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EDITORIAL
Benvolgut/da,

Avui, com a president del Consorci Segre Rialb 
tinc l’honor de presentar-vos el primer número 
de la nova publicació informativa del Consorci. 

La Newsletter pretén ser un mitjà més de comu-
nicació, un nou canal que permeti un ràpid i àgil 
tracte de la informació referent al nostre sector, 
i que faciliti les interrelacions entre els usuaris 
dels serveis que prestem, i de manera transversal 
amb les diferents empreses de l’entorn, ja siguin 
les dedicades als esports i a la natura, com les 
d’allotjament rural.

En definitiva, una eina més per tal de poder fide-
litzar i millorar les nostres atencions envers els 
professionals del sector com els usuaris d’aquest.

Com bé sabeu, el Consorci aglutina un extens te-
rritori de la província de Lleida i obre les portes 
del Prepirineu. Es tracta d’una plataforma creada 
a partir de la voluntat i la unió dels 6 municipis 
afectats per la construcció de la presa de Rialb, 
i des del qual es pretén ser el principal agent di-
namitzador de la zona de cara al desenvolupa-
ment econòmic, social, cultural i territorial. 

L’aigua és el referent i l’eix vertebrador del pro-
jecte del Consorci. A partir d’aquest element gi-
ren les diferents activitats empresarials, turísti-
ques i d’oci de la zona. L’embassament de Rialb 
constitueix un paratge únic, el qual permet i pro-
porciona als seus visitants una extensa gamma 
d’activitats per a tots els gustos, des d’activitats 
d’esports d’aventura i d’aigua per als més agosa-
rats fins al descans i relax als diferents establi-
ments d’allotjament rural.

Gaudiu del nostre entorn!!

Francisco García i Cañadas
President Consorci Segre Rialb

ed
ito

ria
l



4 www.segrerialb.cat

SEGRE RIALB PROMOCIONA 
L’OFERTA TURÍSTICA A LA 2ª 
EDICIÓ DEL STM DE LLEIDA
Febrer. El Consorci Segre Rialb promocionà 
l’oferta turística de l’àmbit del Segre Rialb al 
Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya (STM 
2015), els passats 6, 7 i 8 de febrer a la Fira de 
Lleida, mitjançant un estand propi. Enguany, es 
celebrà la segona edició d’aquest saló que pre-
tén ser internacional i amb l’objectiu de conver-
tir-se en referent estatal i del sud de França en 
esports i turisme de muntanya.

L’oferta turística del Segre Rialb es basa en 
un turisme d’escapades. Estades autèntiques 
i “sense presses” en l’entorn més pròxim a 
l’embassament de Rialb, una regió de l’interior 
del Prepirineu de Lleida, complementades per 
activitat de natura, aigua, motor i romànic. 

Durant el certàmen es van atendre 240 visites.

Març. El Consorci Segre Rialb dóna tret de 
sortida a la “Guia de Turisme Actiu 2015”, on 
es contemplen més de 30 activitats outdoor 
proposades per 9 empreses i entitats del 
món de l’esport, el lleure i la intermedi-
ció. Es proposa una oferta d’actiu que pugui 
atreure públic divers per la temporada 2015, 
tan familiar com grups de joves i adults. En-
tre les diferents  activitats, d’una banda en 
destaca el caiac en aigües tranquil·les, la 
canoa canadenca, el windsurf, el busbop... 
i les excursions amb barques motores per 
l’embassament de Rialb.  D’altra banda, tam-
bé s’inclouen les activitats en aigües bra-
ves, com el ràfting i el piragüisme al Segre, 
el barranquisme al Forat de Buli –Baronia 
de Rialb- i la pesca recreativa als rius Se-
gre, Rialb i Ribera Salada. De les activitats 
d’aventura terrestres, en destaquen les ex-
cursions en 4x4 per Bassella, les excursions 
guiades, les rutes amb GPS per les serres 
d’Oliana i Peramola, els trekkings culturals 
pel romànic més emblemàtic, i les excur-
sions per conèixer la fauna pròpia de la zona. 

