso y a la vez repleto de detalles, deportistas que ponen a prueba su 
técnican.

Vine a descobrir
  els secrets de Collegats
• Los Rocs de Queralt tienen una tonalidad rojiza porque están formados por 
conglomerados con origen continental, ricos en óxido de hierro.

• La Reserva Nacional de Caza de Boumort, que incluye parte del Congost de 
Collegats,  es un extenso espacio de más de 13.000 ha gestionado por la Gene-
ralitat. Destinada a la protección y gestión de la fauna salvaje, destacan especies 
como ciervo, rebeco, corzo, jabalí, urogallo y varias aves rapaces.

• La Reserva de Boumort y las sierras prepirenaicas de su entornoson el único 
paraje de Europa en que nidifican y se pueden observar las cuatro especies de buitres 
del continente: el quebrantahuesos, el alimoche, el buitre leonado y el buitre negro.  

• Podrás apreciar plantas propias del encinar litoral como el madroño, la zarza-
parrilla o la madreselva que, hace miles de años, estaban ampliamente distribuidas y 
que, con el cambio climático, quedaron arrinconadas en el fondo de los desfiladeros. 

• Los alrededores de la Pobla de Segur cuentan con varios hornos de cal, que re-
flejan la intensa actividad industrial que se desarrolló en la zona hasta mediados de 
siglo XX. 

• También encontrarás corrales trogodíticos, hasta hace poco activos, to-
rres de defensa usadasdurante las contínuas guerras de los siglos XVIII i 

XIX, viviendas de la época medieval e incluso de la Edad del Bronce. 

y BOUMORT
COLLEGATS



ADÉNTRATE
A PiE

PEDALEA
 y CORRE

NAVEGA y mójate

DEGuSTA
Las montañas

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Espacios muy desconocidos con 
paisajes espectaculares, refugio de 
fauna y flora única que los mejores 

guías te enseñarán para que no 
puedas dejar de admirar todos sus 

rincones

Infinidad de caminos que han sido 
utilizados a lo largo de la histo-
ria recuperados por la gente del 

Pallars, para que puedas adentrarte 
en unos paisajes únicos y sorpren-

dentes, de día o por la noche

Correr por la montaña o andar en 
bicicleta de montaña es excitante, 

mucho más si  disfrutas a tu ritmo, 
respetando las “criaturas únicas” de 

la sierra de Boumort y de Collegats

El río Noguera Pallaresa se convierte 
en el escenario ideal y mágico para 
practicar diferentes actividades que 
podrás disfrutar con la tranquilidad 

del kayak o con la adrenalina del 
ráfting

Las montañas de Collegats y 
Boumort son la “fábrica” de los 

ingredientes para elaborar alimentos 
y bebidas de gran calidad que son 

iconos del Pallars. Degusta el territo-
rio y llena la despensa

Este es un territorio de monumentos, 
tradiciones y fiestas milenarias que, 

como si fuera un libro abierto, po-
drás descubrir de manera divertida 

con los mejores anfitriones

OBSERVA 
y disfruta



OBSERvA 
y disfruta

Emociónate escuchando la Berrea
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año. De mediados septiembre a final de octubre coincide con la berrea.

 Palabras clave: Observación de fauna, naturaleza

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Te llevamos a vivir , sentir , observar y escuchar una experiencia única, la be-
rrea de los ciervos. En los meses de septiembre y octubre, época de celo de 
esta especie, los machos adultos emiten unos sonidos guturales fuerza ca-
racterísticos, la berrea, para marcar su territorio y llamar la atención de las 
hembras en celo

Empresa autorizada por la RNC de Boumort.

OBSERvA 
y disfruta

Ruta de los dólmenes en 4x4
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año. 

 Palabras clave: Observación de fauna, naturaleza, patrimonio, paisaje

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Recorrido en coche entre la comarca del Pallars Jussà y el Pallars Sobirà. Su 
duración será de una mañana o una tarde, tiempo en que recorreremos la zona 
del altiplano de Montcortès, pasando por las poblaciones de Senterada, el lago 
de Montcortès, Montsor, Peramea, Gerri de la Sal y observando la curiosa for-
mación geológica de la Argenteria, en el Congost de Collegats. 

En este recorrido podremos admirar paisajes naturales de una gran belleza y 
recorrer la historia más antigua de los Pirineos (del neolítico al románico).

OBSERvA 
y disfruta

El gran festín de los buitres
 Dirigido a: Todo tipo de público, en especial apasionados de la fauna

 Temporada: Todo el alo

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna y flora, fotografía

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Un espectáculo visual que no olvidarás. Vive una experiencia que te hará es-
tremecer al ver desde el “hide”, el observatorio de aves de Boumort, a cientos 
de buitres sobrevolando tu cabeza y después acudiendo a comer iniciando 
una feroz lucha para conseguir los mejores despojos. Esta actividad también 
incluye la observación de los ciervos de la Reserva. 

Empresa autorizada por la RNC de Boumort.



OBSERvA 
y disfruta

Desayuna con buitres
 Dirigido a: Todo tipo de público, especialmente fotógrafos de naturaleza y apasionados de la fauna silvestre

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Observación de fauna, ecoturismo, fotografía

Gramuntill, el Mas de Collegats  Lugar: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Collegats es el paraíso de los aves rapaces. A lo largo del año se  pueden obser-
var casi todas las especies de la Península, ya sea como especies nidificantes, 
invernantes o durante sus migraciones. Las especies estrella son los buitres, 
puesto que esta zona prepirenaica es el único lugar de Europa donde nidifican 
las cuatro especies del continente: quebratahuesos, buitres leonado y negro y 
alimoche.
En Gramuntill tenemos una Reserva Natural Privada, una finca particular que se 
gestiona con criterios de sostenibilidad en colaboración con la Estació Biològica 
del Pallars Jussà, una entidad de custodia del territorio. Si os alojáis en la ma-
sía, podéis disfrutar de bien cerca de estos espectaculares pájaros.

OBSERvA 
y disfruta

Holiday natura la flora y la fauna de los 
Pirineos muy de cerca

 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: Una semana del mes de julio

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna y flora, fotografía

 Casa Leonardo Lugar: Senterada

www.casaruralvallfosca.com  973 661 787

El Prepirineo catalán acapara una gran diversidad de flora y fauna difícilmente 
localizable en otro lugar de la Península Ibérica y Casa Leonardo es el alo-
jamiento rural perfecto para disfrutarla. Nuestras vacaciones de naturaleza 
constan de seis salidas temáticas, algunas de ellas en Collegats, y los clientes 
alojados en nuestra casa rural podrán apuntarse a las salidas que se los sean 
de más interés. Algunos días se enfatizará más el tema de las aves; otros, el de 
las mariposas; otros, el de las libélulas y otros, el de la botánica.

OBSERvA 
y disfruta

Puntos de información 
durante la  Berrea del Ciervo

 Dirigido a: Todo tipo de público, especialmente fotógrafos de naturaleza y apasionados de la fauna silvestre

 Temporada: Fines de semana de mediados de septiembre a finales de octubre

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna, naturaleza, fotografía

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

La berrea del ciervo en la sierra de Boumort es un espectáculo impresionante, 
pero si no se conoce la zona, no se está acostumbrado a observar fauna salvaje 
o no se dispone de material óptico adecuado, la experiencia puede decepcionar 
el visitante. La Reserva de Boumort ofrece un servicio de puntos de información 
durante los fines de semana y festivos de la berrea de ciervo, entre mediados 
de septiembre y mediados de octubre. Se emplazan en zonas con una gran 
panorámica sobre la Reserva, donde un guía facilita la observación de ciervos, 
especialmente a primera y última hora del día. Acceso con vehículo 4x4 (par-
ticular o taxis). El servicio lo desarrolla la Estació Biològica del Pallars Jussà.



OBSERvA 
y disfruta

Observatorio de Rapaces
 Dirigido a: Todo tipo de público, especialmente fotógrafos de naturaleza y apasionados de la fauna silvestre

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna, naturaleza, fotografía

Reserva Nacional de CaZa de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Ven a descubrir el observatorio de aves rapaces de la Reserva Nacional de Caza 
de Boumort, un punto de alimentación donde los buitres comen y conviven. 

Esta experiencia única permite observar de cerca y fotografiar las principales 
especies de carroñeros (quebrantahuesos, buitres negro y leonado, alimoche, 
milanos...) desde un hide privilegiado, integrado en el paisaje y que dispone de 
luz y servicios. Con suerte también verás mamíferos como el zorro o el ciervo, 
o rapaces más escasos como el águila real.

Los amantes de la fotografía y de la observación de pájaros pueden disfrutar de 
esta actividad guiada que gestiona la propia reserva, pidiendo una autorización 
previa mediante el formulario que encontraréis en el web. Servicio de pago 
sujeto a una tasa.

FOTO: José Mª Agramonte

OBSERvA 
y disfruta

Rutas a caballo por el entorno del lago de Montcortès
 Dirigido a: todo tipo de público

 Temporada: Todo el año. Con reserva previa

 Palabras clave: Caballos, espacios naturales i rurales, naturaleza

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com  617 57 49 27

Ruta del quebrantahuesos

Ruta circular de unas cuatro horas de duración. Saliendo del pueblo de 
Montcortès subiremos por la obaga de la Sierra de Peracalç hasta llegar a un 
tramo empedrado que antiguamente facilitaba el paso a las cavallerías por 
este escarpado paraje, y llegaremos a la parte alta de la sierra, justo en la 
Geganta Adormida, encima de Congost de Collegats. Con unas panorámicas 
impresionantes del entorno, es fácil observar aves carroñeras, puesto que 
es de los pocos lugares donde conviven las cuatro especies de buitres eu-
ropeos, el buitre leonado, el buitre negro, el alimoche y el quebrantahuesos. 

Ruta a caballo por el Pla de Corts

Ruta circular, de un día de duración, por los antiguos caminos que unían los 
pueblos del Pla de Corts. Saliendo de Montcortès y después de disfrutar de 
su estanque pasaremos por los pueblecitos de la zona con sus estructuras 
medievales, antiguos castillos, dólmenes megalíticos, antiguas cruces de 
término, ermitas románicas y unas vistas espectaculares cabalgando por 
senderos y caminos milenarios hasta que volvemos de nuevo al pueblo de 
Montcortès.



OBSERvA 
y disfruta

Tren de la Sal
 Dirigido a: Todo tipo de público. Usuarios del “Tren dels Llacs” Histórico

 Temporada: Sábados

Palabras clave: espacios naturales i rurales, patrimoni, geología

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Excursión a Gerri de la Sal con parada a Congost de Collegats. Las salinas han 
dado una fisonomía característica al pueblo de Gerri, y la explotación de la 
fuente de agua salada por el sistema de evaporación se convirtió en el motor 
económico de la villa durante muchos años. Se podrá admirar la imponente 
colegiata románica de Santa María. Por la tarde, se visitará el impresionante 
estrecho de la Noguera Pallaresa para descubrir Congost de Collegats y apre-
ciar la maravilla del retablo rocoso de la Argenteria. El programa se garantiza 
con un mínimo de 6 participantes.

OBSERvA 
y disfruta

Paisajes de foto
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: De abril a noviembre

 Palabras clave: espacios naturales i rurales, observación de flora i fauna, fotografía

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Se trata de perseguir momentos fotográficos, en diferentes lugares de la co-
marca. Las tonalidades, el verdor, el esplendor de la floración o el avistamiento 
de fauna salvaje, y en invierno los contrastes del blanco de la nieve con el 
resto del entorno. La caminata es sencilla y agradable. Formación básica en 
fotografía de montaña.

Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

OBSERvA 
y disfruta

La berrea del ciervo
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Temporada de berrea (de mediados de septiembre a finales de octubre)

 Palabras clave: Espacions naturales y rurales, observación de flora y fauna

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Con el oído buscaremos el ciervo. El momento más óptimo para nuestra ob-
servación, es cuando despunta el sol o su puesta. Nuestra situación elevada 
nos permitirá observar toda la belleza de esos momentos del día. Ven a vivir la 
sensación de estar ante el bramido de los machos en un   paisaje   inolvidable.
Parte del   recorrido se realizará en 4x4.

Empresa autorizada por la RNC de Boumort. Se puede contratar transporte des-
de la Pobla hasta el lugar de la actividad.

FOTO: Jaume Marlès Magre



OBSERvA 
y disfruta

Ecotour con  La Carreta por las fuentes de Sant Corneli
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año 

 Palabras clave: Ecoturismo, caballos, mobilidad sostenible, diversión con niños

Ecotallers
www.lacarreta.cat 630 687 839

Disfrutad de un paseo con La Carreta bordeando el pantano de Sant Antoni y la 
Reserva Nacional de Boumort. Durante 45’ os rodearéis de naturaleza, veréis 4 
fuentes naturales y restos de antiguos pueblos a la vez que os proyectaremos 
reportajes de la fauna y la flora (quebrantahuesos, buitres, encinas...) rodeados 
de un paisaje privilegiado. 

Además, si queréis os mostraremos nuestra plantación para el cultivo de la 
trufa acompañado de una pequeña introducción en este mundo.

OBSERvA 
y disfruta

La flor del almendro
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada o autoguiada

 Temporada: Primeros meses del año, antes de la primavera 

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de flora, naturaleza

Cal Portalé Lugar: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

Se dice que el almendro es el padre de todas las plantas, el almendro en flor 
nos indica que ya llega la primavera. Os proponemos visitar nuestras fincas de 
almendros desde donde podréis disfrutar de este espectáculo de colores, de 
olores y de paisajes muy diferentes.

Las fincas están situadas al borde de la Reserva de Boumort, rodeadas por las 
cuevas de Gairat, un espacio que las aves rapaces, como los buitres, aprove-
chan para hacer sus nidos.

OBSERvA 
y disfruta

Observación del cielo nocturno
 Dirigido a: Todo tipo de público. Niños a partir de 6 años

 Temporada: Todo el año. También en programa www.viujussa.cat

Palabras clave: Espacios naturales, observación astronómica, diversión con niños

celístia Pirineus
www.celistia.cat 630 666 044

Aprovechamos el momento de distensión después de cenar para encontrarnos 
en el lugar ideal para la observación de los astros y hacer un viaje a través del
Universo. Aprenderemos a reconocer las principales constelaciones a simple 
vista y observaremos las estrellas, nebulosas y galaxias a través del telescopio.



OBSERvA 
y disfruta

Salvatgines
 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: sábados, domingos y lunes

 Palabras clave: Observación de fauna, observación de flora, naturaleza, paisaje

salvatgines Lugar: Boumort

salvatgines@gmail.com 627 753 205

¡Despierta tu lado más salvaje! Ven con nosotros a observar la fauna y a entender 
como funcionan los ecosistemas más remotos de Boumort. En esta aventura nos 
adentraremos durante todo un día en lugares olvidados por el hombre, atravesa-
remos grandes bosques, barrancos de aguas cristalinas y mesetas de hierba don-
de pacen herbívoros salvajes. Podremos ver los ciervos, corzos, rebecos, carnívo-
ros, buitres, el emblemático trencalòs y la flora. Nos desplazaremos en 4x4 hasta 
los puntos de observación y os enseñaremos a observar la fauna con telescopios 
terrestres y prismáticos sin molestarla. Estudiaremos rastros, iremos a los hides y 
entenderemos qué papel juegan las especies dentro de los ecosistemas.

OBSERvA 
y disfruta

Boumort 4x4
 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: Todo el año. También en programa www.viujussa.cat

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de flora y fauna, paisaje

SERRA BOUMORT
www.serraboumort.com 608 266 930

Nos adentramos dentro de la Reserva de caza de Boumort para descubrir la 
riqueza geológica y la rica fauna salvaje donde destaca el Ciervo común, pero 
también hay rebecos, corzos y gamos. Rodéate de un paisaje inolvidable. 

OBSERvA 
y disfruta

La Berrea del Ciervo en 4x4
 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: Todo el año. También en programa www.viujussa.cat

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de flora y fauna, paisaje

Serra Boumort
www.serraboumort.com 608 266 930

Cuando despunta el Sol o en el momento de su puesta, en la época de la berrea 
nos adentramos en la Reserva Nacional de Caza de Boumort, para descubrir 
como los ciervos machos se disputan las hembras. Vive un momento único 
rodeado de un paisaje inolvidable. 



OBSERvA 
y disfruta

Recuperemos Buseu
 Dirigido a: Fotógrafos de naturaleza, birdwatchers. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Fotografía, observación de flora, patrimonio

BUSEU PROJECT Lugar: Buseu

www.buseu.es 650 952 197

Unos apasionados del Pallars estamos recuperando el hábitat, especies y es-
tructura del pueblo de Buseu en el extremo norte de la Sierra de Boumort, 
conservando la tipología arquitectónica.

Si eres fotógrafo naturalista y amante de los pájaros, ven a descubrir la primera 
fase del proyecto que incluye una vivienda de uso turístico y la adecuación de 
diferentes “hides”. Podrás pasar unos días rodeado de naturaleza, fotografian-
do a los 4 carroñeros juntos, quebrantahuesos, buitre leonado, buitre negro y 
alimoche, y si hay suerte también el milano y el águila real. ¿Lo imaginas?

En algunas fechas podrás tener a tu lado durante toda la estancia a algunos de 
los mejores fotógrafos de naturaleza para compartir, aprender, mejorar... ¿que 
más se puede pedir?

Queremos demostrar la viabilidad de un proyecto que integre la rentabilidad 
socioeconómica con una gestión sostenible de la fauna autóctona salvaje. 



ADÉntrate
a pie

Paseando  por el Congost de Collegats
 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, patrimonio, espacios naturales y rurales

Càmping Collegats Lugar: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Paseáis con toda la familia por el corazón de Collegats, visitando los restos 
del Monasterio de Sant Pere de las Maleses, la Cueva del Serpent. Desde el 
Càmping Collegats podréis llegar andando borde el río a la encantadora la Po-
bla de Segur. Os sorprenderán las magníficas vistas en Collegats desde donde 
podréis observar el vuelo de águilas y buitres. Durante 3 días, os proponemos 
diferentes rutas de senderismo desde el Camping Collegats, al pie del famoso 
desfiladero donde nos encontramos.

ADÉntrate
a pie

Senderismo en Montsor
 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Fonda Can Fasèrsia Lugar: La Pobla de Segur

www.canfasersia.com 973 680 245

Fonda Can Fasèrsia ofrece una estancia de dos noches en la Pobla de Segur, 
con dos cenas con productos de proximidad y típicos de la zona, como la carne 
de ternera ecológica y embutidos de nuestra empresa familiar Cal Tomàs. Os 
proponemos hacer la ruta de senderismo hasta Montsor, en medio de Collegats, 
donde pacen nuestras vacas.
En esta ruta se puede disfrutar de excepcionales vistas, y si el día está claro, 
incluso se puede ver el pantano de Terradets, casi al límite de la comarca de la 
Noguera. Ruta de unas cuatro horas aproximadamente, de una dificultad media.

ADÉntrate
a pie

Andando por Collegats y Salàs
 Dirigido a: Todo tipo de público

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Te permite descubrir los encantos del Pirineo más auténtico, entre fantásticos 
paisajes montañosos y lugares inéditos como el embalse de Sant Antoni, donde 
se disfrutará durante todo el trayecto de la naturaleza que caracteriza Colle-
gats. El recorrido hará parada en la Pobla de Segur, donde se podrá contemplar 
la cultura y tradiciones de las zonas pirenaicas. El segundo día, pasaremos por 
Salàs, donde se podrán visitar las Tiendas Museo, ítems emblemáticos de la 
zona. Anda sin equipaje y sin guía, pero no solo…



ADÉntrate
a pie

A vista de pájaro
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: De abril a noviembre

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Nuestra pasión es mirar al cielo, y a sus habitantes, los más espectaculares 
son los rapaces, abundantes en la comarca. Actividad de observación de fauna, 
donde seguiremos los caminos que nos acercarán a estas especies. A tener en 
cuenta que es una actividad sencilla, no buscamos grandes caminatas.

Se puede contratar trasnporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

ADÉntrate
a pie

Paseando bajo la Luna
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada (niños a partir de 6 años)

 Temporada: De abril a noviembre, noches de luna llena

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, paisajes nocturnos

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

La sensación de vivir la naturaleza de noche, otra fauna y unos paisajes muy 
diferentes. Las rutas son panorámicas, observaremos el contorno de montañas 
conocidas o las luces de las poblaciones dispersadas por el territorio con el
fresquito de la noche. Importante no olvidarse el frontal.

Se puede contratar trasnporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.

ADÉntrate
a pie

Excursión por Collegats
 Dirigido a: Apto para mayores de 6 años

 Temporada: De abril a noviembre

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Ruta circular por el Congost de Collegats, pasando por el monasterio troglo-
dítico de Sant Pere de las Maleses. Vistas magníficas del desfiladero antes de 
descender de nuevo cerca del río Noguera Pallaresa. Visitaremos la Argenteria, 
que inspiró Gaudí para diseñar La Pedrera. Durante todo el recorrido nos acom-
pañará una gran abundancia y diversidad de pájaros rapinyaires, y podremos 
observar especies de flora mediterránea, propias de borde el mar.

Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.



ADÉntrate
a pie

El Cinquè Llac
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada 

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, patrimonio

 El Cinquè Llac
 www.elcinquellac.com 973 681 518

El Cinquè Llac, que da nombre a la ruta, es el que encontraremos haciendo 
este itinerario circular de senderismo de media montaña, asequible a todo tipo 
de público, señalizado y dividido en 5 etapas de entre 4 y 6 horas de dificultad 
técnica baja. 2 de las etapas atraviesan el macizo de Collegats.

A lo largo de los 105 Km de la travesía de El Cinquè Llac iremos superando la 
orografía cambiante que nos ofrece la naturaleza, disfrutando de una de las zo-
nas más sorprendentes del Pirineo, hasta acabar descubriendo el lago de Mont-
cortès, misterioso y poético. Un lago encantado, escenario de bellas leyendas.

El Cinquè Llac nos ofrece el reposo en los alojamientos rurales y acontecerá 
también una experiencia única: nos ofrecerán gastronomía de calidad basada 
en los productos agroalimentarios de la zona, nos harán la ruta más ligera orga-
nizando el traslado del equipaje entre alojamientos mientras nosotros andamos 
sin peso, y nos proporcionarán las comidas en fiambrera y servilleta de ropa de 
fardo como usaban los pastores que recorrían estos caminos.

ADÉntrate
a pie

Sensaciones de naturaleza
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada 

 Temporada: De abril a noviembre

 Palabras cclave: Senderismo, espacios naturales y rurales, patrimonio

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Necesitamos explorar con los cinco sentidos para adentrarnos y despertar nue-
vas sensaciones. Esta comarca nos permite una variedad de olores y paisajes 
en función del lugar y de la temporada, desde la flora más mediterránea a la 
de alta montaña.

Se puede contratar transporte desde la Pobla hasta el lugar de la actividad.



ADÉntrate
a pie

Ramat de Camins. El trekking de los 70 pueblos 
pirenaicos

 Dirigido a: Personas con buen estado físico. Actividad autoguiada o guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, ruta literaria, patrimonio

 Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat 627 706 247 

Ramat de Camins es una ruta de senderismo creada para conmemorar el cin-
quantenari del viaje que el agosto del año 1956 hicieron los escritores y ca-
minaires Camilo José Cela y Josep Maria Espinàs por el Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Valle de Aran y Alta Ribagorça. La ruta resigue los caminos viejos de los 
70 pueblos pirenaicos de las cuatro comarcas pirenaicas.

Ramat de Camins tomó el nombre de la asociación que la ha creado y, también, 
de una expresión pirenaica. Cuando alguien dice que algo lo ha hecho muchas 
veces, dice que lo ha hecho “un ramat de camins”.

Ramat de Camins ofrece la organización e intendencia a los usuarios. Adaptán-
dose a cada usuario, a su ritmo y disponibilidad de tiempo. Se puede contratar 
un guía. La ruta se puede hacer en 15 etapas.

La primera etapa atraviesa el Congost de Collegats, entre la Pobla de Segur 
y Baro. Se propone Gramuntill cómo uno de los alojamientos donde se puede 
hacer parada y fonda.

ADÉntrate
a pie

2 días en el Refugi de Cuberes
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com 973 252 439 

Disfruta de una estancia de dos días en el Refugio de Cuberes situado dentro 
de la Reserva Nacional de Caza de Boumort, un lugar de Collegats ideal para 
convivir con la naturaleza, descubrir lugares mágicos y pasarlo bien en familia 
o con amigos.

Elegid la opción para hacer con niños pequeños, con niños valientes y con ga-
nas de andar o la ruta por los más osados. Disfrutad de las vistas brutales del 
Pallars y del Pirineo, de las puestas de sol y también  de las noches estrelladas.

Os preparamos las comidas: todo casero y utilizando recetas de nuestras yayas 
(éxito asegurado!)



ADÉntrate
a pie

Collegats al Natural
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, observación de fauna y flora, fotografía

Gramuntill, el Mas de Collegats Lugar: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill está situado en el corazón de Collegats, en un cruce de la red de ca-
minos de herradura que recorren este impresionante espacio natural. Recorrer 
estos caminos permite disfrutar de la inmensidad del paisaje, y a la vez conocer 
de cerca los detalles más pequeños como por ejemplo su fauna y flora.

Desde Gramuntill se organizan periódicamente salidas guiadas temáticas, es-
pecialmente para descubrir las aves y la flora. También se hacen guiajes a 
demanda sobre otros muchos aspectos del medio natural y el patrimonio.

En esta actividad  colaboran guías de la Estació Biològica del Pallars Jussà, la 
entidad que colabora en la gestión de la Reserva Natural Privada de Gramuntill,

ADÉntrate
a pie

Ruta de senderismo por el “Pla de Corts”, 
al norte de Collegats

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Espacios naturales y rurales, territorio

Casa Parramon Lloc: Peramea

www.casaparramon.net 973 662 036

Casa Parramon os ofrece conocer el Pla de Corts en 2 etapas de dificultad baja:

• Ruta circular por el Pla de Corts desde la Villa Cerrada de Peramea. 
Disfrutaremos de la naturaleza transformada por el hombre a través de la 
historia. Campos de cultivo, bosques, el dolmen de la Mosquera y el Lago 
de Montcortès. 
• Reseguimos la Geganta Adormida. Empezamos la ruta a Peracalç. 
Desde el dolmen de Perauba hasta el Pic de l’Àliga por la carena con 
fantásticas vistas de las cumbres del Pirineo, Boumort y Collegats. Veréis 
buitres y otros rapaces bien de cerca.

ADÉntrate
a pie

La ruta de los buitres
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, espacios naturales y rurales, observación de fauna

 Guies Vall Fosca  
www.guiesvallfosca.com   626 532 511/ 629 576 352

Practicar el senderismo, con la compañía de un/a guía, es la mejor manera de 
conocer un territorio en todas sus dimensiones. Andaremos por senderos de 
Collegats de dificultad baja o moderada a un ritmo tranquilo, haciendo paradas 
para escuchar las explicaciones de nuestros guías interpretadores. Te ofrece-
mos una amplia oferta de excursiones de día. Podrás descubrir el único lugar de 
Europa donde nidifican y se pueden observar las cuatro especies de buitres del 
continente: quebrantahuesos, alimoche, buitre leonado y buitre negro.



ADÉntrate
a pie

Itinerarios  por el Congost de Collegats, Sant Mi-
quel del Pui y la Ribera

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad autoguiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Senderismo, fauna, paisaje, geología y patrimonio

.net

.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL

www.naturalocal.net 973 680 257 (oficina de turisme) 

El portal Natura Local apuesta por promocionar el Patrimonio Natural Local de 
los municipios a partir de rutas e itinerarios de senderismo y cicloturismo en 
diferentes niveles. 

A través de su web y principalmente de sus aplicaciones (apps) para teléfonos 
móviles, se pueden descargar los tracks y completarlos con información sobre 
patrimonio, flora, fauna y otros elementos de interés que se pueden observar 
durante el trayecto. 

Los itinerarios se pueden seguir incluso sin disponer de cobertura durante el 
itinerario. El ayuntamiento de La Pobla de Segur ha encargado a Natura Local 
la incorporación de dos propuestas muy interesantes para conocer el territorio 
de Collegats:

Congost de Collegats

La ruta de Congost de Collegats nos trae por ambientes variados a recorrer los 
lugares más interesantes de este Espacio Natural Protegido. 

Tendremos vistas panorámicas a los rocs de Queralt y el valle de Collegats, 
atravesaremos el Barranco de Sant Pere para ir a visitar las ruinas del mo-
nasterio de Sant Pere de las Maleses, visitaremos la cueva de la Serpent y 
conoceremos su interesante leyenda. Podremos observar también diferentes 
variedades de rapinyaires, y ya de vuelta en el área de descanso de la fuente 
de la Figuereta, reseguiremos el curso de la Noguera Pallaresa entre paredes 
verticales del Congost de Collegats.

Ruta a Sant Miquel del Pui

Interesante ruta por los alrededores de La Pobla de Segur que resigue el valle 
del Flamisell entre huertos y campos de cultivo hasta Sant Fructuós, ensartando 
después en dirección a la ermita de Sant Miquel, lugar emblemático con vistas 
espectaculares. 

La ruta nos acercará también hasta los pies de la Roca Foradada donde tendre-
mos oportunidad de observar gran número de buitres, y ya de vuelta, tendremos 
vistas panorámicas en la Pobla de Segur, al pantano de Sant Antoni a sus pies, y 
al Montsec de Ares y de Rúbies con el Congost de Terradets en medio.

Ruta del Agua

Este recorrido nos lleva a conocer el agua en los dos ríos que confluyen en la 
Pobla de Segur: el Noguera Pallaresa y el Flamisell. Conoceremos los ríos, sus 
ecosistemas asociados y como el agua de éstos ha contribuído históricamente 
al desarrollo económico de la Pobla de Segur. 

DESCARGA APP



ADÉntrate
a pie

Camina por el lado salvaje de Boumort
 Dirigido a: Agencias de viaje, profesionales y empresas. Actividad guiada

 Temporada: De junio a septiembre

 Palabras clave: Senderismo, naturaleza, patrimonio, aventura

 outdoor adventour
www.outdooradventour.com 973 045 887 

Camina por un paraíso abandonado descubriendo la fauna actual y los ves-
tigios de una vida antigua no tan lejana. Tres días de aventura incesante en 
uno de los parajes más inhóspitos, deshabitados y peculiares de Cataluña. 

En el Pre pirineo más desconocido, alternaremos aproximaciones en 4×4 
por pistas infinitas, excursiones por antiguos caminos ganaderos, y visitas a 
los rincones más preciados de la Reserva Nacional del Boumort.

La primera noche la pasaremos en medio de la nada, en una antigua casa 
forestal hoy restaurada como Refugio, y la segunda, en un campamento 
montado exclusivamente para nosotros bajo los mágicos pueblos trogloditas 
de Solduga y Espluga, suspendidos entre el cielo y la tierra.



PEDALEA
 Y CORRE

La Espardenyada
 Dirigido a: Todo tipo de público. 

 Temporada: Primer fin de semana de julio, el sábado por la mañana

 Palabras clave: Senderismo, deportes de montaña, competición, trail running

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

www.espardenyada.web4race.com   www.elsraiers.cat

En el marco de la Diada dels Raiers, la Espardenyada es una carrera - caminata 
que pretende conmemorar los largos trayectos que los raiers realizaban a pie 
para volver a casa y que tiene lugar el sábado de la fiesta por la mañana. 
Nos encontramos con un recorrido circular que sale y llega a la Pobla de Segur, 
pasando por puntos míticos y de gran belleza como la Roca Foradada, la Ermita 
de Sant Miquel, el Salt del Llop, el Bosque y las Rocas de Queralt, Gramuntill, 
etc.
Una muy buena opción para pasar la mañana del sábado rodeados de unos 
paisajes inigualables. La Espardenyada tiene dos modalidades: la carrera y la 
caminata a las cuales sepuede adherir todo tipo de público. Los recorridos 
varían en función de la modalidad elegida (la caminata es algo más corta que 
la carrera).

PEDALEA
 Y CORRE

Pedalea desde el Càmping Collegats
 Dirigido a: Personas con cierto dominio de la BTT o mountainbike

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Turismo activo, cicloturismo, espacios naturales y rurales

 Càmping Collegats Lugar: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Para los amantes de la bicicleta, Camping Collegats propone una ruta circular 
en BTT, pasando por la Pobla de Segur, siguiendo el borde el magnífico embalse 
de Sant Antoni adentrándose por Aramunt y Sant Martí de Canals, a los pies de 
Boumort. El recorrido tiene una distancia de 20,8 km, iniciando y acabando ale 
camping.

PEDALEA
 Y CORRE

Camino Viejo de Montsor en BT T
 Dirigido a: Público en buen estado físico: Actividad de alto nivel

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Turismo activo, cicloturismo, espacios naturales y rurales

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

La ruta que te proponemos de BTT en la modalidad de enduro te permitirá 
conocer los vestigios del que fue la vía de comunicación tradicional entre los 
dos Pallars realizando un descenso que parece no acabar nunca. Bosques con 
un flow de libro, que te harán sentir que ruedas por lugares mágicos. Tramos 
técnicos que pondrán de manifiesto tu pericia. Son tantas y tan variadas las 
posibilidades… que te recomendamos venir a descubrirlas.



PEDALEA
 Y CORRE

Trail running por el Congost de Collegats
 Dirigido a: Todo tipo de público. 

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Turismo activo, trail running, espacios naturales y rurales

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Circuitos por senderos, diseñados para poder realizar sesiones de trail running 
en todo el territorio de Collegats, acompañado del guía que te asesorará en el 
recorrido. Preparación y estiramientos al inicio y finalizar las sesiones.

PEDALEA
 Y CORRE

Ruta Cicloturista 
 Dirigido a: Público en buen estado físico: Actividad de alto nivel

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Turismo activo, cicloturismo, espacios naturales y rurales

 centre btt pallars jussà
http://www.lapobladesegur.cat/ 973680038

El Centro BTT del Pallars Jussà ofrece la posibilidad de descubrir la comarca 
con más de 315 quilómetros de rutas. El punto de acogida del Centro BTT 
ofrece servicio de alquiler de bicicletas, espacio y herramientas de reparación 
y limpieza, duchas y cambiadores. La ruta 11 recorre el espacio protegido de 
Collegats. 

Ruta 11 - Rocs de Queralt - Collegats - Gramuntill: Ruta de dificultad elevada, 
que sale de la Pobla de Segur por la antigua carretera de Sant iquel hasta el 
cruce del pueblo de Reguard. Dejamos el valle del Flamisell para realizar la 
subida hasta Montsor. Pasamos por la carena de los Rocs de Queralt donde 
nos adentramos en la zona de Collegats. Grandes vistas del valle del Noguera 
Pallaresa con su enorme riqueza natural hasta llegar a Gramuntill. Bajamos 
por un sendero hasta la Font de l'Ús  donde atravesamos la carretera para ir 
voreando el Noguera Pallaresa hasta el Pont de Claverol y volveremos al punto 
de acogida. 

por Collegats desde el 
Centro BT T 



NAVEGA y mójate
 Barranquismo en Collegats

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad con monitores propios

 Temporada: De Abril a Octubre

 Palabras clave: Deportes náuticos, aventura, turismo activo

Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Collegats es uno de los tesoros paisajísticos de Cataluña más impresionantes. 
Sólo hay que decir que Gaudí se inspiró en él para crear su gran obra. Descubrir 
su Congost practicando descenso de barrancos es una experiencia que hay que 
vivirla. Barrancos de una belleza excepcional donde podremos rapelar dentro 
de una cueva, realizar descensos verticales sin tocar la pared o adentrarnos por 
cascadas de más de 18 metros.

NAVEGA y mójate
La Gran Aventura  de los Pirineos

 Dirigido a: Agencias de viaje, profesionales y empresas. Actividad guiada

 Temporada: De Junio a Septiembre

 Palabras clave: deportes náuticos, aventura, turismo activo, senderismo

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Dos días completos de aventura. Se realizan dos actividades cargadas de 
emoción y descubrimiento: rafting por el río Noguera Pallaresa el primer día y 
descenso del Barranco del Infierno, el segundo. Aprovecha esta aventura para 
disfrutar de la fauna y la flora que esconde Collegats y también descubrirás los 
secretos geológicos mientras bajes los barrancos.

Entre una actividad y otra se pasa la noche en un campamento de montaña, 
montado exclusivamente para que duerma el grupo. Está situado en un punto 
desconocido de la Reserva Nacional de Boumort, precioso y aislado del Pallars. 
El campamento, equipado con todo tipo de detalles que cubren todos los ser-
vicios básicos, cuenta con un cocinero que preparará una cena con productos 
típicos y un guía acompañante que hará que vuestro aposento se convierta en 
una experiencia única e inolvidable.

NAVEGA y mójate
 Remójate desde el Càmping Collegats

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad con monitores propios

 Temporada: Julio y Agosto. Resto del año con otras empresas de la zona. 

 Palabras clave: Deportes náuticos, aventura, turismo activo

 Càmping Collegats Lugar: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Os proponemos disfrutar de los deportes de agua desde el Camping Collegats 
con el apoyo de los monitores especializados en kayak, hidrospeed, rafting, 
vela, windsurf... en un lugar privilegiado como el río Noguera Pallaresa, en el 
corazón de Collegats.



NAVEGA y mójate

El extraordinario  Adventure Challenge de los Pirineos

 Dirigido a: Agencias de viaje, profesionales y empresas. Actividad guiada

 Temporada: De Junio a Septiembre

 Palabras clave: Deportes náuticos, aventura, turismo activo, senderismo, cicloturismo

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Desde los valles más profundos hasta los más altos picos, una emocionante 
aventura te está esperando: senderismo, bicicleta de montaña, rafting, descen-
so de barrancos y una noche bajo las estrellas. La combinación perfecta para 
descubrir el Parque Nacional y sus alrededores.

