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EDITORIAL

Com a nou president del Consorci Segre Rialb et presento la si-
sena edició del butlletí informatiu “Actualitat Segre Rialb”, un ins-
trument més de comunicació per informar-te de les actuacions 
que es promouen des d’aquesta entitat

Actualment, el Consorci està duent a terme un intens treball 
per establir models econòmics locals perquè el territori tingui 
oportunitats de desenvolupament social i econòmic per a les fu-
tures generacions.  El Pla Director Urbanístic ha d’explotar les 
potencialitats del territori al voltant de la làmina d’aigua i fixar 
les directrius de dinamització econòmica dels municipis que els 
conformen, però també ha d’intervenir en temes preventius a di-
ferents escales. Cal parlar de la prevenció d’incendis forestals. 

Malauradament, els incendis forestals cada any afecten el territo-
ri de Catalunya i el nostre territori n’és molt susceptible. Aquests 
incendis poden ser naturals o d’origen humà, per això és impor-
tant treballar una bona xarxa de mesures preventives contra els 
incendis forestals. En molts casos, la col·laboració ciutadana és 
decisiva per combatre el foc i protegir el nostre patrimoni natural, 
però no n’hi ha prou amb promoure actituds i hàbits responsa-
bles i sensibilitzar del risc d’incendis forestals, cal que els go-
verns locals hi treballem amb programes i mesures de prevenció 
i correcció, i és en aquest aspecte què el Pla Director Urbanístic 
hi tindrà un paper rellevant i imprescindible.

En un altre àmbit de coses, des del Consorci tenim clar que hem 
de seguir treballant pel territori. Durant aquests darrers mesos 
hem treballat amb accions de promoció econòmica i cooperació 
amb agents d’altres territoris, amb accions de promoció turística,  
actuant com a ens coordinador i facilitador, hem endegat un pro-
jecte de memòria històrica en relació als fets de la construcció de 
la presa de Rialb, entre altres coses. Cal, però, seguir treballant.

D’aquesta manera, t’animo a que donis una ullada a aquest but-
lletí que el Consorci Segre Rialb elabora per tu i on bona mostra 
d’aquest breu resum el trobaràs seguidament de manera més 
ampliada.

Antonio Reig i Torné
President
Consorci Segre Rialb
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Setembre 2017.  Després de la gran acollida 
que la primera Motovolta Catalunya va tenir, 
el passat dia 30 de setembre es celebrà la 
primera edició de l’esdeveniment “Motovolta 
Pantans 2017”.

L’esdeveniment constava d’un recorregut de 371 
km amb moto de carretera per diferents pantans 
de Catalunya, amb sortida i arribada al pantà de 
la Baells. Es tractà d’una ruta espectacular, tant 
paisatgísticament com per les carreteres que 
s’escolliren i amb més de 200 participants.

La ruta passava per 8 dels principals pantans 
de Catalunya, entre ells, el pantà de Rialb i el 
d’Oliana. Uns dels habituallaments i punts de 
control es van  realitzar a Tiurana, i on els parti-
cipants admiraren les vistes a Rialb.

La Motovolta neix per un compromís social i els 
beneficis de l’esdeveniment es van donar ínte-
grament a l’AFAB (Associació de Familiars de 
Malats d’Alzheimer de Barcelona).

ELS PANTANS D’OLIANA I RIALB DINS DEL RECORREGUT 
DE LA MOTOVOLTA 2017

Agost 2017. El magazín de “La Xarxa de Comu-
nicació Local, País Km 0”, amb emissió a Llei-
da i Balaguer TV es desplaçaren el passat més 
d’agost al poble Tiurana per saber més d’aquest 
territori i conèixer els espais emblemàtics del po-
ble actual i de l’antiga Tiurana. També hi tingué 
presència la veu del Consorci Segre Rialb, donant 
a conèixer les principals accions i els espais de 
treball amb que actua. 

SEGRE RIALB AL PROGRAMA “PAÍS KM 0” 
Les càmeres es van traslladar al Museu de la 
Moto de Bassella, un interessant recorregut des 
dels models més rudimentaris dels inicis de la 
motocicleta fins als nostres dies. Els Geganters 
d’Oliana també hi tingueren un espai de ball. 
Entre altres, aquests van ser alguns dels temes 
que “País Km 0” tractà en aquestes terres.
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Octubre 2017. El passat 4 d’octubre el Consorci 
Segre Rialb va rebre els alumnes del màster 
EMTM – European Master in Tourism Manage-
ment, de la Universitat de Girona en motiu d’un 
viatge d’estudi al territori i a algunes de les se-
ves entitats de desenvolupament local.  El Con-
sorci els hi presentà els àmbits en els quals 
treballa (àrees, actuacions, competències, etc.), 
així com, es resolgueren dubtes i qüestions per 
part dels alumnes. Seguidament es realitzà una 
visita guiada pel territori.