SEGRE RIALB INCREMENTA LA SEVA OFERTA TURÍSTICA 
AMB NOVES PROPOSTES NÀUTIQUES I D’AVENTURA
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COOPERACIÓ AMB EL
PANTÀ DE LA BAELLS
Abril. L’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà -que promou l’activitat nàutica a la 
Baells, entre altres- i el Consorci Segre Rialb 
posen en comú, en una trobada a Tiurana, els 
punts forts, les debilitats i les oportunitats 
en què es troben ambdós organismes públics  
a l’hora de realitzar una planificació territo-
rial tenint en compte el desenvolupament i 
l’ordenació dels usos i la creació de noves 
activitats nàutiques en aigües d’interior.

Abril. La cua del pantà de Rialb, Mare de Déu de 
Castell-llebre i el pantà d’Oliana van ser els llocs 
escollits i visitats, dins del familiarisation tour 
del projecte Scouting in Catalonia promogut per 
la Catalunya Film Commission i l’Agència Cata-
lana de Turisme i amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci Segre 
Rialb, per les localitzadores Becky Brake, loca-
litzadora per a produccions internacionals de la 
Paramount (USA), Tina Winholt, productora de 
Zentropa (Dinamarca), Mickaël Bec, productor 
de Purple Papaya Films (França) i Nick Goun-
dy, editor de The Location Guide. L’objectiu de 
la visita va ser prendre imatges in-situ als llocs 
i conèixer les persones coordinadores claus del 
territori.

LOCALITZADORES INTERNACIONALS CONEIXEN EL SUD
DE L’ALT URGELL
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CREANT PRODUCTE TURÍSTIC DEL SEGRE RIALB

Maig. Nou agents de viatge de diferents punts 
de Catalunya van participar el passat 7 de maig 
en una visita guiada pels diferents atractius tu-
rístics de la marca Segre Rialb per conèixer el 
territori, crear producte turístic i cooperar amb  
l’empresa turística local. Les agències, espe-
cialitzades amb mercat nacional i internacio-
nal, van poder comprovar in situ tot el potencial 
de la zona mitjançant un tour amb 4x4, una de-
gustació de la gastronomia de proximitat, i van 

poder-se entrevistar amb les empreses turísti-
ques del territori (establiments d’allotjament, 
empresa d’activitat a la natura, equipaments 
d’oci, museus, etc). Tots els assistents van par-
ticipar en una sessió de workshop en què van 
tenir un primer contacte per compartir expe-
riències i facilitar la creació de nous productes 
turístics amb activitats complementàries. Du-
rant la jornada es van confirmar vendes i pos-
sibles reserves.
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Agències de viatge participen a un fam trip al Segre Rialb
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30 professionals del turisme participen a un workshop del Segre Rialb
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IMPULS EN LA CREACIÓ DE PAQUETS TURÍSTICS
DEL SEGRE RIALB

Maig. Des del Consorci Segre 
Rialb s’ha impulsat la creació de 
paquets turístics de la zona del 
Segre Rialb, dins del projecte de 

“Creació i comercialització de paquets turístics 
combinats a les Terres de Lleida”, liderat pel 
patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i 
l’Agència Catalana de Turisme, i amb la coor-
dinació del Consell Comarcal de la Noguera.  
De la zona de Segre Rialb hi han participat 9 em-

preses turístiques (7 establiments d’allotjament 
i 2 empreses d’esports i oci) i 2 institucions pú-
bliques amb oferta cultural. 

Aquesta acció pretén obtenir productes turís-
tics més elaborats i testats, que puguin con-
tribuir a elevar els estàndards de qualitat en 
l’oferta turística de les Terres de Lleida. El re-
sultat d’aquesta acció serà la comercialització 
d’aquests paquets turístics a les plataformes 
www.bookexperience.catalunya.com i
www.spain.info
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Juny. 47 Intagramers de diferents 
punts de Catalunya participen a l’acció 
Instawalk al Segre Rialb amb la ruta 
“Romànic d’aigua”. La ruta consistí 

en visites guiades pels diferents béns romànics 
més emblemàtics, tenint com a eix vertebrador, 
l’aigua, en aquest cas el curs mitjà del riu Segre 
i l’embassament de Rialb.

Es visità  el  Monestir de Sta. Maria de Gualter, 
la Col·legiata de St. Pere de Ponts, St. Ermengol 
de Tiurana, St. Sebastià de la Clua, el  Castell 
d’Oliana i  Mare de Déu de Castell-llebre. A pos-
teriori, els instagramers participants divulgaran 
les imatges captades a la xarxa Intagram entre 
els seus seguidors. Cal destacar la instagramer 
participant, Elena Farrés, una pontsicana amb 
30.000 seguidors a la xarxa social Instagram.