Una gran aventura de Norte a Sur, cuatro días de actividades emocionantes.
Empezaremos caminando por las cimas y lagos más altos del Parque Nacional, 
donde el agua es más pura y la vegetación casi inexistente. Llegaremos allí 
donde nacen los ríos y seguiremos su curso en bicicleta adentrándonos en el 
valle hasta llegar hasta los primeros pueblos habitados.Navegaremos 40 km de 
río, en un apasionante descenso de rafting, con innumerables rápidos, aguas 
más tranquilas y pasos a través de los congostos más abruptos. Finalmente, 
pasaremos la noche en un campamento aislado y terminaremos la aventura 
descendiendo el mítico Barranc de l’Infern, entre las rocas que tantos siglos ha 
tardado el agua en modelar.

Un gran reto, un viaje a través de los caminos del agua pirenaica que no puedes 
perderte.



DEGUSTA
Las montañas

Visita la fábrica de 
cerveza artesana  Ctretze Pirineus

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año visitas de 11h a 12h. También programa www.viujussa.cat

 Palabras clave: Gastronomía, visitas guiadas

cerveZa artesana Ctretze Pirineus Lugar: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat 973 681 234

Visita guiada a la fábrica de cerveza Ctretze Pirineus, donde conoceremos el 
proceso de elaboración, su historia, las materias primas y los estilos de cer-
veza. Además, haremos una cata de nuestraas cervezas que maridaremos con 
productos locales. 

DEGUSTA
Las montañas

Visita el Parque de los Olores de Claverol

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: De Semana Santa a fines de Agosto. También programa www.viujussa.cat

 Palabras clave: Observación de la flora, ecoturismo. gastronomía, visitas guiadas

 Parc de les Olors Lugar: Claverol

www.parcdelesolors.com 610 424 490

Para los amantes de las plantas aromáticas, medicinales y culinarias, en el 
Parque de los Olores de Claverol os ofreceremos una visita guiada por nuestra 
finca de cultivos donde oleremos, tocaremos, probaremos y acabaremos ha-
ciendo una infusión mientras disfrutamos del entorno. Una experiencia para los 
cinco sentidos. 

DEGUSTA
Las montañas

Visita a la fábrica de  Licors Portet
 Dirigido a: Apto para mayores de 18 años. Actividad guiada

 Temporada:Todo el año. También programa www.viujussa.cat

 Palabras clave: Territorio, gastronomía, visitas guiadas, turismo industrial

 FÀBRICA DE Licors Portet Lugar La Pobla de Segur

www.licorsportet.cat  973 680 132

Recorrido por la Fábrica de licores / Espacio Ratafia, con explicación de la his-
toria, desde la fundación en 1883 hasta hoy, y del proceso de elaboración de la 
Ratafia los Raiers, nuestro licor más emblemático. Al terminar cata de licores 
tradicionales y posibilidad de compra de los diversos productos que se elabo-
ran.



DEGUSTA
Las montañas

¿Quieres elaborar tu Ratafia?
 Dirigido a: Apto para mayores de 18 años. Actividad guiada

 Temporada: Alrededor del solsticio de verano, programa en www.viujussa.cat

 Palabras clave: Territorio, gastronomía, visitas guiadas

 Licors Portet / Cal Portalé Lugar: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat  637 423 104 / 610 424 490

Vive la experiencia de hacer tu propia Ratafia. Te proponemos una visita al 
“Parc de les olors de Claverol”, la explotación de cultivo de plantas aromáticas, 
donde enseñaremos cuáles son las plantas medicinales para hacer Ratafia, las 
recolectaremos y haréis vuestra ratafía. Recomendamos hacer previamente la 
visita a Licors Portet.

DEGUSTA
Las montañas

El secreto del aceite
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Meses de invierno

 Palabras clave: Territorio, gastronomía, visitas guiadas

 Cal Portalé Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

“Aceitunas y bellotas, tantas cosechan pequeños como grandes”.

Antiguamente la cosecha de olivas era una tarea familiar, actualmente se ha 
convertido en una fiesta.

Os invitamos a hacer de labradores por un día, aprenderemos el proceso de la 
oliva al aceite de oliva con visita al molino.

DEGUSTA
Las montañas

Cazadores de Setas
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Primavera y Otoño

 Palabras clave: Territorio, gastronomía, espacios naturales y rurales

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

¿A quién no le gustan las setas? Comerlas y buscarlas es una de las aficiones 
más extendidas en nuestro país. Os invitamos a acompañarnos a la caza de 
las setas, a conocer dónde encontrarlas y cómo hacerlo sin estorbar el entorno



TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Diada dels Raiers
 Dirigido a: Todo tipo de público. 

 Temporada: Primer domingo de Julio

 Palabras clave:  Tradición, cultura, fiestas

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

El primer fin de semana de julio tenéis una cita en La Pobla de Segur: venir a 
celebrar la Diada dels Raiers. 

Un fin de semana lleno de actividades aptas para toda la familia que os permi-
tirán conocer o recordar este antiguo oficio tan arraigado al territorio. Podréis 
realizar desde una caminata con unas vistas excelentes de Collegats, hasta ha-
cer una degustación de la girella, un embutido pallarès, y finalmente, disfrutar 
de la bajada de las almadías el domingo por la mañana.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Vamos a buscar redortes para hacer Rais
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Programa en www.viujussa.cat

 Palabras clave Tradición, cultura, fiestas 

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Vive la experiencia de venir a buscar Redortes. Participa en la primera fase del 
montaje de los rais, disfruta de un día en la naturaleza mientras contribuyes a 
mantener vivo uno de los oficios que había sido de los más importantes de la 
comarca

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

¿Cómo se construye un Rai? ¡Participa!
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Programa en www.viujussa.cat

 Palabras clave Tradición, cultura, fiestas 

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Vive la experiencia de construir un Rai. Disfruta de una mañana en el río y 
participa en el montaje de los rais que, con la ayuda de los Raiers bajaran por 
el río Noguera Pallaresa. Una Diada en homenaje a uno de los oficios más im-
portantes de la comarca. 



TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita guiada al Espai Raier
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año. También programa en www.viujussa.cat

 Palabras clave Tradición, cultura

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

El Espai Raier, al lado de la estación de trenes de la Pobla de Segur, es la puer-
ta a un muno para recordar, donde descubrir un pasado de madera, de ríos, 
de bosques y de secretos. Un camino para conocer quienes eran los raiers o 
almadieros, su historia y la dureza de su oficio. Un espacio para descubrir la 
Asociación Cultural de los Raiers de la Noguera Pallaresa y otras asocciaciones 
almadieras del mundo. Un espacio vivo, en constante movimiento, abierto a 
cualquier temática, a todos aquellos que quieran exponer, difundir y compartir 
aquello que saben. 

Muestra del antiguo y desaparecido oficio de raier o almadiero vinculado a la 
transformación de la madera y su transporte fluvial por el río con un importante 
fondo documental, etnográfico, fotográfico y bibliográfico. 

El Espai Raier ofrece una visita guiada muy completa a todo tipo de visitante, 
desde adultos a niños, también para grupos y escuelas. 

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Pallars nostálgico Viaje al centro de los Pirineos 
con el Tren dels Llacs

 Dirigido a: Todo tipo de público. 

 Temporada: Fines de semana

 Palabras clave: Cultura, territorio, espacios naturales, patrimonio

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Fin de semana en los Pirineos con todos los servicios incluidos que permite 
descubrir los encantos del Pirineo más auténtico, a través de la nostalgia de los 
antiguos oficios y costumbres. Viaje histórico en los Pallars Jussà y Sobirà, en 
el corazón del Pirineo catalán, reviviendo las transformaciones experimentadas 
durante la primera mitad del siglo XX, los cambios en las formas de vida y los 
oficios perdidos.

Entre fantásticos paisajes montañosos, interesantes visitas culturales a museos 
y monumentos, y degustación de la gastronomía autóctona, iremos al descubri-
miento del salto trascendental de una sociedad rural y secularmente aislada, de 
carácter agrícola y ganadero, al actual desarrollo industrial y turístico, gracias 
en parte a la revolución que supuso la explotación de la riqueza hidroeléctrica.



TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Gramuntill: un viaje en el tiempo
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año

 Palabras clave: Tradición, patrimonio, ecoturismo, visitas guiadas

Gramuntill, el Mas de Collegats Lugar: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill es una de las dos últimas masías habitadas de los diez asentamien-
tos humanos que  había habido a Collegats. Datada al menos desde el siglo XVI, 
había sido la sede de un antiguo municipio que se extendía por buena parte de 
Collegats.
Si os alojáis en la casa, podréis participar en numerosas actividades que os 
transportarán a un pasado donde humanos y naturaleza convivían en armonía. 
Podréis dar comida a los animales de casa (caballos y aves de corral), cosecha-
réis la verdura en el huerto que más tarde comeréis a la ensalada, degustaréis 
diferentes variedades de mieles, y os harán una visita guiada por toda la casa.
Además de recorrer todas las partes de una masía catalana y conocer antiguas 
herramientas del campo, disfrutaréis de lo más en el molino de aceite a sangre, 
el horno de pan, la bodega con los toneles, las almazaras de aceite o la capilla 
de Sant Miquel.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita el antiguo Monasterio de Gerri de Sal

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Programa en www.viujussa.cat

 Palabras clave Patrimonio, cultura, visitas guiadas

 Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com 677 701 820

Adéntrate en el maravilloso entorno de Gerri de la Sal y  descubre el monasterio 
medieval más importante de la zona, conociendo que hacían los monjes en su 
día a día. Del conjunto original queda la bonita iglesia románica de Santa María, 
que podrás visitar y ver en detalle.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita a las Salinas de Gerri de la Sal
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año. Visitas concertadas

 Palabras clave: Cultura, turismo industrial, sal, artesanía

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875  

Descubre como en un lugar tan lejos del mar podemos elaborar sal. Anímate 
a conocer como se elabora la sal de manera artesanal en Gerri de la Sal, igual 
que lo hacían nuestros antepasados y entra dentro de la fuente de agua salada 
para conocer sus calidades y peculiaridades.



TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Festival de Música Antigua de los Pirineos
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: 3 de Agosto de 2017

 Palabras clave: Música, naturaleza, patrimonio

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat 931 641 775

Ven al Festival de Música Antigua de los Pirineos, el festival más grande de Eu-
ropa, que tiene lugar a 34 municipios del Pirineo. En la Pobla de Segur, el 3 de 
agosto, concierto de Pyrenaeus Ensemble interpretando las Cuatro Estaciones 
de Vivaldi, en la Iglesia Virgen de Ribera y previamente visita guiada al conjunto 
modernista Casa Mauri (palacio-residencia y molino del aceite).

También tienes la opción de adquirir la entrada al concierto y el hotel conjunta-
mente en un solo clic.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Gastrofilm  
del Festival de Música 
Antigua de los Pirineos

 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: 28 de Julio de 2017

 Palabras clave: Música, naturaleza, patrimonio

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat     931 641 775

Si te gustan los productos de proximidad puedes probar la Cerveza Ctretze Pi-
rineo y los productos de la Cansaladeria Bellera en Gastrofilm que tendrá lugar 
en la Fábrica de Cerveza Ctretze Pirineus. 

Durante la velada, no te pierdas la proyección del documental “El silencio antes 
de Bach”, en un entorno privilegiado y un ambiente idílico.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita el Museo de Gerri de la Sal
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año.

Palabras clave: Cultura, turismo industrial, sal, artesanía

Ajuntament de Baix Pallars Lloc: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875 

Adéntrate en el antiguo almacén donde las mismas paredes nos traen a la épo-
ca en que se producía sal en Gerri. Dentro del Museo conocerás qué se hacía 
en el almacén, como se elabora la sal de Gerri y un poco de la historia de la sal, 
desde cuando sabemos que se hace sal y por qué se abandonó.

También hay un pequeño homenaje a nuestros antepasados, donde ellos mis-
mos nos explican en primera persona qué son sus recuerdos de cuando traba-
jaban en la salina



TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Visita guiada a la Villa Cerrada de Peramea
 Dirigido a: Todo tipo de público. Actividad guiada

 Temporada: Todo el año.

 Palabras clave: Patrimonio, cultura, visitas guiadas

Era d’Ortega Lloc: Peramea

www.eradortega.org 973 662 036

La Villa Cerrada de Peramea, al norte de Collegats declarada Bien Cultural de 
Interés Nacional es el centro del Pla de Corts.
La visitaremos por dentro, con sus calles porchadas, el interior de varias casas 
con los espacios de oficios medievales como herrería, horno de pan, bodega, 
gruta, graneros y corrales. La iglesia con tallas románicas y barrocas, la Era de 
Ortega como elemento de producción e incluso la prisión. Imaginaréis por un 
momento la vida en el siglo XV.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Ruta Literaria por Collegats
 Dirigido a: Todo tipo de público, en especial amantes de la lectura

 Temporada: Todo el año.

 Palabras clave: Cultura, Ruta Literària

Alberg la Solana (Salàs de Pallars)

www.alberglasolana.cat 973 676 165

Esta es una paseada diferente por Collegats . Recorreremos los paisajes disfru-
tando de los textos literarios que se  han inspirado mientras experimentamos 
múltiples y nuevas sensaciones. Examinaremos este entorno singular con una 
doble mirada: nuestra propia y la mirada del escritor que ha volcado en el papel 
sus emociones y vivencias. Los paisajes, la Historia, las leyendas, desfilarán de-
lante nuestro configurando una experiencia sugerente. De la mano de grandes 
autores reconoceremos y apreciaremos la riqueza cultural, natural y lingüística 
de nuestro territorio.

¿Ante la naturaleza te faltan palabras? Ellos las tienen todas.

TRADICIONES
CULTURA y FiESTaS

Bajada de Falles  
 Dirigido a: Todo tipo de público. 

 Temporada: 17 de junio

 Palabras clave: Cultura, tradiciones, fiestas

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur

www.fallairespobla.cat  973 680 257 (Oficina de Turisme)

Haced noche a la Pobla el 17 de junio y acompañad los poblatans y poblatanes 
en la bajada de las Falles por las calles del pueblo! 
El origen de las falles al Pirineu es milenario, como la atracción que sentimos 
hacia las llamas. En la Pobla la bajada de falles se celebra la noche del 17 de 
junio desde finales de los años 50. Por la tarde, los fallaires, cargados con sus 
fallas, van hacia la cumbre de la montaña de Santa Magdalena. Cuando cae el 
Sol, encienden las falles e inician el descenso, mientras las pubilles y el pueblo 
entero desfilan para ir a recibirlos a los pies de la montaña. Una vez los fallaires 
llegan con las fallas encendidas, las parejas se reencuentran y juntas vuelven a 
ensartar el camino del casco antiguo para hacer la ofrenda a la Virgen de Ribera 
y bailar la sardana de la Pobla alrededor de la hoguera.
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To create 
your own experience
customized, contact us  
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BOUMORT
COLLEGATS
WHAT YOU CAN LIVE IN

Marca CB 01_ BLACK _ La Pobla de Segur (MCB01 BALCK POBLA)     



... an explosion of sensations
Trekkers who let themselves be seduced by the spectacular lands-
cape, naturalists who enjoy watchingbirds of prey or Mediterranean 
flora at the gateway to the Pyrenees, photographers fascinated by a 

huge space full of little details, sportspeople who put their technique 
to test. 

Come and discover the secrets of Co-
llegats and Boumort
• The red conglomerate cliffs, which come from erosion of the young Pyrenees, 
shape the landscape of the Rocs de Queralt. They include caves and abysms often 
used by animals and humans in the old times. The white limestones date from the 
era of the last dinosaurs in Europe. 

• Boumort National Game Reserve, which comprises part of Collegats Canyon, 
is a 13,000-hectare wide space that is run by Generalitat de Catalunya (Catalan 
government). Aimed at protecting and managing wildlife, its major species are 
deer, chamois, roes, wild boars, wood grouses and raptors. 

• The Boumort Reserve and the surrounding pre-pyrenean mountain ranges are the 
single place in Europe where the four vulture species in the continent ndify and can be 
observed: bearded vulture, egyptian vulture, griffon vulture and black vulture. 

• You can also find the beauty of typical plants form coastal holm-oak  woods such 
as the strawberry tree, the sarsaparrilla and the honeysuckle which, extensively spread 
out for thousands of years, have been put away in the depths of the canyons due to 
climate change. 

• The surroundings of la Pobla de Segur  host several lime kilns, witnesses of the 
thriving industry in the region until de mid-20th century. 

• You will also see some troglodytic farmyards which were still active not 
so long ago, towers of defence used during the continuous wars in the 

18th and 19th centuries, housings dating from the Middle Ages and from 
Bronze Age. 

 BOUMORT
COLLEGATS



WALK DEEP
inside the region

PEDAL
and run

SAIL 
and get wet

TASTE
the mountains

TRADITIONS
CULTURE and FESTIVITIES

Unknown spaces and spectacular 
landscapes that host a unique flora 

and fauna are unveiled by local pro-
fessional guides in order to make you 
enjoy every single corner of the area. 

The endless number of paths used 
throughout history have been 

recovered to allow you to walk into 
the heart of unique and amazing 

landscapes, both by day and night.

Mountain running and biking are 
exciting activities, even more if you 
can enjoy them at your own pace, 

respecting the unique flora and 
fauna of Boumort and Collegats 

The Noguera Pallaresa river is an 
ideal magic place to practise both 
quiet activities such as canoeing 

and adrenaline-packed ones such as 
rafting.

Collegats and Boumort mountains 
are the “factories” of the ingredients 

required to make the top quality 
products and beverages which dis-

tinguish the Pallars region. Taste the 
local food and fill your cupboards!

This region rimes with monuments, 
traditions and millenary festivities 

you can enjoy in a genuine and 
funny atmosphere together with the 

natives.

LOOK 
and enjoy



LOOK 
and enjoy

Feel the sound of deer rutting 
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. From mid-September to the end of October (rutting season)

 Keywords: : Wildflife wathing, nature

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Come and live, feel, observe and hear the deer rutting: a unique experience. In 
September and October –this specie’s rutting season–, the adult males make 
very characteristic guttural sounds, called the bellow, in order to mark their 
territory and catch the attention of the females in heat.

This agency is approved by Boumort Game Reserve.

LOOK 
and enjoy

4x4 route through the dolmens
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round

 Keywords: : Wildflife wathing, nature, heritage, landscape

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

4x4 itinerary between Pallars Jussà and Pallars Sobirà regions. Length: one 
morning/afternoon, the right time to drive all over Montcortès high plateau, 
through Senterada, Montcortès lake, Montsor, Peramea, Gerri de la Sal and Ar-
genteria geologic formation, in Collegats canyon. 

This route allows you to enjoy beautiful natural landscapes and to travel throu-
gh the oldest times of the Pyrenees (from Neolithic to Romanesque).

LOOK 
and enjoy

Vultures’ feast
 Aimed to: All audiences. Especially nature photographers and wildlife enthusiasts

 Season: All year round

 Keywords: : Birdwathing, natural and rural areas, photography

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

A visual scene you won’t ever forget. Live an experience that will make you 
feel speechless. From the bird hide, imagine hundreds of vultures flying 
around your head before fiercely fighting to get the best remains. This activity 
includes deer observation in the Game Reserve.

This agency is approved by RNC Boumort.



LOOK 
and enjoy

Have breakfast with vultures
 Aimed to: All audiences. Especially nature photographers and wildlife enthusiasts

 Season: All year round

 Keywords: : Birdwathing, nature, photography

Gramuntill, el Mas de Collegats  Location: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Collegats canyon is a paradise for raptors. Almost all the species of the Spanish 
peninsula can be observed all year round whether during their nesting, winter 
and migration periods. The star species are the vultures, because this pre-Pyre-
nean area is the unique place in Europe in which the four European species 
nest: bearded vulture, common vulture, cinereous vulture and Egyptian vulture.

Gramuntill has got a Private Natural Reserve, a private property that is mana-
ged according to sustainable criteria together with the Pallars Jussà Biological 
Station, which controls the area. If you stay at the holiday cottage, you will have 
the opportunity to see those spectacular birds first hand.

LOOK 
and enjoy

Holiday natura Pyrenean flora and 
fauna up close

 Aimed to: All audiences. 

 Season: One week in July

 Keyword: Natural and rural areas, wildlife watching, flora watching, photography

 Casa Leonardo Location: Senterada

www.casaruralvallfosca.com  973 661 787

The Catalan Pre-Pyrenees comprise a wide range of flora and fauna that can’t 
easily be found elsewhere in Spain. Casa Leonardo is the perfect rural hosting 
to enjoy that. Our Holiday Natura package contains six thematic routes –focu-
sed on birds, butterflies, dragonflies, botany, …–, some of which in Collegats 
canyon, that our guests can choose from and enjoy. 

LOOK 
and enjoy

Information 
service during   Deer rutting season

 Aimed to: All audiences. Especially nature photographers and wildlife enthusiasts

 Season: Weekends from mid-September to the end of October

 Keywords: Wildlife watching, photography, nature, natural and rural areas

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Deer rutting in Boumort mountain is a really amazing spectacle, but if you don’t 
know the area, aren’t used to observing wildlife or don’t have the right optical 
equipment, the experience might be disappointing. Boumort National Game Re-
serve offers extra information services during the weekends and holidays that 
coincide with the deer rut, between mid-September and mid-October. In the 
areas that have panoramic views of the Reserve, a guide will help you with the 
deer watching, especially at the beginning and the end of the day. 4x4 vehicles 
required (private or taxis). The service is offered by Pallars Jussà Biological 
Station.



LOOK 
and enjoy

Raptor observatory
 Aimed to: All audiences. Especially nature photographers and wildlife enthusiasts

 Season: All year round

 Keywords: Wildlife watching, photography, nature, natural and rural areas

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Come and discover the Boumort National Game Reserve raptor observatory, a 
place where vultures meet and get fed together. 

This unique experience allows you to photograph the main species of raptors 
(bearded vulture, cinereous vulture, common vulture, Egyptian vulture, kites, 
…) from a privileged hide, integrated into the surrounding landscape, with 
power and toilets. If you are lucky, you may see some mammals such as foxes 
and deer, or even rarer raptors such as the golden eagle. 

Photography and birdwatching lovers will love this guided activity aimed at 
preserving the reserve. Paid service.

FOTO: José Mª Agramonte

LOOK 
and enjoy

Horse-riding routes  around Montcortès lake
 Aimed to: All audiences

 Season: All year round. Prior booking

 Keywords: Horses, natural and rural areas, nature

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com  617 57 49 27

The route of the bearded vulture.

This four-hour-walk circular route starts in the village of Montcortès, goes up to 
the shaded part of Serra de Peracalç, until you get to a stone path formerly used 
by horses and donkeys that leads to the top of the mountain, called the Sleeping 
Giant, overlooking Collegats canyon. From this amazing panoramic viewpoint, 
you will likely see some raptors, as this place is one of the only ones that hosts 
the four European species of vultures together (common vulture, cinereous vul-
ture, Egyptian vulture and bearded vulture).

Horse riding through Pla de Corts.

This one-day-long circular route across the former paths used to connect the 
villages of Pla de Corts. After leaving Montcortès and enjoying its lake, you will 
cross all the villages in the area and discover a series of medieval structures, 
old castles, megalithic dolmens, border stones and monuments, Romanesque 
chapels, and spectacular views riding though millenary paths and tracks that 
will finally take you back to Montcortès.



LOOK 
and enjoy

The Train of Salt
 Aimed to: All audiences. Travellers on the historic Train of the lakes

 Season: Saturdays

 Keywords: Natural and rural areas, heritage, geology

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Trip to Gerri de la Sal with stop in Collegats Canyon. Gerri owes its specific 
structure to its salt production. The use of the salty water spring through eva-
poration used to be the prime driver of economic growth. Visitors can also ad-
mire the impressive Santa Maria Romanesque collegiate church and, in the 
afternoon, discover the amazing gorge of Noguera Pallaresa river and Collegats 
Canyon, with its marvellous rocky altarpiece, L’Argenteria. 

6 people minimum.

LOOK 
and enjoy

Idyllic landscapes
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: from April to November

 Keywords: Natural and rural areas, flora and wildlife, photography, landscape

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

The idea is to go for great photographic moments in different spots of the region 
and capture the colour schemes, the greenness and the spledour of blooming, 
the wildlife and the contrasts between the whiteness of snow and the rest of 
the environment. Simple and pleasant walk. Basic mountain photography skills 
required. 

Transport service from La Pobla to the place the activity is offered.

LOOK 
and enjoy

Deer rut
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: From mid-September to the end of October (rutting season)

 Keywords: Natural areas, wildlife watching, flora watching

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Track deers with your ears wide open, preferablyat dawn or at dusk, which 
are the best moment for observation. The high location will allow you to enjoy 
the beauty of these moments of day in all their splendour. Come and feel the 
sensation of seeing how males behave during the rut in an unforgettable en-
vironment.

This agency is approved by Boumort Game Reserve. Transport service from La 
Pobla to the place the activity is offered.

FOTO: Jaume Marlès Magre



LOOK 
and enjoy

Ecotour on board La Carreta through Sant Corneli springs

 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round

 Keywords: Ecotourism, horses, sustainable mobility, fun with kids

Ecotallers
www.lacarreta.cat 630 687 839

Enjoy a ride aboard a carriage along Sant Antoni reservoir and Boumort Natio-
nal Reserve. A 45-minute discovery in which you will be surrounded by nature 
as well as amazed by four natural water springs and some remains of former 
villages while viewing documentaries about the local flora and fauna (bearded 
vulture, common vultures, holm oaks, …).

 Apart from that privileged landscape, you can also be shown a truffle plantation 
and learn a bit about its fascinating world.

LOOK 
and enjoy

The almond flower 
 Aimed to: All audiences. Guided or self-guided activity

 Season: First months of year, before spring

 Keywords: Natural and rural areas, nature, flora watching

Cal Portalé Lloc: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

It is said that almond trees are the other plants’ parents, insofar as their blosso-
ming means the arrival of the spring season. A visit through our almond fields 
will allow you to enjoy a real spectacle of multiple colours, scents and lands-
capes. 

Located close to Boumort National Reserve, our estate is surrounded by Gairat 
caves, a space where raptors such as vultures usually nest.

LOOK 
and enjoy

Discover the Universe
 Aimed to: All audiences. Suitable for children over 6

 Season: All year round. Also in www.viujussa.cat

 Keywords: Natural and rural areas, starwatching, fun with kids

celístia Pirineus
www.celistia.cat 630 666 044

Under one of the best skies in the world, our telescope will make you travel 
all over the constellations, stars, nebulas and galaxies. A didactic and exciting 
activity in which an astronomer will make you live a unique experience to dis-
cover the Universe



LOOK 
and enjoy

Salvatgines
 Aimed to: All audiences. 

 Season: Saturdays, sundays and mondays

 Keywords: Wildlife watching, flora watching, landscape, nature

salvatgines Location: Boumort

salvatgines@gmail.com 627 753 205

Awaken your wild side! Come and watch the local wildlife and find out about what 
the deepest ecosystems of Boumort are all about. This one-day-long adventure 
will allow you to discover some remote forgotten places, to cross some extended 
woods, crystal-clear torrents and grasslands where wild herbivores peacefully 
graze. You will also see deer, roes, chamois, carnivores, vultures (including the 
bearded vulture) as well as the local flora. You will get to the observation sites 
by 4x4 vehicles and learn how to watch the wildlife with special telescopes and 
binoculars without disturbing the animals, to distinguish the animals’ footprints 
and to understand the role the different species play in their ecosystems.

LOOK 
and enjoy

Boumort 4x4
 Aimed to: All audiences. 

 Season: All year round. Also in www.viujussa.cat

 Keywords: Natural and rural areas, wildlife&flora watching, photography, landscape

SERRA BOUMORT
www.serraboumort.com 608 266 930

Penetrate deep into Boumort Game Reserve and discover its changing flora, 
its geological wealth and its abundant wildlife, which comprises species such 
as common deer, chamois, roe deer and fallow deer. Enjoy this unforgettable 
landscape!

LOOK 
and enjoy

Deer rut on board 4x4 vehicles
 Aimed to: All audiences

 Season: Rutting season. Also in www.viujussa.cat

 Keywords: Natural and rural areas, wildlife&flora watching, photography, landscape

Serra Boumort
www.serraboumort.com 608 266 930

At dawn or at nightfall, during the rutting season, go deep into Boumort National 
Game Preserve and find out how deers fight for the hinds.Unique moments 
surrounded by unforgettable landscapes.  



LOOK 
and enjoy

Let’s save Buseu
 Aimed to: Nature photographers, birdwatcher. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Birdwatching, photography, heritage

L'Altre Pallars Location: Buseu

www.buseu.es 650 952 197

Some Pallars lovers are recovering the habitat, the species and the structure 
of Buseu –a village located in the very north part of Boumort mountain– and 
preserving its architectural trilogy.

If you are a nature photographer and bird lover, come and find out about the first 
part of the project that includes a touristic lodge and the construction of diffe-
rent hides. Take the opportunity to spend some days in the heart of nature and 
photograph the four European vultures altogether (bearded vulture, common 
vulture, cinereous vulture and Egyptian vulture). If you are lucky, you might also 
see some kites or golden eagles! Can you imagine that?

In some periods, you can also have the opportunity to meet some of the best 
nature photographers in Europe, share experiences, learn new tricks and im-
prove your technique with them. What more can you ask for?

Our aim is to show the sustainability of a project which combines both socioe-
conomic profitability and sustainable management of local wildlife. 



WALK DEEP
inside the region

Hiking through Collegats Canyon
 Aimed to: All audiences

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, heritage, natural and rural areas

Càmping Collegats Location: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Walk across the heart of Collegats Canyon with your family and visit the re-
mains of Sant Pere de les Maleses Monastery and Cova del Serpent (Cave of 
the snakes). From Collegats campsite, you will follow the river course to the en-
chanting town of La Pobla de Segur. You will be amazed by the wonderful views 
of the canyon and will probably see some eagles or vultures flying around. For 
three days long, we offer you to hike through different routes departing from 
Collegats Campsite, at the foot of the famous Collegats Canyon.

WALK DEEP
inside the region

Hiking to Montsor
 Aimed to: All audiences

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, natural and rural areas

Fonda Can Fasèrsia Lloc: La Pobla de Segur

www.canfasersia.com 973 680 245

Fonda Can Fasèrsia offers a two-night stay in La Pobla de Segur that includes 
two dinners with local typical products such as organic meat and cold meats 
made in our family business, Cal Tomàs. What about hiking to Montsor, in the 
heart of Collegats Canyon, and see how our cows graze around?

This route rimes with exceptional views. If the weather is clear, you can even 
see Terradets reservoir, located at the edge of the Noguera region. Time requi-
red: around 4 hours. Difficulty: medium.

WALK DEEP
inside the region

Walking through Collegats Canyon and Salàs
 Aimed to: All audiences

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, natural and rural areas

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

This walk allows you to discover the charms of the Pyrenees in all their au-
thenticity, amid fantastic mountain landscapes and unique places such as Sant 
Antoni reservoir, which will make you enjoy Collegats nature all the way throu-
gh. The stop in La Pobla de Segur will allow you to learn about culture and 
traditions in the Pyrenean regions. On the second day, you will visit Salàs and 
its Shops-Museums, an exhibition of emblematic local items. Walk completely 
free, with no luggage, no guide, but never alone …



WALK DEEP
inside the region

A bird's eye view
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: from April to November. 

 Keywords: Hiking, natural and rural areas

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Our passion is looking at the sky and at its inhabitants, the most spectacular 
being the birds of prey, really abundant in the region. This activity aimed at 
wildlife observation will make you walk through easy paths that lead to those 
species’ habitat.

Transport service from La Pobla to the place the activity is offered.

WALK DEEP
inside the region

Walking in the moonlight
  Aimed to: All audiences. Guided activity. Suitable for children over 6

 Season: from April to November. Full moon nights

 Keywords: Hiking, heritage, natural and rural areas, starwatching

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Live nature during the night, with its specific wildlife and landscapes. Enjoy 
some panoramic routes, the outlines of the local mountains and the lights of the 
villages that sparkle here and there in the coolness of the night.Do not forget 
your headtorch!

Transport service from La Pobla to the place the activity is offered.

WALK DEEP
inside the region

Hike through Collegats Canyon
  Aimed to: All audiences. Guided activity. Suitable for children over 6

 Season: from April to November. 

 Keywords: Hiking, natural and rural areas

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

This circle route across Collegats Canyon, along Sant Pere de les Maleses tro-
glodytic monastery, will allow you to enjoy some wonderful views of the canyon 
before going back down to the Noguera Pallaresa river and visiting L’Argenteria, 
a rocky formation that inspired Gaudí for the design of his masterpiece, La 
Pedrera. During your walk, you will be accompanied by a wide range of raptors 
and species of Mediterranean vegetal species that are very common by the 
seaside. 
Transport service from La Pobla to the place the activity is offered.



WALK DEEP
inside the region

El Cinquè Llac
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, heritage, natural and rural areas

 El Cinquè Llac
 www.elcinquellac.com 973 681 518

El Cinquè Llac (the Fifth Lake), the name of the route, is the one you will find 
while trekking through this circular half-mountain itinerary, accessible to all 
levels. The route is clearly marked and divided into five 4 to 6-hour long stages 
with low technical level. Two of the stages cross Collegats mountain range. 

Along the 105 km distance, you will walk through changing natural zones and 
enjoy one of the most amazing areas in the Pyrenees, ending up discovering 
Montcortès lake; a mysterious, poetic and enchanted lake which is the scene 
of wonderful legends. 

Resting in our rural accommodation will also be a unique experience: your hosts 
will provide you high quality gastronomy based on delicious local products, ligh-
ten your route transferring your luggage door to door, and prepare you a lunch 
box that is just like the ones shepherds used when walking over those paths. 

WALK DEEP
inside the region

Feel the nature
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: from April to November. 

 Keywords: Hiking, heritage, natural and rural areas

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Switch on your five senses and start feeling new sensations. This region offers 
a wide range of scents and landscapes that vary according to the seasons, from 
Mediterranean flora to high mountain plant life. 

Transport service from La Pobla to the place the activity is offered.



WALK DEEP
inside the region

Ramat de Camins. the Trek through 70 
Pyrenean villages

 Aimed to: Fit people. High level activities. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, heritage, natural and rural areas, literary route

 Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat 627 706 247 

Ramat de Camins is a trekking route created in order to commemorate the 
fiftieth anniversary of the trip made by writers and hikers Camilo José Cela and 
Josep Maria Espinàs in August 1956 through Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val 
d’Aran and Alta Ribagorça. The route follows the former paths of the 70 villages 
of the four Pyrenean regions.

Ramat de Camins owes its name both to the association which created it and 
to a Pyrenean expression. When a person says that he/she has done something 
many times, he/she has done it “a flock of ways” (Ramat de camins).

Ramat de Camins offers organization and logistics and adapts to the customer’s 
pace and time. Guide service available. The route can be made in 15 stages.

The first stage crosses the heart of Collegats Canyon, between La Pobla de 
Segur and Baro. Gramuntill is a very good place to stop and spend the night.

WALK DEEP
inside the region

2 days at Refugi de Cuberes
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, natural and rural areas

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com 973 252 439 

Enjoy a two-day stay at Refugi de Cuberes (mountain hut) located in Boumort 
National Game Reserve, an ideal place to feel nature from inside, discover ma-
gical places and have a great time with your family and friends. 

Choose the option aimed at little kids, at brave kids who like walking, or at the 
most adventurous ones. Enjoy the spectacular views of Pallars and Pyrenees, 
their sunsets and star-filled night skies.

Our meals are prepared with home-made products according to our grand-mo-
ther ’s recipes. Delicious! 



WALK DEEP
inside the region

Collegats in its genuine state
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, photography, wildlife and flora watching, natural and rural areas

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill is located in the heart of Collegats mountain range, at the cross-
roads of the mule tracks that scatter across this amazing natural space. Wal-
king through these paths means enjoying the immensity of its landscapes and 
discovering its fauna and flora in all their splendour and details.

Different thematic guided trips are organized from Gramuntill, especially to dis-
cover the birds and flora of the area. Other guided activities on other aspects 
of the local environment and heritage are also available.This activity is offered 
in collaboration with the guides of Pallars Jussà Biological Station –which take 
part in the management of the Private Natural Reserve of Gramuntill– and of 
specialized companies.

WALK DEEP
inside the region

Hiking route through the plain of Pla de 
Corts, north of Collegats

 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, territory, natural and rural areas

Casa Parramon Lloc: Peramea

www.casaparramon.net 973 662 036

Casa Parramon gives you the opportunity to discover Pla de Corts in two easy 
stages:

• This circle route through Pla de Corts starting from the Closed town 
of Peramea allows you to enjoy how nature has been transformed through 
history: cultivated fields, forests, Mosquera dolmen, Montcortès lake.
• The rock of the Sleeping Giant. The route starts in Peracalç, towards 
Perauba dolmen and then up to Àliga peak, through the crest. Fantastic 
views of the summits of the Pyrenees, Boumort National Reserve and Co-
llegats Canyon. Vultures and other raptors close up.

WALK DEEP
inside the region

The vulture route
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. 

 Keywords: Hiking, wildlife watching, natural and rural areas

 Guies Vall Fosca  
www.guiesvallfosca.com   626 532 511/ 629 576 352

Hiking accompanied by a guide is the best way to discover a region in all its 
dimensions. Come and walk through easy/moderate paths of Collegats Can-
yon at a quiet pace, stopping here and there to hear the guides-interpreters’ 
explanations. Wide choice of one-day hikes. Discover the only spot in Europe 
that hosts the four European species of vultures altogether (bearded vulture, 
Egyptian vulture, common vulture and black vulture).