ALUMNES DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA VISITEN
EL SEGRE RIALB

Presents a fires i festes locals
1 Novembre 2017. Fira Tots Sants d’Oliana

El Consorci Segre Rialb ha estat present en 
diferents esdeveniments locals, com són fires 
i festes tradicionals, mitjançant un estand 
propi d’atenció al públic, facilitant i donant 
a conèixer les novetats i els actius turístics i 
culturals.
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Gener 2018. El Consorci reedita la guia turística 
“Mapa i serveis turístics Segre Rialb”, en els idio-
mes francès i anglès, dirigida al consumidor final. 

La guia contempla dos parts: mapa turístic i 
serveis. En la primera s’informa a l’usuari dels 
atractius turístics del territori i es presenta una 
proposta de ruta de dos dies per l’entorn del Se-
gre Rialb, de Ponts fins a Peramola, tot visitant 
els llocs més representatius, amb un mapa com 
a complement. En la segona part s’informa de 
l’oferta de serveis turístics i similars que es po-
den trobar: establiments d’allotjament, restau-
ració, comerç de producte d’elaboració pròpia i 
l’ampli ventall de les activitats en plena natura 
que proposa el teixit empresarial.

La guia aglutina:
• 54 Establiments d’allotjament
• 42 Establiments de restauració i bar
• 20 Comerços d’elaboració pròpia
• 9 Empreses i entitats d’activitat de lleure

NOU MATERIAL D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
EN ANGLÈS I FRANCÈS

La guia es va distribuir per les diferents ofici-
nes de turisme de la zona i punts d’informació, 
tot informant als establiments del sector turístic 
per tal de que el client en disposi un cop arribi al 
territori, ja que cada dia són més els estrangers 
que fan estades al nostre territori.
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Gener 2018. Recopilar les vivències dels ciuta-
dans de Baronia de Rialb, Bassella, Oliana, Pe-
ramola, Ponts i Tiurana que van viure els fets de 
la construcció de l’embassament de Rialb és un 
dels objectis del Consorci Segre Rialb per preser-
var la memòria històrica del que van ser alguns 
d’aquests pobles abans de quedar completament 
o parcialment sota les aigües del pantà i d’altres 
afectats de manera indirecta.

Amb aquest objectiu, s’identificaran moltes de 
les persones que van haver d’abandonar les se-
ves llars i negocis entre els anys 1995 i 1999 per 
recollir-ne els testimonis, com també els tècnics 
i periodistes que van viure els fets en primera 
persona. La majoria de ciutadans resideixen en 
poblacions properes, a d’altres se’ls ha perdut el 
rastre o han mort. És per això, que l’actuació és 
essencial, ja que gran part dels protagonistes són 
d’avançada edat, per la qual cosa el Consorci ho 
aborda en aquest moment. Els treballs els rea-

litzarà una empresa especialitzada en gestió de 
memòria història, oral i escrita, i en patrimoni, i 
tindrà, lògicament el suport del Consorci i altres 
entitats públiques.

Paral.lament a aquests treballs s’obrirà un pro-
cés de participació ciutadana perquè siguin els 
mateixos ciutadans i exveïns els implicats en la 
recuperació d’aquesta memòria, tan oral com 
escrita. S’hi podrà aportar imatges, documents 
i altres materials que considerin importants i 
d’interès per rememorar aquest passat. Amb 
aquests, d’una banda, s’elaborarà un fons do-
cumental, i d’altra banda, s’elaborarà material 
divulgatiu, tant digital com en suport gràfic per 
divulgar a les presents i futures generacions 
aquells fets.

Aquest projecte formarà part, també, del Pla Di-
rector Urbanístic de l’embassament de Rialb en 
què el Consorci hi està treballant actualment.

EL CONSORCI SEGRE RIALB RECUPERA LA
MEMÒRIA HISTÒRICA PER LA CONSTRUCCIÓ
DE LA PRESA DE RIALB
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Antic poble de Tiurana
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LA CIUTADANIA TINDRÀ VEU DINS DEL PLA DIRECTOR
DE L’EMBASSAMENT DE RIALB
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Febrer 2018.

El territori de Segre Rialb format pels municipis 
de Baronia de Rialb, Bassella, Oliana, Peramola, 
Ponts i Tiurana té importants reptes per al seu 
futur. Per abordar-los, el Consorci del Segre 
Rialb i la Generalitat de Catalunya col·laboren 
per elaborar un pla per a la dinamització econò-
mica del conjunt del territori, el Pla Director 
Urbanístic de l’Embassament de Rialb, que in-
clou un procés de participació ciutadana per re-
collir les propostes del conjunt de la ciutadania 
amb els següents objectius:

Procés participatiu del Pla Director Urbanístic (PDU) de RIALB

• Recollir la visió i experiència de les persones 
que viuen i treballen al territori de Segre Rialb. 
Volem identificar espais i activitats existents del 
territori amb valor pels seus habitants.

• Obtenir propostes per impulsar en el futur 
noves activitats al territori i aquells criteris que 
són importants per fer-ho compatible amb els 
valors i activitats existents.
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EL TEU PAPER ÉS IMPORTANT. COM POTS PARTICIPAR?