@karlillus@lacallas1

@marc_rp

@lneta@marialuisarivera65

@jordilarosa

INSTAGRAMERS
D’ARREU DE CATALUNYA 
PROMOCIONEN “SEGRE 
RIALB, EL ROMÀNIC DES
DE L’AIGUA”
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LA CERTIFICACIÓ STARLIGHT MONTSEC , UNA OPORTUNITAT

Juny. El passat 23 de juny, a la seu del Consorci, tingué lloc una jornada 
de sensibilització, adreçada al sector turístic de la zona , referent a “La 
Certificació Starlight Montsec: Una oportunitat”, de la mà de Salvador Ri-
bas, director científic del Parc Astronòmic Montsec (PAM) i Josep Vilajo-
liu, tècnic del Consell Comarcal de la Noguera.

L’excepcional cel del Montsec i l’aposta per convertir-lo en un element de 
desenvolupament turístic va fer que a l’any 2012 el Consorci del Montsec 
iniciés el procés per a la certificació del Montsec com a DESTÍ TURÍSTIC 
STARLIGHT. L’avaluació realitzada va concloure, a inicis de l’any 2013, 
amb la conclusió que un total de 24 termes municipals (total o parcial-
ment) eren certificats com a DESTÍ TU-
RÍSTIC STARLIGHT i que 11 dels mateixos 

(total o parcialment), també eren certificats com a RESERVA STAR-
LIGHT (cels excel.lents). La conclusió final de tot el procés és que el 
MONTSEC i el seu cel és un dels millors llocs del món per fer obser-
vació astronòmica i gaudir de la llum de les estrelles. 
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ADJUDICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’URBANISME
Agost. El passat 7 d’agost s’adjudicà la redacció del “Pla Especial d’Urbanisme d’ordenació dels usos 
i serveis entorn de l’embassament de Rialb” a l’empresa Joaquín Arenas Tornero, de Lleida, pel valor 
de 32.670 € (iva inclòs).  Aquest projecte pretén establir com a criteri la planificació del caràcter de 
l’entorn de l’embassament de Rialb, pel que fa a usos i serveis que s’hi desenvoluparan en un futur.
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EL CONSORCI SEGRE RIALB COMPTA AMB
NOVA JUNTA DE GOVERN
Agost. El passat dia 7 d’agost tingué lloc el nomenament de la nova Junta de Govern del Consorci 
Segre Rialb formada per Antonio Reig i Torné, alcalde de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb, 
Cristina Barbens i Casals, alcaldessa de l’Ajuntament de Bassella, Miquel Sala i Muntada, alcalde 
de l’Ajuntament d’Oliana, Anna Bonet i Peláez, regidora  de l’Ajuntament de Peramola, Francisco 
García i Cañadas, alcalde de l’Ajuntament de Ponts, Àngel Villarte i Canes, alcalde de l’Ajuntament 
de Tiurana, Dolors Espluga i Espluga, consellera del Consell Comarcal de l’Alt Urgell,  Mª Antònia 
Pubill i Carro, consellera del Consell Comarcal de la Noguera i Joan Reñe i Huguet, president de 
la Diputació de Lleida. La nova Junta aposta fermament per la inversió en turisme com a instru-
ment de desenvolupament local.
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EL CONSORCI SEGRE RIALB REINVINDICA A LA
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE ASPECTES
FONAMENTALS PER UNA MILLOR COMPETITIVITAT I
SEGURETAT EN LA NAVEGACIÓ A L’EMBASSAMENT DE RIALB
Es sol.licita una ampliació dels estàndards de 
navegació a Rialb
- Modificació en augment de la potència de les em-
barcacions a motor, de 50 CV a 150 CV, i l’altura del 
màstil de les embarcacions a vela, de 5m a 9m.