WALK DEEP
inside the region

Routes  through Collegats Canyon and 
Sant Miquel del Pui

 Aimed to: All audiences. Self-guided activity

 Season: All year round

 Keywords: Hiking, heritage, natural and rural areas, landscape, geology

.net

.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL

www.naturalocal.net 973 680 257 (oficina de turisme) 

Natura Local website is aimed at promoting the Local Natural Heritage of the 
Catalan towns and villages through hiking and cycling routes for all levels. 

Its website and, above all, its mobile apps, allow you to download the tracks and 
upload some additional information about historic heritage, fauna and flora, or 
other interesting aspects you may find on the way. 

The tracks can be followed without signal. La Pobla de Segur town council 
tasked Natura Local with the integration of two interesting options aimed at 
discovering Collegats area:

Collegats Canyon

The route through Collegats Canyon takes you across different habitats to the 
most interesting places of this Nature Reserve. 

Enjoy the wonderful panoramic views of Queralt Rocks and Collegats Valley, 
cross Sant Pere Ravine to the remains of Sant Pere de les Maleses Monastery 
and visit La Cova de la Serpent (The Cave of the snake), with its interesting 
legend. You will also observe different species of raptors on your way down to 
the rest area of Font de la Figuereta, and follow the course of Noguera Pallaresa 
river, amid vertical walls, in the heart of Collegats Canyon.

Route to Sant Miquel del Pui

This interesting route around La Pobla de Segur follows the Flamisell Valley 
amid vegetable gardens and cultivated fields before going up to Sant Miquel 
Chapel, an emblematic place with wonderful views. 

The route will also take you to the foot of the Roca Foradada (Holed Rock), 
where you will have the opportunity to watch plenty of vultures and enjoy lovely 
panoramic views of La Pobla de Segur, Sant Antoni reservoir, Montsec d’Ares 
and Rúbies, with Terradets Canyon in the middle.

Water Route

This itinerary allows you to discover the waters and the two rivers that flow 
through La Pobla de Segur (Noguera Pallaresa and Flamisell), their respective 
ecosystems and the streams that contributed to the economic growth of La 
Pobla de Segur.

DOWNLOAD APP



WALK DEEP
inside the region

Walking the Wild Side of Boumort
 Aimed to: Travel agencies, professionals and companies. Guided activity

 Season: from June to September

 Keywords: Hiking, heritage, nature, adventure

 outdoor adventour
www.outdooradventour.com 973 045 887 

Walk an abandoned paradise discovering the current fauna and the vestiges 
of a not so far, ancient life.Three days of unceasing adventure in one of the 
most unexplored, uninhabited, and peculiar spots of Catalonia.

In the most unknown Pre-Pyrenean area, you will be riding in 4×4 vehicles 
along infinite trails, enjoying excursions through old animal pathways, and 
visiting the most precious and valued spots of the Boumort National Reserve.

The first night will be spent in the middle of nature in an antique ranger hou-
se, today restored into a mountain refuge, and the second one in an exclu-
sive mountain camp, set up exclusively for you, under the magic, troglodyte 
villages of Solduga and Espluga, in suspension between earth and the sky.



PEDAL
and run

L’Espardenyada
 Aimed to: All audiences

 Season: First weekend of July, on Saturday morning

 Keywords: Hiking, mountain sports, competition, trail running

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

www.espardenyada.web4race.com   www.elsraiers.cat

Organized as part of the Raftsmen’s Day, L’Espardenyada is a race-walk aimed 
at commemorating the long distances raftsmen used to walk to go back home. 
It takes place on Saturday morning.

This circle route starts and finishes in La Pobla de Segur and goes through 
mythic and really beautiful places such as Roca Foradada (Holed Rock), Sant 
Miquel Chapel, Salt del Llop, Queralt Forest and Rocks, Gramuntill, etc.

This is a really good option to spend your Saturday morning in the heart of 
uniquelandscapes. L’Espardenyada has got two categories: race and walk, both 
for all levels and ages. The routes vary according to the category you choose, 
the walk being a bit shorter than the race.

PEDAL
and run

Pedal from Collegats Campsite
 Aimed to:  People who have a good command of mountain-biking

 Season: All year round

 Keywords: Mountain bike, mountain sports, nature, active tourism

 Càmping Collegats Location: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

If you like cycling, Collegats Campsite offers you a mountain bike circular route 
through La Pobla de Segur that runs along the fantastic Sant Antoni reservoir 
and then crosses Aramunt and Sant Martí de Canals, at the foot of Boumort 
National Reserve. This 20,8 km-long route starts and finishes at the campsite.

PEDAL
and run

Trail running  through Collegats Canyon
 Aimed to: All audiences

 Season: All year round

 Keywords: Trail running, mountain sports, nature, active tourism

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

This series of routes through mountain paths have been designed to do trail 
running sessions across all the area of Collegats Canyon accompanied by a 
guide. Includes warm-up and stretching before and after the sessions.



PEDAL
and run

Mountain biking through Montsor old paths
 Aimed to: Fit people. High level activities

 Season: All year round

 Keywords: Mountain bike, mountain sports, nature, active tourism

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

This enduro mountain-bike route will show you the remains of the traditional 
transport route that used to connect Pallas Jussà to Pallars Sobirà. Enjoy an 
endless descent through several steep forests that will make you feel the magic 
of the place and whose technical sections will put your skills to the test. There 
are so many possibilities, that the best you can do is to come and find out by 
yourself.

PEDAL
and run

Cycling Route  through Collegats from the Centre BT T 
 Aimed to: Fit people. High level activities

 Season: All year round

 Keywords: Mountain bike, mountain sports, nature, active tourism, bike touring

 centre btt pallars jussà
http://www.lapobladesegur.cat/ 973680038

The Pallars Jussà BTT Center gives you the opportunity to discover by bike the 
region. The eleven routes proposed go over more than 315 kilometers,  with 
options for everyone. The starting point is the Pallars Jussà BTT Center from La 
Pobla de Segur. This village is strategically situated in the center of the region 
and it is the best starting point to discover all its secrets. Route 11 goes through 
the protected area of Collegats: 

Route 11 - Rocs de Queralt - Collegats - Gramuntill: This route is very difficult (it 
is no signalized, it only has tracks). It starts in La Pobla de Segur at the old road 
of Sant Miquel to the cross with the village of Reguard. We leave the valley of 
the river Flamisell to start the ascent to the village of Montsor. We go by the top 
of the Querals Rocks, where we get in the “Collegats” area. Here we have great 
views of the Noguera Pallaresa valley, which is very rich in terms of autochtho-
nous flora and fauna and geologically. We continue until we arrive to Gramuntill. 
We go down by a narrow road to the Ús Fountain where we cross the road in 
order to go by the Noguera Pallaresa river to Pont de Claverol and go back to 
the Pallars Jussà BTT Center. 



SAIL and get wet
Canyoning in Collegats Canyon

 Aimed to: All audiences. Activities with monitors

 Season: From April to October

 Keywords: Water sports, adventure, active tourism

Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Collegats Canyon is one of the most amazing scenic treasures in Catalonia. 
Gaudí did not draw his inspiration for his masterpiece from nothing! Canyoning 
through this gorge is a real must. The utterly beautiful ravines allow you to ab-
seil into a cove, descent vertically without touching the walls and get into some 
18-meter waterfalls.

SAIL and get wet
The Great Adventure  of the Pyrenees

 Aimed to: Travel agencies, professionals and companies. Guided activity

 Season: From June to September

 Keywords: Water sports, adventure, active tourism

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Discover the charms of the Boumort National Reserve, Pyrenees, Catalonia, 
Spain. The tour consists of two full days of adventure. You will do two activities 
full of fun and excitement: rafting on the River Noguera Palleresa on the first day 
and a canyoning descent of the Barranc de l’Infern on the second. Between one 
activity and the other, you will spend the night in a mountain camp set up spe-
cially for the group to sleep at a beautiful, isolated, little-known spot in Pallars. 

The camp, equipped with all the comforts and conveniences you need, has a 
great human team: the cook, who will prepare dinner with a local flavour, and 
an accompanying guide, who will make sure your stay is a unique, unforgetta-
ble experience.

SAIL and get wet
 Getting wet at Collegats Campsite 

 Aimed to: All audiences. Activities with monitors

 Season: July and August. With other local companies during the rest of the year

 Keywords: Water sports, adventure, active tourism

 Càmping Collegats Location: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Enjoy water sports at Collegats Campsite accompanied by monitors specialized 
in canoeing, hydrospeed, rafting, sailing, windsurfing... in a privileged environ-
ment such as the Noguera Pallaresa river, in the heart of Collegats Canyon.



SAIL and get wet

The Grand  Pyrenean Adventure Challenge
 Aimed to: Travel agencies, professionals and companies. Guided activity

 Season: From June to September

 Keywords: Water sports, adventure, active tourism, hiking, mountain bike

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

From the deepest valleys to the highest peaks, a great adventure awaits you: 
hiking, mountain bike cycling, rafting, canyoning and a night under the stars. 
The perfect combination to discover the National Park and its’ surroundings.

A great adventure from North to South, four days of exciting activities. Starting 
off by walking the highest peaks and lakes of the National Park, where the 
purest water can be found and vegetation is almost inexistent. Will reach the 
source of the river and will follow its course riding a bicycle, entering the valley 
until reaching the first inhabited villages. Will navigate 40km of river in a pas-
sionate rafting descent, with innumerable rapids, moments of calm waters, and 
passing through the steepest ravines.Finally, we will spend the night in an iso-
lated glamping style mountain camp, and will finish the adventure descending 
the mythical Infern Canyon, passing through the steep walls that the water has 
shaped, over the last centuries.

A grand challenge, a journey across the Pyrenean water paths, you can’t miss!



TASTE
the mountains

Guided tour of Ctretze Brewery
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season:  All year round , visits from 11 to 12. Also in www.viujussa.cat

 Keywords: Gastronomy, guided visits

cervesa artesana Ctretze Pirineus Location: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat 973 681 234

This guided tour of the Ctretze brewery will allow you to find out about the 
production process, the history, the raw materials and the differents types of 
beers. You will also have the opportunity to taste our beers, together with local 
products

TASTE
the mountains

Visit the Park of the smells in Claverol 
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Temporada: From April to August. See www.viujussa.cat

 Keywords: Gastronomy, guided visits, flora watching, ecotourism

 Parc de les Olors Location: Claverol

www.parcdelesolors.com 610 424 490

For the lovers of aromatic, medicinal and culinary plants, the Park de les olors 
in Claverol offers guided tours through its field aimed at smelling, touching, 
tasting… The multisensory experience ends up with a delicious infusion while 
enjoying the views.

TASTE
the mountains

Visit the distillery of  Licors Portet
 Aimed to: Over 18. Guided activity

 Season:  All year round. Also in www.viujussa.cat

 Keywords: Gastronomy, guided visits, territory

 Fàbrica de Licors Portet Location: La Pobla de Segur

www.licorsportet.cat  973 680 132

Guided visit of the Fàbrica de licors/Espai Ratafia, with explanation of the his-
tory (from its founding in 1883 to present), the making process of the Ratafia 
dels Raiers, our most symbolic liqueur. After tasting our traditional liquors, the 
visitors will have the opportunity to buy the different productes made here. 



TASTE
the mountains

Do you fancy making  your own Ratafia?
 Aimed to: Over 18. Guided activity

 Season: Around the Summer Solstice, see www.viujussa.cat

 Keywords: Gastronomy, guided visits, territory

 Licors Portet / Cal Portalé Location: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat  637 423 104 / 610 424 490

Live the experience of making Ratafia. Come and visit the Park of the smells, in 
Claverol, a field full of aromatic and medicinal plants that you will pick yourself 
to make the liqueur. Previous visit of Licors Portet distillery recommended.

TASTE
the mountains

The secret of olive oil
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Temporada: Mesos d’hivern

 Keywords: Gastronomy, guided visits, territory

 Cal Portalé Location: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

"Olive and acorns are picked up by young and old."

In former times, the harvesting of olives used to be a familiar work, carried out 
by both young and old. Nowadays, it has become a real celebration. Come and 
learn about the whole production process, from the olive to the olive oil, inclu-
ding the visit of the mill. 

TASTE
the mountains

Mushroom hunting
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: Spring and fall

  Keywords: Gastronomy, territory, natural and rural areas

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Who doesn’t like mushrooms? In Catalonia, collecting and eating them is a real 
passion. Come and hunt mushrooms with us, get to distinguish them and find 
where they hide, respecting their environment. 



TRADItIONS
CULTURe and festivities

Diada dels Raiers (Raftsmen day)
 Aimed to: All audiences

 Season: First weekend of july

 Keywords: Tradition, culture, festivities

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Don’t miss the celebration of the Raftsmen Day at the first weekend of July in 
La Pobla de Segur! 

Two days with rafts of activities for all the family that will show or remind you 
about that profession that is deeply rooted in the region. Take the opportunity to 
hike and enjoy the wonderful views of Collegats Canyon, to taste girella (typical 
cold meat made of rice and lamb), and to watch the descent of the rafts on 
Sunday morning.

TRADItIONS
CULTURe and festivities

 Let’s get  young brich branches  to make  rafts!
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: See www.viujussa.cat

 Keywords: Tradition, culture, festivities

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Feel the experience of getting some young birch branches and take part in the 
building of rafts during a great day in nature, contributing to keeping alive one 
of the professions that used to be one of the most important in the region.

TRADItIONS
CULTURe and festivities

How are rafts built? Come and take part!
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: See www.viujussa.cat

 Keywords: Tradition, culture, festivities

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Feel the experience of building a raft. Enjoy a whole morning along the river and 
take part in the building of the rafts that will go down the river Noguera Palla-
resa guided by the raiers (raftmen). The Day of the raftmen (Diada dels Raiers) 
is hold every year to give tribute to this job, once one of the most important in 
the region



TRADItIONS
CULTURe and festivities

Guided tour of the Espai Raier
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. See www.viujussa.cat

 Keywords: Tradition, culture

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Located next to La Pobla de Segur’s train station, L’Espai Raier (Raftmen Space) 
is a gateway to a passed world of wood, rivers, forests and secrets. A great way 
to find out about the raftmen’s life and history, about their tough job and about 
the activities carried out by the Associació Cultural dels Raiers de La Noguera 
Pallaresa and other raft associations worldwide. A dynamic space, in the move, 
open to all the people who want to present, spread and share their knowledge. 

The exhibition on the former occupation of raftmen, linked to wood manufactu-
ring and transportation on rivers, is based on an important documentary collec-
tion and on ethnographic, photographic and bibliographic supports. A complete 
guided tour is offered to all kinds of audiences: adults, children, groups and 
schools. 

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Nostalgic Pallars Trip to the heart of the Pyrenees 
on board the Tren dels Llacs

 Aimed to: All audiences

 Season: Weekends

 Keywords: Culture, territory, natural areas, heritage

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Spend a whole weekend all-in to discover the charms of the genuine Pyre-
nees through the former occupations and customs. Travel through the history 
of Pallars Jussà and Pallars Sobirà, in the heart of the Pyrenees, and live the 
transformations that marked the first half of the 20th century, the changes in 
lifestyle and the extinct jobs.

The fantastic mountain landscapes, the interesting cultural visits of museums 
and monuments, and the tastes of local gastronomy will help you to understand 
the transcendental leap of a rural and isolated society based on agriculture 
and farming to the current industrial and touristic development caused by the 
revolution of the exploitation of hydropower.



TRADItIONS
CULTURe and festivities

Gramuntill: a trip through time
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round

 Keywords: Tradition, heritage, ecotourism, guided visits

Gramuntill, el Mas de Collegats Location: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill is one of the two latest occupied farm that remain from the human 
settlements that took place in Collegats Canyon. Dated back to the 16th century 
or even earlier, this construction used to host the headquarters of the old muni-
cipality that occupied a great deal of Collegats Canyon.

If you stay in this holiday cottage, you will get the opportunity to take part in a 
series of free activities that will take you to a quite recent past in which humans 
and nature lived in harmony: feeding the animals of the house (horses, howls, 
etc.), picking up the vegetables you will then have in your salad, tasting diffe-
rent kinds of honey made in Gramuntill, visiting the whole house.

Apart from discovering the different parts of a Catalan farm and the old tools 
that were used to work in the fields, you will be fascinated by the mechanic 

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Visit the Ancient Monastry of Gerri de la Sal 

 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: See www.viujussa.cat

 Keywords: Culture, heritage, guided visits

 Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com 677 701 820

Go deep into the wonderful landscapes of Gerri de la Sal and discover the most 
important medieval monastery in the region as well as its monks’ daily life. The 
lovely Santa Maria Romanesque church still remains from the original ensem-
ble. Don’t hesitate over visiting it in details!

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Visit the Salt Factory in Gerri de la Sal
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round. Pre-arranged visits

 Keywords: Culture, industrial tourism, salt, handcrafts

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875  

How can you produce salt so far from the sea? Find out about the traditional 
way salt was handmade in Gerri de la Sal, from generation to generation, and 
learn about the properties and specificities of the local salt water spring.



TRADItIONS
CULTURe and festivities

Pyrenean Old Music Festival
 Aimed to: All audiences

 Season: 3rd of August 2017

 Keywords: Music, nature, heritage

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat 931 641 775

Come to the Pyrenean Old Music Festival, the biggest in Europe, celebrated in 
34 towns and villages of the Pyrenees. In La Pobla de Segur, on August 3rd, 
Pyrenaeus Ensemble will play Vivaldi’s Four Seasons in Mare de Deú de Ribera 
church. The attendees will previously enjoy a guided visit of the modernist en-
semble Casa Mauri (palace-residence and oil mill).

Get your ticket and hotel in one single click. 

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Gastrofilm  
during the Pyrenean Old 
Music Festival

 Aimed to: All audiences

 Season: 28th of July 2017

 Keywords: Music, nature, heritage

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat     931 641 775

If you like local products, taste Ctretze Pirineus beer and Cansaladeria Bellera’s 
cold meats and cheese during the Gastrofilm that will be hold at Ctretze Piri-
neus brewery. 

Don’t miss the projection of the documentary “The silence before Bach” in the 
privileged and idyllic atmosphere of the place.

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Visit the Museum of Gerri de la Sal
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round

Keywords: Culture, industrial tourism, salt, handcrafts

Ajuntament de Baix Pallars Location: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875 

The atmosphere of the old warehouse will take you to the time when salt was 
produced in Gerri. The museum will show you all that was done in the ware-
house, how salt was made in Gerri and in history, the origin of salt in Gerri and 
the reason why it ceased to be.

In tribute to our ancestors, the latter have been personally recorded talking 
about the time they used to work in the salt factory. Enjoy their stories. 



TRADItIONS
CULTURe and festivities

Guided visit of Peramea Closed Town
 Aimed to: All audiences. Guided activity

 Season: All year round

 Keywords: Culture, heritage, guided visits

Era d’Ortega Location: Peramea

www.eradortega.org 973 662 036

Located in the north of Collegats Canyon, the closed town of Peramea, Cultu-
ral Heritage of National Interest, is the core of Pla de Corts area. Discover its 
porches; the inside of some houses whose spaces had medieval uses such as 
forges, bread ovens, cellars, caves, barns and farmyards; the church and its 
Romanesque and baroque wooden sculptures; L’Era d’Ortega, aimed at grain 
production; and … the prison! All those elements will make you feel what life 
was like in the 15th century.

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Literary Route  through Collegats Canyon
 Aimed to: All audiences, especially book lovers. Guided activity

 Season: All year round

 Keywords: Literary route

Alberg la Solana (Salàs de Pallars)

www.alberglasolana.cat 973 676 165

This walk through Collegats mountain is different, in the way that you walk 
through the landscapes while enjoying literary texts that were inspired here. 
Guaranteed new sensations! This unique environment will be approached 
through a double viewpoint: your own and the writer’s, with his/her emotions 
and experiences.Landscapes, History and legends will parade by and provide 
you a suggestive experience. Great authors will allow us to identify and appre-
ciate the cultural, natural and linguistic values of the region.

If you get lost for words in front of this nature, don’t worry, the authors have 
got them all!

TRADItIONS
CULTURe and festivities

Baixada de Falles (Descent of torches) 
 Aimed to: All audiences

 Season: 17th June

 Keywords: Tradition, culture, festivities

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur

www.fallairespobla.cat  973 680 257 (Tourism office)

Spend the night of 17th June in La Pobla de Segur and take part in the descent 
of torches, in the streets, together with the local folks. 
The presence of torches in the Pyrenees is as millenary as the instinctive at-
traction we feel for flames since prehistory. In La Pobla, the descent of torches 
has been celebrated on 17th of June since the 1950s. In the afternoon, the 
fallaires, carrying their falla (torch), walk up to Santa Magdalena mountain. At 
nightfall, they light their torch and start the descent while the maids and the 
villagers parade to the foot of the mountain to welcome them. Once the fallaires 
arrive down the mountain with their burning torches, the couples come together 
again and walk to the old town to make an offering to the Virgin of Ribera and 
dance sardana around the bonfire that is crackling in the middle of the square.
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... un cocktail de sensations
Des randonneurs qui se laissent séduire par la splendeur du paysage, 
des naturalistes qui admirent les rapaces et la flore méditerranéenne 
aux portes des Pyrénées, des photographes qui sont fascinés par 

d’immenses espaces farcis de petits détails, des sportifs qui mettent 
leur technique à rude épreuve.

Venez découvrir les secrets de Colle-
gats et Boumort
• Les Rocs de Queralt doivent leur tonalité rougeâtre à l’oxyde de fer présent dans 
les conglomérats d’origine continentale qui les composent.

• La Réserve nationale de chasse de Boumort, qui comprend une partie du défilé 
de Collegats, est un vaste espace de plus de 13.000 hectares géré par le gouver-
nement catalan (Generalitat de Catalunya). Centrée sur la protection et la gestion 
des animaux sauvages, elle héberge notamment des espèces comme le cerf, le 
chamois, le chevreuil, le sanglier, le coq de bruyère et d’autres rapaces.

• La Réserve de Boumort et ses montagnes pré-pyrénéennes constituent le seul 
endroit d’Europe où nidifient et peuvent être observées les quatre espèces de vau-
toures du continent : le gypaète barbu, le vautour percnoptère, le vautour fauve et le 
vautour moine.

• Vous pourrez y apprécier des plantes typiques des chênaies du littoral, comme 
l’arbousier, la salsepareille et le chèvrefeuille, très étendues pendant des milliers d’an-
nées, mais reléguées au fond des gorges avec le changement climatique. 

• Les alentours de La Pobla de Segur comptent sur la présence de plusieurs fours 
à chaux qui reflètent l’intensité de l’activité industrielle en place jusqu’à la moitié du 

XXe siècle.

• Vous y apercevrez également des fermes troglodytiques qui furent acti-
ves jusqu’il y a peu ; des tours de défense utilisées au cours des guerres 

continues des XVIIIe et XIXe siècles ; des logements de l’époque médiévale    
et de l’Âge de Bronze.

 BOUMORT
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À PIED
AU CŒUR DES PAYSAGES

PEDALez
ET COUREZ

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Des espaces méconnus synonymes 
de paysages spectaculaires, de refu-
ges uniques pour la faune et la flore 

que les guides vous dévoilerons dans 
tous leurs recoins. 

Une infinité de chemins utilisés au 
fil de l’histoire ont été récupérés 
par les habitants du Pallars pour 

que vous puissiez vous balader au 
cœur de paysages uniques qui vous 

surprendront aussi bien de jour 
comme de nuit.

Courir en montagne ou faire du VTT 
sont des activités passionnantes, 

surtout si vous pouvez les pratiquer 
à votre rythme, en respectant la fau-
ne et la flore uniques de la montagne 
de Boumort et du défilé de Collegats.

mountains.

Les eaux du Noguera Pallaresa cons-
titue une endroit idéal et magique 

pour pratiquer des activités tranqui-
lles comme le kayak ou plus riches 

en adrénaline comme le rafting. 

Les montagnes de Collegats et de 
Boumort sont les « fabriques » des 
ingrédients nécessaires à l’élabo-

ration d’aliments et de boissons de 
qualité qui représentent dignement 

le Pallars. Savourez le terroir et rem-
plissez votre garde-manger !

Cette région est une terre de monu-
ments, de traditions et de fêtes mi-

llénaires que vous pourrez découvrir 
de manière authentique et amusante 

en compagnie des habitants. 

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ
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Laissez-vous émouvoir par le brame des cerfs
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison : Toute l’année De la mi-septembre à la fin octobre, juste pendant l’époque du brame

 Mots-clés : Observation de la faune, nature

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Nous vous emmenons vivre, sentir, observer et écouter le brame des cerfs : une 
expérience unique. Aux mois de septembre et octobre, l’époque du rut de cette 
espèce, les mâles adultes émettent des sons gutturaux très caractéristiques, 
le brame,...

Cette agence est approuvée par la RNC Boumort.

Route des dolmens en 4x4
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés : Observation de la faune, nature, patrimoine, paysage

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Randonnée en véhicule tout-terrain entre les régions du Pallars Jussà et du 
Pallars Sobirà. Le temps d’une matinée ou d’une après-midi, vous parcourrez 
le haut-plateau de Montcortès en passant par Senterada, le lac de Montcortès, 
Montsor, Peramea, Gerri de la Sal et la curieuse formation géologique de l’Ar-
genteria, dans les gorges de Collegats. 

Vous pourrez y admirer de magnifiques paysages naturels et vous plonger dans 
l’histoire la plus profonde des Pyrénées, du néolithique à l’époque romaine.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Le grand festin des vautours
 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés: Observation de la faune , espaces naturels et ruraux, photographie

Rutas 4x4 Ignasi
www.rutas4x4ignasi.com  608 130 923

Un spectacle visuel inoubliable. Vivez une expérience qui vous laissera bou-
che bée : depuis le hide –guérite d’observation d’oiseaux de Boumort–, ob-
servez des centaines de vautours survoler votre tête avant de se livrer à une 
lutte féroce pour obtenir les meilleurs morceaux des dépouilles. Cette activité 
comprend également l’observation des cerfs de la Réserve.

Cette agence est approuvée par la RNC Boumort.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ
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Petit-déjeuner avec les vautours
 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison : Toute l’année

 Mots-clés: Observation de la faune , nature, photographie

Gramuntill, el Mas de Collegats  Lieu: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Le défilé de Collegats est le paradis des rapaces. Tout au long de l’année, vous 
pourrez y observer pratiquement toutes les espèces de la péninsule espagnole 
pendant leur nidification, leur période hivernale ou leur migration. Les espèces 
les plus prisées sont les vautours, dans la mesure où cette région des Pré-Pyré-
nées est la seule d’Europe à héberger les quatre espèces du continent  :  le 
gypaète, le vautour commun, le vautour moine et l’alimoche.Le village de Gra-
muntill jouit d’une réserve naturelle privée; un domaine particulier géré selon 
des critères de durabilité en collaboration avec la Station biologique du Pallars 
Jussà, chargée de la protection du territoire. Si vous logez dans la ferme, vous 
pourrez apprécier ces oiseaux spectaculaires de très près.

Holiday nature la faune et la flore des 
Pyrénées sous vos yeux

 Public cible: Public en général

 Saison: Une semaine de juillet

 Mots-clés: Observation de la faune et la flore , espaces naturels et ruraux, photographie

 Casa Leonardo Lieu: Senterada

www.casaruralvallfosca.com  973 661 787

Les Pré-Pyrénées catalanes hébergent une grande diversité de faune et de flore 
que l’on trouve difficilement ailleurs en Espagne. Casa Leonardo est la chambre 
d’hôtes idéale pour les admirer dans toute leur splendeur. Les vacances nature 
que nous vous proposons comprennent six excursions thématiques –dont cer-
taines dans les gorges de Collegats– et si vous logez chez nous, vous pourrez 
participez aux excursions de votre choix, certaines étant centrées sur les oi-
seaux, d’autres sur les papillons, ou encore sur la botanique.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Points infos 
pendant    le brame des cerfs

 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison: Week-ends de la mi-septembre à la fin octobre

 Mots-clés: Observation de la faune , espaces naturels et ruraux, photographie, nature

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Le brame des cerfs de la montagne de Boumort est un spectacle impression-
nant, mais si vous ne connaissez pas la région, n’êtes pas habitué à observer 
les animaux sauvages ou ne disposez pas du matériel optique adéquat, l’ex-
périence peut s’avérer décevante. La Réserve nationale de chasse de Boumort 
propose un service d’information pendant les week-ends et les jours fériés 
de la période de brame du cerf, de la mi-septembre à la mi-octobre. Il s’agit 
d’espaces qui jouissent de vues panoramiques sur la réserve où un guide vous 
permettra d’observer les cerfs, notamment au lever et au coucher du jour. Ac-
cès en 4x4 (particulier ou taxi). Service proposé par la Station biologique du 
Pallars Jussà.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ
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Observatoire de rapaces
 Public cible: Public en général. Photographes de nature et passionnés de faune sauvage

 Saison : Toute l’année

 Mots-clés: Observation de la faune, espaces naturels et ruraux, photographie

Reserva Nacional de Caça de BOUMORT
www.pallarsjussa.net/boumort 973 654716

Venez découvrir l’observatoire de rapaces de la Réserve nationale de chasse de 
Boumort, un site où les vautours viennent se ravitailler et se rassembler. 

Cette expérience unique vous permettra d’observer de près et de photographier 
les principales espèces de rapaces de la région (gypaètes, vautours moines, 
vautours communs, alimoches, milan, …) depuis un poste privilégié, totale-
ment intégré au paysage, équipé de toilettes et d’électricité. Avec un peu de 
chance, vous pourrez également voir des mammifères comme le renard ou le 
cerf, ou d’autres rapaces plus rares comme l’aigle doré.

Pour savourer cette activité guidée gérée par la Réserve, les amateurs de pho-
tographie et d’observation ornithologique peuvent demander une autorisation 
préalable à l’aide du formulaire du site. Service payant.

FOTO: José Mª Agramonte

ObSERVEZ 
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Routes équestres  aux alentours du lac de Montcortès

 Public cible: Public en général

 Saison : Toute l’année. Sur réservation

 Mots-clés: Chevaux , espaces naturels et ruraux, nature

Cavalls Wakan
www.hipicawakan.com  617 57 49 27

La route du gypaète

Route circulaire d’une durée d’environ quatre heures. Départ au village de 
Montcortès, puis montée vers la zone ombragée de la Serra de Peracalç, jus-
qu’à l’arrivée à un tronçon pierreux par lequel les chevaux transitaient autrefois. 
Une fois au sommet de la montagne, sur la Géante endormie, surplombant le 
Défilé de Collegats, les vues panoramiques impressionnantes vous permettront 
certainement d’observer des rapaces. Le site est en effet un des rares endroits 
d’Europe où cohabitent les quatre espèces de vautours européens : le vautour 
commun, le vautour moine, l’alimoche et le gypaète.

Route équestre sur la Plaine de Corts

Route circulaire d’une journée à travers les anciens chemins qui reliaient les 
villages du Pla de Corts. Au départ de Montcortès, après avoir apprécié le lac, 
nous passerons par les villages voisins –caractérisés par leurs structures mé-
diévales, leurs anciens châteaux, leurs dolmens mégalithiques, leurs anciennes 
bornes, leurs églises romanes et leurs vues spectaculaires– en serpentant des 
sentiers et chemins millénaires qui nous ramèneront gentiment au village de 
Montcortès.
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Le Train du Sel
 Public cible: Public en général. Usagers du Train historique des lacs

 Saison Samedis

 Mots-clés : Espaces naturels et ruraux, patrimoine, geologie

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Excursion à Gerri de la Sal avec arrêt au Défilé de Collegats. Le village de Gerri 
de la Sal doit sa physionomie aux salines, qui ont permis d’exploiter la source 
d’eau salée grâce à un système d’évaporation, véritable moteur économique de 
Gerri pendant de longues années. Vous pourrez admirer l’imposante collégiale 
de Santa Maria, de style roman, puis, l’après-midi, découvrir les impression-
nantes gorges du Noguera Pallaresa, le Défilé de Collegats et le merveilleux 
retable rocheux de l’Argenteria. 
L’excursion requiert un minimum de 6 personnes.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Des paysages de carte postale
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels et ruraux, photographie, paysages

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

L'idée est de jouer aux chasseur d'images et de moments photographiques, 
à différents endroits de la région. Les tonalités. la verdeur, la splendeur de la 
floraison, la vue d'animaux sauvages, ou encoreles contrastes entre le blanc de 
la neige en hiver et le reste du paysage. Balade simple et agréable. Formation 
de base en photographie de montagne. 

Service de transport de La Pobla à l'endroit de l'activité est offerte.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Le Brame des Cerfs
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: De la mi-septembre à la fin octobre, juste pendant l’époque du brame

 Mots-clés: Observation de la faune et la flore, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Suivez les traces des cerfs en tendant l’oreille, le meilleur moment pour les 
observer étant à l’aube ou au coucher de soleil. Votre situation en altitude vous 
permettra d’apprécier toute la beauté de ces moments de la journée. Venez 
vivre le brame des mâles en direct dans un cadre inoubliable!

TCette agence est approuvée par la RNC Boumort. Service de transport de La 
Pobla à l'endroit de l'activité est offerte.

FOTO: Jaume Marlès Magre



ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

Écotour à bord de  La Carreta
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés: Ecotourisme, chevaux, mobilité durable, divertissement avec les enfants

Ecotallers
www.lacarreta.cat 630 687 839

Savourez une balade en charrette le long du barrage de Sant Antoni et de la 
Réserve nationale de Boumort. 45 minutes au cœur de la nature qui vous feront 
découvrir 4 sources naturelles et les vestiges d’anciens villages tout en visua-
lisant des reportages sur la faune et la flore locales (gypaète, vautours, chênes 
verts, …) dans un cadre privilégié. Si vous le souhaitez, nous vous montrerons 
également nos plantations de truffes avec, en prime, une petite introduction à 
ce petit monde.

ObSERVEZ 
ET SAVOUREZ

La fleur de l'amandier
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: Premiers mois de l’année, avant le printemps

 Mots-clés: Observation de la flore, espaces naturels et ruraux, nature

Cal Portalé Lieu: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

On dit toujours que l’amandier est le père de toutes les plantes, car un amandier 
en fleurs annonce l’arrivée du printemps. Nous vous invitons à parcourir nos 
champs d’amandiers et à savourer ce spectacle de couleurs, de senteurs et de 
paysages très variés.

Les domaines se trouvent juste à côté de la Réserve de Boumort, entourés des 
grottes de Gairat, un espace dont les rapaces comme les vautours profitent 
pour faire leurs nids. 

ObSERVEZ 
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À la découverte de l’Univers
 Public cible: Public en général. Ouverte aux plus de 6 ans.

 Saison : Toute l’année. Aussi en  www.viujussa.cat

 Mots-clés: Observation astronomique, divertissement avec les enfants

celístia Pirineus
www.celistia.cat 630 666 044

Sous l’un des meilleurs cieux du monde, nous parcourrons les constellations et 
un télescope nous emmènera parmi les étoiles, les nébuleuses et les galaxies. 
Une activité didactique émouvante au cours de laquelle un astronome vous fera 
vivre une expérience unique à la découverte de l’Univers.
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Salvatgines
 Public cible: Public en général.

 Saison: Toute l'année, Samedi, Dimanche et Lundi

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels et ruraux, nature, paysages

salvatgines Location: Boumort

salvatgines@gmail.com 627 753 205

Réveillez votre côté sauvage ! Venez observer la faune et comprendre les écosys-
tèmes les plus profonds de Boumort. Cette aventure d’une journée vous permettra 
de découvrir des endroits totalement oubliés de l’homme, de traverser des gran-
des forêts, des torrents d’eaux cristallines et des plaines d’herbages où paissent 
toute une série d’herbivores sauvages. Vous pourrez y apprécier des cerfs, des 
chevreuils, des chamois, différents carnivores, des vautours, des gypaètes ainsi 
que la flore locale. Nous irons en 4x4 jusqu’aux points d’observation, d’où nous 
vous apprendrons à apprécier la faune à l’aide de télescopes terrestres et de 
jumelles sans déranger les animaux, à distinguer différents types de traces et à 
bien cerner le rôle que jouent les différentes espèces au sein des écosystèmes.

ObSERVEZ 
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Boumort 4x4
 Public cible: Public en général.

 Saison : Toute l’année. Aussi en www.viujussa.cat

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels, photographie, paysages

SERRA BOUMORT
www.serraboumort.com 608 266 930

Lancez-vous au coeur de la Réserve de chasse de Boumort et découvrez sa vé-
gétation très variée, sa richesse géologique et ses animaux sauvages, comme 
les cerfs, les chamois, les hevreuils et les daims. Laissez-vous envoûter par ce 
paysage inoubliable!

ObSERVEZ 
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La brame du cerf en 4×4
 Public cible: Public en général.

 Saison: Époque du brame. Aussi en www.viujussa.cat

 Mots-clés: Observation de la faune et flore, espaces naturels, photographie, paysages

Serra Boumort
www.serraboumort.com 608 266 930

Le lever du jour et la tombée de la nuit sont les meilleurs moments pour appré-
cier comment les cerfs se disputent les biches lors de la période de la brame. 
Vivez ces moments uniques dans le cadre inoubliable de la Réserve nationale 
de Boumort.
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Récupérons Buseu
 Public cible: Photographes spécialisés dans le domaine de la nature

 Saison : Toute l’année 

 Mots-clés: Observation de la faune, photographie, patrimoine

L'Altre Pallars Lieu: Buseu

www.buseu.es 650 952 197

Quelques amoureux de la région du Pallars sont en train de récupérer l’habitat, 
le style et la structure du village de Buseu, situé à l’extrême nord de la Serra de 
Boumort, tout en conservant la typologie architecturale originale.

Si vous êtes un photographe passionné de nature et d’oiseaux, n’hésitez pas 
à venir découvrir la première phase du projet, qui comprend un logement tou-
ristique et l’aménagement de quelques « hides » (postes d’observation). Vous 
pourrez passer quelques jours au beau milieu de la nature et photographier les 
quatre vautours européens ensemble (le vautour commun, le vautour moine, 
l’alimoche et le gypaète). Avec un peu de chance, vous apercevrez aussi un 
milan ou un aigle doré ! Vous imaginez ?

À certaines dates, vous pourrez partager votre séjour avec quelques-uns des 
meilleurs photographes de nature afin de partager vos impressions, apprendre 
de nouveaux trucs et améliorer votre technique… Que demander de plus ?

Notre objectif est de prouver la viabilité d’un projet qui allie la rentabilité socioé-
conomique à la gestion durable de la faune sauvage autochtone. 



Une balade à travers le Défilé de Collegats
 Public cible :Public en général

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux

Càmping Collegats Lieu: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Promenez-vous en famille au cœur de Collegats tout en visitant les vestiges 
du Monastère de Sant Pere de les Maleses et la Cova del Serpent (Grotte du 
serpent). Depuis le Camping Collegats, vous pourrez longer la rivière jusqu’à 
la charmante commune de La Pobla de Segur. Vous serez surpris par les vues 
magnifiques sur le Défilé de Collegats et pourrez observer le vol d’aigles et de 
vautours. Pendant 3 jours, nous vous proposons des circuits de randonnées 
pédestres au départ du Camping Collegats, situé au pied des gorges.

Randonnées pédestres à Montsor
 Public cible :Public en général

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

Fonda Can Fasèrsia Lieu: La Pobla de Segur

www.canfasersia.com 973 680 245

Fonda Can Fasèrsia vous propose un séjour de deux nuits à La Pobla de Segur, 
avec deux dîners élaborés à base de produits locaux comme le veau écologique 
et les charcuteries de notre entreprise familiale, Cal Tomàs. Nous vous invitons 
à marcher jusqu’au village abandonné de Montsor, au cœur du défilé de Colle-
gats, où paissent nos vaches.

Ce parcours vous permettra d’apprécier des vues exceptionnelles. Par temps 
clair, vous apercevrez même le barrage de Terradets, situé pratiquement à la 
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Une promenade à Collegats et Salàs
 Public cible :Public en général

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, epaces naturels et ruraux

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Découvrez les charmes des Pyrénées les plus authentiques, au beau milieu de 
paysages de montagne et d’endroits inédits comme le barrage de Sant Antoni, 
qui vous fera apprécier la nature qui caractérise Collegats dans toute sa splen-
deur. Une halte est prévue à La Pobla de Segur, où vous pourrez en savoir plus 
sur la culture et les traditions des Pyrénées. Le deuxième jour, nous passerons 
par Salàs, où vous pourrez visiter les Boutiques-Musées contenant des articles 
représentatifs de la région et du siècle dernier. Vous marcherez sans bagage et 
sans guide, mais pas seul … 
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À vue d'oiseau
 Public cible :Public en général. Activités guidées. Ouverte aux plus de 6 ans

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Notre passion? Admirer le ciel et ses habitants, dont les plus spectaculaires 
sont les rapaces, très abondants dans le région. Cette activitéd'observation de 
la faune et de ces espèces animales nous emmènera à travers une série de 
petits chemins et sentiers sans difficulté, l'objéctif n'étant pas de faire grandes 
randonnés. 

Possibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.
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Balade au clair de lune
 Public cible :Public en général. Activités guidées. Ouverte aux plus de 6 ans

 Saison: D’avril à octobre. Nuits de pleine lune. 

Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux, observation astronomique

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

La sensation de vivre la nature la nuit, de découvrir une faune et des paysa-
ges differents. Des balades panoramiques qui vous permettront d’observer le 
contour des montagnes locales ou les lumières des villages qui parsèment le 
territoire, dans la fraîcheur de la nuit. N’oubliez pas votre lampe frontale!

Possibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.
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Excursion à travers le Défilé de Collegats
 Public cible :Public en général. Activités guidées. Ouverte aux plus de 6 ans

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Route circulaire à travers le défilé de Collegats, en passant par le monastère 
troglodytique de Sant Pere de les Maleses. Vous apprécierez des vues magnifi-
ques sur le défilé avant de redescendre le long des rives du Noguera Pallaresa. 
Vous admirerez ensuite l’Argenteria, une formation rocheuse qui a inspiré Gaudí 
pour créer La Pedrera. Tout au long du trajet, vous serez accompagné d’une 
grande variété de rapaces et d’espèces végétales méditerranéennes typiques 
du bord de mer.
Possibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.
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El Cinquè Llac
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux

 El Cinquè Llac
 www.elcinquellac.com 973 681 518

El Cinquè Llac (e cinquième lac), le dernier de votre route, est celui qui donne 
son nom à ce circuit circulaire à la portée de la plupart des randonneurs : bonne 
signalisation, 5 étapes de 4 à 6 heures de marche, aucune difficulté technique. 
Deux des étapes traversent le massif de Collegats. Au cours des 105 km du 
parcours, vous traverserez l’orographie changeante dont la nature vous fait 
cadeau et apprécierez l’une des régions des Pyrénées les plus surprenantes, 
jusqu’à la découverte du lac de Montcortès : un lac mystérieux, poétique et 
enchanté, théâtre de belles légendes. 

Le repos au sein des gîtes ruraux du Cinquième Lac sera également une ex-
périence unique synonyme de gastronomie de qualité basée sur nos délicieux 
produits du terroir. Vous pourrez par ailleurs savourer votre randonnée en toute 
légèreté, puisque nous nous chargerons du transport de vos bagages de gîte en 
gîte pendant que vous marcherez allègrement. Votre seul baluchon sera le dé-
jeuner que nous vous aurons préparé sous forme de panier-repas, assorti d’une 
serviette en tissu, à l’instar des bergers qui parcouraient ces chemins autrefois. 
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Sensations de nature
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Activez vos cinq sens et éveillez en vous des nouvelles sensations. Cetter ré-
gion est synonyme de grande variété de senteurs et de paysages, en foction 
des endroits et des saisons, de la flore la plus méditerranéenne à la végétation 
de haute montagne. 

TPossibilité de transport de Pobla à l’endroit où l’activité est proposée.
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Ramat de Camins. Le trekking des 70 
villages des Pyrénées

 Public cible :Personnes ayant une bonne condition physique.  Niveau élevé. Activités guidées.

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, espaces naturels et ruraux, route littéraire

 Ramat de Camins
www.ramatdecamins.cat 627 706 247 

Ramat de Camins est une route de randonnée pédestre qui a été créée afin de 
commémorer le cinquantenaire du voyage effectué au mois d’août 1956 par les 
écrivains et marcheurs Camilo José Cela et Josep Maria Espinàs à travers les 
régions du Pallars Jussà, du Pallars Sobirà, du Val d’Aran et de l’Alta Ribagorça. 
La route vous emmène à travers les vieux chemins des 70 villages des quatre 
régions des Pyrénées.

Ramat de Camins doit son nom à l’association qui l’a créée et à une expression 
très habituelle dans les Pyrénées : quand quelqu’un dit qu’il a fait quelque cho-
se à maintes reprises, il l’a fait « un ramat de camins » (une flopée de chemins).

Ramat de Camins propose l’organisation et l’intendance et s’adapte au rythme 
et à la disponibilité horaire de chacun. Service de guide disponible. Possibilité 
de faire la route en 15 étapes.

La première étape passe par les chemins du défilé de Collegats, entre La Pobla 
de Segur et Baro. Nous proposons Gramuntill comme endroit où faire une halte 
et loger.
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2 jours au Refuge de Cuberes
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux

REFUGI DE CUBERES
www.refugicuberes.com 973 252 439 

Savourez un séjour de deux jours au Refuge de Cuberes situé dans la Réserve 
nationale de chasse de Boumort, un espace de Collegats idéal pour vivre en 
symbiose avec la nature, découvrir des endroits magiques et passer de bons 
moments en famille ou entre amis.

Choisissez l’option qui vous convient le mieux : la route à faire avec des petits 
enfants, avec des enfants courageux qui n’ont pas peur de marcher, ou celle 
des intrépides. Savourez les vues époustouflantes du Pallars et des Pyrénées, 
les couchers de soleil et les nuits étoilées.

Nous préparons vos repas avec des produits maison et des recettes de nos 
grands-mères. Succès garanti !
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Collegats 100% nature
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, photographie, espaces naturels et ruraux, observation de la faune 

Gramuntill, el Mas de Collegats Lloc: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill se trouve au cœur du défilé de Collegats, au croisement du réseau 
de chemins muletiers qui parsèment cet espace naturel impressionnant. Par-
courir ces chemins vous permettra d’apprécier le paysage dans toute sa splen-
deur et de découvrir la faune et la flore locales dans leurs moindres détails.

Depuis Gramuntill, des excursions thématiques guidées sont organisées pour 
découvrir les oiseaux et la flore des lieux. Sur demande, possibilité de faire des 
excursions guidées sur d’autres aspects de la nature et du patrimoine. Cette 
activité est proposée en collaboration avec les guides de la Station biologique 
du Pallars Jussà –qui participe à la gestion de la Réserve naturelle privée de 
Gramuntill– et d’autres entreprises spécialisées.
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Randonnées pedestres au Pla de Corts, dans 
le nord de Collegats

 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux, territoire

Casa Parramon Lloc: Peramea

www.casaparramon.net 973 662 036

Casa Parramon vous propose de découvrir le Pla de Corts en deux étapes fa-
ciles :

• Route circulaire à travers le Pla de Corts depuis la Ville close de Pe-
ramea qui permet d’apprécier la nature que l’homme a transformée à tra-
vers le temps : champs cultivés, bois, dolmen de La Mosquera et lac de 
Montcortès. 
• La Géante endormie. L’excursion commence à Peracalç. Depuis le 
dolmen de Perauba au Pic de l’Aigle, en suivant la crête, vous apprécierez 
des vues fantastiques sur les sommets des Pyrénées, sur la montagne de 
Boumort et sur le défilé de Collegats, et pourrez observer des vautours et 
autres rapaces de très près.
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La route des vautours
 Public cible :Public en général. Activités guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux, observation de la faune, photographie

 Guies Vall Fosca  
www.guiesvallfosca.com   626 532 511/ 629 576 352

Faire des randonnées en compagnie d’un guide est la meilleure manière de 
connaître un territoire dans toute sa dimension. Marchez à travers des sentiers 
de Collegats de difficulté faible ou modérée à votre rythme, tranquillement, en 
vous arrêtant pour écouter les explications de nos guides-interprètes. Choisis-
sez une des multiples excursions d’une journée proposées et découvrez le seul 
endroit d’Europe où nidifient et cohabitent les quatre espèces de vautours du 
continent : le gypaète, l’alimoche, le vautour commun et le vautour moine. 



Routes  à travers le Défilé de Collegats et 
Sant Miquel del Pui

 Public cible :Public en général. Activités auto-guidées

 Saison: Toute l’année.

 Mots-clés: Randonnées pédestres, espaces naturels et ruraux, patrimoine, geologie

.net

.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR - NATURA LOCAL

www.naturalocal.net 973 680 257 (oficina de turisme) 

Le portail Natura Local mise sur la promotion du Patrimoine naturel local des 
communes à travers des routes et itinéraires de randonnées pédestres et de 
cyclotourisme de différents niveaux. 

Via son site et, surtout, ses applications (apps) pour téléphones mobiles, vous 
pouvez télécharger les traces GPS et les compléter à l’aide des informations 
concernant le patrimoine, la flore, la faune et autres éléments que vous obser-
vez sur votre route. Il n’est pas nécessaire d’avoir du réseau pour suivre les iti-
néraires. La mairie de La Pobla de Segur a chargé Natura Local d’intégrer deux 
options très intéressantes afin de découvrir le territoire de Collegats :

Défilé Collegats

La route du Défilé de Collegats vous emmène à travers des sites variés à la 
découverte des endroits les plus intéressants de cet Espace naturel protégé. 

Vues panoramiques sur les rochers de Queralt et la vallée de Collegats, traver-
sée du Canyon de Sant Pere pour aller visiter les ruines du monastère de Sant 
Pere de les Maleses, visite de la Grotte du serpent et découverte de sa légende. 
Vous pourrez également observer différentes espèces de rapaces et, sur le che-
min du retour vers l’aire de repos de la fontaine de la Figuereta, vous suivrez le 
cours du Noguera Pallaresa entre les parois verticales des gorges de Collegats.

Route vers  Sant Miquel del Pui

Cette route intéressante située aux alentours de La Pobla de Segur longe la 
vallée du Flamisell à travers des potagers et des champs cultivés jusque Sant 
Fructuós, puis monte vers la chapelle de Sant Miquel, un endroit symbolique 
aux vues spectaculaires. 

La route vous mènera aussi au pied de la Roca Foradada (Roche trouée), où 
vous aurez l’occasion d’observer de nombreux vautours et d’apprécier, au re-
tour, de splendides vues sur La Pobla de Segur, le lac de Sant Antoni et les 
massifs d’Ares et de Rúbies, avec le défilé de Terradets au milieu.

Route de l'Eau 

Ce circuit vous emmène à la découverte de la vie aquatique et des deux 
rivières qui confluent à La Pobla de Segur : le Noguera Pallaresa et le Flami-
sell. Il vous permettra d’apprécier les écosystèmes qu’elles hébergent et de 
découvrir comment leurs eaux ont jadis contribué au développement économi-

DOWNLOAD APP
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Découvrez la facette sauvage de Boumort
 Public cible: Agences de voyage, professionnels et entreprises

 Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Randonnées pédestres, patrimoine, nature, aventure

 outdoor adventour
www.outdooradventour.com 973 045 887 

Traversez un paradis abandonné à la découverte de la faune actuelle et des 
vestiges de la vie du passé lointain et récent. Trois jours d’aventure conti-
nue dans un des cadres les plus inhospitaliers, déshabités et singuliers de 
Catalogne. 

Au cœur des endroits les moins connus des Pré-Pyrénées, vous allierez les 
incursions en 4x4 à travers des pistes infinies aux excursions pédestres sur 
les anciens chemins muletiers et la découverte des plus beaux sites de la 
Réserve nationale de Boumort. 

Vous passerez la première nuit au milieu de nulle part, dans une ancienne 
maison forestière aménagée en tant que refuge, et la deuxième nuit dans 
un campement mis en place exclusivement pour vous sous les villages tro-
glodytes magiques de Solduga et de L’Espluga de Cuberes, suspendus entre 
ciel et terre. 



PEDALez
ET COUREZ

L’Espardenyada
 Public cible: Public en général

 Saison: Le samedi matin du primer week-end de Juillet. 

 Mots-clés: Randonnées pédestres, sports de montagne, compétition, trail running

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 

www.espardenyada.web4race.com   www.elsraiers.cat

Dans le cadre de la Diada dels Raiers (Journée des Radeliers), l’Espardenyada 
est une course-marche organisée le samedi matin dont l’objectif est de com-
mémorer les longs déplacements que les radeliers effectuaient à pied pour 
rentrer chez eux. 

Circuit circulaire qui commence et se termine à La Pobla de Segur et passe par 
des endroits mythiques comme la Roca Foradada (Rocher troué), la Chapelle de 
Sant Miquel, le Salt del Llop, le Bois et les Rochers de Queralt, Gramuntill, etc.

Une très bonne option pour passer le samedi matin au beau milieu de paysages 
uniques. L’Espardenyada a deux modalités  : la course et la marche, ouverte 
à tous les publics. Les parcours varient en fonction de la modalité choisie (la 
marche est un peu plus courte que la course).

Pédalez depuis le Camping Collegats
 Public cible : Personnes qui maîtrisent le VTT

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: VTT/Cyclotourisme, sports de montagne, compétition, tourime actif

 Càmping Collegats Lieu: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Pour les amateurs de vélo, le Camping Collegats propose une route VTT cir-
culaire qui passe par La Pobla de Segur, longe le magnifique barrage de Sant 
Antoni et traverse les villages d’Aramunt et de Sant Martí de Canals, au pied de 
la Réserve nationale de Boumort. La distance du parcours est de 20,8 km, avec 
le camping comme point de départ et d’arrivée.

PEDALez
ET COUREZ

Trail running  dans le Défilé de Collegats
 Public cible: Public en général

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: Sports de montagne, compétition, trail running, nature

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Circuits à travers des sentiers idéaux pour faire des séances de trail running 
dans toute la zone de Collegats en compagnie d’un guide qui vous orientera le 
long du parcours. Préparation et étirements au début et à la fin de la séance. 

PEDALez
ET COUREZ
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Vieux chemin de Montsor en VT T
 Public cible : Personnes ayant une bonne condition physique.  Activités de niveau élevé.

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: VTT/Cyclotourisme, sports de montagne, compétition, tourime actif, nature

 Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Cette route VTT modalité enduro vous permettra de découvrir les vestiges de ce 
qui fut jadis la voie de communication traditionnelle entre les deux Pallars au 
long d’une descente qui semble interminable. Les bois denses et pentus vous 
donneront la sensation de passer par des endroits magiques et les tronçons 
plus techniques feront appel à vos habiletés techniques. Les possibilités 
sont tellement variées, qu’il est préférable que vous veniez les découvrir par 
vous-même !

PEDALez
ET COUREZ

Route en VT T   à travers de Collegats  
 Public cible : Personnes ayant une bonne condition physique.  Activités de niveau élevé.

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: VTT/Cyclotourisme, sports de montagne, compétition, tourime actif

 centre btt pallars jussà
http://www.lapobladesegur.cat/ 973680038

Le Centre VTT du Pallars Jussà vous offre la possibilité de pédaler sur la diver-
sité géographique dont jouit ce département pré-pyrénéen. Les onze circuits 
balisés vous permettront parcourir plus de 315 kilomètres. Il y a des options 
pour tous les niveaux. Le point de sortie est le Centre VTT à La Pobla de Segur 
stratégiquement situé au centre géographique de la région, et le meilleur point 
de départ pour découvrir tous les secrets du Pallars Jussà.

Circuit 11 - Rocs de Queralt - Collegats - Gramuntill: Ce circuit possède une 
grande difficulté (il n’y a pas de balisages – seulement des tracks). Le point 
de départ est La Pobla de Segur et vous continuerez par l’ancienne route de 
Sant Miquel jusqu’au carrefour du village de Reguard. Vous passerez la vallée 
du Flamisell et monterez jusqu’au village abandonné de Montsor. Ensuite, vous 
continuerez par la crête des Rocs de Queralt et vous vous enfoncerez à Colle-
gats. Il y a des grandes vues de la vallée de la Noguera Pallaresa, qui a une 
énorme richesse biologique (la flore et la faune autochtones) et géologique, 
jusqu’à arriver à Gramuntill. Vous descendrez par un sentier jusqu’à la source 
de l’Ús et vous traverserez la route afin de descendre en entourant la rivière 
jusqu’au Pont de Claverol et vous retournerez au Centre VTT



NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

Canyoning à Collegats
 Public cible : Public en général, activité effectuée avec des moniteurs

 Saison: D’avril à octobre

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif

Guies Vall Fosca 
www.guiesvallfosca.com 626 532 511/ 629 576 352

Le Défilé de Collegats est un des joyaux paysagers les plus impressionnants 
de Catalogne. Ce n’est pas pour rien que Gaudí s’en est inspiré pour créer son 
grand chef-d’œuvre  ! Découvrir ses gorges en faisant du canyoning est une 
expérience à ne pas manquer. D’une beauté exceptionnelle, les ravins vous 
permettront de faire du rappel à l’intérieur d’une grotte, de faire des descentes 
verticales sans toucher les rochers et de vous faufiler à l’intérieur de cascades 
de plus de 18 mètres.

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

La Grande Aventure des Pyrénées  
 Public cible : Agences de voyage, professionnels et entreprises. Activités guidées. 

 Season: Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Deux jours complets d’aventure à travers deux activités pleines d’émotion et 
de découverte : rafting sur le Noguera Pallaresa le premier jour, et canyoning 
à travers le Barranc de l’Infern (Ravin de l’Enfer) le deuxième. Profitez de cette 
aventure pour apprécier la faune et la flore de Collegats et découvrir les secrets 
géologiques que recèlent les ravins. 

Entre les deux activités, vous passerez la nuit dans un camp de montagne 
monté exclusivement pour le groupe situé à un endroit méconnu de la Réserve 
nationale de Boumort, magnifique, à l’écart du Pallars. Le camp, équipé de 
toute une série de détails qui couvrent tous les besoins de base, comprend un 
cuisinier qui préparera le dîner avec les produits typiques de la région et un 
guide qui s’assurera que votre séjour soit une expérience unique et inoubliable.

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS

Mouillez-vous depuis le Camping Collegats
 Public cible : Public en général, activité effectuée avec des moniteurs du centre

 Saison: Juillet et août. Reste de l’année avec d’autres entreprises de la région

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif

 Càmping Collegats Location: La Pobla de Segur

www.collegats.cat 973 680 714

Profitez des sports aquatiques depuis le Camping Collegats en compagnie de 
moniteurs spécialisés  : kayak, hydrospeed, rafting, voile, planche à voile, … 
dans le cadre privilégié du cours de la Noguera Pallaresa, au cœur du défilé de 
Collegats.



L'extraordinaire Adventure Challenge des Pyrenees

 Public cible : Agences de voyage, professionnels et entreprises. Activités guidées.

 Saison: De juin à septembre

 Mots-clés: Sports nautiques, aventure, tourisme actif, randonnées pedestres, VTT

Outdoor Adventour 
www.outdooradventour.com        973 680 714

Des vallées les plus profondes aux sommets les plus élevés, cette aventure des 
plus émouvante n’attend que vous : randonnées pédestres, VTT, rafting, des-
cente de canyons, nuit sous les étoiles. Quatre jours d’activités passionnantes 
du nord au sud des Pyrénées. 

Nous commencerons l’aventure en marchant jusqu’aux sommets et lacs les 
plus élevés du Parc national d’Aigüestortes, synonymes d’eau pure et de vé-
gétation pratiquement inexistante. Nous arriverons à la source des rivières et 
suivrons leur cours à vélo au cœur de la vallée, jusqu’aux premiers villages 
habités. Nous descendrons 40 km de rivière en rafting –passionnant ! –, sur-
montant une infinité de rapides, d’eaux plus calmes et de passages à travers 
des gorges abruptes. Nous passerons la nuit dans un campement isolé et ter-
minerons l’aventure en descendant le fameux Barranc de l’Infern (Gorge de 
l’enfer), au cœur de rochers que l’eau a façonnés au fil des siècles. 

Un grand défi. Un voyage à ne pas manquer à travers les chemins de l’eau des 
Pyrénées !

NAVIGUEZ 
ET MOUILLEZ-VOUS



SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Visite guidée à la Brasserie Ctretze 
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année, visites d'11h00 a 12h00. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées

cervesa artesana Ctretze Pirineus Lieu: La Pobla de Segur

www.ctretze.cat 973 681 234

Visite guidée à l’intérieur même de la brasserie, où vous découvrirez le proces-
sus d’élaboration, l’histoire, les matières premières et les différentes sortes de 
bières Ctretze. Le tout couronné d’une dégustation de nos bières alliées avec 
des produits du terroir.

Visitez le Parc des Odeurs de Claverol
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: D'avril a août. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, ecotourisme, observation de la flore

 Parc de les Olors Lieu: Claverol

www.parcdelesolors.com 610 424 490

Le Parc des Odeurs de Claverol propose des visites guidées qui permettent 
de découvrir le monde des plantes aromatiques et culinaires, leurs utilisations 
traditionnelles, leurs singularités, et la manière de les cultiver, de les couper et 
de les faire sécher.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Visite et dégustation  Licors Portet
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, territoire

 Fàbrica de Licors Portet Lieu: La Pobla de Segur

www.licorsportet.cat  973 680 132

Visite de la Fabrique de liqueurs/Espace Ratafia, explication de son histoire, 
de sa fondation en 1883 jusqu’à nos jours, et du processus d’élaboration du 
Ratafia dels Raiers, la liqueur la plus représentative de la maison.

Une fois la visite terminée, dégustation de liqueurs traditionnelles.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES



SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Envie de faire votre propre Ratafia?
 Public cible: Public en général. Activités guidées

 Saison: Autour du solstice d'été. Aussi à www.viujussa.com

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, territoire

 Licors Portet / Cal Portalé Lieu: Claverol

www.licorsportet.cat
www.allotjamentrural.cat  637 423 104 / 610 424 490

Vivez l’expérience de faire votre propre ratafia. Nous vous invitons à visiter le 
Parc des odeurs du village de Claverol, un champ de plantes aromatiques et 
médicinales dont vous cueillerez celles qui vous aideront à élaborer le Ratafia. 
Visite préalable à la distillerie Licors Portet conseillée.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Le secret de l'huile d'olive
 Public cible :Public en général. Activités guidées 

 Saison: Mois d'hiver

 Mots-clés: Gastronomie, visites guidées, territoire

 Cal Portalé Lieu: Claverol

www.allotjamentrural.cat   610 424 490

«  Les olives et les glands sont cueillis aussi bien par les petits que par les 
grands ». 
Jadis, la récolte des olives était une tâche réalisée en famille, avec la partici-
pation des petits comme des grands. Aujourd’hui, c’est devenu une fête. Venez 
vous transformer en agriculteur le temps d’une journée et découvrir le proces-
sus de fabrication, de l’olive à l’huile, à travers la visite du moulin.

SAVOUREZ
LES MONTAGNES

Chasseurs de champignons
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Prinstemps et automne

 Mots-clés: Gastronomie, territoire, espaces naturels et ruraux

Piritrek
www.piritrek.com info@piritrek.com

Qui n’aime pas les champignons? En Catalogne, leur dégustation et leur cuei-
llette constituent une véritable passion. Nous vous invitons à la chasse aux 
champignons, à les découvrir et à les dénicher sans perturber leur cadre na-
turel.



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Diada dels Raiers (Journée des Radeliers)
 Public cible: Public en général

 Saison: Premier week-end de juillet

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Le premier week-end de juillet, La Pobla de Segur vous invite à fêter la Jour-
née des Radeliers. Un week-end farci d’activités pour toute la famille qui vous 
permettra de découvrir ou de vous rappeler cet ancien métier profondément 
ancré dans la tradition locale. Balades synonymes de vues magnifiques depuis 
le défilé de Collegats, dégustation de girella (charcuterie typique élaborée à 
base de riz et de viande d’agneau), et descente des radeaux le dimanche matin.

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Allons chercher des Redortes 

 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Voir www.viujussa.cat

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Vivez l’expérience d’aller chercher des jeunes branches de bouleau et partici-
pez ainsi à la première phase de fabrication des radeaux, profitant d’une jour-
née en pleine nature pour contribuer à faire perdurer l’un des métiers qui fut 
jadis l’un des plus importants de la région. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Participez à la construction d’un radeau!
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Voir www.viujussa.cat

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Vivez l’expérience de construire un rai. Passez une magnifique matinée le long 
de la rivière et participez au montage des radeaux qui descendront le long des 
rives du Noguera Pallaresa à l’aide des radeliers. La Journée des radeliers rend 
hommage à l’un des métiers qui fut autrefois l’un des plus importants de la 
région. 

pour faire des 
Radeaux!



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visite guidée de l’Espace Raier
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. Aussi en www.viujussa.com

Mots-clés: Tradition, culture

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa

www.elsraiers.cat 973 681 493

Situé à côté de la gare ferroviaire de La Pobla de Segur, l’Espace Raier (Espace 
des Radeliers) est une porte ouverte sur tout un monde qui vous permettra 
de découvrir un passé synonyme de bois, de rivières, de forêts et de secrets. 
Découvrez les radeliers, leur histoire et la dureté de leur métier. L’Espace Raier 
vous fera aussi connaître l’Association culturelle des radeliers du Noguera Pa-
llaresa ainsi que d’autres associations de radeliers des quatre coins du monde. 
Un espace dynamique, en mouvement constant, ouvert à tous ceux et celles qui 
souhaitent exposer, diffuser et partager leurs connaissances. 

Vous y trouverez une exposition de l’ancien métier de radelier, lié à la transfor-
mation du bois et à son transport fluvial, basée sur un important fonds docu-
mentaire ethnographique, photographique et bibliographique. L’Espace Raier 
propose une visite guidée très complète pour tous les publics : adultes, enfants, 
groupes et écoles. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Pallars Nostalgique voyage au cœur des Pyrénées 
à bord du Train des lacs

 Public cible: Public en général

 Saison: Week-ends

 Mots-clés: Tradition, culture, territoire, espaces naturales et ruraux

Pirineu Emoció
www.pirineuemocio.com 973 681 518

Ce week-end tout compris dans les Pyrénées vous permettra de découvrir les 
charmes des Pyrénées dans toute leur authenticité à travers la nostalgie des 
anciens métiers et coutumes. Un voyage historique dans les régions du Pallars 
Jussà et du Pallars Sobirà, au cœur des Pyrénées catalanes, qui vous fera re-
vivre les transformations que la région a subies pendant la première moitié du 
XXe siècle, les changements de modes de vie et les métiers perdus.

À travers les paysages de montagne fantastiques, les visites culturelles de mu-
sées et monuments, et la dégustation de la gastronomie locale, vous découvri-
rez le passage transcendantal d’une société rurale basée sur l’agriculture et 
l’élevage isolée pendant des siècles, au développement industriel et touristique 
actuel, partiellement issu de la révolution qu’a entraîné l’exploitation de la ri-
chesse hydroélectrique de la région. 



TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Gramuntill: un voyage à travers le temps
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. 

 Mots-clés: Tradition, patrimoine, ecotourisme, visites guidées

Gramuntill, el Mas de Collegats Lieu: Gramuntill

www.gramuntill.cat 647 503 308

Gramuntill est une des dernières fermes habitées des dix anciens établisse-
ments humains de Collegats. Datant du XVIe siècle, la bâtisse fut jadis le siège 
de l’ancienne commune qui s’étendait sur une partie du territoire de Collegats.

Si vous logez dans ce gîte rural, vous pourrez participer gratuitement à toute 
d'activités qui vous transporteront dans un passé où les hommes et la nature 
vivaient en harmonie. Vous pourrez nourrir les animaux de la maison (chevaux, 
volaille…), cueillir les légumes que vous mangerez ensuite dans votre salade, 
déguster différentes variétés de miel, et faire une visite guidée de la maison.

En plus de découvrir les différentes parties d’une ferme catalane et les outils 
utilisés autrefois dans les champs, vous apprécierez le moulin à huile, le four 
à pain, la cave et ses réservoirs d’huile et ses barriques, ou encore la chapelle 
de Sant Miquel.

Visitez l’ancien Monastère de Gerri de la Sal

 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Voir www.viujussa.cat

 Mots-clés: Tradition, patrimoine, ecotourisme, visites guidées

 Peperepep Cultural
peperepepcultural@gmail.com 677 701 820

Plongez dans le cadre fabuleux de Gerri de la Sal et découvrez la principal 
monastère médiéval de la région ainsi que la vie monastique de l’époque. De 
l’ensemble original subsiste l’église de Santa Maria, de style roman, très jolie, 
que vous pouvez visiter et apprécier dans ses moindres détails. 

Visite des salines de Gerri de la Sal
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. Sur réservation

 Mots-clés: Patrimoine, tourisme industriel, sel, artisanat

Ajuntament de Baix Pallars
http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875  

Découvrez comment il est possible de fabriquer du sel à un endroit si éloigné 
de la mer. Venez apprécier comment nos ancêtres élaboraient le sel de manière 
artisanale à Gerri de la Sal et entrez au cœur de cette source d’eau salée afin 
d’en découvrir les qualités et les spécificités. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS
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Festival de Musique ancienne des Pyrénées
 Public cible: Public en général

 Saison: 3 Août 2017

 Mots-clés: Patrimoine, musique, nature

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat / www.packsturisticsfemap.cat 931 641 775

Venez au Festival de Musique ancienne des Pyrénées, le plus grand festival d’Eu-
rope du genre, organisé dans 34 communes des Pyrénées. A La Pobla de Segur, 
le 3 août, le Pyrenaeus Ensemble interprétera les Quatre Saisons de Vivaldi à 
l’église Notre-Dame de Ribera, avec visite guidée préalable de l’ensemble mo-
derniste Casa Mauri (palais-résidence et moulin à huile).

Possibilité d’acheter votre billet pour le concert et votre chambre d’hôtel en un 
simple clic

Gastrofilm  au Festival de Musique 
ancienne des Pyrénées

Public cible: Public en général

 Season: 28 Juillet 2017

 Mots-clés: Patrimoine, musique, nature

Festival de Música Antiga dels Pirineus

FEMAP (Festival de Música Antiga dels Pirineus)
www.femap.cat     931 641 775

Si vous aimez les produits locaux, n’hésitez pas à déguster la bière Ctretze 
Pirineus et les délices de la Charcuterie Bellera au Gastrofilm qui aura lieu à la 
Fabrique de Bière Ctretze Pirineus. 

Pendant la soirée, ne manquez pas la projection du documentaire « Le silence 
avant Bach », effectuée dans un cadre privilégié et une ambiance idyllique.

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

Visitez le Musée de Gerri de la Sal
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année

Mots-clés: Patrimoine, tourisme industriel, sel, artisanat

Ajuntament de Baix Pallars Lieu: Gerri de la Sal

http://baixpallars.ddl.net/ 973 662 040 / 679 152 875 

Visitez l’ancien entrepôt dont les murs vous transporteront à l’époque où Gerri 
produisait du sel. Le musée vous permettra de savoir ce qui se faisait dans cet 
entrepôt, comment le sel était élaboré, depuis quand et pourquoi la production 
a été abandonnée. Un véritable voyage dans l’histoire du sel.

Un petit hommage est rendu à nos ancêtres, qui évoquent personnellement 
leurs souvenirs et les moments qu’ils ont passés lorsqu’ils travaillaient dans 
les salines. 

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS

TRADITIONS
CULTURE ET FESTIVITÉS



Visite guidée de la Ville close de Peramea
 Public cible: Public en général. Activités guidées 

 Saison: Toute l’année. 

 Mots-clés: Patrimoine, culture, visites guidées

Era d’Ortega Lieu: Peramea

www.eradortega.org 973 662 036

La Ville close de Peramea, au nord du massif de Collegats, au centre du Pla 
de Corts, est classée Bien culturel d’intérêt national. Nous visiterons ses rues 
à porches et l’intérieur de quelques maisons contenant des espaces réservés 
aux anciens métiers : forge, four à pain, cave, grotte, greniers et cours. Sans ou-
blier l’église, qui contient des sculptures de style roman et baroque, la Grange 
d’Ortega, qui faisaient office d’élément de production, et la prison. Vous aurez 
l’impression d’être plongé dans la vie du XVe siècle…

Route littéraire à travers le défilé de Collegats
 Public cible: Public en général,  amateurs de lecture.  Activités guidées 

 Saison: Toute l’année

 Mots-clés: Route littéraire

Alberg la Solana (Salàs de Pallars)

www.alberglasolana.cat 973 676 165

Une balade différente qui consiste à parcourir les paysages tout en savourant 
les textes littéraires qui y ont été inspirés. Une kyrielle de nouvelles sensa-
tions… L’idée est d’apprécier ce cadre singulier selon une double perspective : 
notre propre et celui de l’écrivain qui a mis ses émotions et ses expériences 
sur papier. Les paysages, l’histoire et les légendes défileront sous nos yeux et 
nous feront vivre une expérience suggestive. Les grands auteurs locaux nous 
permettront de reconnaître et d’apprécier la richesse culturelle, naturelle et 
linguistique de la région. 

Les mots vous manquent face à cette nature ? Les auteurs vous les donnent … 

Descente des flambeaux
 Public cible: Public en général

 Saison: 17 Juin

 Mots-clés: Tradition, culture, festivités

Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de La Pobla de Segur

www.fallairespobla.cat  973 680 257 (Tourism office)

Passez la nuit du 17 juin à La Pobla de Segur et accompagnez les habitants lors 
de la descente des flambeaux à travers les rues de la commune ! 
L’origine des fêtes du feu dans les Pyrénées est aussi millénaire que l’attraction 
qu’exercent les flammes.  À La Pobla, la descente des flambeaux a lieu la nuit 
du 17 juin depuis les années 50. Dans l’après-midi, les fallaires, flambeaux au 
bras, montent au sommet de la montagne de Santa Magdalena. Au coucher du 
soleil, ils allument leurs flambeaux desecndent.. Pendant ce temps-là, les pubi-
lles (jeunes filles) et le village tout entier défilent pour venir les accueillir au pied 
de la montagne. Une fois que les fallaires arrivent, les couples se retrouvent et 
défilent dans le vieux quartier pour faire une offrande à la Vierge de Ribera et 
danser la sardane de La Pobla autour du grand feu, sur la place de La Pedrera.

TRADITIONS
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• Cartell de convocatoria

• Power points presentats:

o Ramon Iglesias. Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Quins projectes turístics s’estan portant a terme al Pallars Jussà que
poden beneficiar a les empreses?

o Noemi Nus. Ajuntament de la Pobla de Segur

Ser amfitrions d’un territori excepcional:Collegats i Boumort.

o Jordi Palau. Reserva de Boumort

Posant en valor la fauna salvatge com a recurs turístic.

o DCB Turisme i Desenvolupament Local

Collegats i Boumort: els paisatges singulars, una oportunitat per
consolidar el turisme sostenible.

o I les empreses, què proposen fer a Collegats i Boumort?

• Relació d’assistents

Annex 2. Seminari de presentació dels productes turístics 



Què puc fer a Collegats i Boumort?

Jornada de presentació de productes turístics per a empreses
Gramuntill, 13 de juny del 2017

14.00  Dinar ofert per Ajuntament de La Pobla- “espai de relació entre les empre-
ses” a càrrec d’És Pallarès
16.00 Tornada. Els que ho vulguin, tornada a peu fins la Font de l’Ús o fins a 
Pobla

09.00  Ruta « La porta d'entrada als 
Pirineus». Com els antics traginers, des 
de la Font de l'Ús, arribarem a pas de 
ruc a la Masia de Gramuntill, la porta 
d'accés al Congost de Collegats, amb 
en Cesc Capdevila (aprox. 1 hora)

10.00 (alternativa, els que no facin 
l’itinerari guiat) Trobada al parking de la 
Font de la Figuereta per concentrar els 
assistents en el mínim de vehicles.