Es reivindica el compromís de presidèn-
cia de Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
mantingut amb aquest Consorci, que consis-
teix en actuacions de seguretat i protecció a 
l’embassament de Rialb
- Supressió de les restes de les línies elèctriques 
de Castellnou de Bassella.
- Desforestació del vas de l’embassament de ma-

nera general, i en especial a les zones de la Ribe-
ra Salada, la Clua, Oliana i Peramola.
- Demolició del pont penjant de Bassella.
- La redacció del projecte i l’execució de les obres 
referents a:
“Memòria valorada: Embarcadors i camins 
d’accés a l’aigua a l’embassament de Rialb”, va-
lorada amb un pressupost de: 100.127,35 Euros.
Embarcador de Bassella
Embarcador de la Clua
Embarcador de Tiurana
Embarcador de la Cluella
Senyalització vertical informativa

Tiurana. D’esquerra a dreta, Cristina Barbens, Anna Bonet, Àngel Villarte, Antonio Reig, Francisco García, Rosa Mª Perelló 
(representant de la Diputació de Lleida), Josep Baldillou i Sònia Valero (representants del Consell Comarcal de la Noguera), 
Miquel Sala, Dolors Espluga i Antoni Marzo (secretari).
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EVOLUCIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE
NAVEGACIÓ A L’EMBASSAMENT DE RIALB

2013

2014

94 rems

141 rems

11 motores

22 motores

2 veles

2 veles

2013

2014

2013

2014

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTABLIMENTS 
D’ALLOTJAMENT

Poble/Any 2000 2005 2010 2015

Baronia de Rialb (La) 0 7 17 22

Bassella 2 2 3 6

Oliana 4 4 4 3

Peramola 3 3 7 7

Ponts 5 5 8 8

Tiurana 0 0 1 2

TOTAL 14 21 40 48

NOVA CREACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA 2015
Casa Tapioles, Altès (Bassella). Allotjament rural masoveria. www.casatapioles.com

Val a dir que el 90% d’aquestes autoritzacions 
són de caràcter empresarial, no individual.
Font: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
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Alberg Allotjament 
rural

Habitatge d’Us 
Turístic Hotel Càmping Total 2015

Establi-
ments Places Establi-

ments Places Establi-
ments Places Establi-

ments Places Establi-
ments Places Establi-

ments Places

Baronia
de Rialb

1 26 5 68 16 177 22 271

Bassella 2 30 2 14 1 6 1 70 6 120

Oliana 2 56 1 102 3 158

Peramola 2 11 2 8 3 134 7 153

Ponts 1 40 1 8 6 214 8 262

Tiurana 2 24 2 24

TOTAL 2 66 9 109 23 231 12 410 2 172 48 988
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Un tresor sota terra, la tòfona negra de la Baronia de 
Rialb guanya terreny
Una mirada a Baronia de Rialb

L’Ajuntament de la Baronia de Rialb ha apostat 
des de sempre per la posada en valor dels re-
cursos endògens, siguin de la índole que siguin.  
Pel que fa als recursos agroalimentaris, concre-
tament la tòfona, per tal de protegir la seva iden-
titat, l’any 2008 es creà la marca de garantia, 
-fórmula legal regulada per la Ley de Marcas-, 
“Tòfona de la Baronia de Rialb” que permetria 
garantir al consumidor la qualitat i autenticitat 
del producte, la seva producció en origen i la di-
ferenciació i potenciació dins del mercat.

Oliana aposta fermament pel foment de l’activitat turística i 
del comerç
Una mirada a Oliana

L’Ajuntament d’Oliana adjudicà el passat 30 
de juliol l’obra que porta com a títol “Projecte 
d’Urbanització de l’enllaç de la carretera C-14 i 
la Plaça de la Reguereta. Unitat Funcional Turís-
tica Comercial”, a l’empresa UTE la Reguereta 
Romà Infraestructures i Serveis SAU - Ribalta i 
fills SA. 

Aquesta actuació consisteix en l’adequació 
de l’Avinguda Barcelona, per tal de convertir 
l’espai actual en l’eix vertebrador turístic i un 
segon eix comercial municipal. 

Des d’aleshores fins a l’actualitat, el nombre 
d’emprenedors ha augmentat exponencialment. 
Actualment, al terme municipal hi ha 10 empre-
nedors o productors d’aquest fong que compten 
amb unes 80 ha. de plantació. Però la dada més 
rellevant, és que se’n preveuen nous emprene-
dors i unes 12 ha. més de cultiu. 

Des de l’Ajuntament, però, se’n pretén potenciar 
aquest cultiu en diferents àrees com poden ser 
l’ecoturisme, la gastronomia, el cultiu alterna-
tiu, el cultiu ecològic, i fins i tot instrumentar-lo 
com a forma de “gestió de territori”, ja que les 
plantacions, indirectament, fan una gran funció 
com a tallafocs.

D’una banda, es pretén millorar els serveis bà-
sics existents, com són el clavegueram, la pa-
vimentació, etc. D’altra banda, s’adequarà un 
espai per al passeig i l’esbarjo, amb mobiliari 
urbà adequat i respectuós amb l’entorn. 

Aquestes actuacions estan incloses dins el Pro-
jecte “Oliana: La Porta del Pirineu”, finançat 
amb fons FEDER, el qual, a banda d’aquesta 
actuació principal, contempla la creació d’un 
espai dedicat a l’oficina de turisme i diverses 
actuacions de promoció turística i comercial 
d’Oliana.
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Tiurana, properament, comptarà amb una oficina de turisme
Una mirada a Tiurana

L’Ajuntament de Tiurana està finalitzant les 
tasques d’equipament i adequació de la que 
serà l’oficina de turisme del poble de Tiurana 
i que pretén obrir el proper mes de novembre

Actualment, el servei d’atenció al visitant i pro-
moció turística s’exerceix des les dependències 
consistorials i es registren unes 3.700 visites 
anuals. La nova oficina de turisme pretén ab-
sorbir aquest servei i ser l’equipament de ges-
tió de l’activitat turística i cultural del poble de 
Tiurana. 

L’oficina de turisme estarà adherida a la xar-
xa d’oficines de turisme de la Generalitat de 
Catalunya i pretén oferir els serveis d’atenció, 
informació, promoció turística i comercialitza-
ció, si s’escau. Des de l’equipament es posarà 
en coneixement del visitant l’oferta de produc-
tes, serveis i recursos turístics del territori. Es 
treballarà també, la difusió turística, donant a 
conèixer els productes i els serveis, i s’intentarà 
satisfer qualsevol necessitat d’informació, co-
municació o servei de caràcter general de la 
persona visitant, com ara les relatives a l’accés 
a serveis públics.
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Bassella posa en valor els elements patrimonials d’Ogern i el 
seu entorn
Una mirada a Bassella

L’Ajuntament de Bassella ha dut a terme una 
sèrie d’actuacions de valorització patrimonial, 
mitjançant fons del programa Leader, que pre-
tenen fomentar la conservació i la posada en 
valor dels elements històrics i arquitectònics 
d’Ogern, i de retruc, del municipi de Bassella. 

Les actuacions consisteixen en l’habilitació 
d’un punt d’informació turística tàctil -que per-
met donar a conèixer els atractius de la zona-, 
en la creació d’un itinerari patrimonial comple-

El passat diumenge dia 12 de juliol es va iniciar, per 
quart any consecutiu, el Camp de Treball Interna-
cional a  Peramola sobre la “recuperació del patri-
moni arqueològic”. El camp és possible gràcies a la 
Direcció General de Joventut del Departament de 
Benestar Social i Família. L’impulsa, Coordinació 
Rural de Catalunya, i compta amb la col·laboració 
del Grup d’Arqueologia de Peramola, l’Associació 
Peramola et Crida i l’Ajuntament de Peramola.
 
L’edició d’enguany ha acollit a la localitat de Pera-
mola voluntaris i voluntàries d’arreu del món (Rús-
sia, Xina, Letònia, Lituània, França, Grècia, Itàlia, 
Catalunya, Eslovàquia) que van realitzar tasques 

mentat i instrumentat amb una senyalització in-
formativa in-situ dels punts d’interès d’Ogern, 
i en la dotació de material d’oci per a nens al 
Parc Fluvial d’Ogern.

Val a dir, que en totes aquestes actuacions -que 
pretenen endreçar, orientar i difondre els va-
lors patrimonials de Bassella, i concretament 
d’Ogern i el seu entorn més pròxim, al visitant i 
a les generacions futures-, s’ha tingut en comp-
te l’harmonia de l’estètica i la sostenibilitat en 
els materials utilitzats.

El Camp de Treball Internacional: una   iniciativa social que uneix arqueologia i món rural des de fa 4 anys
Una mirada a Peramola
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per ajudar a la recuperació i difusió del patrimoni 
arqueològic d’aquesta població. Enguany les tas-
ques arqueològiques s’han centrat en la documen-
tació del patrimoni medieval del nucli antic de la 
població i les esglésies romàniques dels voltants. 