10.30  Descobrint Gramuntill: el cor de 
Collegats. Jordi Cuberes 

11.00  Benvinguda per part de  Consell Co-
marcal i Ajuntament de la Pobla de Segur

Arribada Acte central

11.10 - Quins projectes turístics s’estan 
portant a terme al Pallars Jussà que poden 
beneficiar a les empreses? Ramon Iglesias 
(Consell Comarcal del Pallars Jussà)
- Ser amfitrions d’un territori excepcional: 
Collegats i Boumort. Noemi Nus (Ajuntam-
ent de la Pobla de Segur) 
- Posant en valor la fauna salvatge com a 
recurs turístic. Jordi Palau (Reserva de 
Boumort)

11.40  Collegats i Boumort: els paisat-
ges singulars, una oportunitat per 
consolidar el turisme sostenible. Pre-
sentació del catàleg de productes.  
(DCB Turisme)

12.00  I les empreses, què proposen 
fer a Collegats i Boumort?

Cloenda



ESTRATÈGIA DE 
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ  
 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

El 2010 es va realitzar un Seminari Productiu per al Desenvolupament
Turístic adreçat a un col·lectiu de professionals que poguessin exercir un
paper protagonista en el desenvolupament turístic de la comarca.

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

El contingut es centrava en:

• anàlisi dels factors que condicionen el 
desenvolupament del turisme, 

• enfocament estratègic des d’una 
perspectiva global de territori, 

• organització dels agents locals, 

• capacitat de concreció de projectes i 
de transformació dels plans en accions.

Resultat:



Incorporació del tècnic de desenvolupament local i turístic del Pallars
Jussà, que entre altres funcions dóna suport a projectes territorials i
sectorials, s’encarrega de consolidar l’estructura turística, es
responsabilitza de la informació i acollida al visitant i de les accions de
promoció turística.

L’estiu del 2013 es va obrir al públic 
l’Epicentre, un espai que està 
esdevenint el punt neuràlgic de 

l’activitat turística

ESTRUCTURA TÈCNICA

Taula de Turisme 



Durant aquests anys, algunes iniciatives i productes turístics sorgides de la
cooperació entre sector públic i privat s’han consolidat i comencen a tenir
reconeixement en els mercats.

• Taula de turisme: integrada per representants d’entitats turístiques,
tècnics de turisme dels municipis, equipaments, Jussà Actiu.

• Vine al Pallars Viu el Jussà
• 88 associats:

- 18 restaurants
- 16 productors agroalimentaris
- 32 allotjaments turístics
- 22 empreses d’activitats

• El Cinquè Llac

TREBALL EN XARXA

Treball en xarxa a nivell intern de comarca 

En aquest procés, també s’ha potenciat el treball en xarxa amb les
comarques de l’entorn.

• Pallars Sobirà: desenvolupament de diferents projectes com El Cinquè 
Llac o el projecte de mobilitat sostenible “GPS Tourism”

• La Noguera: inici del treball conjunt per potenciar una estratègia de 
desenvolupament turístic a la zona del Montsec.  

TREBALL EN XARXA



A més, s’han posat les bases per desenvolupar projectes de cooperació
interterritorial que aporten projecció i dinamisme.

Per exemple:

TREBALL EN XARXA

• GPS Tourism – s’explica a les
pròximes diapositives

• El Cinquè Llac i Pirineu Emoció
participen al projecte de cooperació
europeu Hiking Europe, liderat per
l’Agència Catalana de Turisme.

• Contacte i visita d’una delegació de la
zona del Montsec a la comarca del
Somontano i el Parc Natural de la
Sierra de Guara (Aragó).

 

El 2011-12 es va avançar en la consolidació de productes i en la millora de
treball conjunt entre sector públic i privat.

Entre els resultats obtinguts destaca el 
Dossier professional-Catàleg de 
producte turístic en 5 idiomes: català, 
castellà, anglès, francès i alemany.

El dossier es va actualitzant cada any des de 
la seva edició i es pot descarregar al web de 
turisme del Pallars Jussà.
 

DIVERSIFICACIÓ – SEGMENTACIÓ - INTERNACIONALITZACIÓ



En el Dossier professional-Catàleg de producte turístic van participar
43 empreses/agents turístics i es van recollir 62 productes

  Senderisme  Ecoturisme Turisme Actiu 
Ruta pels 
Paisatges 

Rememorant 
la Història 

Coneixer els 
nostres 
pobles 

Castells de 
Frontera 

Gastronomia, 
enologia i 
productes 

locals 

Touring i 
escapades per 

a tothom TOTAL  

Tipologia 10 11 12 2 5 4 2 14 2 62 

DIVERSIFICACIÓ – SEGMENTACIÓ - INTERNACIONALITZACIÓ

Pel que fa a la promoció del catàleg de
productes turístics, les tasques del tècnic
de desenvolupament local i turístic
consisteixen en:

• Assistència a fires de promoció turística.
• Contacte amb operadors, mitjans de

comunicació, bloggers, etc. de mercats
europeus i organització de visites a la
comarca.

• Participació en workshops.

Suport als impulsors de Vine al Pallars Viu el
Jussà i altres iniciatives similars.

Contacte amb altres agents clau, com
universitats (el 2014 i 2015 es va fer un
voluntariat amb Universitat de Breda) 

DIVERSIFICACIÓ – SEGMENTACIÓ - INTERNACIONALITZACIÓ



PROJECTES REALITZATS

2012–Fons FEADER

el consorci Leader Pallars-Ribagorça-Val
d’Aran és un element dinamitzador,
actualment centrat en el sector privat
però reserva 100.000€ per ens públics

en anteriors anualitats de major
finançament de projectes públics es va
impulsar, amb un 65% d’ajut, un itinerari
de 3,5 kms que voreja l’embassament de
Terradets



Abans d’entrar en el projecte Interreg de cooperació interfronterer,  i com a 
preàmbul del mateix des del (CCPJ) hem realitzat projectes “preliminars”

2013 – Fons FEDER
obertura de l’Epicentre com a peça clau de
l’aposta pel turisme i la mobilitat sostenible

centre de visitants que canalitza
la informació turística i de difusió del
patrimoni cultural i natural de la comarca



2014 Pla Foment del Turisme
aquest pla del Departament d’Empresa és una eina de cofinançament que
en finançar-se amb la taxa turística té certa garantia de continuïtat

en la seva primera convocatòria, ens va aportar 150.000€ (60% del cost)
per fer l’itinerari de 6,7kms al voltant de l’embassament de St Antoni entre
Salàs i La Pobla de Segur



en l’actual convocatòria ens cobrirà el cofinançament necessari, 
uns 190.000€ aprox del projecte l’Interreg que tot seguit
explicaré i  el  10% d’autofinançament amb personal 

2016 2019

Green Pyrenees Slow Tourism
GPS Tourism
és un projecte col·laboratiu de 5 territoris d’ambdues bandes dels
Pirineus, representats per un total de 8 socis:



PALLARS JUSSÀ – CATALUNYA 
• Consell Comarcal del Pallars Jussà (Coordinador)

PALLARS SOBIRÀ - CATALUNYA
• Consell Comarcal del Pallars Sobirà

VAL D’AZUN – MIDI PYRÉNÉES 
• Communauté de Communes du Val dAzun

VALLÉE DE L’AGLY – LANGUEDOC -ROUSSILLON
• Syndicat Mixte du train touristique du Pays Cathare et 

du Fenouillèdes
• Syndicat Agly-Verdouble
• Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
• Association du Pays de la Vallée de l’Agly

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES 
CATALANES – LANGUEDOC ROUSSILLON

• Syndicat Mixte du parc naturel reg. des Pyrénées
Catalanes

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Objectiu general
Foment i promoció del patrimoni natural i cultural dels Pirineus, a través del 

desenvolupament d’un model integral de turisme vinculat a la mobilitat 
sostenible

Objectiu Específic 1

Millorar la visibilitat i 
promoció en els mercats 

internacionals dels Destins de 
Muntanya dels Pirineus 
vinculats a la mobilitat 
sostenible i dels seus 
productes turístics

Objectiu Específic 2

Adaptar infraestructures i 
equipaments de referència 

(públics i privats) als 
paràmetres de la mobilitat 
sostenible, com a via per a 
millorar l’accessibilitat als 
actius naturals i  culturals 

d’aquests destins

Objectiu Específic 3

Dissenyar i implementar 
estratègies compartides de 

cooperació públic-privades de 
gestió d’un model turístic 
responsable i sostenible



Pallars Sobirà

Millora de la connectivitat fluvial en el salt de l’Hostalet
Tematització de la xarxa de senders (zona embassament Guingueta)

Pallars Jussà

S’actuarà sobre l’antiga estació de tren de La Pobla de Segur per
convertir-la en el centre catalitzador de la mobilitat sostenible (tren,
BTT, senderisme, cicloturisme, autobusos i enllaç per carretera amb el
telefèric d’Estany Gento que accedeix al Parc Nacional d’Aigüestortes)

Millora de la connectivitat fluvial en el salt de Sossís, fent un pas lateral 
que doni continuïtat a la navegabilitat de barques de rafting, caiac, etc, 
en el tram del riu Noguera Pallaresa, fent-lo navegable en els 50 kms
que van de Llavorsí a l’embassament de Sant Antoni.

PRINCIPALS ADEQUACIONS D’INFRASTRUCTURES



R1: increment del nombre d’instruments transnacionals de promoció 
del territori a través d'estratègies de turisme vinculades a la mobilitat 
sostenible;

R2: increment del nombre de productes turístics transfronterers 
existents relacionats amb la mobilitat sostenible;

R3: millora i reforç dels equipaments i infraestructures vinculades a 
la mobilitat sostenible com elements imprescindibles per al 
desenvolupament d’aquest model turístic;

R4: increment en la sensibilització i reforç de les capacitats dels 
actors públics i privats del territori en relació a la mobilitat sostenible 
com a catalitzador del model de desenvolupament turístic;

REALITZACIONS A ASSOLIR (indicadors de productivitat)



COM VOLEM CONTINUAR

• Reforçant la cooperació interna a nivell de comarca.

• Treballant amb altres territoris per compartir metodologies de
treball i projectes.

• Creant productes transversals de llarg recorregut, per a mercats de
proximitat i internacionals.

• Continuar desenvolupant el turisme i la mobilitat sostenible en zones
de muntanya a través del GPSTourism.

• Continuar desenvolupant accions de promoció per tenir més visibilitat
en els mercats nacionals i internacionals.

• Creant plans d’acció específics per posar en valor recursos amb gran
potencial: embassaments, itineraris temàtics, etc.

Projectes de futur

• Treball amb la Vall Fosca

• Assessorament als municipis en relació a
les subvencions del Fons pel foment del
turisme



D’on venim i 
cap a on anem

13 de juny de 2017

2012
- Acord de custòdia Aj. La Pobla de 

Segur i EBPJ sobre la gestió de 
Rocs de Queralt – Collegats
(415ha)

2013
- Acord de custòdia Climent 

Cuberes i EBPJ sobre la gestió de 
finca Gramuntill (41ha)

GESTIÓ REALITZADA



2015
- Reunions sobre reintroducció de la 

cabra

- Reunió coordinació ajuntaments 
Senterada, Baix Pallars, Conca de 
Dalt i RNC Boumort

- Canvi de denominació Projecte 
Collegats

Collegats – Boumort

- Inici assessorament DCB empreses
turístiques

GESTIÓ REALITZADA

2016
- Assessorament DCB empreses

turístiques

- Informe final i proposta de pla
d’acció

2017
- Plantejament de línies de futur
en col·laboració amb EBPJ, RNC
Boumort, Agents Rurals, Aj. Baix
Pallars

GESTIÓ REALITZADA



2012
- Seguiment aus via EBPJ fins ara

2013
- Recuperació 8 kms senders

2014
- Creació punt guaita a Gramuntill

2015
- Recuperació nous senders,

senyalització i cartelleria

- Tracks per wikiloc i web

INTERVENCIONS

2012
- Presentació fira PromoPallars

2014
- 5000 plànols Collegats

- Creació i passis diversos dels
vídeos promocionals 1 i 3 minuts

- Calendari municipal 2015 (Rocs
Queralt)

ACCIONS DIFUSIÓ



2015
- Creació roller per a fires

- Elaboració i presentació de
l’inventari de patrimoni
arqueològic de Collegats (Pau
Castell i Jacinto Bonales)

- Difusió vídeos

- Redisseny mapa

ACCIONS DIFUSIÓ

2016
- Elaboració catàleg ‘Què pots viure

a Collegats-Boumort?’

- Creació merchandising (bosses,
llapis)

2017
- Nou merchandising

- Banderola promocional

- Creació marca Collegats-Boumort

ACCIONS DIFUSIÓ



2017
- Adquisició material fotogràfic
- Nou fulletó amb inclusió del 5è Llac i

aportacions projecte Geoparc

EN PROCÉS o AL LLARG D’AQUEST 
ANY

- Actualització catàleg
- Jornada de treball
- Manual bàsic d’acollida
- Assessorament als cicles formatius

de mitja muntanya, escalada i
barrancs INS La Pobla

ACCIONS DIFUSIÓ

EN PROCÉS o AL LLARG D’AQUEST 
ANY

- Millora de la xarxa de senders via
finançament LEADER (pendent)

- Creació nova ruta APP Smartvila: La
ruta de l’aigua

- Espai interpretació i difusió dins de
l’antiga estació de tren

ACCIONS DIFUSIÓ



BOUMORT: POSANT EN VALOR LA 
FAUNA COM A RECURS TURÍSTIC

Gramuntill, 13 de juny de 2017

2

La Reserva de Boumort

Denominació Reserva Nacional de Caça de Boumort
Data de declaració 1991
Norma de declaració Llei 17/1991, de 23 d’octubre, del Parlament de Catalunya
Finalitat Segons la Llei 17/1991, “es crea la Reserva Nacional de Caça de

Boumort, amb la finalitat de protegir, fomentar i aprofitar, mitjançant els
plans de gestió corresponents, les espècies animals que hi habiten en
estat salvatge i de preservar els ecosistemes als quals pertanyen” (art.
1)

Superfície 13.097 ha
Comarques Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell
Municipis Conca de Dalt, Abella de la Conca, Baix Pallars, Valls d’Aguilar
Titularitat dels terrenys Generalitat de Catalunya (73%)

Entitats Municipals Descentralitzades (23%)
Particulars (4%)

Espècies objecte 
d’aprofitament cinegètic

Cérvol (Cervus elaphus) i porc senglar (Sus scrofa)
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Valors patrimonials de la RNC de Boumort

• Geologia
• Vegetació
• Paisatge
• Patrimoni cultural
• Fauna

4



5

Gestió de la Reserva

Línies de gestió
• Conservació i recerca
• Caça
• Ecoturisme

Tasques
• Censos i treballs de seguiment
• Vigilància i informació
• Manteniment forests patrimonials
• Gestió cinegètica
• Millora d’hàbitat
• Rapinyaires (PAS, voltor negre)
• Educació ambiental (EdA)

6

Ecoturisme > Línies de treball

• Informació: col·laboració amb oficines de turisme
• Acollida: senyalització, publicacions...
• Infraestructures: observatoris de fotografia, miradors...
• Activitats guiades: procediment d’autorització
• Millora del recurs: reintroducció voltor negre...
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8

Ecoturisme > Perspectives

Propostes estratègiques (Junta Consultiva)

Impulsar la Reserva i el seu entorn com atractiu turístic singular a nivell 
català

– Equipaments de suport a la visita (locals municipals amb conveni amb 
la RNC i gestió privada amb concessió).

– Diversificar l’oferta d’observatoris de fauna salvatge (hides).
– Organitzar l’oferta de visites guiades amb vehicle 4x4.
– Crear miradors panoràmics interpretatius (dins i fora de la RNC). 
– Estudiar una “ruta turística perifèrica de la reserva” per vehicle i BTT.
– Crear una oferta d’itineraris a peu (marca: espai sense cartells).
– Millorar l’atractiu de la fauna salvatge per al visitant (facilitat 

d’observació i presència d’espècies grans i atractives).
– Treballar conjuntament amb el sector turístic local.
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Ecoturisme > Directrius i recomanacions

• Ordenació d’usos (brama, bolets...)
• Prioritat al turisme de fauna
• Visites patrimonials 

complementàries
• Prioritat a les visites guiades
• Necessitat d’especialització
• Promoure activitats esportives a 

l’entorn
• Millora del recurs
• Oportunitat de col·laboració

10

Ecoturisme > Directrius i recomanacions

• Ordenació d’usos (brama, bolets...)
• Prioritat al turisme de fauna
• Visites patrimonials 

complementàries
• Prioritat a les visites guiades
• Necessitat d’especialització
• Promoure activitats esportives a 

l’entorn
• Millora del recurs: més enllà de la 

brama
• Oportunitat de col·laboració amb el 

territori



www.pallarsjussa.net/boumort
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Procediment d’autorització d’activitats recreatives 
guiades a la Reserva Nacional de Caça de Boumort

Aprovat per Junta Consultiva el 15-04-2015
Permet autoritzar empreses que fan activitats de guiatge a la RNC 
complint determinats requisits:

Projecte coherent amb la gestió de la RNC
Disponibilitat de mitjans
Assegurances i permisos en regla

2015: 3 empreses autoritzades
2016: 4 empreses autoritzades

Procediment d’autorització d’empreses de guiatge



Collegats i Boumort: els paisatges 
singulars, una oportunitat per 

consolidar el turisme sostenible 



• La qualitat del territori i del paisatge és la 
matèria primera 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Condicions naturals (paisatge,
climatologia, etc.)

Qualitat de l'allotjament

Atractius històrics i culturals

Nivell de preus en general

Com es rep als turistes

Activitats i serveis disponibles
(transport, restaurants, lleure, ...)

Quins dels següents aspectes faria que tornessis al mateix lloc per vacances? (màxim 4 
respostes).  Enquesta Eurobaròmetre 2016 

www.decaba.com/es/eurobarometer-2016  

• La qualitat del territori i del paisatge és la 
matèria primera 



Selecció de 52 rutes de senderisme i cicloturisme d’operadors europeus

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

medi ambient
clima

esports aventura
visites artesans

tren
geologia
botànica

ornitologia
arquitectura

art
documentació (mapes, guies, etc.)

vi, zones vinícoles
fauna i flora
allotjament

patrimoni històric
gastronomia

cultura
història

paisatge

Paraules Clau 

Segons un estudi de DCB per a l’Agència Catalana de Turisme (2014) 
Les paraules clau més utilitzades en la presentació de rutes de 
senderisme i cicloturisme pels operadors especialitzats són el 
paisatge, la història i cultura, la gastronomia.

Per què parlem de turisme sostenible?

http://www.tourism4development2017.org/es/

«L’Any Internacional aspira a 

sensibilitzar els responsables de la 

presa de decisions i al públic en 

general, sobre la contribució del 

turisme sostenible al 

desenvolupament, mobilitzant al 

mateix temps a totes les parts 

interessades perquè treballin juntes, 

per fer del turisme un catalitzador 

del canvi en positiu» 



Per què parlem de turisme sostenible?

www.tourism4development2017.org/es/compartir-historias

Segons la guia Le tourisme tout naturellement

«Canvi de valors de la nostra societat
que tendeix cap a la calma, el silenci, el 
temps, el medi ambient, la salut i la 
sostenibilitat. I aquest canvi de valors
és crucial per al turisme

Els estudis d’hàbits de consum mostren
el creixement del segment LOHAS»

http://regiosuisse.ch/sites/default/files/2016-
08/sanu_manueltourisme.pdf  



http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
  

Segons Eurobaròmetre 2014
el 95% dels europeus consideren que protegir el 
medi ambient és important

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
FACTORS ARE AS IMPORTANT 
FOR MEASURING NATIONAL 
PROGRESS AS ECONOMIC 
FACTORS 

Segons Eurobaròmetre 2014
Pels europeus els factors mediambientals i socials són tan 
importants com els econòmics per mesurar el progrés
dels països

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
  



 
 

 

• demanda d‘experiències saludables i singulars, en entorns 
sostenibles; 

• disseny de productes dirigits a uns objectius molt més segmentats;
• model de turisme i mobilitat alineats amb la lluita contra el canvi 

climàtic;
• estreta relació entre activitat física, salut i benestar, que afavoreix 

al turisme actiu; 
• grans oportunitats per comunicar i comercialitzar a gran escala a

través de les TIC

Segons la Comissió Europea, les tendències del turisme en el 
futur es caracteritzaran per

 
 

 

Aspectes més rellevants en decidir la destinació de les vacances:
sostenibilitat i criteris ambientals

www.decaba.com/es/eurobarometer-2016  
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Segons Eurobaròmetre 2016
Augmenta l’interès per un model de turisme més sostenible i 
responsable



Josep Pascual. www.meteoestartit.cat 

Principals motius per sortir de vacances el 2015

www.decaba.com/es/eurobarometer-2016

Segons Eurobaròmetre 2016
Augmenta l’interès per les activitats recreatives en el medi
natural 

13 

www.decaba.com/turisme-actiu-mobilitat-sostenible/  

www.adventuretravel.biz/store/indice-de-desarrollo-de-
turismo-de-aventura-2015  

Segons ATTA – Adventure Travel Trade Association
Els viatges d’aventura i turisme actiu incorporen valors culturals



Aspectes clau de l’estudi Taste the Adventure:

• 71 % dels productes de turisme actiu incorporen
alguna experiència gastronòmica.

• Els productes amb un component gastronòmic més
intens que ofereixen els operadors, tenen un preu
molt més elevat.

• Show cookings i visites a cellers,
destil·leries, … són les activitats més
sol·licitades, segons operadors i agències de viatges.

Segons ATTA – Adventure Travel Trade Association
La gastronomia i el producte local son ingredients essencials de 
l’experiència turística

• Cada destí/territori ha d’identificar les seves 
oportunitats per  aconseguir  una posició competitiva en 
el mercat 

LA PROMOCIÓ DEL TERRITORI 



• Ser més atractius als públics que ja ens visiten 
tradicionalment. 

 
• Captar nous tipus de públics, atrets per la 

pràctica d’aquestes activitats.  

LA PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i 
Directrius Nacionals de Turisme 2020 

Reptes: 
• Governança 

• Desenvolupament sostenible 
• Nous productes turístics 

• Coneixement i intel·ligència 
• Excel·lència 

 

NOUS PRODUCTES TURÍSTICS 
 

“Catalunya és rica en recursos però encara pobre en 
productes turístics estructurats, innovadors, competitius 

i vendibles sobretot en l’àmbit internacional” 
 



22 juliol 2016

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA PER A 
COLLEGATS I BOUMORT

Ajuntament de La Pobla de Segur 
2015-2016 

www.lapobladesegur.cat 

Amb el suport dels ajuntaments de:

Conca de Dalt, Baix Pallars i Senterada



• Millorar el posicionament turístic de Collegats a través de posar en 
valor els seus atractius naturals, la singularitat paisatgística, de fauna, 
flora, ...

• Conèixer experiències de dinamització turística de territoris singulars en 
zones d’especial interès natural.

• Donar suport a la creació de productes especialitzats per part de les 
associacions i establiments.  Disposar d’un recull de productes turístics 
(experiències), que permeti als visitants actuals i potencials, una millor 
visualització dels atractius de la zona. 

• Disposar d’un full de ruta que marqui el programa d’actuacions i faciliti la 
cooperació entre els ajuntaments, així com amb els sectors implicats i el 
programa de dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà.

OBJECTIUS

• Contactades 29 empreses i entitats dels 4 municipis amb terme a 
Collegats.

• Realitzades 17 entrevistes/assessoraments individualitzats amb les 
empreses.

• Creació d’un catàleg amb 54 propostes i experiències turístiques

• Informes sobre gestió de zones d’escalada i vies ferrates

• Pla d’acció (34 accions)

RESULTATS 



• Observa i gaudeix – 16 productes

• Endinsa’t a peu – 13 productes

• Pedala i corre – 4 productes

• Navega i mulla’t – 3 productes

• Tasta les muntanyes – 5 productes

• Tradicions, cultura i festes – 13
productes 

www.lapobladesegur.cat/sites/default/files/cataleg_turistic_collegats_boumort_baixa.pdf  

Incorporats els productes del catàleg de Viu Jussà, a Collegats i Boumort 

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA PER A 
COLLEGATS I BOUMORT

Consell Comarcal Pallars Jussà i 
Ajuntament de La Pobla de Segur 

2017

www.pallarsjussa.net/ca/boumort  



OBJECTIUS 

• Donar a conèixer el catàleg de productes vinculats a Collegats
Boumort als visitants de proximitat i internacionals.

• Generar materials de difusió del potencial turístic de Collegats
i Boumort i de les noves formes de turisme sostenible i
responsable, adreçat a les empreses i als residents.

• Treballar conjuntament amb l’Institut de La Pobla de Segur per
facilitar l’emprenedoria.

• Revisió i actualització dels productes
del catàleg 2016

• Traducció i maquetació al castellà,
francès i anglès

• Incorporació dels catàlegs en les
accions promocionals a nivell local,
comarcal i de Terres de
Lleida/Pirineus

• Animar a les empreses a fer difusió a
les seves webs i als seus clients:
• dels productes del catàleg
• del video promocional de Collegats
• del mapa de itineraris de Collegats

EL NOU CATÀLEG DE PRODUCTES 2017 





































Nom Cognoms Empresa/Entitat Correu Electrònic Mòbil Assisteix firma
Sònia Ortiz i Palacín Oficina de turisme de la Pobla de Segturisme@lapobladesegur.cat 973680257 si
Kike Herrero Casas Celístia Pirineus eherrero@celistia.cat 630666044 no
Àngel Portet Boixareu Licors Portet 1883 info@licorsportet.cat 637423104 si
Miquel Àngel Canal Servent the best pyrenees S.L. receptiva@thebestpyrenees.com 680239423 no
Jordi Monerris Càmping Collegats camping@collegats.cat 973680714 si no
Pepo Foz Aragall Outdoor Adventour pepo.foz@outdooradventour.com 648261026 si
Cesc Capdevila i Torrell Ramat de Camins info@ramatdecamins.cat 627706247 si
Marc Cortina Outdoor Adventour product@outdooradventour.com 649257884 si no
Miquel  Portet Licors Portet 1883 ratafia@raiers.info 637423104 si no
Josep Maria Roy Capell Patronat d'Esports La Pobla patronatesports@lapobladesegur 619534293 si
Jaume Montaner Capdevila Casa Parramon info@casaparramon.net 630887939 si no
Jordi Canut Bartra Buseu Project jordi.canut@tetrao.org 650952197 si
Txema Arteta Ariz Guies Vall Fosca txemaarteta@gmail.com 626532511 si no
Abel Sánchez Panzuela Cervesa Ctretze abelsanchez@ctretze.cat 672174266 si
Gabriel Serra Coso Refugi de Cuberes - Casa Miró gabiserracoso@gmail.com 619847866 si
Mireia Font i Vidal Casa Leonardo info@casaleonardo.net 973661787 si
Francesc Miret Rodrigi Ecotallers SCCL (La Carreta) francesc@ecotallers.cat 691545931 /si no
Núria Farrús Lacasa Ajuntament de la Pobla de Segur promocioeconomica@lapoblades 639449464 no
Aroa Yagüe Medina Ajuntament de Baix Pallars turisme@baixpallars.ddl.net 626431360 si
Manuel Pujol Valero Serra Boumort info@serraboumort.com 608266930 si
Albert Cereza Salvatgines salvatgines@gmail.com  627753205 si
Ramon Iglesias Palau Consell Comarcal Pallars Jussà riglesias@pallarsjussa.cat ponent
Joaquim Portet i Bastida Ajuntament de la Pobla de Segur quimportet@lapobladesegur.cat 687195280 si organitzador
Alba Alegret Escales Ajuntament de la Pobla de Segur albaalegret@lapobladesegur.cat 666262309 si organitzador
Noemi Nus Ajuntament de la Pobla de Segur noeminus@gmail.com 677701820 si ponent
Jordi Palau Puigvert RNC Boumort (DARP) jpalaup@gencat.cat 647333925 si ponent
Josep Capellà Hereu DCB Turisme Josep@decaba.com 605792900 si ponent
Inma Ballbé Mallol DCB Turisme capella.ballbe@decaba.com 652941067 si organitzador

Relació d'inscrits i d'assistents al Seminari - 13 juny 2017









 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Annex 3.  Recull de premsa: Jornada “Què pots viure a 

Collegats-Boumort?”  



Recull de premsa: Jornada “Què pots viure a Collegats-Boumort?” 
 
Web ajuntament:  
http://lapobladesegur.cat/noticia/el-sector-turistic-comparteix-els-seus-projectes-als-espais-
naturals-collegats-boumort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lapobladesegur.cat/noticia/el-sector-turistic-comparteix-els-seus-projectes-als-espais-naturals-collegats-boumort
http://lapobladesegur.cat/noticia/el-sector-turistic-comparteix-els-seus-projectes-als-espais-naturals-collegats-boumort


 
 
3/24 – CCMA:  
http://www.ccma.cat/324/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-
projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/noticia/2794203/ 

http://www.ccma.cat/324/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/noticia/2794203/
http://www.ccma.cat/324/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/noticia/2794203/


 
Vilaweb:  
http://www.vilaweb.cat/noticies/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-
seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/?f=rel 
La Borrufa:  
https://laborrufa.com/sector-turistic-comparteix-projectes-als-espais-naturals-collegats-boumort/ 
Diari Pallars Digital:  
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/7645/collegats/boumort/comparteixen/projectes/
enfortir/xarxa/turistica 
La Mañana:  
http://www.lamanyana.cat/comarques/public/article/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-
comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vilaweb.cat/noticies/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/?f=rel
http://www.vilaweb.cat/noticies/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/?f=rel
https://laborrufa.com/sector-turistic-comparteix-projectes-als-espais-naturals-collegats-boumort/
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http://www.lamanyana.cat/comarques/public/article/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/
http://www.lamanyana.cat/comarques/public/article/els-espais-naturals-de-collegats-i-boumort-comparteixen-els-seus-projectes-per-enfortir-la-xarxa-turistica/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 4.  Presentació del territorio i Manual de l’amfitrió 



Per crear la 
teva experiència
a mida, contacta'ns  

turisme@lapobladesegur.cat

i BOUMORT
COLLEGATS

PRESENtació DEL TERRITORi
i Manual de l'amfitrió 



Situada a mig camí entre els cims més alts del Pirineu i la plana de Lleida, si hi ha un adjectiu que 
caracteritza la comarca del Pallars Jussà és el contrast, i també podem afegir-hi que aquestes 
són unes terres i uns paisatges genuïns i amb caràcter. Els contrastos tenen l'origen en una 
varietat de paisatges que ens permeten visitar des de planes agrícoles fins a boscos espessos 
com els de la Serra de Boumort, penya-segats agosarats com els de Collegats, així com les 
zones d’alta muntanya que formen part del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
estanys d’origen glacial o càrstic i els rius impetuosos que s’hi han anat obrint camí. Tots aquests 
paisatges tan diversos acullen una flora i una fauna rica i diversa on carronyaires i rapinyaires hi 
tenen un paper ben destacat.

El Pallars Jussà és un territori on fer un viatge als orígens. Des de les restes de dinosaures 
d’Isona i la Conca Dellà o les ruïnes de l’Aeso romana a Isona, fins a les restes de la Guerra 
Civil, la comarca ens permet recórrer la història. En destaca el patrimoni d’origen medieval, 
quan el Pallars Jussà era terra de frontera, amb la xarxa de torres de defensa del Montsec i els 
impressionants castells de Mur i de Llordà.   

La Noguera Pallaresa i el seu afluent el Flamisell, són els principals eixos vertebradors de la 
comarca. Han modelat el relleu i excavat congostos profunds, com els de Collegats, Terradets i 
Erinyà, que han estat via de transport de la fusta durant molts anys gràcies als Raiers i en l’últim 
segle la seva aigua ha servit per generar electricitat, ja que al Pallars Jussà hi trobem les centrals 
hidroelèctriques més antigues del país.  

La gastronomia pallaresa enfonsa les seves arrels en la tradició que es fonamenta en 
els productes de la terra. Alguns dels productes més característics són la girella, un 

embotit elaborat amb arròs i menuts de corder amb més de 500 anys d’història, el xolís, 
un embotit de carn de porc d’elaboració hivernal, o el formatge de tupí. Entre les begudes, 

destaquen els vins de la subzona Pallars de la D.O. Costers del Segre, les ratafies i licors i, 
recentment, l’aparició de diverses cerveses artesanes. 

Collegats-Boumort és un territori de muntanya pirinenc, a 
cavall entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.

Un territori amb paisatges impressionants i deshabitats, 
fauna salvatge, geologia i molta història.

 

A Collegats-Boumort hi conviuen diferents figures de protecció, que deixen constància de la 
rellevància natural del territori a nivell de biodiversitat, geologia i paisatges: 

 • Els tres espais d'interès natural Collegats-Rocs de Queralt, serra de Boumort i serra 
de Carreu-Sant Corneli declarats pel pla d'espais d'interès natural de Catalunya.
 • La reserva natural parcial Noguera Pallaresa - Collegats (creada per a la protecció 
de la població de llúdriga per part de la Generalitat de Catalunya)
 • El lloc d'interès comunitari (LIC) i zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) 
serra de Boumort - Collegats que inclou tot el territori de Collegats-Boumort a la 
Xarxa Natura 2000.
 • La Reserva Nacional de caça de Boumort

 • Les tres geozones de l'Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya: Congost 
de Collegats, Hortoneda-Roc de Santa-Barranc de l'Infern-Montsor i Gerri de la Sal



Collegats-Boumort és un territori amb paisatges molt 
diversos, des de l’escarpat congost de Collegats als prats 
verds i boscos frondosos de les serres del Boumort i de 
Carreu o les Roques Roies que en conformen la “cara visible”.

Paisatge

Un país de 
Roques Roies
Un dels aspectes paisatgístics 
més interessants de Collegats-
Boumort són les cingleres de 

tonalitat rogenca, degut a la sedimentació continental, 
que destaquen de forma impressionant quan arribem 
al territori des del sud. La Roca Foradada, els Rocs de 
Queralt, la Roca Santa i el Roc de Pessonada en són els 
més coneguts. Aquest color roig es torna més intens 
al capvespre, quan els reflecteix la llum rogenca de 
la posta de sol. Situades a les zones més baixes del 
territori, les Roques Roies són el teló de fons de moltes 
localitats del Pallars Jussà com la Pobla de Segur, 
Pessonada, Claverol, Hortoneda, Sant Martí de Canals...

El Congost de 
Collegats i la 
Noguera Pallaresa
La Noguera Pallaresa ha excavat, 

al bell mig del territori, el Congost de Collegats, per així 
obrir-se pas en el seu camí cap al sud. Collegats és 
un congost impressionant de penyes altes i escarpades, 
que no deixa indiferent. Els indrets més destacats del 
congost són la Geganta Adormida, situada a l’extrem 
nord, i que en l’imaginari popular es desperta quan el 
territori és amenaçat i l’Argenteria, situada al cor del 

congost, que amb les seves formes recargolades ha 
inspirat artistes tan diversos com Mn. Cinto Verdaguer, 
Arthur Young, Josep Mª Espinàs o Antoni Gaudí.

Així, la Noguera Pallaresa és el cor de Collegats, un riu 
cabalós que parteix el territori pel mig i que forma amb 
el congost un conjunt majestuós. A més, rep dins el 
mateix congost l’aigua de barrancs com el de Sant Pere 
o el de l’Infern.

Les Serres 
de Boumort, 
Carreu i Cuberes
Les serres de Boumort, Carreu 

i Cuberes conformen la zona més alta del territori i la 
seva part més salvatge. L'àrea, densament poblada 
fins a principis de segle XX, va patir un despoblament 
ràpid i intens que l’ha transformada en un gran territori 
feréstec i salvatge, amb una natura exuberant. Aquí hi 
trobem els cims més elevats del territori com el Cap 
del Boumort (2067m), el Pi Sec (1917m) o el Cap de 
Carreu (1749m). Aquest és un territori amb paisatges 
de muntanya, boscos i pastures. A la part més baixa 
trobem pinedes de pinassa i pi roig, boixedes i rouredes. 
A la zona més alta dominen els prats alpins i les pinedes 
de pi negre.



Fauna
L’abandonament humà i la naturalesa salvatge de Collegats 
i Boumort han fet del territori un indret privilegiat per al 
creixement de les poblacions de fauna salvatge, per tant, 
també un gran punt per a l’observació d’aquesta. Cérvols, 
rapinyaires i isards són alguns dels animals més destacats 
del territori.

El cérvol
El cérvol (Cervus elaphus) és un 
emblema del territori i l’espècie 
més destacada de la reserva 
nacional de caça (RNC) de Boumort. 
Presenta una gran població en 

el territori, fruit de la reintroducció l’any 1981, que va 
propiciar la creació de la RNC. Aquesta gran població 
facilita que Boumort sigui un espai privilegiat per 
observar els cérvols durant tot l’any. Entre la segona 
quinzena de setembre i finals d’octubre, coincidint amb 
l’època de zel del cérvol, es pot observar a Boumort 
un espectacle impressionant: la brama del cérvol, on 
els mascles bramen i es barallen entre ells. Aquest 
espectacle atreu un gran nombre de visitants cada any.

Al territori també hi trobem, en menor número, altres 
ungulats com el senglar (Sus scrofa), el cabirol 
(Capreolus capreolus) i en les zones més altes de les 
serres l’isard (Rupicapra pirenaica).