A més, com a novetat, es va realitzar una visita 
guiada per la Peramola medieval amb la intenció 
de difondre de manera didàctica i teatralitzada el 
patrimoni de la localitat (amb la col·laboració del 
grup de recreació medieval Fets Històrics i els vo-
luntaris internacionals) en la qual hi van assistir 
més de 50 persones.

A les tardes i els caps de setmana els partici-
pants han pogut gaudir d’ un gran nombre de 
tallers dinamitzats i coordinats per la gent del 
poble. Aquests tallers han acostat els i les vo-
luntàries al món rural i han pogut experimen-
tar amb les seves pròpies mans activitats com 
la realització de pa i embotits, així com espel-
mes, visita els horts, entre d’altres.

Així doncs, a Peramola l’arqueologia es conver-
teix en una eina per dinamitzar el poble, donar a 
conèixer i apropar als voluntaris a l’estil de vida 
dels pobles rurals catalans mentre s’estudia el 
passat de la zona.

L’Ajuntament de Ponts recupera el Pou de Gel
Una mirada a Ponts

El passat mes de maig es varen finalitzar les 
obres d’adequació del pou de gel de Ponts. 
L’objectiu proposat va ser la rehabilitació 
d’aquesta construcció per tal de  garantir-ne 
les condicions mínimes d’accessibilitat per a 
poder realitzar el seu manteniment interior, i 
convertir-lo en una zona de visites didàctiques.

L’obra, cofinançada a través d’una subven-
ció del PUOSC, va consistir en l’arranjament 
i la restauració del passadís d’accés i la re-
construcció de part de la cúpula interior, amb 
la instal·lació d’unes baranes i escales i de 

l’enllumenat interior. També s’ha acondicionat 
l’entorn exterior d’aquesta construcció i s’ha 
procedit a l’enjardinament de la seva part su-
perior que dóna accès al cementiri vell de la 
població. 

Pel que fa a la seva posada en valor i difu-
sió, l’Ajuntament de Ponts preveu que al mes 
d’octubre es pugui procedir a la seva obertura 
al públic mitjançant visites guiades de manera 
quinzenal, en dissabtes o diumenges al migdia; 
entre altres accions promocionals que s’hi pu-
guin desenvolupar.

m
ira

de
s

El Camp de Treball Internacional: una   iniciativa social que uneix arqueologia i món rural des de fa 4 anys
Una mirada a Peramola
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Visc en un territori que estimo, que s’ha trans-
format molt en els últims anys i entre tots hem 
de ser capaços de poder-ne gaudir, i a la vega-
da que la gent que ens visiti sigui respectuosa 
amb el medi. Turisme de qualitat, servei efi-
cient i professional. 

Can Boix, de Peramola

L’entrevista…
Cuiner i empresari turístic. De qui ha après 
més en aquest “doble” ofici?
Cuiner; em ve d’estar al costat de la meva àvia 
i la meva mare quan era petit. M’agradava em-
prenyar entremig de les olles. Després va venir 
la formació i l’esperit de superació dia rere dia. 
Res és fàcil, però ho has de fer planer.
Empresari; viure d’un negoci turístic a Pera-
mola, que la gent et conegui, vingui, li agradi i a 
més a més et sentis satisfet, això no té preu. Jo 
no em sento empresari; treballem tots junts: 
família i equip. Però per arribar aquí han estat 
molts anys de buscar, fer-te un lloc en el mer-
cat, formar als col·laboradors, intentar que el 
client quedi satisfet i en parli als seus amics. 
L’esforç ha estat de tota la família, però el pai-
satge i la ubicació és una part molt important 
del nostre negoci. 

Treballa per viure o viu per treballar?
Hi ha dies de tot; m’agrada treballar. En el mo-
ment que vivim crec que una mica de cada.

És molt peramolí. Podem trobar el sabor 
d’aquest poble en els seus plats?
Només faltaria que no fos peramolí... Si no valo-
res les teves arrels no et pots crear un futur. El 
sabor? Oi tant que s’hi troba; flaire, sabor, saber 
fer producte, hortalissa, embotits, pa, coca, pai-
satge... tot forma part de la nostra cuina.