Els rapinyaires
Collegats-Boumort és també 
un territori excepcional per a 
l’observació dels grans rapinyaires, 
i és que es tracta de l’únic lloc 
d’Europa on nidifiquen les quatre 

espècies de carronyaires del continent: el voltor comú 
(Gyps fulvus), el voltor negre (Aegypius monachus), el 
trencalòs (Gypaetus barbatus) i l’aufrany (Neophron 
percnopterus). Aquesta realitat atreu fotògrafs de fauna 
i birdwatchers de tot el món i ha promogut la creació 
de diferents punts d’alimentació suplementària de 
carronyaires encarats a l’observació dels mateixos.

Altres rapinyaires destacats del territori són l’àliga 
daurada (Aquila chrysaetos), que vola i caça en parelles 
per sobre les muntanyes de Collegats-Boumort, o el 
falcó pelegrí (Falco peregrinus).

Altra fauna
Collegats-Boumort acull també altres espècies de fauna 
destacades. En hàbitats aquàtics, trobem la llúdriga 
(Lutra lutra) al riu Noguera al seu pas per Collegats, el 
tritó pirinenc (Calotrition asper) i el cranc de riu ibèric 
(Austropotomobius pallipes) en els petits barrancs 
de la serra del Boumort. També hi trobem algunes 
aus emblemàtiques com el mussol pirinenc (Aegolius 
funereus).



Història
Collegats i Boumort són testimonis silenciosos de presència 
humana des de temps antics. Caminant per l'espai, podrem 
descobrir els vestigis que aquesta presència humana hi ha 
generat. 

El camí general 
del Pallars
El camí general del Pallars ha estat, des de temps antics, 
la principal via de comunicació entre el Jussà i el Sobirà. 
Es tracta d’un camí obrat, és a dir, que compta amb 
diverses infraestructures (ponts, murs, rebaixos) per fer 
possible la circulació pel congost. Durant la Baixa Edat 
Mitjana aquest camí depenia del Monestir de Sant Pere 
de les Maleses, que en cobrava un peatge. Tanmateix, 
els elevats costos i les tècniques per mantenir un camí 
d’aquestes característiques feren que en diverses 
èpoques el camí fos clausurat.

Com a variant a aquest camí existia l’anomenada “Variant 
de Peracalç” que travessa el massís de Collegats per la 
zona més alta, allargant força el recorregut. Tanmateix 
aquest camí tenia uns costos de manteniment molt més 
baixos i era molt més ampli per al pas de cavalleries, 
cosa que el va convertir en la via principal entre els 
segles XV i XVII. El camí del congost va ser reobert 
al segle XVII. Depenia de la família Berenguer que en 

Collegats, lloc de pas
Collegats ha estat tradicionalment, i encara ho és, la frontera que divideix el Pallars en dos meitats, el Sobirà, al 
nord, i el Jussà, al sud. Històricament, les persones han utilitzat diverses vies per superar la zona muntanyosa, 
convertint-lo així en un lloc de pas imprescindible pel viatger que transita entre les dues comarques.



cobrava un peatge a l’Hostal de la Barraqueta. Aquest 
camí va seguir sent la via principal de pas fins a finals 
de segle XIX, en què es va construir la carretera.

El riu com 
a camí, 
els Raiers
A part del camí, des de temps antics s’havia utilitzat una 
altra via per travessar Collegats en direcció nord-sud. El 
riu Noguera Pallaresa era una via ràpida per travessar 
el massís a favor del corrent. Aquest fet era aprofitat 
pels raiers, veïns de la Pobla de Segur i del Pont de 
Claverol, que es dedicaven al transport de la fusta des 
de les muntanyes pirinenques fins a les serradores de 
Balaguer, Lleida i Tortosa. Els rais, formats per trams de 

deu bigues de pi o d’avet, eren lligats amb llucs tendres 
de bedoll i dirigits per rems tallats.

Més enllà del mateix transport de la fusta, els rais solien 
transportar altres mercaderies o persones, especialment 
malalts que necessitaven ser atesos a l’hospital de 
Lleida. Entre els segles XV i XVII, en que el camí general 
restava tancat, els raiers eren les úniques persones que 
circulaven per l’interior del congost, cosa que convertia 
aquest espai en un indret mític i desconegut per la gran 
majoria de pallaresos.

Cada primer diumenge de juliol se celebra la Diada dels 
Raiers de la Noguera Pallaresa, a la Pobla de Segur i 
el Pont de Claverol.  A més, al voltant de la festa, 
l’Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 
organitza diversos actes per donar a conèixer la feina 
dels raiers: fer redortes, muntatge de rais, etc. 

Collegats- Boumort, llocs viscuts
Els territoris de Collegats i Boumort foren densament poblats en el passat. Tanmateix, van anar perdent població fins 
arribar a la situació actual, en què només resten habitades Casa Miró a Cuberes, convertida en refugi de muntanya, 
i el Mas de Gramuntill, que funciona com a allotjament agroturístic. Aquest poblament va ser, en fases inicials, 
en esplugues o balmes construïdes (l’anomenat poblament troglodític) que podem trobar en diferents punts de 
Collegats-Boumort. Aquest model era comú durant l’Alta Edat Mitjana i, en alguns indrets es va allargar fins entrat 
el segle XX, com són els impressionants despoblats de Solduga i l’Espluga de Cuberes, a la Serra de Cuberes.

Sant Pere 
de les 
Maleses
A l’indret de Sant Pere de les Maleses hi trobem les 
ruïnes d’un antic monestir troglodític. Aquest monestir 
benedictí, documentat des de l’any 868, tenia una 

important àrea d’influència que s’estenia per tot el 
territori de Collegats i més enllà. El monestir controlava 
el peatge del camí general del Pallars a través del 
Congost. Cap al segle XII el monestir fou absorbit pel 
de Santa Maria de Gerri i continuà funcionant com a 
priorat fins que fou finalment abandonat a finals de 
segle XVIII. Les ruïnes del monestir formen un conjunt 
impressionant, que no deixa indiferent. 



Montsor 
i els Masos 
de Collegats
El poble de Montsor, situat a la part alta del barranc amb 
el mateix nom, és l’evolució d’un antic poble fortificat 
d’origen medieval on hi destaca l’antiga església de 
Santa Maria. A més, diversos masos han poblat la zona 
de Collegats, com la Borda del Ros, el Mas de Queralt o 
el Mas de Gramuntill, l’únic actualment habitat.

La Vall 
de Carreu
La vall de Carreu tingué un poblament intens fins a 
mitjan segle XX. Els indrets habitats d’aquesta vall eren 
el Mas de Vilanova, el poble d’Herba-Savina i la finca 
de Carreu, amb diverses masoveries com la Molina de 
Carreu, Laortó, Capdecarreu i el Pla del Tro. Aquestes 
tres localitats van patir un procés de despoblament 
ràpid a mitjan segle XX, quan l’ICONA (Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza de la dictadura franquista) 
va comprar totes les propietats de la vall de Carreu per 
fer-hi plantacions de pins, i en van expulsar la població.

El Front
del Pallars
a Boumort
Després de la caiguda del Front d’Aragó durant la Guerra 
Civil, el mes de març del 1938, l’exèrcit franquista va 
iniciar l’ofensiva que va aïllar Catalunya de la resta de la 
República i va establir un nou front, que s’estenia de nord 
a sud, paral·lel als rius Noguera Pallaresa, Segre i Ebre. 
El 7 d’abril de 1938 els franquistes van ocupar Tremp, i 
pocs dies més tard, van arribar a Sort, Llavorsí i Esterri. 
El mateix abril va establir-se una línia de posicions que 
es situaren als cims propers a la carretera i al Noguera 
Pallaresa. Totes aquestes posicions es fortificaren amb 
elements defensius, les restes dels quals han arribat 
fins als nostres dies, i que constitueixen el principal 
vestigi d’alguns dels espais de memòria que es poden 
visitar al Pallars.

A la RNC de Boumort es poden observar restes 
d’aquestes fortificacions, molt ben conservades en 
tres indrets diferents: Esplà, a la serra de Cuberes i 
Vilanoveta i Sant Corneli, a la zona de la vall de Carreu i 
serra de Sant Corneli. 



Gramuntill
El Pla de Gramuntill és un indret elevat al bell mig del massís de Collegats, a mitja pujada dels Rocs de Queralt. Des 
d’aquest petit altiplà es poden observar de prop les formacions de conglomerats, i hi tenim unes vistes del conjunt 
paisatgístic format per la boca sud del Congost de Collegats, el Roc de Santa, el Pantà de Sant Antoni i els Rocs de 
Queralt. En aquest indret és altament probable que ens visitin els voltors i altres grans rapinyaires. 

Morreres
Des de la zona de Morreres tenim una vista privilegiada d’una de les formacions més impressionants del massís 
de Collegats: La Geganta Adormida. Aquesta serra, amb forma de dona dorment, guarda l’accés nord al Congost 
de Collegats. A més, una petita passejada des d’aquest indret ens permetrà acostar-nos a una de les formacions 
més impressionants de Collegats, l’Argenteria, que amb les seves formes recargolades i els caramells de gel que 
en pengen durant l’hivern, ha estat font d’inspiració de grans artistes catalans i internacionals, com Antoni Gaudí, 
Mossèn Cinto Verdaguer o Arthur Young. 

Miradors



Coll de Llívia
El Coll de Llívia és un mirador natural fantàstic sobre la Vall de Carreu, un dels indrets més singulars de la reserva 
de Boumort. S’hi accedeix des de Bóixols per dalt, o des de Pessonada, creuant tota la vall. Des del Coll, les vistes 
de la vall de Carreu ens permeten observar les dues serres que la tanquen, la del Boumort i la de Carreu. Tota la 
zona fou densament poblada i cultivada en l’antiguitat i a dia d’avui queda coberta per una densa massa boscosa. 
A més, podrem tenir grans vistes sobre l’embassament i les muntanyes veïnes. 

La Coma d’Orient
La Coma d’Orient és una zona àmplia i relativament oberta, situada al cor de la reserva, just a sota del Cap de 
Boumort. A la Coma podem observar diferents paisatges de les zones més muntanyoses de la reserva, com les 
pastures de la zona baixa, els boscos de pi roig i els prats alpins de la zona més alta (com el Prat Montaner). Un pi 
sec situat en un sortint a l’obaga ens assenyala un mirador natural fantàstic per fer-nos una idea del paisatge amb 
un simple cop d’ull. S'hi pot accedir per la pista que entra a la Reserva des d’Hortoneda.

 



Descobrir el territori

Itineraris a peu
La zona de Collegats compta amb una xarxa de senders d’aproximadament 40 km que recorren tot el massís, i 
n'uneixen els indrets més emblemàtics, amb dificultats que van des de camins familiars fins a camins exigents per 
a senderistes experts i amb bona forma física. Es proposen, a més, 5 itineraris concrets de 5 nivells de dificultat 
diferents, des d’un més senzill, que dura una mica més de 2 hores i compta amb 9 km i 400 metres de desnivell 
acumulat fins a un que dura 7h 30 min i compta amb 27 km i 1250 metres de desnivell. Aquests itineraris es troben 
recollits en el plànol de Camins de Collegats, que trobareu gratuïtament a les Oficines de Turisme i a la majoria 
d’establiments turístics del territori. 

Pel que fa a la zona del Boumort, la reserva proposa 7 itineraris de dificultats diverses, que van dels 1,2 als 16,6 km. 
Aquests itineraris busquen descobrir-nos indrets singulars dintre de la reserva. Els camins de Boumort es troben 
recollits en el fulletó “Guia de Visita de la Reserva” que es distribueix gratuïtament a les Oficines de Turisme i a la 
majoria d’establiments turístics del territori. 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur a través del portal i app Natura Local ha generat tres propostes molt interessants 
per conèixer el territori de Collegats. Natura Local aposta per promocionar el patrimoni natural dels municipis a 
partir de rutes i itineraris de senderisme i cicloturisme per a diferents nivells. A través de la seva web i principalment 
de les seves aplicacions (apps) per a telèfons mòbils, es poden descarregar els recorreguts i completar-los amb 
informació sobre patrimoni, flora, fauna i altres elements d’interès que es poden observar durant el trajecte. Els 
itineraris es poden seguir, fins i tot, sense disposar de cobertura. Les tres rutes són: El Congost de Collegats, Sant 
Miquel del Pui i la Ruta de l’Aigua. Totes tres són rutes familiars, de poc desnivell i baixa dificultat. 



Itineraris llargs per fer a peu
Per Collegats hi passen alguns dels camins llargs més emblemàtics del nostre territori, com són el Cinquè Llac, el 
Ramat de Camins i el Camí “El Pas del Temps”. El Cinquè Llac és un camí circular amb origen i final a la Pobla de 
Segur des d'on es veu en diverses ocasions l'Estany de Montcortès, que serà el cinquè llac per a aquells que han 
arribat a la Pobla amb el Tren dels Llacs. Passa per Collegats en l'anada i la tornada, una per Montsor i l'altra per 
l'antiga variant de Peracalç del Camí General del Pallars. 

El Ramat de Camins, que ressegueix les passes del mític “Viatge al Pirineu de Lleida” de Camilo Jose Cela i Josep 
Maria Espinàs, uneix la Pobla de Segur amb Alins (a la Vall Ferrera) i travessa Collegats per la zona més baixa, de 
Gramuntill i Sant Pere de les Maleses, seguint el camí original del congost del Camí General del Pallars. Finalment el 
Pas del Temps, que uneix la Pobla de Segur amb Isil, travessa el massís per la zona més alta, passant per Montsor 
i Peracalç. Els tres camins disposen de mapes editats per l'editorial Alpina i s'ofereix la possibilitat de realitzar-los 
amb l'acompanyament d'un guia.

Itineraris en bicicleta
El Centre BTT del Pallars Jussà (ubicat a l’antiga Estació de la Pobla de Segur) ofereix diversos itineraris en bicicleta 
pel territori. D’aquests itineraris, un es desenvolupa a Collegats-Boumort (itinerari 11) i altres a l’entorn dels espais 
protegits. L’itinerari 11, que recorre gran part dels camins de Collegats, és de nivell avançat, ja que els importants 
desnivells obliguen a carregar-se les bicicletes al coll en algunes pujades i les baixades són molt tècniques.

A Boumort, la Reserva Nacional de Caça desaconsella l’ús de la bicicleta. El territori de Boumort té una vocació cap 
a l’ecoturisme de fauna i la bicicleta és difícil de fer-la compatible amb aquesta activitat. Tanmateix alguns dels 
itineraris del Centre BTT recorren els voltants de la Reserva i poden ser una alternativa pels amants del cicloturisme. 
A l’entorn dels espais protegits hi trobem els itineraris: 

Aramunt - Sant Martí de Canals

Sant Miquel del Pui - Costa Pera

Montesquiu - Galliner

Claverol

Volta a Sant Corneli

Els trobareu tots al fulletó del centre BTT.

Itineraris llargs per fer en bicicleta:
Pel que fa als itineraris llargs en bicicleta, destaca Bike Fosca, una ruta en bici de 225 km i 7500 metres de desnivell 
positiu acumulat, en la seva versió més llarga, i 140 km i 4700 metres de desnivell acumulat en la més curta, 
que recorre la Vall Fosca, el Pla de Corts, Collegats i la Conca de Dalt, i arriba fins a l'accés Sud al Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 



Zones d’escalada
El congost de Collegats és un territori privilegiat per a l’escalada, un microcosmos d’itineraris de tot tipus, ideal 
per a escalar tot l’any i especialment  a l'hivern, tardor i primavera, gràcies a la seva varietat d’orientacions i 
comoditat d’accessos. Els materials, conglomerats i calcàries de qualitat, el fan una zona especialment indicada per 
a l’escalada lliure. Es pot practicar escalada esportiva, boulder, clàssica i de resistència. 

Actualment la zona de Collegats té més 500 vies obertes, unes 50 de fins a categoria V, més de 200 de V+ 6c+, unes 
18 de 7a a 7c+ i unes 50 entre 8a i 8c+. Els principals sectors d’escalada a Collegats són:  

El Pessó La Roca del Diable

La Figuereta L’Argenteria 

L’Agulla del Gos El Tossal de l’Àliga

Les Talaies de Baiarri

El Departament de Territori i Sostenibilitat regula l'escalada al massís de Collegats. En tot el congost de Collegats 
l’escalada està permesa durant tot l’any. En canvi, a les zones de Gramuntill-Rocs de Queralt i Roc de Santa no es 
permet l’escalada per la sensibilitat ambiental de l’entorn a aquesta activitat. 

Barrancs
Collegats és també un entorn privilegiat pel que fa a la pràctica del barranquisme. El descens dels barrancs de 
Sant Pere i de l’Infern és una experiència que no deixa indiferent. Els seus llits excavats i treballats durant segles i 
segles per la força de l’aigua han esdevingut meravelles en qüestió de barrancs, on podem descobrir una geologia 
i una biodiversitat impressionants. Resulta que, a més de ser barrancs interessants, tenen tots els ingredients que 
agraden als afeccionats als descensos de barrancs: salts, tobogans, ràpels, desgrimpades, tirolines…

AGUAITS per A l’observació de la fauna
Collegats-Boumort és un territori privilegiat per 
l’observació de la fauna i, com a tal, està desenvolupant 
les infraestructures necessàries per garantir a 
l'observador la millor experiència possible. Existeixen 
aguaits per a l'observació de carronyaires, espais 
condicionats on el fotògraf o observador pot passar 
hores observant les aus sense ser vist. Aquests aguaits 
es troben associats a punts d'alimentació suplementària 
de carronyaires per millorar-ne l'observació. Actualment 
n'hi ha tres: un de públic a la Reserva de Boumort 
(gestionat per la mateixa Reserva) i dos de privats, un 
a Gramuntill (gestionat pels propietaris del Mas) i un 
altre a Buseu (gestionat per Buseu project). A més, la 
Reserva també compta amb un aguait per a l'observació 
d'espècies d'amfibis associades a ecosistemes aquàtics. 

Durant els caps de setmana de la temporada de la 
brama del cérvol, la Reserva Nacional de Caça disposa 
de punts d'informació en zones estratègiques on 
s'orienta el visitant sobre els millors llocs i estratègies 
per observar la brama i també s'ofereix suport amb 
material d'observació. També s'ha realitzat el check-
list de vertebrats de la RNC de Boumort, que és un 
recurs bàsic per a ecoturistes interessats en la fauna.



Aparcaments i accessos als Espais Naturals Protegits
L'accés rodat, tant a Collegats com a Boumort, és relativament limitat. Només algunes pistes s'endinsen als espais 
protegits i, de totes maneres, la millor manera d'accedir a un espai natural és caminant. És per això que al voltant 
de Collegats existeixen un seguit d'aparcaments on podem deixar el nostre vehicle i accedir a peu a l'espai natural. 
A la zona de Collegats els aparcaments són:

Barranc de Montsor o de Vallcarca: Font de la Figuereta:

Espai d'aparcament relativament ampli amb 
una petita àrea de descans. Sortida del camí 
de l'Arrepossador de Montsor. 

Espai d'aparcament molt ampli i amb àrea de 
descans habilitada. Sortides cap a Gramuntill, 
Sant Pere de les Maleses, Congost de 
Collegats i Barrancs de Sant Pere i de l'Infern. 
Compta amb un plafó interpretatiu del projecte 
Geoparc Conca de Tremp - Montsec.

Font de l’Ús: Font de Morreres:

Espai d'aparcament molt limitat (aprox. 5 
cotxes, en procés d'ampliació). Sortida de 
camins cap a l'Arrepossador i cap a Gramuntill. 
Compta amb un plafó interpretatiu.

Espai d'aparcament molt ampli i amb àrea de 
descans habilitada. Sortides cap a Congost de 
Collegats-l'Argenteria, zones d'escalada, la 
Geganta Adormida i Sant Pere de les Maleses 
pel Forat del Serpent. Compta amb un plafó 
interpretatiu sobre la formació de Collegats i 
la llegenda de la Geganta Adormida, lligat al 
Geoparc Conca de Tremp – Montsec. 

Pel que fa als accessos a la Reserva de Boumort, són més complicats ja que es tracta d'un espai muntanyós. Tot 
i que es pot aparcar a fora, els accessos són més llargs, motiu pel qual s'acostuma a utilitzar vehicles 4x4. Els 
principals accessos en 4x4 a la Reserva són:

Pista de la Coma d’Orient, per Hortoneda: Pista d’Esplà i Cuberes:

Accés més ràpid al refugi lliure de Boumort i 
a la zona del Cap del Boumort. Connecta per 
la zona alta amb altres sectors de la Reserva.

Accés a la zona nord de la Reserva, la creua 
des de Gerri de la Sal fins a Taús. Dóna accés 
al Refugi de Cuberes-Casa Miró, la Muntanya 
de Pentina, Cuberes, Esplà, Solduga i l'Espluga 
de Cuberes. Aquesta zona no connecta per 
pista amb la resta de la RNC. 

Pista de la Vall de Carreu, per Pessonada: Pista de la Vall de Cabó:

Accés a la zona de la Vall de Carreu. Connecta 
per la zona alta amb altres sectors de la 
Reserva. 

Accés des de la banda alt-urgellenca al refugi 
lliure de Boumort i a la zona del Cap del 
Boumort. Connecta per la zona alta amb altres 
sectors de la Reserva.

Pista del Coll de Llívia:

Accés al sector Sud de la Reserva, des de Bóixols (Abella de la Conca) i Montanissell (Coll de Nargó), 
entrant per la zona alta de la Vall de Carreu. 

Diverses empreses ofereixen serveis de transports guiats amb 4x4 a la Reserva.      www.pallarsjussa.net/boumort



Espais culturals

Conjunt Modernista Mauri
Visita per les antigues instal·lacions de l’antic molí de 
l’oli de la Pobla de Segur. Aquest molí disposa de tota la 
maquinària primitiva de caire industrial utilitzada per 
a l’elaboració de l’oli, indústria d’una gran tradició a la 
comarca. També es visita l’exterior de Casa Mauri (actual 
Ajuntament de la Pobla de Segur).

Molí de l’oli de Sant Josep (1905): 
Presidit per l’escultura de Josep Llimona és un edifici amb coberta 
a dues aigües que recorda una església romànica. Se’n va fer 
la remodelació als anys 90, mantenint la doble escala de “volta 
catalana”. Conserva a l’interior les instal·lacions del primer molí 
de la comarca que funcionà amb energia elèctrica.
 Casa Mauri (1907): 
Palauet-residència modernista, és l’actual seu de l’Ajuntament, 
envoltat d’uns jardins de l’època. És un gran edifici de forma 
rectangular amb una torre quadrada i un aspecte de palauet 
fortificat. La decoració de l’edifici, amb ús de vitralls, forja i mosaics 
propis del modernisme, destaca pels seus motius de caire natural 
i mitològic, obra del ceramista Lluís Bru, qui va treballar amb els 
grans arquitectes modernistes al Palau de la Música i a l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona.

L’Ajuntament de la Pobla de Segur ofereix visites guiades al conjunt.
Per horaris consultar al 973 68 02 57 o a turisme@lapobladesegur.cat. 

Espai Raier
L’Espai Raier és la porta a un món per recordar, on descobrir 
un passat de fusta, de rius, de boscos i de secrets. Un camí 
per conèixer qui eren els raiers, la seva història i la duresa 
del seu ofici. Un espai per descobrir l’Associació Cultural 
dels Raiers de La Noguera Pallaresa i altres associacions 
raieres de tot el món. Un espai viu, en constant moviment, 
obert a qualsevol temàtica, a tots aquells que vulguin 
exposar, difondre i compartir allò que saben.

L’Espai Raier es troba ubicat a la Plaça de les Pobles, molt a prop de l’Espai de l’Estació de Trens (Oficina de Turisme, 
Centre BTT).

www.elsraiers.cat
Contacte: raiers@elsraiers.cat - 678 28 25 57



Museu i Salins de Gerri
El Museu de Gerri de la Sal es troba situat a l'antic 
magatzem de la sal. L'edifici del s. XV consta d'una planta 
més o menys quadrada de 650 m2 per planta amb tres 
plantes i la sota coberta.

Al Museu el visitant descobreix com és que es pot fer sal si 
estem tant lluny del mar! S'explica el procés de producció 
que seguia la Sal de Gerri antigament. A més, disposa d'un 

audiovisual de 5 minuts on s'explica des de quan es fa sal a Gerri i per què es va haver d'abandonar i una part de 
memòria oral, on els antics saliners ens expliquen, en primera persona, com treballaven la sal i els records que els 
queda d'aquella època. També es realitzen visites guiades als salins. 

baixpallars.ddl.net
Contacte: turisme@baixpallars.ddl.net - 973 66 20 40

Antic Monestir de Santa Maria 
de Gerri
El de Gerri de la Sal fou el monestir medieval més important 
de la zona amb dominis que s’estenien entre els dos 
Pallars, a banda i banda de Collegats. Es proposa al visitant 
descobrir-lo tot coneixent què feien els monjos en el seu 
dia a dia. Del conjunt original en queda la bonica església 
romànica de Santa Maria que podreu visitar i veure en 
detall.

Contacte: peperepepcultural@gmail.com - 677 70 18 20
 



informació

1Es preveu la finalització de les obres de reforma de l’edifici durant el segon semestre de 2017. Fins llavors, l’Oficina de Turisme de la Pobla de 
Segur es troba ubicada a l’Av. Verdaguer, 35 (dins del conjunt modernista Mauri) i el Centre BTT del Pallars Jussà al C/la Font S/N dins del Pavelló 
Municipal d'Esports.

Antiga Estació de la Pobla de Segur
L’edifici de l’Antiga Estació de Trens de la Pobla de Segur (av. de l’Estació, 56) s’està arreglant per esdevenir el nou 
Centre Catalitzador de l’Oferta de Mobilitat Turística Sostenible1 del Pallars Jussà. Aquest punt és el final de la línia 
d’FGC Lleida - La Pobla de Segur. L’edifici alberga tres serveis d’acollida al visitant: 

Oficina de Turisme de la Pobla de Segur:

Punt d’atenció, informació i rebuda al visitant que s’integra dins la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya. 

www.lapobladesegur.cat/turisme/oficina
Contacte: turisme@lapobladesegur.cat  - 973 68 02 57

Centre d’Interpretació de Collegats-Boumort-Vall Fosca:

Petit espai interpretatiu que busca despertar en el visitant l’interès per descobrir els espais naturals protegits 
de Collegats i Boumort i ajudar-lo a conèixer-los millor.   

Centre BTT del Pallars Jussà:

El punt d’acollida del Centre BTT és l’origen i final de les rutes en BTT que aquest centre ofereix. A més 
disposa de diferents serveis per al cicloturista com lloguer de bicicletes, espai per a la neteja i reparació de 
bicicletes, eines, dutxes i canviadors per a cicloturistes i altres aficionats als esports de natura i informació 
d’interès per al cicloturista.  

www.lapobladesegur.cat/esports/rutes-btt
Contacte: patronatesports@lapobladesegur.cat - 973 68 06 44

oFICINA DE TURISME de Gerri de la Sal
El museu de Gerri ofereix, en temporada alta, servei d’acollida turística i informació al visitant. A més també disposa 
d'una agrobotiga amb productes de la comarca.

baixpallars.ddl.net
Contacte: turisme@baixpallars.ddl.net - 973 66 20 40

 

EPICENTRE - CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS JUSSÀ 
És el punt neuràlgic de la informació turística de la comarca i l’espai on s’expliquen els valors del seu patrimoni
cultural i natural. Acull l'oficina comarcal de turisme i més de 700 m2 d'espais expositius. Es tracta d’un espai 
de visita imprescindible per a qui vulgui conèixer el Pallars Jussà, saber quines són les opcions per fer visites i 
activitats, i gaudir dels productes locals i de l’oferta turística.

www.pallarsjussa.net/ca/epicentre
Contacte: epicentre@pallarjussa.cat - 973 65 34 70



Material disponible

Material gratuït
Plànol de camins disponible en versió quatrilingüe: CAT-ESP-ANG-FR
www.lapobladesegur.cat/sites/default/files/p_collegats_canvis_setembre.pdf

Guia de Visita de la Reserva de Boumort disponible en dues versions bilingües: CAT-ESP i ANG-FR
www.pallarsjussa.net/sites/default/files/triptic_cat_cast_2017_vd_web.pdf

Check list de vertebrats de la Reserva de Boumort: (CAT-ANG-Llatí/Nom Científic) 
www.pallarsjussa.net/sites/default/files/checklist_rnc_boumort_2015.pdf

Fulletó del Centre BTT del Pallars Jussà (CAT, ESP, ANG, FRA)
www.pallarsjussa.net/sites/default/files/triptic_centre_btt_pallars_jussa_cat.pdf

Dossier d'experiències turístiques “Què pots viure a Collegats i Boumort”  (CAT, ESP, ANG i FRA)
www.lapobladesegur.cat/sites/default/files/catalegturistic_collegatsboumort_cat.pdf

Fulletó Turístic "On anem?" del Pallars Jussà (CAT, ESP, ANG i FRA)
www.pallarsjussa.net/ca/informacio/anem

Material de pagament
Serra de Boumort i Congost de Collegats (1:25000) – Editorial Piolet

Serra de Boumort (1:20000) – Editorial Piolet

La Serra del Boumort i muntanyes veïnes (Manuel Cortés Ribelles, Cossetània Edicions) CAT

Caminant el Pallars Jussà, 17 propostes per descobrir la comarca (Jordi Tutusaus, Cossetània Edicions) CAT, ESP

25 excursions pel Front del Pallars (Joan Ramon Segura, Cossetània Edicions) CAT

El Pallars Jussà a peu, 15 recorreguts fascinants per la comarca 
(Jordi Creus i Josep Gasa, Cossetània Edicions) CAT



Guia dels indrets mítics i llegendaris del Pallars Jussà
(Pep Coll, Cossetània Edicions) CAT

Ramat de l’Est (1:50000) – Editorial Alpina

El Cinquè Llac (1:30000) – Editorial Alpina

El Pas del Temps (1:60000) – Editorial Alpina

Guia de la Reserva de Boumort (Oriol Armet Unzeta, Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat) CAT

Mapa de la Reserva de Boumort (Oriol Armet Unzeta, Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat) CAT

Guia d’Escalada de Collegats – Baix Pallars, Conca de Dalt 
(Marc Ollé, Mariona Orfila i Armand Ballart, Associació Cultural d’Escaladors i Alpinistes del Pirineu) CAT

Guia d’Escalada Bloc al Pallars – Collegats, Erinyà, Claverol 
(Marc Ollé, Mariona Orfila i Armand Ballart, Associació Cultural d’Escaladors i Alpinistes del Pirineu) CAT



Edita:

   

Amb el suport de: 

      

                

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR 
OFICINA DE TURISME 
Av. Verdaguer, 35 
25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 68 02 57
turisme@lapobladesegur.cat 
www.lapobladesegur.cat 

EPICENTRE
CENTRE DE VISITANTS 
DEL PALLARS JUSSÀ
Pg. del Vall, 13, 25620 Tremp 
Tel. 973 653470 
epicentre@pallarsjussa.cat 
www.pallarsjussa.net

Contacte: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• SEGELL SENDERISME A CATALUNYA 

• SEGELL CICLOTURISME A CATALUNYA 

• SEGELL NATURA I MUNTANYA EN FAMILIA 

 
 
 
 

 

 
Annex 5.  Requisits per als segells de senderisme, 

cicloturisme i Natura i Muntanya en família 



                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
 

PROGRAMA DE TREBALL: SEGELL SENDERISME A CATALUNYA 

Aquest segell s’adreça a totes les empreses i entitats que realitzen activitats relacionades amb el 

senderisme (rutes, guiatges, excursions, etc.). Per senderisme entenem aquella activitat turística 

en la qual caminar és una motivació important de l’experiència turística. 

 

REQUISITS PER FORMAR PART DEL SEGELL 

Consideracions prèvies 

Catalunya ha estat la primera destinació que ha rebut la certificació Biosphere Responsible 

Tourism a escala mundial. Aquesta certificació garanteix que el viatger pot gaudir d’una 

experiència sostenible, protegint la cultura, millorant l’economia local i reduint l’impacte en el 

medi ambient. Els serveis i activitats que es vulguin adherir als programes de treball de l’ACT 

haurien de vetllar per la seva integració en el medi on es desenvolupen, donant prioritat a una 

política i estratègia a favor de la sostenibilitat, amb una oferta adreçada a tot tipus de viatgers, 

particularment sensible amb les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats 

especials. Les línies generals en què està basat el model turístic català són un turisme 

ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible. 

 

Requisits generals 

 Disposar de telèfon, d’adreça electrònica i de pàgina web com a mínim en tres 
idiomes. 

 El personal d’atenció al client parla com a mínim tres idiomes. 

 Els materials offline a disposició del client han d’estar com a mínim en dos idiomes.  
 

Requisits recomanables 

 En el cas de rutes d’un dia, senyalitzades, amb manteniment i dirigides a un públic no 
especialitzat, es recomana utilitzar el mètode SENDIF, –impulsat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que determina el grau de dificultat d’itineraris 
a peu-. 

 

A continuació es detallen els requisits que han de complir les empreses/entitats en funció de la 

seva tipologia: 

1.- Allotjaments. 
2.- Empreses de serveis 
3.- Agències de viatges  
4.- Ens de promoció turística  

 

1.- Allotjaments 

 El personal de la recepció està capacitat per assessorar els clients sobre activitats, 

rutes senderistes i excursions. El personal ha de conèixer l’estat dels camins més 

propers a l’establiment per poder informar i/o aconsellar correctament els clients. 



                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        

 El personal dels allotjaments recorre de manera periòdica els itineraris que hi ha al 

voltant del seu establiment. 

 Disposar d’informació turística sobre el territori on s’ubica, i informació sobre 

activitats i rutes de senderisme. La informació ha de ser visible en els seus catàlegs i 

web (preferiblement amb accés directe), amb informació sobre quilometratge i 

dificultat, i facilitar la descàrrega de tracks.  

 Disposar d’informació al web de l’establiment, preferiblement amb accés directe,  dels 

serveis i facilitats que ofereix específicament pensats per al senderista. 

 Tenir un espai físic a l’establiment on el senderista pugui consultar:  

o Informació turística sobre el territori on s’ubica (atractius culturals, 

gastronòmics, etc.).  

o Informació de rutes de senderisme, sortides guiades i  calendari, mapa amb 
situació de les rutes amb detalls sobre quilometratge i dificultat.  

o Informació pràctica (hospitals, farmàcies i Centres d’Atenció Primària). 
o Previsió meteorològica de la destinació amb actualització periòdica. 

 Oferta gastronòmica, que inclourà productes de proximitat: 

o Tenir menús específics o possibilitat de fer-los adaptats a aquells senderistes 

que opten per rutes més exigents (cobrir tots els grups alimentaris, plats freds 

i calents). 

o Oferir la possibilitat d’endur-se menjars preparats (pícnic), amb criteris similars 

als del punt anterior. 

o Flexibilitat horària per servir els àpats. 

o Els establiments que per normativa no tenen servei de restauració, hauran 

d’oferir, a petició del client, una cistella de productes o similar que cobreixi les 

seves necessitats. 

 Tenir una farmaciola per a primers auxilis ubicada en un espai adequat que permeti la 
conservació dels  productes. 

 Oferir la possibilitat de guardar i/o traslladar l’equipatge de manera directa o indirecta. 

 Servei de Wi-Fi a l’establiment, preferiblement gratuït. El servei no serà exigible en 
aquells establiments sense cobertura suficient. 

 Oferir la possibilitat de pagament amb targeta de crèdit. El servei no serà exigible en 
aquells establiments sense cobertura suficient. 

 En el cas d’establiments de turisme rural, és imprescindible disposar de la 
categorització per espigues que atorga la Direcció General de Turisme.  

 

Requisits recomanables(*)  

 Possibilitat de rentar i assecar la roba dels senderistes. 

 Disposar d’informació de butxaca sobre el procediment d’actuació en cas d’accident. 

 Tenir un element de neteja per al calçat a l’accés a l’establiment. 

 Oferir informació sobre lloguer/venda de material senderista. 

 Venda de productes energètics (barretes, begudes isotòniques, etc.). 

 Informació sobre serveis de gimnàs, sauna i massatgista. 

 Vetllar activament pel respecte i la protecció de l’entorn natural, tant des del punt de 

vista de l’establiment com del client. 



                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
 

*Caldrà complir com a mínim 4 dels requisits recomanables. 

 
2.- Empreses de serveis 

 Oferir activitats i/o serveis especialitzats en senderisme. 

 En cas d’organitzar rutes de senderisme, disposar d’informació sobre quilometratge i 

dificultat, i facilitar la descàrrega de tracks. La informació ha de ser visible en els seus 

catàlegs i web (preferiblement amb accés directe).  

 Comprometre’s amb un calendari de prestació d’activitats i/o serveis estable, publicat 

al web. 

 Disposar d’informació turística sobre el territori on s’ubica i activitats que s’hi poden 

fer. La informació ha de ser visible en els seus catàlegs i web (preferiblement amb 

accés directe).  

 Segons el tipus d’activitat, els guies acompanyants i monitors han de tenir la titulació 

corresponent i estar inscrits al cens d'organitzadors/es d'activitats fisicoesportives en 

el medi natural. 

 Tenir les assegurances per a l’activitat que es realitza.  

 Disposar d’una farmaciola per a primers auxilis ubicada en un espai adequat que 
permeti la conservació dels  productes.  

  
3.- Agències de viatges 

 Comercialitzar paquets específics de senderisme. La informació ha de ser visible en els 

seus catàlegs i web.  

 En cas d’organitzar rutes de senderisme, disposar d’informació sobre quilometratge i 

dificultat, i facilitar la descàrrega de tracks. La informació ha de ser visible en els seus 

catàlegs i web (preferiblement amb accés directe).  

 Tenir informació turística sobre el territori on s’ubica i activitats que s’hi poden fer. La 

informació ha de ser visible en els seus catàlegs i web (preferiblement amb accés 

directe).  

 Segons el tipus d’activitat, els guies acompanyants i monitors han de tenir la titulació 

corresponent i estar inscrits al cens d'organitzadors/es d'activitats fisicoesportives en 

el medi natural. 

 Tenir les assegurances per a l’activitat que es realitza.  

 

4.- Ens locals o comarcals de promoció turística 

 Disposar d’informació turística sobre el territori on s’ubica, agenda d’esdeveniments 

(culturals, gastronòmics, etc), tenir un fullet específic de rutes de senderisme amb 

detalls sobre quilometratge i dificultat, i facilitar la descàrrega de tracks. La informació 

ha de ser visible en els seus catàlegs i web (preferiblement amb accés directe). 

 Tenir un llistat d’empreses especialitzades en senderisme, prioritzant les que estan 

certificades al segell.  

 En el cas dels ens de promoció turística oberts al públic, reservar un espai específic 

amb la informació detallada al punt anterior.  



                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        

 Informació pràctica d’hospitals, farmàcies i Centres d’Atenció Primària.  

 Previsió meteorològica de la destinació en un lloc visible (amb actualització periòdica). 
 

 

L’Agència Catalana de Turisme enviarà a les empreses, un cop adherides, un formulari per tal 

de conèixer el detall de les activitats relacionades amb el segell. 

 



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
 

PROGRAMA DE TREBALL: SEGELL CICLOTURISME A CATALUNYA 

Aquest segell s’adreça a totes les empreses i entitats que realitzen activitats relacionades amb 

el cicloturisme (rutes, guiatges, excursions, etc.). Per cicloturisme entenem aquella activitat 

turística en què la bicicleta és un component de l’experiència turística. Inclou totes les 

modalitats: e-bike, BTT, carretera, passeig, alforges,...   

 

REQUISITS PER FORMAR PART DEL SEGELL 

Consideracions prèvies 

Catalunya ha estat la primera destinació que ha rebut la certificació Biosphere Responsible 

Tourism a escala mundial. Aquesta certificació garanteix que el viatger pot gaudir d’una 

experiència sostenible, contribuint a la conservació del seu patrimoni natural i cultural, i també 

a la millora de l’economia local i reduint l’impacte en el medi ambient. Els serveis i activitats que 

es vulguin adherir als programes de treball de l’ACT haurien de vetllar per la seva integració en 

el medi on es desenvolupen, donant prioritat a una política i estratègia a favor de la 

sostenibilitat, amb una oferta adreçada a tot tipus de viatgers, particularment sensible amb les 

persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials. Les línies generals en què 

està basat el model turístic català són un turisme ambientalment sostenible, socialment inclusiu 

i universalment accessible. 

 

Requisits generals 

 Disposar de telèfon, d’adreça electrònica i de pàgina web actualitzada com a mínim en 

tres idiomes. 

 El personal pot atendre com a mínim en tres idiomes. 

 El material promocional, tant online com offline, està disponible com a mínim en tres 

idiomes. 

 En el cas d’allotjaments i agències de viatges indicar el seu número de registre de 
Turisme de Catalunya al seu material promocional, fulletons i web. 

 

Requisits específics 

A continuació es detallen els requisits que han de complir les empreses/entitats en funció de la 

seva tipologia: 

1.- Allotjaments 
2.- Empreses de serveis 
3.- Agències de viatges  
4.- Ens locals o comarcals de promoció turística 

 

  



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
1.- Allotjaments 

 El personal de la recepció està capacitat per assessorar els clients sobre activitats, rutes 

cicloturistes i excursions. El personal ha de conèixer l’estat dels recorreguts més propers 

a l’establiment per poder informar i/o aconsellar correctament els clients. 

 Disposar d’un espai físic a l’establiment on el cicloturista pugui consultar:  

o Informació turística sobre el territori on s’ubica (atractius culturals, 

gastronòmics, etc.).  

o Informació de rutes de cicloturisme, sortides guiades, calendari de pedalades, 
mapa amb situació de les rutes i detalls sobre quilometratge, altimetria i nivell 
de dificultat. 

o Informació pràctica (hospitals, farmàcies i Centres d’Atenció Primària). 
o Previsió meteorològica de la destinació amb actualització periòdica. 

 Disposar d’un fulletó específic amb informació turística i rutes de cicloturisme del 
territori on s’ubica, indicant quilometratge, altimetria, nivell de dificultat i informació 
d’on descarregar-se els tracks.  

 Disposar d’un web amb: 
o informació turística del territori on s’ubica. 
o un apartat específic (preferiblement amb accés directe) amb: 

 rutes de cicloturisme, indicant quilometratge, altimetria i nivell de 
dificultat, així com facilitar la descàrrega de tracks.  

 Informació dels serveis i facilitats que ofereix específicament pensats 

per al cicloturista.  

 Oferir un lloc segur i tancat per guardar la bicicleta.  

 Disposar d’un espai amb un punt d’aigua per netejar la bicicleta. 

 Posar a disposició del client un kit d’eines bàsiques necessàries per reparar bicicletes: 

manxa de peu per a 2 vàlvules, joc multi eines compacte Allen, clau de pedal de 15mm, 

oli i repara punxades. 

 Oferir informació sobre empreses de lloguer i reparació de bicicletes. També de venda i 

lloguer de material cicloturista. 

 Poder guardar i/o traslladar l’equipatge de manera directa o indirecta. 

 Oferta gastronòmica, que inclourà productes de proximitat: 

o Tenir menús específics o possibilitat de fer-los adaptats a tot tipus de 

cicloturistes (cobrir tots els grups alimentaris, plats freds i calents). 

o Oferir la possibilitat d’endur-se menjars preparats (pícnic), amb criteris similars 

als del punt anterior. 

o Flexibilitat horària per servir els àpats. 

o Els establiments que per normativa no tenen servei de menjador, hauran 

d’oferir, a petició del client, una cistella de productes o similar que cobreixi les 

seves necessitats. 

 Tenir una farmaciola per a primers auxilis ubicada en un espai adequat que permeti la 
conservació dels  productes. 

 Servei de Wi-Fi a l’establiment, preferiblement gratuït. El servei no serà exigible en 

aquells establiments que no tinguin prou cobertura. 

 Oferir la possibilitat de fer el pagament amb targeta de crèdit. El servei no serà exigible 

en aquells establiments sense prou cobertura.  



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  

 En el cas d’establiments de turisme rural, és imprescindible disposar de la categorització 

per espigues que atorga la Direcció General de Turisme.  

Requisits recomanables (*)  

 Permetre la reserva d’una sola nit a l’allotjament per als cicloturistes. 

 Disposar de servei de rentat i assecat propi o extern a l’establiment. 

 Venda de productes energètics (barretes, begudes isotòniques, etc.). 

 Disposar de informació sobre serveis de gimnàs, sauna, spa i massatgista. 

 Vetllar activament pel respecte i la protecció de l’entorn natural, tant des del punt de 

vista de l’establiment com del client. Caldrà indicar les pràctiques que s’estan duent a 

terme. 

 L’espai segur i tancat disposa de suports (de paret o de terra) que garanteixen el bon 

estat de les bicicletes. 

 

*Caldrà complir com a mínim 4 dels requisits recomanables. 

 
Requisits Específics pels Allotjaments “Cicloturisme Plus”  

 
A més a més dels requisits esmentats en el punt 1, els allotjaments que ofereixin els següents 
serveis es promocionaran com a “Cicloturisme Plus”: 
 

 Tenir menús específics o possibilitat de fer-los adaptats a tot tipus de cicloturistes (cobrir 

tots els grups alimentaris, plats freds i calents). 

 Flexibilitat horària per servir els àpats. 

 Disposar d’un espai condicionat amb suports (de paret o de terra) per guardar 
bicicletes. El nombre de suports varia en funció de les places de l’allotjament: 

o Allotjaments amb més de 100 places: mínim 40 suports 
o Allotjaments amb menys de 100 places: mínim 25 suports 
o Allotjaments amb menys de 50 places: mínim 12 suports.  
o Per allotjaments amb menys de 12 places, el nombre de suports serà igual al 

nombre de places. 
L’espai estarà situat dins l’establiment i haurà de garantir la seguretat del material, ja 
sigui emprant sistemes de videovigilància, cadenats, o d’altres mecanismes.  
 
*Es recomana que el lloc on es guarden les bicicletes es pugui separar en dos espais 
independents i tancats per tal d’acollir bicicletes de diferents grups.  
 

 Disposar d’un espai amb un suport de paret, cavallet ó trípode per realitzar 
reparacions i tasques de manteniment.  

 Disposar d’un gimnàs a l’establiment amb aparells d’entrenament cardiovascular i 
musculació en bon estat de manteniment i conservació.  

 Disposar de sauna i/o spa al mateix establiment. 

 Tenir sala de reunions i/o conferències al propi establiment per les xerrades tècniques.  

 Disposar d’aparcament en el mateix allotjament per facilitar el trasllat de l’equipament 
esportiu.  

 Venda de productes energètics (barretes, begudes isotòniques, etc.). 



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  

 Disposar de servei de rentat i assecat propi o extern a l’establiment.  

 Oferir servei de massatgista i/o fisioterapeuta propi o extern a l’establiment.  
 

2.- Empreses de serveis 

 Oferir activitats, productes, i serveis de reparació i lloguer especialitzats en la pràctica 

del cicloturisme.  

 Disposar de: 

o Un catàleg específic amb informació turística i rutes de cicloturisme del territori 
on s’ubica, indicant quilometratge, altimetria, nivell de dificultat i facilitar la 
descàrrega de tracks.  

o Un web amb informació sobre: 
 Rutes de cicloturisme, indicant quilometratge, altimetria i nivell de 

dificultat, així com facilitar la descàrrega de tracks.  
 Informació turística del territori on s’ubica i activitats que s’hi poden fer. 
 Calendari de prestació d’activitats i/o serveis. 

 Els guies acompanyants han de tenir la titulació corresponent i estar inscrits al Registre 

Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC). 

 Tenir les assegurances corresponents per a l’activitat que es realitza.  

 Disposar d’una farmaciola per a primers auxilis ubicada en un espai adequat que permeti 
la conservació dels  productes.  

 
 
3.- Agències de viatges 

 Comercialitzar paquets específics de cicloturisme.  

 Disposar de: 

o Un catàleg específic amb informació turística, paquets específics de cicloturisme 
i rutes de cicloturisme del territori on s’ubica, indicant quilometratge, 
altimetria, nivell de dificultat i informar d’on es poden descarregar els tracks.  

o Un web amb amb informació sobre: 
 paquets específics de cicloturisme 
 rutes de cicloturisme, indicant quilometratge, altimetria i nivell de 

dificultat, així com facilitar la descàrrega de tracks.  
 informació turística del territori on s’ubica i activitats que s’hi poden fer. 

 Els guies acompanyants han de tenir la titulació corresponent i estar inscrits al Registre 

Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC). 

  Tenir les assegurances corresponents per a l’activitat que es realitza.  

 

 

  



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
4.- Ens locals o comarcals de promoció turística. 

 Disposar d’oferta d’allotjament en el territori d’àmbit de promoció de l’ens. 

 Tenir un llistat d’empreses especialitzades en cicloturisme, prioritzant les que estan 

certificades al segell.  

 Disposar d’un espai físic a l’establiment on el cicloturista pugui consultar:  

o Informació turística sobre el territori on s’ubica (atractius culturals, 

gastronòmics, etc.).  

o Informació de rutes de cicloturisme, sortides guiades, calendari de pedalades, 
mapa amb situació de les rutes i detalls sobre quilometratge, altimetria i nivell 
de dificultat. 

o Informació pràctica (hospitals, farmàcies i Centres d’Atenció Primària). 
o Previsió meteorològica de la destinació amb actualització periòdica. 

 Disposar d’un catàleg específic amb informació turística i rutes de cicloturisme del 
territori on s’ubica, indicant quilometratge, altimetria, nivell de dificultat i informació 
d’on descarregar-se els tracks. Al catàleg caldrà que hi consti preferiblement informació 
de les empreses especialitzades en cicloturisme de la zona, prioritzant les que estan 
certificades al segell Cicloturisme.  

 Disposar d’un web amb: 
o Informació turística del territori on s’ubica. 
o Un apartat específic (preferiblement amb accés directe) amb: 

 Rutes de cicloturisme, indicant quilometratge, altimetria i nivell de 
dificultat, així com facilitar la descàrrega de tracks.  

 Informació de les empreses especialitzades en cicloturisme de la zona, 

prioritzant les que estan certificades al segell Cicloturisme 

 

 

L’Agència Catalana de Turisme enviarà a les empreses, un cop adherides, un formulari per tal 

de conèixer el detall de les activitats relacionades amb el segell. 
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PROGRAMA DE TREBALL: SEGELL NATURA I MUNTANYA EN FAMILIA 
 

Aquest segell s’adreça a totes les destinacions d’interior i a les seves empreses que vulguin 
certificar-se en l’especialitat de Turisme Familiar, concretament en el Segell de Natura i 
Muntanya en Família. 
 
El segell distingeix les destinacions el principal recurs de les quals és l’entorn natural, així com 
les empreses amb una oferta turística, d’allotjament, de restauració i d’entreteniment 
adaptada a les necessitats de les diverses tipologies de famílies. 
 
 
REQUISITS PER FORMAR PART DEL SEGELL: 

 
Consideracions prèvies 
Catalunya ha estat la primera destinació que ha rebut la certificació Biosphere Responsible 
Tourism a escala mundial. Aquesta certificació garanteix que el viatger pot gaudir d’una 
experiència sostenible, protegint la cultura, millorant l’economia local i reduint l’impacte en el 
medi ambient. Els serveis i activitats que es vulguin adherir als programes de treball de l’ACT 
haurien de vetllar per la seva integració en el medi on es desenvolupen, donant prioritat a una 
política i estratègia a favor de la sostenibilitat, amb una oferta adreçada a tot tipus de viatgers, 
particularment sensible amb les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats 
especials. Les línies generals en què està basat el model turístic català són un turisme 
ambientalment sostenible, socialment inclusiu i universalment accessible. 
 
Requisits generals 
Per tal que la destinació pugui optar a la certificació és imprescindible disposar de:  
 
1.- Recurs principal 
Tenir-ne com a mínim un dels següents: 

 Espai natural de protecció especial (ENPE). 

 Espai protegit pel Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

 Conjunt històric amb declaració BCIN. 

 Estacions d’esquí (o proximitat a l’estació). 
 
2.- Oficina de turisme 

 Una oficina de turisme i/o punts d’informació. 
 
3.- Nombre i tipologies d’empreses a certificar com a mínim 

 Allotjaments 
- Hi ha d’haver un mínim de 10 establiments certificats de 3 de les tipologies següents: 
hotel, hotel-apartament, pensió, allotjament rural, apartaments turístics i HUT, 
càmping i alberg. 
- Si la destinació està formada per més d’un municipi (agrupació de municipis) són 
necessaris un mínim de 12 establiments certificats. 
- Si la destinació té més de 40 establiments, han d’estar certificats el 30% com a 
mínim. 
- En qualsevol dels casos es permeten com a màxim un 20% d’HUT. 
 

 Restaurants 
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- Certificar un mínim de 8 establiments. 
- Els plats oferts hauran de ser preferiblement de cuina catalana i de cuina local 
(productes de la terra, de proximitat). 

 Empreses d’activitats 
- Certificar un mínim de 5 empreses que ofereixin activitats dirigides als infants: 
lúdiques, d’oci, lleure, culturals i esportives. 
- A banda d’aquestes 5 empreses, també se’n poden certificar altres de serveis com les 
de lloguer de cotxes i agències de viatges. En aquests dos casos no s’exigeix un nombre 
mínim d’empreses certificades. 

4.- Coordinador 

 La destinació ha de designar un coordinador que actuï com a interlocutor entre 
aquesta i l’ACT, i que a més a més dinamitzi el projecte i vetlli per la seva bona marxa. 
 

A més, cal que totes les empreses compleixin aquests requisits generals:  

 Disposar de telèfon, adreça electrònica, pàgina web com a mínim en dos idiomes, 
anglès imprescindible. 

 El personal d’atenció al públic (oficina de turisme, animació, etc) parla com a mínim 
dos idiomes, anglès imprescindible. 

 Els materials offline a disposició del client han d’estar com a mínim en dos idiomes, 
anglès imprescindible. 

 
Requisits específics 
A continuació es detallen els requisits específics que ha de complir el recurs principal, i també 
els corresponents a les empreses/entitats en funció de la seva tipologia: 
 
1.- Recurs principal: ENPE / PEIN / BCIN / Conjunts històrics / Estacions d’esquí (o proximitat) 
2.- Oficina de turisme 
3.- Restaurants 
4.- Empreses d’activitats 
5.- Allotjaments 

 
1.- Recurs principal: ENPE / PEIN / BCIN / Conjunts històrics / Estacions d’esquí (o 
proximitat), i principals punts d’atracció turística 
 

Disposar de: 

 Informació completa del recurs principal en el lloc on s’ubica: límits de l’espai, 
accessos, ubicació dels centres d’interpretació i altres infraestructures o serveis, 
activitats dirigides als infants tenint en compte les diverses tipologies familiars 
(monoparental, nombrosa, fills adolescents). Les activitats seran lúdiques, esportives i 
culturals. Aquesta informació estarà disponible a l’oficina de turisme.  

 Programa d’activitats lúdiques esportives a l’aire lliure, com a mínim en temporada 
alta, amb personal d’animació. 

 Mobiliari i equipament viari als nuclis urbans (sistemes d’il·luminació, elements 
decoratius, etc.) en bon estat de manteniment. 

 Senyalització, tant d’accés a la destinació com dins de la mateixa, amb informació 
sobre els recursos i serveis. 

 Personal de seguretat. 

 Servei de primers auxilis. 

 Materials segurs a les zones de joc per als nens. 

 Sistemes de senyalització visual de perills.  
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 Protocol d’alerta meteorològica: disposar com a mínim d’un sistema d’avís als serveis, 
infraestructures i empreses situades en zones de possible perill (a prop d’àrees 
inundables, amb perill d’allaus, esllavissades, etc.). 

 Papereres suficients a la destinació, preferiblement accessibles per als nens a les zones 
de joc. 

 Servei de neteja diària de les zones de joc per als nens. 

 Rampes per facilitar l’accessibilitat als principals serveis públics. 

 En cas que hi hagi piscines públiques, habilitar un sistema per informar si hi ha o no 
vigilància/servei de socorrista. Si la superfície supera els 200 m2 és obligatori disposar 
de servei de socorrista. 

 Circuits senyalitzats per a bicicletes, senderisme, excursions, amb diferents graus de 
dificultat, i recomanacions de seguretat a tenir en compte. Dos dels recorreguts com a 
mínim hauran de ser curts i adequats per als infants. 

 
Si el recurs principal és l’estació d’esquí (o proximitat a l’estació d’esquí), aquesta ha de 
complir amb els següents requisits: 

 Disposar d’un servei de rescat de muntanya a l’estació, que compleixi amb la  
normativa legal vigent en matèria de seguretat a les estacions d’esquí i muntanya.  

 Tenir panells informatius en els quals s’indiqui diàriament l’índex de radiació 
ultraviolada previst, amb les hores de màxima incidència.  

 L’estació compta amb personal qualificat que vetlla per la seguretat, el bon 
funcionament i l’estat de les pistes (control, abalisament i senyalització). 

 Pistes acotades amb zones de velocitat lenta i adequada per a l’ús segur dels infants, 
amb servei de vigilància.  

 Club infantil operatiu com a mínim durant la temporada alta: 
o Espai tancat i delimitat per tal de garantir la seguretat, amb control d’entrades 

i sortides. 

o Habilitar una zona amb taules i cadires adaptades als infants on poder fer les 

activitats. 

o Horaris: cobrir els mesos de major afluència turística, amb jornades àmplies. 

o Si hi ha bany: adaptat a mides infantils, en cas contrari cal incorporar un 

tamboret. Si disposa de tanca, ha de ser inaccessible per als nens. Si està fora 

del recinte, haurà d’estar al més a prop possible i els infants hi aniran 

acompanyats pels responsables del club. 

 Escola d’esquí oberta durant tota la temporada de neu. 

 Programa d’activitats lúdiques esportives a l’aire lliure, com a mínim en temporada 
alta. 

 
Requisits recomanables(*) 
     Disposar de: 

 Un sistema d’acreditació de la qualitat, ja sigui propi o que estigui avalat per un 
organisme extern (Q, ISO, EMAS...), o bé que estigui en procés d’implantació en el 
moment de l’adhesió. 

 Comunicacions viàries en nombre suficient i bon estat de conservació, per tal 
d’assegurar fluïdesa en les entrades i sortides de la destinació, i també als principals 
punts d’atracció turística. 

 Aparcament vigilat a prop dels principals punts d’atracció turística. 

 Aparcament públic a prop dels principals punts d’atracció turística. 
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 Possibilitat d’utilitzar les instal·lacions esportives de la destinació, i servei de lloguer de 
material esportiu tant per als adults com per als nens.  

 Autobús o tren turístic. 

 Zones verdes i/o zones de joc als principals punts d’atracció turística.  

 Mobiliari urbà per seure. 

 Il·luminació suficient. 

 Servei de cangur i/o llar d’infants. 

 Cinema i/o teatre amb programació infantil i juvenil. 
 

*Caldrà complir com a mínim 6 dels requisits recomanables. 

 
2.- Oficina de turisme 

 A la destinació hi ha d’haver com a mínim una oficina d’informació turística, a més 
de punts d’informació ubicats en els llocs estratègics. Un punt d’informació pot ser 
un panell o element similar que proporcioni informació d’interès al visitant. 

     Disposar de: 

 Informació completa del recurs principal en el lloc on s’ubica: límits de l’espai, 
accessos, ubicació dels centres d’interpretació i altres infraestructures o serveis, 
activitats dirigides als infants tenint en compte les diverses tipologies familiars 
(monoparental, nombrosa, fills adolescents). Les activitats seran lúdiques, 
esportives i culturals. 

 Informació sobre les activitats adreçades als infants. 

 Plànols informatius de la destinació. 

 Plànols de recorreguts de senderisme i BTT, amb informació dels graus de 
dificultat, durada i senyalització dels que són adequats per als infants.  

 Guia informativa sobre seguretat, i serveis certificats en el segell de turisme 
familiar que ofereix la destinació. 

 Informació sobre horaris i connexions de transport. 

 Informació relativa a hospitals, farmàcies i Centres d’Atenció Primària.  

 Enquesta de satisfacció sobre la destinació per als visitants. 

 Servei d’informació meteorològica: previsió meteorològica. En cas d’alertes per 
pluges, nevades, allaus, etc. que suposin un risc per als visitants, aquesta 
informació haurà d’estar disponible a l’oficina de turisme però també estarà 
disponible de manera destacada en els punts d’informació. Si la ubicació és en 
pistes d’esquí, a més, caldrà oferir informació diària de l’índex de radiació 
ultraviolada previst, amb les hores de màxima incidència. 

 Informació dels aparcaments disponibles a la destinació. 

 Polseres identificadores per lliurar als allotjaments certificats en el segell de 
turisme familiar de la destinació, per tal que hi puguin anotar el nom de l’infant, el 
lloc on s’allotja i un telèfon de contacte.  

 Tenir un accés fàcil per als cotxets. 
 
3.- Restaurants 
     Disposar de: 

 Menú infantil amb beguda i postres inclosos en el preu. 

 Cadires i trones. 

 Pitets. 

 Un canviador de nadons com a mínim. 

 Tenir un accés fàcil per als cotxets. 
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4.- Empreses d’activitats 

 Tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil. 

 Web: disposa d’informació del segell de turisme familiar. 

 Programar activitats dirigides als infants: lúdiques, d’oci, lleure, culturals i esportives. 

 Oferir tarifes especials per a les famílies. 

 Tenir un accés fàcil per als cotxets. 

 Disposar de farmaciola amb el material recomanat pel Departament de Sanitat i 

Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya. Ha d’estar protegida de la llum, la 

calor i la humitat, propera a una presa d’aigua i preferentment situada en un punt 

elevat, no accessible per als infants. 

 Si hi ha ascensor: normes de bon ús visibles. Disposar de sistemes de seguretat (si hi 
ha sensors, hauran d’estar col·locats a una alçada màxima de 80 cm). 

 Senyalització de portes i finestres de vidre amb adhesius (a l’alçada dels ulls: 1,50 m 
adults / 0,80 m nens). 

 Informació i senyalització de normes d’ús i perills. 

 Panells informatius amb programació d’activitats dirigides als infants (sense xinxetes, 
grapes o materials de risc). 

 Mecanismes de seguretat als endolls de les habitacions i les zones comunes (s’hi 
poden incorporar protectors), fins a 1 m d’alt. 

 Seguretat a balcons (en cas que n’hi hagi) i escales principals: fins a 6 m d’alt, baranes 
de 0,90 m d’alçada; més de 6 m d’alt, baranes superiors a 1,10 m d’alçada. 
Si hi ha barrots, l’amplada màxima serà de 10 cm. Els horitzontals evitaran l’efecte 
escala. No es permeten punts de recolzament inferiors a 50 cm. 

 Ús d’elements de seguretat per fer les activitats en què siguin necessaris (casc, armilla 
salvavides, etc.). 

 Habilitar una zona d’ombra i descans en cas d’activitats o visites a l’aire lliure. 

 Si hi ha bany: adaptat a mides infantils, en cas contrari cal incorporar un tamboret. Si 
disposa de tanca, ha de ser inaccessible per als nens. 

 Vetllar per l’òptim estat de neteja, manteniment, seguretat i conservació de totes les 
instal·lacions. 

 Neteja diària de les zones habilitades per als infants. 

 Oferir un menú infantil amb beguda i postres inclosos en el preu (no aplica si no 
disposa de servei de restauració). 

 Tenir un nombre suficient de cadires i trones adaptades (no aplica si no disposa de 
servei de restauració). 

 Tenir pitets per a nens (no aplica si no disposa de servei de restauració). 
 

Requisits recomanables(*): 

 Wi-Fi preferiblement gratuït.  

 Senyalització dels espais i zones de l’establiment. 

 Un canviador de nadons com a mínim (no aplica si no hi ha bany). 
 
*Caldrà complir com a mínim 2 dels requisits recomanables. 

 
En el cas d’empreses de lloguer de cotxes:  

 Disposar de cadiretes de cotxe homologades. 

 Disposar d’informació sobre normes de seguretat per viatjar amb nens. 
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5.- Allotjaments  
A continuació es detallen en una taula els requisits dels allotjaments en funció de la seva 
tipologia i categoria. Al final de la taula s’indica el nombre de requisits recomanables que cal 
complir. 
 
Llegenda de la taula: 

 Els requisits amb caràcter obligatori s’identifiquen amb l’abreviació OB. 

 Els requisits recomanables s’identifiquen amb l’abreviació RE. 

 Els requisits que no apliquen per a algunes tipologies d’establiments s’identifiquen 
amb l’abreviació N/A. 

 

REQUISITS DELS ALLOTJAMENTS  
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INFORMACIÓ                  

Web: disposa d’informació del segell de turisme familiar OB OB OB OB OB OB OB OB 

Wi-Fi preferiblement gratuït  OB OB OB RE OB RE RE OB 

Senyalització dels espais i zones de l’establiment (no aplica per a 
establiments de menys de 50 places. En el cas de càmpings aplica sempre) OB OB RE RE RE RE RE OB 

Plànols de situació per als clients amb senyalització dels principals  
punts d’interès OB OB OB OB OB OB OB OB 

Disposar d’informació sobre previsió meteorològica de la destinació en un 
lloc visible OB OB RE RE RE RE RE OB 

Disposar d’informació completa de les activitats dirigides als infants que 
s’organitzen a la destinació OB OB OB OB OB OB OB OB 

SERVEIS I SEGURETAT 
 

Lloguer de cotxets i/o motxilles per a nens (servei propi o a través 
d’empresa de lloguer) RE RE RE RE RE RE RE RE 

Possibilitat d’escalfar biberons 24 h al dia  RE RE RE RE RE RE RE RE 

Disposar d’un nombre suficient de bressols OB OB OB OB OB OB OB OB 

Disposar d’un nombre suficient de banyeres per a nens  OB OB OB RE OB RE RE OB 

Disposar d’un nombre suficient de tamborets per als nens als banys de les 
habitacions OB OB OB RE OB RE RE OB 

Senyalització de portes i finestres de vidre amb adhesius (a l’alçada dels 
ulls: 1,50 m adults / 0,80 m nens) OB OB OB OB OB OB OB OB 

Panells informatius amb programació d’activitats dirigides als infants (sense 
xinxetes, grapes o materials de risc) OB OB OB OB OB OB OB OB 

Mecanismes de seguretat als endolls de les habitacions i les zones comunes 

fins a 1 m d’alt (es poden incorporar protectors) OB OB OB OB OB OB OB OB 

Informació i senyalització de normes d’ús i perills OB OB OB OB OB OB OB OB 

Senyalització i tancament de desguassos, filtres i maquinària OB OB OB OB OB OB OB OB 

Si hi ha ascensor: normes de bon ús visibles. Tenir sistemes de seguretat (si 
hi ha sensors, col·locats a alçada màx. de 80 cm) OB OB OB OB OB OB OB N/A 

Seguretat a balcons i escales principals: fins a 6 m d’alt, baranes de 0,90 m 
d’alçada; més de 6 m d’alt, baranes superiors a 1,10 m d’alçada OB OB OB OB OB OB OB OB 
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REQUISITS DELS ALLOTJAMENTS  

H
 i 

H
A

 3
-5

* 
i G

L 

H
 i 

H
A

 1
-2

* 
 

A
P

A
R

T
A

M
EN

TS
 

TU
R

ÍS
TI

C
S 

P
EN

SI
O

N
S 

H
U

T 

R
U

R
A

L 

A
LB

ER
G

 

C
À

M
P

IN
G

 

Seguretat a balcons i escales principals: si hi ha barrots, amplada màxima 
10 cm. Els horitzontals evitaran l’efecte escala. No es permeten punts de 
recolzament inferiors a 50 cm OB OB OB OB OB OB OB OB 

Disposar d’habitacions adaptades per a famílies amb nens (comunicades, 
quàdruples, tipus apartament, etc.) RE RE OB RE OB RE RE N/A 

Si disposa de minibar amb begudes alcohòliques: hi ha d’haver un sistema 
de tancament OB OB  OB OB OB OB OB OB 

Si hi ha piscina: terra no lliscant, elaborat amb materials homologats OB  OB OB OB OB OB OB    OB 

Si hi ha piscina infantil: fondària màxima 70 cm, d’acord amb normativa 
vigent (indicada a la zona de bany) OB OB OB OB OB OB OB OB 

Si disposa de piscina: avís si hi ha o no vigilància/socorrista en lloc visible OB OB OB OB OB OB OB OB 

Si la piscina és de més de 200 m
2
 de superfície: servei de socorrista 

obligatori. (No aplica en el cas d’allotjament rural) OB OB OB OB OB N/A OB OB 

Vetllar per l’òptim estat de neteja, manteniment i conservació de totes les 
instal·lacions OB OB OB OB OB OB OB OB 

ESPAI INFANTIL 
(Disposar d’espai infantil únicament és obligatori en hotels i HA de 3-5* i GL i càmpings) 

Espai segur destinat als jocs: mobiliari adequat per als infants i materials 
homologats 
En el cas d’HUT, rural i alberg, no aplica si no n’hi ha OB RE RE RE RE RE RE OB 

Si hi ha espai infantil: terres de materials tous, homologats, no tòxics OB OB OB OB OB OB OB OB 

Si hi ha espai infantil: columnes i cantonades protegides, portes adaptades 
per evitar pinçaments de dits  OB OB OB OB OB OB OB OB 

Si hi ha bany: adaptat a mides infantils, en cas contrari cal incorporar un 
tamboret. Si disposa de tanca, ha de ser inaccessible per als nens OB OB OB OB OB OB OB OB 

Disposar de jocs i joguines a l’establiment OB OB OB OB OB OB OB OB 

Disposar de llibres i contes a l’establiment OB OB OB OB OB OB OB OB 

SERVEI DE RESTAURACIÓ 
(Disposar de servei de restauració únicament és obligatori en hotels i HA de 3-5* i GL i càmpings; en la resta de casos no aplica si no 
n’hi ha) 

Disposar de nombre suficient de cadires i trones adaptades OB OB OB OB OB OB OB OB 

Disposar de pitets OB OB OB RE OB RE RE OB 

Disposar de menú infantil amb beguda i postres inclosos en el preu. En cas 
d’oferir bufet lliure es dóna per complert aquest requisit 
En el cas de pensions, rural, alberg i càmping, no aplica si no hi ha servei de 
restauració OB OB N/A OB N/A OB OB OB 

Si disposa de bufet per a nens: tenir aliments saludables i adaptats RE RE N/A RE N/A N/A RE RE 

 
 

Requisits recomanables: 
Caldrà complir com a mínim el 60% dels requisits recomanables. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Annex 6.  Banners per incorporar a les webs, en 4 formats 











 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Catàleg de guies titulats que operen a les comarques del Pallars 

• Resum de les reunions amb l’Institut de La Pobla de Segur 

 
 
 
 
 

 

 
Annex 7.  Institut de La Pobla de Segur 



Per crear la 
teva experiència
a mida, contacta'ns  

turisme@lapobladesegur.cat

professionals del Pallars

Els guies



GUIES  
de muntanya

Cesc Capdevila i Torrell
 Especialitats: Guia de mitja muntanya

 Temporada: Tot l’any

 Idiomes: català, castellà, anglès Nº ROPEC: 024327

info@ramatdecamins.cat Municipi: Soriguera

www.ramatdecamins.cat 627 70 62 47

Sóc guia de mitja muntanya, combinant-ho amb els guiatges de fauna 
(observació de mamífers i ocells). Els meus guiatges tenen una ves-
sant didàctica molt important, ja que sóc guia interpretador del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu. Apart gestiono la ruta de senderisme Ramat de Camins, 
intentant potenciar l’ús del ruc català com a traginer i company de 
viatge.

Activitats: Rutes de senderisme. Rutes de fauna. La Brama del cérvol

GUIES  
de muntanya

Txema Arteta Ariz
 Especialitats: Guia de mitja muntanya i barrancs

 Temporada: Tot l’any

 Idiomes: català, castellà, anglès Nº ROPEC: 016884

info@guiesvallfosca.com Municipi: La Pobla de Segur

www.guiesvallfosca.com 626 53 25 11/ 629 57 63 52

Guies Vall Fosca és una empresa dirigida per professionals amb més 
de 15 anys d’experiència. Estem especialitzats en activitats esporti-
ves a la natura, en el guiatge i la interpretació del paisatge. Treballem 
en grups reduïts per oferir un tracte personal i familiar i garantir que 
l’experiència viscuda sigui del tot satisfactòria. 

Activitats d’estiu i d’hivern: descens de barrancs, senderisme, vies fe-
rrades, tir amb arc, guiatge en btt, ascensions, excursions en raquetes 
de neu i esquis de muntanya, cursos sobre neu i allaus, entre altres 
serveis. Guia Interpretador del Parc Nacional. 

GUIES  
de muntanya

Sidarta Gallego Solís
 Especialitats: Guia d’alta muntanya, escalada, barrancs i esquí de muntanya

 Temporada: Tot l’any
 Idiomes: català, castellà, anglès, francès Nº ROPEC: 016129

info@guiasvalldeboi.com Municipi:  Vall de Boí

www.guiasvalldeboi.com 699 38 37 29

Deixa’t portar per les emocions, tant si el que t’agrada és lliscar per 
divertits tobogans en els barrancs, ascendir o escalar cims solitaris 
per escoltar el silenci dels vents, o conèixer valls salvatges a l’hivern 
amb esquis o raquetes. Tracte personalitzat i grups reduïts. 

Activitats d’estiu: barrancs, ascensions, escalada, crestes.Carros de 
foc a l’estiu, caminant o crestejant (Carros de roc)

Activitats d’hivern: raquetes, esquí de muntanya, alpinisme, escalada 
en gel. Carros de foc amb raquetes, esquis (Carros de neu). 



GUIES  
de muntanya

Richard Griffeth
 Especialitats: Guia de mitja muntanya, escalada i barrancs

 Temporada: Tot l’any
 Idiomes: castellà, anglès Nº soci AEGM: 1094 

bigtimeaventura@gmail.com Municipi:  La Pobla de Segur

www.bigtimeaventura.com 644 22 89 70

Són en Richard. He creat Bigtime Aventura, una empresa de turisme 
actiu i aventura. M’especialitzo en vacances actives a través d’esports 
de natura a la muntanya. Ofereixo diverses activitats com escalada, 
barranquisme, via ferrata, senderisme, crestes i raquetes de neu. 
Aventures d’un sol dia o de diversos dies, totes es poden fer a mida 
d’acord amb el nivell i desitjos de cadascú. 



EPICENTRE
CENTRE DE VISITANTS 
DEL PALLARS JUSSÀ
Pg. del Vall, 13, 25620 Tremp 
Tel. 973 653470 
epicentre@pallarsjussa.cat 
www.pallarsjussa.net

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR 
OFICINA DE TURISME 
Av. Verdaguer, 35 
25500 La Pobla de Segur
Tel. 973 68 02 57
turisme@lapobladesegur.cat 
www.lapobladesegur.cat 

Contacte: 

Edita:

   

Amb el suport de: 

      

                

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local
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Assistència tècnica  
per a la valorització turística de l’espai protegit de Collegats al 

Pallars Jussà 
 

 

Reunió 4 maig 2017 
Inici:  16.15.  Durada 1h30 
Assistents: 
Institut de Pobla: Ramon Jordana 
Consell Comarcal: Ramon Iglesias 
Ajuntament de Pobla de Segur:  Marc Baró, Núria Farrús, Quim Portet 
DCB: Inma Ballbé  
 

 

Noves oportunitats de creació d’ocupació a l’entorn de Collegats-
Boumort i del turisme actiu en espais d’interès natural 

 

S’explica la proposta que es va fer al SOC en aquesta acció, concretament: 

Ateses les oportunitats de crear més activitat turística a l’entorn d’aquests 
espais assegurant un equilibri entre la seva conservació i el seu aprofitament 
turístic, així com les possibilitats que això genera de crear nous perfils laborals, 
es proposa donar suport a l’INS de Pobla de Segur amb formació més concreta 
en emprenedoria, creació de noves empreses a la comarca, tendències dels 
mercats vacacionals i del turisme responsable, etc.  