Can Boix de Peramola va quedar finalista, el 
passat mes d’abril, al III campionat d’Espanya 
de tapes per a gourmets “Gourmetapa Estrella 
Galícia” amb 25 tapes selecciones de tot l’Estat, 
i dins del certamen del 29è Saló del Gourmet. 
Faci’ns assaborir la tapa 
La tapa era “pan con tomate y cerveza espumosa”
La base era un pa amb tomàquet tallat molt finet 
i cruixent, farcit de colomí i productes del nostre 
hort, com ara, all, carxofa. Acabat amb una es-
cuma de cervesa, que tot junt desperta la vista i 
el paladar.

Què valorava el jurat?
El jurat valorava, sobre tot, l’elaboració i el gust. 
També la innovació hi tenia un paper important.

Tema d’actualitat. Alimentació, salut i gastro-
nomia. Com es combinen a la seva cuina?
La gastronomia l’has d’anar adaptant a les mo-
des; crec que va molt lligada a la forma de ves-
tir, a la forma de pentinar-se, a les joies... No és 
cap disbarat, només cal pensar la part important 
que té la presentació d’un plat. L’alimentació 
avui és molt més lleugera que anys enrere, no 
és per la crisi que mengem només un plat sinó 
que som molt més curosos amb la nostra ali-
mentació. Per aquest motiu, en moltes cartes 
de restaurant, s’ofereixen mitges racions i les 
postres intentem que siguin menys greixoses. 
Encara que hi ha persones que el deler els pot 
més que la voluntat.

Mai com ara he conegut tantes incompatibilitats 
entre els aliments. Intentem fer propostes sen-
se gluten, amb cereals integrals, buscar grasses 
de bona qualitat, reduir l’ús de làctics i evitar al 
màxim el consum de sucres.

La Generalitat de Catalunya va crear per als ho-
tels de petit format, (màxim de 50 habitacions) 
el distintiu d’especialitat gastronòmica. Una 
opció voluntària amb la qual l’establiment es 
distingeix per una oferta de qualitat i, sobretot, 

JOAN PALLARÈS I OLIVA
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per una gran representació de plats de la cui-
na catalana elaborats amb productes de proxi-
mitat, de Denominació Geogràfica Protegida i 
d’Indicació Geogràfica Protegida. Podríem dir 
que aquest distintiu consolida a Can Boix de 
Peramola com un referent gastronòmic català?
Jo veig que hi ha molts hotels, que són els que 
han pogut mantenir l’estructura de cuina, sobre 
tot a les zones d’interior i muntanya, que encara 
que no estiguin reconeguts com a gastronòmics, 
han tingut molt a veure amb la projecció de la 
cuina catalana. Ja era hora que l’esforç de les 
persones pel producte de proximitat, arribés a 
poder ser un símbol per la promoció turística.
Can Boix, potser sí que és un referent, però 
existeixen molts negocis hotelers que fan molt 
esforç per tenir obert i que sense la seva ofer-
ta no hi hauria tanta vida a l’interior i promocio-
nalment no es tenen en compte. S’afavoreix més 
Barcelona, platja i neu. Hem de reflexionar en 
aquest punt.

Ha tingut clients que li ha vingut per expressa-
ment per aquest distintiu?
Sí, nosaltres tenim molts clients que venen a 
l’hotel per la gastronomia. Ara mateix tenim una 
família belga que diuen que sempre venen aquí 
pel menjar; és un plaer.

Hotel Can Boix (de Peramola), un referent a Ca-
talunya. Quina n’és la recepta?
No hi ha recepta. Creure amb les persones, com-
plaure al visitant i aprendre més cada dia com 
poder fer més agradable l’estada del visitant. 

Que té el mercat belga i l’holandès que sigui 
tant fidel a casa seva? Què valora? 
És una assignatura pendent de turisme de Llei-

da i dels empresaris de fer millor promoció al 
Benelux. Tenim el que busquen: muntanya, 
bones instal·lacions, bona gastronomia, bon 
temps, ocells, cels clars... És una llàstima que 
no hi hagi més iniciativa per part del sector i ad-
ministració.

Pirineu de Lleida. Quins creu que són els in-
gredients que hem de millorar per emplatar un 
“millor” turisme? 
No hi ha una taula de turisme a Lleida on tots 
hi puguem discutir; agricultura, medi ambient, 
medi natural, ajuntament, diputació, federació 
d’hostaleria, cadascú fa la seva. Prou de prota-
gonisme; la gent del territori hi tenim molt a dir, 
es gasten molts diners sense sentit comú.

L’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell permetrà 
l’aterratge de vols comercials. Creu que serà 
una bona opció per atraure nous mercarts tu-
rístics que visitin el Pirineu català i andorrà? 
Jo crec que si avui els vols són assequibles, in-
closos els vols privats, per la situació que estem 
pot ser revulsiu també pel turisme d’empresa, 
però prou ajuts de l’administració. Els negocis 
han de funcionar amb un compte de resultats 
favorable sinó, tancar. Als empresaris no ens 
ajuda ningú. 

I per acabar, dos llocs que compleixin amb la 
definició de “una mena de cel a la terra” ( i no 
ens serveix, Can Boix de Peramola)
San Sebastián (gastronomia i ciutat tranquil·la)
Bescaran (Alt Urgell) (paisatge i silenci)

 

www.canboix.cat
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Març. Es dóna tret de sortida a la campanya de primavera i estiu 2015 amb la publicació 
audiovisual de promoció turística “Pausa i sensacions”, promoguda pel Consorci Segre 
Rialb.“Pausa i sensacions” recull les vivències “sense presses” d’un grup de joves i d’una 

família en una estada turística en l’entorn més pròxim a l’embassament de Rialb, una regió del Pre-
pirineu de Lleida. 

Més enllà d’aquestes considera-
cions “Pausa i sensacions” està 
dirigit al públic final que busca es-
tades curtes, autèntiques i “sense 
presses”.

@segrerialb   #segrerialb

https://www.youtube.com/watch?v=FSZ0MyR--r4

SEGRE RIALB A LES XARXES SOCIALS
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Segre Rialb a Twitter Segre Rialb a Facebook

Segre Rialb a Instagram

Segre Rialb a Pinterest

Segre Rialb a You Tube
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LA SECCIÓ “48 HORES A...” DE LA REVISTA DESCOBRIR
CATALUNYA DEDICADA AL SEGRE RIALB
Juliol. L’associació d’empresaris del Segre Rialb ha dut a terme una acció de promoció a una 
de les millors revistes turístiques nacionals, la revista Descobrir Catalunya, dins de la secció 
“48 hores a...”. 

L’Albert Vilaró, redactor de la revista Descobrir Catalunya, en el número de juliol ens proposa 
48 hores a Segre Rialb, un cap de setmana per paisatges de la riba de Segre al seu pas pel sud 
de l’Alt Urgell i el nord la Noguera, tot visitant els pobles al voltant de l’embassament de Rialb, 
on el romànic, la gastronomia i l’aigua són un gran reclam. 
Si encara no l’has vist, a què esperes a comprar-la?

L’associació d’empresaris del Segre Rialb, actualment, 
compta amb 55 socis, del sector del comerç, la indústria, 
l’hoteleria i les activitats esportives o recreatives dels mu-
nicipis consorciats, i pretén dur a terme accions dinamitza-
dores de l’activitat turística de la zona. 

- Fira del Bitxo i Tiurimoto, a Tiurana
- 1a caminada popular d’Oliana de 12k i 5 km   
   www.grupexcursionistaoliana.org

Trobada a St. Andreu del Castell, Oliana

- Circuït de l’Obaga, a Tiurana
- Aplec al Puig de Rialb, a Baronia de Rialb

- Recorregut circular per la Roca del Corb
   www.grupexcursionistaoliana.org
- Enduret de nens. 
   Campionat de Catalunya, La Clua de Bassella
- Caminada per: Tossal-Sant domènec-Sant Miquel-      
   Torre del Caragol   Centre excursionista pontsicà

Fira de Tots Sants, a Oliana

   IV Oliana off-road enduro, sortida des d’Oliana

Caminada per: Sant Joan de Torreblanca - 
Mas de n’Olives Centre excursionista pontsicà

Trobada de la Rosa a Pallerols, Baronia de Rialb
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   Festa del MX Català – Trofeu moto Club Segre i 
   provincial, a Ponts (el Bosquet)

Caminada. Sortida final de temporada
Centre excursionista pontsicà

Portar el pessebre a Sant Serni de la Salsa,
i dinar a Ogern   www.grupexcursionistaoliana.org

Nit del Carro, a Peramola

V cursa del nassos d’Oliana
www.grupexcursionistaoliana.org18

FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS ...
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