L’objectiu és que els nois i noies que acaben les titulacions i estiguin interessats 
a quedar-se a la zona perquè hi veuen potencial, rebin recolzament de com fer-
ho. 
 
Les activitats a realitzar es concreten en: 

- 2 reunions amb l’equip directiu de l’Institut per al disseny i seguiment de les 
accions. 

- sessions d’acompanyament individualitzat o en grup per atendre 4-6 
alumnes durant la durada del projecte. (12-14 hores). 

 

La metodologia proposada:  

- 2 reunions amb l’Institut de La Pobla de Segur per a la incorporació de 
sessions de formació en emprenedoria i tendències vacacionals. 

- 12-14 hores per atendre 4 – 6 alumnes en aquesta formació més específica. 

Ramon Jordana explica que el tema de “desenvolupament professional” és el que 
queda més coix i per aquest motiu han introduït algunes sessions de comerç i 
màrqueting. Núria Martí hi va per explicar temes de com funciona la venda de 
productes, etc. i també s’han incorporat a alguns mòduls (Alta muntanya, mitja 
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muntanya, barrancs, escalada, ) unes 3-5 hores amb una altra experta en temes de 
muntanya i assessora en turisme. 

Un dels alumnes que va sortir de l’Institut ha creat www.rutespirineus.cat  Tots 
coincidim en què és una iniciativa molt interessant i que sembla que està 
funcionant també molt bé. 

Es comenta el tema de titulacions per saber si hi ha registre obert de titulats. 

• Bicicletes, no es fa a l’Institut. És formació CAFEMN. A l’Escola Agrària del 
Pallars s’imparteix. 

• La formalitat per poder exercir professionalment és inscriure’s al Registre 
Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC). És gratuït i des de 
l’Institut se’ls dóna el document per fer-ho a qualsevol de les delegacions. 
Serveix per tot Catalunya. 

• No hi ha associació de professionals a nivell català. Els guies s’associen 
a www.aegm.org Associació Espanyola de Guies de Muntanya on paguen 
una quota. La cerca de professionals és per províncies, a Lleida hi ha 60 
inscrits. 

• A nivell europeu, hi ha la UIMLA i la  UIAGM  . Pagant la quota de l’AEGM ja 
ets socis de la UIMLA. 

• Per exercir, necessiten una RC anual o per sortida. La mateixa AEGM la 
tramita. 

Es parla de quins podrien ser alguns estudiants/ex-estudiants que podrien ser 
interessants a participar, tot i que alguns s’estan dedicant a altres activitats 
professionals i no se sap si poden estar interessats. 

• Pau Soto 

• Joan Viñuales 

• altres a determinar 

 

Des de l’Institut disposen d’una base de dades molt complerta però que consideren 
que haurien de fer-ne més ús per donar suport a la incorporació dels alumnes a la 
professió. La major part els contracten empreses, en molts casos treballen a França 
on els guies de muntanya estan molt ben valorats. 

Creu que seria important i que alguns productes actuals haurien d’anar 
acompanyats amb guies com són alguns trams del Cinquè Llac, tant per seguretat 
com per a un major gaudi dels visitants. 

  

 

http://www.rutespirineus.cat/
http://www.aegm.org/
http://www.uimla.org/cms/
http://www.ivbv.info/es/
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Es proposa a Ramon Jordana fer una acció conjunta per invitar als alumnes/ex-
alumnes a incorporar-se a l’acció: 

• Demanar-los autorització per incloure’ls en una llista pública de guies 
titulats per l’Institut.  El model podria ser com els què publiquen els Parcs 
naturals regionals de França, amb la marca “valeurs du 
Parc”  http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc  (a partir de 
la plana 38) en què hi ha una foto i una petita descripció molt “friendly”. En 
el cas de Collegats, es podria posar “titulats de l’Institut...” 

Aquesta relació segurament es podria integrar en diversos llocs:  com a 
complement al catàleg de Collegats/Boumort; en la web del Consell 
Comarcal com un nou apartat de guies,... s’hauria d’acabar de veure. 

• Explicar la possibilitat d’assessorament en temes de mercats de vacances, 
disseny, promoció i comercialització de productes. 

Ramon Iglesias i DCB prepararan el mail a enviar. 

Un cop hagin acceptat, la coordinació es farà directament a través de DCB pels 
assessoraments. 

 

 

  

 

 

 

 

http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
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Assistència tècnica  
per a la valorització turística de l’espai protegit de Collegats al 

Pallars Jussà 

Reunió 9 novembre 2017 
Inici:  16.00.  Durada 30’ 
Assistents: 
Institut de Pobla: Ramon Jordana 
DCB: Josep Capellà i Inma Ballbé. Col·laborador al territori: Quim Portet 

Noves oportunitats de creació d’ocupació a l’entorn de Collegats-
Boumort i del turisme actiu en espais d’interès natural 

S’explica a Ramon Jordana quins han estat els alumnes que s’han anat posant en 
contacte, els temes tractats i les possibilitats de tirar endavant els seus 
projectes. En total han estat 7 alumnes i 1 més ha estat en contacte però no troba 
disponibilitat a les diverses propostes que se li han fet per quedar. S’havia previst 
assessorar a entre 4 i 6 alumnes. 

Des de DCB l’experiència ha estat molt positiva, l’interès per part dels alumnes molt 
elevat.  Queden pendents encara alguns alumnes que no han tingut disponibilitat 
en els mesos anteriors. Ramon Jordana ens explica les característiques de 
l’especialització d’aquests alumnes, que ell coneix. 

També es torna a explicar el tema de fer un directori de guies titulats. Està pendent 
de decidir el disseny però es proposa continuar en la línia del què s’ha fet per 
Collegats-Boumort. 

Finalment, se li explica que una possible continuació del projecte s’ha demanat al 
SOC per al 2018 centrat en el turisme de fauna. Per tant, ampliarà l’abast de les 
possibilitats que tenen els alumnes de l’Institut ja que molts dels que s’han 
entrevistat tenen clar que l’activitat esportiva ha d’anar vinculada al territori de 
qualitat en què es desenvolupa. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Cris Bermejo 

2. Richard Griffeth  

3. Jordi Delgado  

4. Juan Viñuales 

5. Ferran Anguiano 

6. Albert Blázquez 

7. Cesc Capdevila 

 
 
 
 

 

 
Annex 8.  Resums dels assessoraments realitzats als alumnes 

de l’Institut  
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
CRIS BERMEJO 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
12 JUNY, 4:00 PM 
 
 
ASSISTENTS 
CRIS BERMEJO  676.525.053  bermejocasals@hotmail.com  
INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Està treballant a una llibreria de Pobla. Té experiència en guiatge i voldria valorar la possibilitat de 
dedicar-s’hi. 
 
Expliquem la necessitat de definir a quins segments de públic vols preparar un producte. No tot serveix 
per a tothom.. Enviem una fitxa que ajuda en aquest sentit.  
 
Empreses/exemples que poden ajudar a dissenyar i comunicar productes: 
 

• Jordi Sargatal... concepte de “seducció”. Link a un article a EL PUNT 
 

• Revista DESCOBRIR  i suplement semestral EXPERIÈNCIES. 
 

• Empresa: Trescàlia, a la Garrotxa 
 

• Producte a Boumort:  http://www.outdooradventour.com/portfolio-items/la-gran-aventura-del-
pirineo/ 
 

• Daucat- agencia de viatges temes natura 
 

• Ramat de camins. – Cesc Capdevila. 
 

Manual del professor Xavier Font.  Obre les portes     http://act.gencat.cat/wp-
content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf 

 
Intentar anar informant de les activitats que vols fer  a possibles “prescriptors”,  per conèixer, 
presentar-se, ... 
 

• Jordi Castilló – Estació Biològica 
• Sònia - Oficina de Turisme de Pobla 
• Nuria Farrús-Quim Portet – Ajuntament de Pobla 
• Mireia Font – Casa Leonardo 
• Alba Serra de Hotel Terradets i Bea, la recepcionista 
• Consells Comarcals, IDAPA  per veure cursos de xarxes socials. “storytelling”, 
 

 
 
Per a la comunicació:  
 
Anar seguint xarxes socials de ARA LLEIDA i de CATALUNYA EXPERIENCE. També de “Travindy” 
https://www.travindy.com/es/que-es-travindy/   el twitter  @Travindy_ES  
  
Anar recollint bones fotos amb gent per quan vulguis promocionar les teves activitats. 

 

mailto:bermejocasals@hotmail.com
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/-/648837-la-seduccio-de-les-cigonyes.html
http://www.outdooradventour.com/portfolio-items/la-gran-aventura-del-pirineo/
http://www.outdooradventour.com/portfolio-items/la-gran-aventura-del-pirineo/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
https://www.travindy.com/es/que-es-travindy/
https://twitter.com/Travindy_ES
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Xarxes socials més importants en el cas de guies, potser  twitter  i sobretot INSTAGRAM. ... però 
sobretot mirar de fer cursos específics, fins i tot online. 
 
 
Recordar que en Quim Portet va enviar un qüestionari per poder fer un recull dels guies 
certificats al Pallars Jussà. El trobaras a https://goo.gl/forms/Rs8EXbHXTWt0C3S03  
 
L’exemple és la publicació  http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc   “Les professionals 
de la nature” 
 
 
  
Mail de 20 de setembre de la Cris: 
 
Sóc la Cris, de Pobla. 
 
M'ha costat molt ficar-me amb lo de les xarxes socials, però he fet un  primer pas, m'he obert un 
compte a twitter , amb el nom : Amunt Pallars, de moment encara no he publicat res però ja us 
segueixo... 
 
Pel que fa al públic q vull arribar, he escollit famílies, sèniors i parelles tot i q com t vaig comentar estic 
oberta a tothom, jejeje!! 
 
Les sortides, inicialment serien de dia, poder alguna de dos dies, ja sigui per què es un taller amb part 
pràctica i teòrica o pq ens quedem a dormir en un refu. Però ja et dic per començar crec q el millor és 
de dia o mig dia. 
 
Em vas comentar que el següent era l'instagram,  quan el tingui t'ho faig saber. 
 
 
Desembre 2017 
 
Trobada amb la Cris a la botiga on treballa. Està avançant en el tema xarxes socials però li està costant 
molt. L’animo a anar definint els productes. 
 
 

 

  

 

https://goo.gl/forms/Rs8EXbHXTWt0C3S03
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
RICHARD GRIFFETH 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
11 JULIOL, 10:00 A 11:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
RICHARD GRIFFETH 
INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 

REUNIÓ VIA SKYPE  

• Tema autónomos y “gestoría”. Estoy a la espera de respuesta de mi gestor, pero 
pregunta también por tu parte.    www.estrangeria-advocats.com 

• La formalitat per poder exercir professionalment és inscriure’s al Registre Oficial de 
Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC). És gratuït i des de l’Institut se’ls 
dóna el document per fer-ho a qualsevol de les delegacions. Serveix per tot 
Catalunya.  

   http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Registre-Oficial-de-Professionals-de-
lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

• Primer contacto con las 3 empresas que sabemos que trabajan bien y con 
ingleses/americanos 

o Outdoor Adventour   - Pepo Foz   pepo.foz@outadventour.com.  Producto 
“especial”   http://www.outdooradventour.com/portfolio-items/la-gran-
aventura-del-pirineo/  

La Rafting co 
o Roc roi. Lluis Rabaneda.   rocroi@rocroi.com 

o http://www.pyreneestrips.com/     Nueva agencia en Tremp... pero que 
detrás hay expertos en geología que trabajan en el Pallars con grandes 
empresas. 

• COMO HACER LA PRESENTACIÓN A ESTAS EMPRESAS 
 

Link a llibre amb els guies del parc natural regional Pyrenées Catalans  .. y ... 
imaginar algo como   http://www.turismesiurana.org/es/abismos-y-equilibrios 

• En paralelo: 
 

o Perfil de Twiter, Instagram  
o Ir conectando ... con los perfiles de las direcciones de la gente del 

Pallars:  LOS DE VIU JUSSA + AGENCIAS DEL MAIL + SOCIOS 
ADVENTURE TRAVEL  
 

• Haré mail a Mike Lockwood...   hace una salida en Casa Leonardo... 
http://casaruralvallfosca.com/portfolio-item/vacances-de-natura-la-flora-i-fauna-
del-pirineu-des-de-molt-a-prop/ 

 

http://www.estrangeria-advocats.com/
http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://esport.gencat.cat/ca/tramits/tramit/Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?category=74730908-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
mailto:pepo.foz@outadventour.com
http://www.outdooradventour.com/portfolio-items/la-gran-aventura-del-pirineo/
http://www.outdooradventour.com/portfolio-items/la-gran-aventura-del-pirineo/
mailto:rocroi@rocroi.com
http://www.pyreneestrips.com/
http://www.turismesiurana.org/es/abismos-y-equilibrios
http://casaruralvallfosca.com/portfolio-item/vacances-de-natura-la-flora-i-fauna-del-pirineu-des-de-molt-a-prop/
http://casaruralvallfosca.com/portfolio-item/vacances-de-natura-la-flora-i-fauna-del-pirineu-des-de-molt-a-prop/
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• La otra semana que programa Mireia es con Evarist March  
www.naturalwalks.com   http://casaruralvallfosca.com/portfolio-item/vacances-
entre-herbes/  

• Haré otro mail a Evarist March  www.naturalwalks.com 
 

Recordar:   

ejemplos de operadores de turismo de naturaleza: 

 - pura aventura 

- families worldwide 

- muy buenos comunicando: www.inntravel.co.uk.  Programan en Sierra de 
Aitana.  Ahora sube Espadan y Calderona 

- Explore!   www.explore.co.uk 

- Peregrine  - Australia, operan en toda Europa 

 - http://www.corkforest.org/barktobottle/ 

agencia española que comercializa:  two birds one stone 

WEBS Y COMUNICACIÓN (CURSOS) 

 

• Montserrat Peñarroya y Helena Casas 
• Empresa de comunicación  Kiribatis 

 

  

 

http://www.naturalwalks.com/
http://casaruralvallfosca.com/portfolio-item/vacances-entre-herbes/
http://casaruralvallfosca.com/portfolio-item/vacances-entre-herbes/
http://www.naturalwalks.com/
http://www.inntravel.co.uk/
http://www.explore.co.uk/
http://www.corkforest.org/barktobottle/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
FERRAN ANGUIANO 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 6:00 PM 
 
ASSISTENTS 
FERRAN ANGUIANO (637 97 85 01; ferran84@hotmail.es) 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Titolació de barrancs, mitja muntanya... 
PIOLET i Guies Vall Fosca 
Té interès en BTT i formar-se professionalment 
 
Fa competició amb BTT – Enduro  
 
- sortides tranquil·les.  Té la proposta de fer la Volta a Boumort en e-bike.  Passar per pistes amples, 
tot i que el futur va pels senders. 
  Voldria començar a treballar per  recuperar algun camí perdut 
  Exemples: Zona 0 (Aínsa) i Puro Pirineo (Castejón de Sos) 
- proves de categoria ENDURO, poden portar fins a 400 persones 
 
Actualment, vol dedicar-se a obrir els camins, registrar el nom, segurament BIKE PALLARS –  
 
Ensenyem l’empresa amb base a Osor. (té títol d’agència de viatges) 
www.pureriding.eu   Jordi Garcia.  Valdria la pena informar-se de les dificultats que han tingut. 
 
En la web de pureriding, entenem que seria bo posar més evident l’apartat  “qui som?”, i posar en 
valor el coneixement i respecte de l’entorn 
Així com  testimonis de clients... ajuda molt a vendre. 
De moment vol començar amb clientela coneguda, i pels camins que se sap que no hi ha problema. 
 
Recomanacions: 
 

• Itineraris + canyeros. Han de passar per llocs que es tingui la seguretat que s’hi pot fer. 
• Informar del tema geològic amb GEOPARC – Guillem Puras 
• Se li proposa de parlar amb el director de la Reserva de Boumort.  Jordi Palau  

jpalaup@gencat.cat  
• Presentar-se a 

o Consell Comarcal. Area de Turisme. Ramon Iglesias 
o Viu Jussà.  www.viujussa.cat   Plataforma de difusió també entre les propies empreses 

del Pallars. 
o Ajuntament de La Pobla.  Núria Farrús, Marc Baró i Quim Portet. Centre BTT a l’Estació 

que s’està remodelant. 
 

Com crear producte? 
Ensenyem algunes diapos de creació de producte que utilitzem en formacions. Veure pdf adjunt al 
mail. 
 
És important que es visualitzien productes també per experimentants – perquè és una acreditació per 
la gent que no ho és tant o que hi vol començar.   
 
De totes maneres, mostrar la plana web de forma que cada tipus de públic s’hi vegi identificat. 

 

 

mailto:ferran84@hotmail.es
http://www.pureriding.eu/
mailto:jpalaup@gencat.cat
http://www.viujussa.cat/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
Càmbium ECO 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 4:00 PM 
 
 
ASSISTENTS 
JORDI DELGADO (677 60 11 52; jordidelgadogranados22@gmail.com) 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Josep Capellà introdueix el programa d’assessoraments en el marc del suport al desenvolupament local 
“7 comarques”. 
Les tendències dels mercats turístics van a la concreció. Que els clients puguin veure què poden fer 
“experiències” “idees d’estada” .. 
 
Jordi Delgado: ambientòleg i tècnic de mitja muntanya. Educació ambiental: no es defensa el què no es 
coneix, cal més formació. 
 
Interès en projecte educatiu (pensat per escoles principalment) però també activitats de guiatge. 
 
Xarxes socials:  @cambium_eco     mirant per sobre, pensem que seria bo incorporar “persones”, que 
s’identifiqui  hi ha al darrera del perfil .. i si voleu “vendre territori” també explicació d’on sou.. 
 
 
 
ACORDS 
 
 
Enviem  

• Metodologia de creació de producte. (pdf adjunt) 
 

• Link a la publicació amb què es presenten els guies del Parc Regional des Pyrénées Catalans   
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc  veure apartat: Les professionnels de 
pleine nature. 

• Web d’un antic guía de La Balaguère, assentat a Ordesa.. fins i tot té un apartat de “amics” 
amb allotjaments, altres guies, … http://gerard.caubet.org/  
 

• Exemples de webs interessants d’empreses d’educació ambiental (de diversos tipus) 
o http://www.obagaactivitats.cat  

o http://trescalia.com/   d’empresa d’educació ambiental… a agencia de viatges receptiva 
“certificada amb la Carta Europea del Turisme Sostenible” 

o http://www.planctondiving.cat  mira l’apartat de “family-friendly”.  Combinen treballs 
tècnics de seguiment de flora, fauna… amb educación ambiental i activitats 
“turístiques" 

o https://www.medaqua.com/ca/escoles   2 centres de busseig que fa anys van ampliar 
les activitats amb activitats d’educació ambiental 
 

o http://www.terramar.org/   Empresa d’educació ambiental + guiatges culturals amb 
molta trajectòria al darrera, als parcs naturals de Girona. 

o http://www.codoleducacio.com/codoleducacio/inici.html   Empresa especialitzada en 
sortides per escoles, a la zona de Tarragona i Reus.   

 

mailto:jordidelgadogranados22@gmail.com
https://twitter.com/cambium_eco
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
http://gerard.caubet.org/
http://www.obagaactivitats.cat/
http://trescalia.com/
http://www.planctondiving.cat/
https://www.medaqua.com/ca/escoles
http://www.terramar.org/
http://www.codoleducacio.com/codoleducacio/inici.html
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o A nivell internacional, webs d’entitats ambientalistes tan reconegudes com 

National Trust.  No et pots comparar però sí pot donar idees com 
 
https://www.nationaltrust.org.uk/for-families  o https://www.nationaltrust.org.uk/50-
things-to-do  
 
o Royal Society for Protection of Birds  https://ww2.rspb.org.uk/fun-and-learning/  
 

Pensar en la Societat Catalana d’Educació ambiental!  www.scea.cat  
 

 
• Productes per escoles que relacionin medi natural i sostenibilitat 

 
Crec que tots els productes que promouen les webs citades, ho fan…  
 
Productes interessants d’agencies de viatges franceses de senderisme  : 
 
http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-
famille.html  
 
https://www.france-randonnee.fr/randonnees/specifiques/rando-enfants--10.html   
 
Un producte de TArannà (agencia de turisme sostenible)  al Ripollès … amb una empresa 
d’educació ambiental   https://www.taranna.com/docs/pdf/ripolles_ecoturismo_taranna002.pdf  

 
 
 
Més endavant, quan tingui ja productes per vendre, passarem suports per com arribar al mercat. 
 

  

 

http://www.nationaltrust.co.uk/
https://www.nationaltrust.org.uk/for-families
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://ww2.rspb.org.uk/fun-and-learning/
http://www.scea.cat/
http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-famille.html
http://www.zigzag-randonnees.com/2105/pyrennees-animaux-et-fleurs-des-pyrenees-en-famille.html
https://www.france-randonnee.fr/randonnees/specifiques/rando-enfants--10.html
https://www.taranna.com/docs/pdf/ripolles_ecoturismo_taranna002.pdf
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
JUAN VIÑUALES 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 6:00 PM 
 
 
ASSISTENTS 
JUAN VIÑUALES (606 61 27 67; juan.vinuales.marquina@gmail.com) 
INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
S’introdueix el programa d’assessoraments en el marc del suport al desenvolupament local “7 
comarques” que lidera el Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
 
Les tendències dels mercats turístics van a la concreció. Que els clients puguin veure què poden fer a 
través d“experiències” “idees d’estada” . 
 
Juan Viñuales: curs de mitja muntanya, espeleo. 
 
S’estan fent “catàlegs” per posar en valor zones determinades com el de Collegats-Boumort. Veure la 
plana web de l’ajuntament amb el material que s’ha generat, a sota de tot, els catàlegs de productes. 
http://www.lapobladesegur.cat/turisme/llocs-interes/collegats 
 
Posar-se en contacte amb Viu Jussà per mirar d’associar-se i incorporar presentació de l’empresa i 
productes al seu catàleg online i en paper  www.viujussa.cat  
 
Com es fa per crear producte?  Adjuntem un pdf amb un extracte d’un curs que fem. També li hem 
donat un full que s’utilitza en els “tallers” en els què s’analitzen productes que ja es comercialitzen. 
Recordar que en dissenyar el producte, s’ha de pensar molt bé a qui anirà adreçat, també per la 
comunicació. 
 
Important el tema de com comunicar “màrqueting” de turisme responsable  (recordar la importància de 
fer i comunicar temes de “sostenibilitat i responsabilitat social de l’empresa”.   
Pot ser d’utilitat com a eina bàsica i fàcil d’aplicar moltes de les coses  http://act.gencat.cat/wp-
content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf    
Si pots, anar seguint també les xarxes socials de www.travindy.es   
 
Fer xarxa amb altres empreses que facin coses similars.  Val més associar-se, treballar conjuntament 
ja que ajuda a posicionar tot el territori. Veure per exemple com ho fan associacions franceses 
d’agències de senderisme en què cada una s’especialitza en una zona i venen conjuntament. 
 
www.vagabondages.com   o  www.sentiers-croises.com  
 
En el cas dels guies, recordar que hi ha el compromís de fer u na presentació conjunta en un document 
tipus el del Parc Naturel Regional des Pyrénées catalans:  
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc  veure apartat: Les professionnels de pleine 
nature.     D’aquí el formulari que us va enviar en Quim fa uns dies:  link al formulari 
 
Presentar-se amb les activitats quan les tinguis més desenvolupades a : 
 

• Sònia - Oficina de Turisme de Pobla 
• Nuria Farrús-Quim Portet – Marc Baró:   Ajuntament de Pobla 

 

mailto:juan.vinuales.marquina@gmail.com
http://www.lapobladesegur.cat/turisme/llocs-interes/collegats
http://www.viujussa.cat/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://www.travindy.es/
http://www.vagabondages.com/
http://www.sentiers-croises.com/
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
https://goo.gl/forms/Rs8EXbHXTWt0C3S03
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• Consells Comarcals (al Jussà Àrea de Turisme Ramon Iglesias) 
• IDAPA  per que t’invitin a cursos o accions que vagin fent… 

 
A més de les empreses de la zona: allotjaments, agències de viatges, fins i tot altres guies, .. 
 
Alguns models dels què hem parlat. ... o no: 
 

• www.deltapolet.com    un veritable “patriarca” de la conservació del Delta de l’Ebre. Fa anys 
que fa guiatges a mida per la zona, descobrint aquells llocs que sol és imposible veure’ls. 
 

• Revista DESCOBRIR. Hi ha hagut diversos números sobre el Pallars, es poden trobar fàcilment 
a les biblioteques..  i per descripció del producte, cada 6 mesos té una revista 
http://www.descobrir.cat/ca/revista-experiencies.php   a un preu reduït. Va molt bé per 
descriure activitats, coses a fer… adreçat a públic de proximitat. 
 

• Agència de viatges de senderisme anglesa www.inntravel.co.uk  de “slow tourism” .. i per gent 
seniors...  Important la comunicació que fa en temes de sosstenibilitat.. i sobretot com 
presenta els productes (títol, text curt, 3 coses a destacar, fotos… ) i en altres pestanyes, la 
descripció complerta, preu … i “recomanacions”. 
De moment no pots arribar aquí però anar-ho fent servir de model. 
 
 

 
DOCUMENTACIÓ PREPARADA 
 
Links anteriors  
Pdf amb extracte curs de creació de producte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

http://www.deltapolet.com/
http://www.descobrir.cat/ca/revista-experiencies.php
http://www.inntravel.co.uk/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
ALBERT BLÁZQUEZ 
 
678341684   arturet87@gmail.com 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 14 DESEMBRE, 11:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
INMA BALLBÉ 
 
 
TEMES TRACTATS 
 
 
S’introdueix el programa d’assessoraments en el marc del suport al desenvolupament local “7 
comarques” que lidera el Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
 
Les tendències dels mercats turístics van a la concreció. Que els clients puguin veure què poden fer a 
través d“experiències” “idees d’estada” . 
 
S’estan fent “catàlegs” per posar en valor zones determinades com el de Collegats-Boumort. Veure la 
plana web de l’ajuntament amb el material que s’ha generat, a sota de tot, els catàlegs de productes. 
http://www.lapobladesegur.cat/turisme/llocs-interes/collegats 
 
 
Titolació: Tècnic de mitja muntanya, guia acreditat del Parc Nacional. 
 
Treballa a l’empresa familiar: hotel i restaurant.  Pel restaurant, està tirant endavant l’hort, de moment 
pot proveir pels sopars. Interessant integrar-ho també en la comunicació de les accions sobre 
“sostenibilitat” 
 
Interès a promocionar productes “packs de cap de setmana” en temporada baixa per descobrir 
l’entorn.  Tipus de clients: parelles joves, grups de fins a 6 persones aprox. 
 
Com agències, havia pensat en proposar-ho a ESTIBER. És molt bona idea, veure abans bé com 
estructuren els productes en altres zones i preparar arguments de per què poden estar interessats en 
la seva. 
 
Gestió de la plana web. Li fa JK Marketing, de La Pobla. Pensar en accions de “storytelling”, explicar 
l’inici, l’arrelament al territori, la creació de noves activitats adreçada als visitants per fer-los sentir 
com a “locals”.    
 
Dubte de si fer 2 webs separades o integrar les activitats guiades dins de la de Ca l’Arturo.  Hi ha 
diverses opinions, ensenyem web ATMA (amb dos entrades, al càmping i a l’empresa de bicicletes).  
Veure recomanacions Montserrat Peñarroya... i fins i tot se li podria fer consulta (informació a l’apartat 
de documentació) 
 
Bicicletes elèctriques. Està pensant a tenir-ne per als clients. Li comento que seria bo si abans parla 
amb gent que treballen en el tema, fins i tot per recomanacions de quines marques, o compres de 
segona mà.  A la zona de Girona coneixem a  
 

• ATMA – Josep Planellas. Centre Logístic de Bicicletes. Olot. www.atma.cat   (conjuntament amb 
un camping que gestionen) que porta a  www.bicicletes.atma.cat  

• CICLES JK -  Jaume Kleiner  http://www.ciclesjk.com  
 

 

mailto:arturet87@gmail.com
http://www.lapobladesegur.cat/turisme/llocs-interes/collegats
http://www.atma.cat/
http://www.bicicletes.atma.cat/
http://www.ciclesjk.com/
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A Terres de l’Ebre (empresa més petita però molt activa per tirar endavant la promoció conjnta de la 
Via Verda de Val de Zafán): 
 

• Vicent Ibanyez   http://www.estaciodebenifallet.com/   vibanyez@amfivia.com   telf. +34 647 
548 843   
 

Explicacions sobre el projecte transfronterer GPS Tourism  en què participen els 2 Pallars + 3 socis 
francesos, basat en mobilitat sostenible.  www.gpstourism.eu (en desenvolupament).   Es vol treballar 
seguint models de la xarxa Alpine Pearls.  (veure links a sota) 
 
 
Informació sobre tendències dels mercats: 
 

• % població que no té cotxe en grans ciutats europees,... 

• Associació “Adventure Travel Trade Association” – incorporació de la gastronomía i visites a 
cellers com una part important de les experiències turístiques   
https://www.adventuretravel.biz/  

  
 
 
DOCUMENTACIÓ PREPARADA 
 
 
Exemples que es presenten: 
 
• Mas del Joncar a Sant Pere Pescador.  Només 8 habitacions.. i un munt de propostes d’estada que 

comercialitza a través de molts canals diferents. www.masdeljoncar.com  

• Video de la casa rural “L’Espantayu”  https://www.youtube.com/watch?v=3R3uc2ErHP4     

Llegeix la presentación de l’empresa que els hi va fer :  Cansados de ver siempre el mismo carácter 
publicitario e insulso en el sector turístico, los chicos de L'ESPANTAYU (www.lespantayu.com) 
querían poder trasladar al público la experiencia real de pasar un fin de semana en su casa rural. ¿A 
qué sabe el tomate de su huerta? ¿Qué se siente al despertar junto a la majestuosidad de los Picos 
de Europa? o ¿Cuáles son los secretos que se pueden descubrir perdiéndose por las rutas y playas 
de su entorno? 

• Informació sobre la xarxa de municipis dels Alps que treballen temes de mobilitat sostenible 
http://www.decaba.com/alpine-pearls/    http://www.decaba.com/alpine-tourism-mobility-day/  
 

• Seguiment de cursos que faci Montserrat Peñarroya sobre temes de marketing online. Val la pena! 
https://www.montsepenarroya.com/ca/  
 

• Sessions de Xavier Font sobre marketing de la sostenibilitat. Guies senzilles a consultar, amb molts 
exemples  

http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf 
http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf  
 

• Blog de www.decaba.com  Informació general de temes que poden ser d’interès, el gestiona 
l’Ignasi.  Et pots abonar a la newsletter per rebre info 1 cop cada mes/2 mesos. 

 
 
 
 

  

 

http://www.estaciodebenifallet.com/
mailto:vibanyez@amfivia.com
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http://www.masdeljoncar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3R3uc2ErHP4
http://www.decaba.com/alpine-pearls/
http://www.decaba.com/alpine-tourism-mobility-day/
https://www.montsepenarroya.com/ca/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM ALUMNE 
CESC CAPDEVILA   
Diverses activitats, entre les quals RAMAT DE CAMINS www.ramatdecamins.cat 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 9:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
Cesc Capdevila (627 70 62 47; info@ramatdecamins.cat)   http://www.tornafort.com/  
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Actuacions professionals: Professió enginyer tècnic informàtic + ornitòleg. Ha treballat en la botiga 
naturalista, guia de natura, informàtic, titulació de guia de mitja muntanya + guies interpretadors parc 
nacional/parc natural; curs de la Universitat de Lleida de turisme de fauna.  Allotjaments turístics a 
Tornafort:  1 allotjament turisme rural + HUT. 
 
Ramat de Camins – Cela i Espinàs.  Quan va fer els 50 anys, Eva Tarragona i Vanessa amb IDAPA i els 
CC, creen associació Ramat de Camins.  Contracten Núria Garcia Quera per refer el camí, mirant de no 
trepitjar l’asfalt i que fes un llibre, comparant els dos viatges. 
 
Associació amb Outdoor Adventour per comercialitzar-ho. Des de febrer 2016, ja està en 
funcionament.  Veure que en Pepo el pengi també a la web d’experiències de l’Agència Catalana: 
https://experience.catalunya.com/cerca/?idmarca=3084&idcat=35&data=  Com agències no és gaire 
complicat.  
 
Premi Pica d’Estats a la web.  Mapa de Alpina – de les 5 primeres etapes, article a la revista ALPINA. 
 
Guia naturalista al Parc Nacional, sortides de brama, ... HI ha productes seus a les agendes d’activitats 
dels Parcs, en el marc de la cooperació amb els guies acreditats. 
 
Col·laborador de PirosLife.  Expliquem les accions en el marc del projecte i enviem model de fitxa per 
incorporar producte al catàleg online que s’està preparant. Per exemple, Ramat de Camins – passa per 
Vall Ferrera, Coll de Tudela, Vall de Cardós, Espot.  
 
També la proposta presentada al SOC per fer el 2018 un projecte pilot a Boumort per donar sortida als 
guies, amb col·laboració amb Xavier Basora.  Ell està preparant un producte d’ases a la zona, parlat 
amb Jordi Palau. 
 
 
Tema web. Com fer per diferenciar les dues activitats: Ramat de Camins i Guiatges? Segur que hi ha 
diverses opinions.  La que proposa ell de de RAMAT DE CAMINS (marca registrada), sortir a RAMAT DE 
NATURA. Malgrat que l’empresa legalment sigui una única: RAMAT DE CAMINS SL 
 
A la web dels allotjaments, incorporar encara més visible les activitats que es proposen. 
 
En totes dues webs, incorporar el concepte de IDEES SEJOUR (propostes d’estada) que el visitant 
pugui veure possibilitats concretes. També va bé per aportar a les entitats de promoció quan han de 
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difondre.   
 
També fer més visible QUI SOM? Posar cara i explicacions... i SOBRETOT, fer el màxim de visible 
l’apartat de Testimonis... recomanacions de clients i  d’articles de periodistes.  
 
Tenen bona col·laboració amb el Cinquè Llac. Són productes complementaris, ajuden a promoure la 
zona com un espai de qualitat, per activitats “singulars”. 
 
Parlem de com fer per posar més en valor la figura del guia i del guia naturalista?  Anar passant el 
missatge que som els millors aliats per als visitants i per a les empreses locals, capitalitzant l’empresa. 
Proposar les activitats de la temporada però no oblidar posar molt visible les de la resta de l’any... i 
informar-ne els clients.  Anar fidelitzant clients a través d’una web.   
 
 
També la possibilitat de publicar articles, difondre els articles que publica al blog en altres publicacions 
i webs especialitzades, per capitalitzar les activitats guiades. Porta feina però ja que es fa....  
 
 
DOCUMENTS 

 
 
•         Link al formulari per preparar un directori de guies al Pallars, en un format visual tipus el del Parc 

Naturel Régional des Pyrénées catalans.  
A l’apartat LES PROFESSIONNELS DE LA PLEINE NATURE 

 
 

• Grups d’agències de viatges franceses de senderisme, situades sovint en llocs ben petits. 
S’especialitzen en una zona però actúen a molts destins. 
 

o Grup Vagabondages - http://www.vagabondages.com/les-agences.html. La més 
important és La Balaguère… però van amb guies propis.  
Treballen molt al Parc Nacional, Vall d’Aran, .. Encantats. 
 

o … i la “competencia”… no s’han posat d’acord: http://www.sentiers-
croises.com/#/contacts/  entre les quals  Allibert Trekking   http://www.allibert-
trekking.com/  
 

• Web de Gérard Caubet… ex de La Balaguère amb un petit allotjament a Ordesa. 
http://gerard.caubet.org/   Redactava (no se si encara ho fa) el blog de La Balaguère. Cada 
any rebo 2 o 3 vegades un mail “promocional”.  Fixa-t’hi en la “personalització”: “ma bergerie”, 
“mes… “ 
 

• Per clients USA i Canadà més favorables a productes amb més valor afegit,  tenir en compte 
les actuacions que està fent l’Agència Catalana de Turisme amb ATTA .  
Veure el cost d’adherir-se a ATTA, nosaltres ho estem valorant com consultoria (no se com 
agencia, abans era moolt car).   

 
Val la pena abonar-se a les news, publiquen estudis interessants 
https://www.adventuretravel.biz/research/  (alguns de pagament, altres Free… un de 
Catalunya de pagament i no hi ha maneres d’obtenir-lo…). .. objectius basats en sostenibilitat i 
turisme responsable (veure VALUES). 

 
 
 
 
 

 

  

 

https://goo.gl/forms/Rs8EXbHXTWt0C3S03
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
http://www.vagabondages.com/les-agences.html
http://www.sentiers-croises.com/%23/contacts/
http://www.sentiers-croises.com/%23/contacts/
http://www.allibert-trekking.com/
http://www.allibert-trekking.com/
http://gerard.caubet.org/
https://www.adventuretravel.biz/
https://www.adventuretravel.biz/research/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Annexos Collegats_pendent catàleg guies.pdf
	Index annexos
	A1_Catalegs de productes
	portada annex 1
	A1_Catàleg Collegats 2017 Català
	A1_Catàleg Collegats 2017 Español
	A1_Catàleg Collegats 2017 English
	A1_Catàleg Collegats 2017 Français

	A2_Seminari
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