• Assistint a les jornades participatives del 14 d’abril a Oliana i el 21 d’abril a Ponts 
(obertes a la ciutadania dels 6 municipis)

• Omplint la butlleta que rebràs a casa junt amb més informació del procés participatiu

• Mitjançant la bústia itinerant que trobaràs al teu municipi

• Entrant a www.participa.gencat.cat on properament s’obrirà un espai per a que ens facis arribar
les teves propostes

• Diferents grups de joves també ens diran la seva en les sessions participatives que farem als
IES d’Oliana i Ponts

QUÈ EN FAREM DE LES TEVES PROPOSTES?

Amb les aportacions de totes les persones que participin millorarem el Pla Director, incorporant les 
propostes que siguin viables. A més, ens comprometem a donar resposta i a explicar als participants i 
al conjunt de la ciutadania els resultats i el per què de les aportacions que no haguem inclòs.

Properament rebràs més informació.



12 www.segrerialb.cat

EVOLUCIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE NAVEGACIÓ A 
L’EMBASSAMENT DE RIALB

2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

141 rems
160 rems
209 rems
 212 rems

22 motores
18 motores
24 motores
25 motores

2 veles
2 veles
2 veles
1 veles

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ESTABLIMENTS D’ALLOTJAMENT

Poble/Any 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Baronia de Rialb (La) 0 7 17 22 23 24

Bassella 2 2 3 6 7 7

Oliana 4 4 4 3 3 4 

Peramola 3 3 7 7 9 9

Ponts 5 5 8 8 8 8

Tiurana 0 0 1 2 2 3

TOTAL 14 21 40 48 52 55

NOVA CREACIÓ D’ACTIVITAT ECONÒMICA 2017
1. Cal Sastre (Tiurana). Habitatge d’us turístic
2. La Farga 1845 (Baronia de Rialb). Habitatge d’ús turístic
3. Habitatge del C/Cavallers, 3 (Oliana). Habitatge d’ús turístic

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

da
de

s

Alberg Allotjament 
rural

Habitatge d’Us 
Turístic Hotel Càmping Total 2017

Establi-
ments Places Establi-

ments Places Establi-
ments Places Establi-

ments Places Establi-
ments Places Establi-

ments Places

Baronia
de Rialb

1 26 6 68 17 201 24 295

Bassella 3 36 2 14 1 6 1 70 7 126

Oliana 1 9 2 56 1 102 4 167

Peramola 2 11 4 18 3 134 9 163

Ponts 1 40 1 8 6 214 8 262

Tiurana 2 29 3 29

TOTAL 2 66 11 115 27 270 12 410 2 172 55 1042
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Festa de Trobada de la Rosa  amb l’Abat de Montserrat,
a Pallerols
El passat dissabte 2 de desembre es va cele-
brar el 80è aniversari de la Trobada de la Rosa 
a Pallerols (Baronia de Rialb). Recordem que 
sant Josepmaria, el matí del 22 de novembre 
de 1937 va trobar al terra de l’església una 
rosa de fusta daurada que el confirmà en la 
seva primera decisió de continuar endavant 
creuant els Pirineus i entrant a Andorra el 2 
de desembre de 1937.

Precisament el passat 2 de desembre es va 
commemorar a Pallerols aquest 80è aniversari.

Tingué lloc la tradicional processó al voltant 
de l’església portant la imatge de la Mare de 
Déu del Roser acompanyada pels cants dels 
goigs del Roser de Pallerols, que guiaren el 
cor d’antics escolans de Montserrat. En aca-
bar la processó, se celebrà l’Eucaristia presi-
dida pel Pare Abat de Montserrat, Rvdm. Jo-
sep Maria Soler, i concelebrada pel Vicari de 
l’Opus Dei a Catalunya i Andorra, Mn. Ignasi 
Font, el Vicari General del Bisbat d’Urgell, 
Mn. Ignasi Navarri i els preveres d’Urgell Mn. 
Jaume Mayoral, Rector de Ponts, i Mn. Bo-
nifaci Fortuny. Hi assistí també el diaca de 
Montserrat P. Gordillo.

El Pare Abat en la seva homilia va encoratjar 
els presents a acudir sempre a Maria, Mare 
del Bon Consell, Mare del Conseller Prodi-
giós, perquè ens porti sempre a Jesús, a fer 
la seva voluntat, com feu amb sant Josepma-
ria i ho veiem també en el relat evangèlic de 
les  noces de Canà de Galilea.

Un dinar de germanor, el res del Sant Rosari 
i la veneració de les relíquies de sant Josep-
maria clogué la joiosa celebració en la que hi 
assistiren unes 200 persones vingudes de tot 
el territori català, com també d’Andorra, Va-
lència, Pamplona, Filipines, Mèxic, Colòmbia 
i altres països d’Amèrica.

No hi faltaren els descendents dels personat-
ges històrics que participaren en l’expedició 
de sant Josepmaria: de Peramola, vingue-
ren els fills del Paco Bach i el net de l’Antoni 
Bach “el Tonillo”, així com el Josep de la Fon-
da la Masia. De la Baronia de Rialb, hi assisti-
ren l’Agustí Sala, de la casa de Vilaró, net del 
Pere Sala, que els acollí i alimentà l’any 1937; 
els descendents de la casa de l’Ampurdanès, 
el Lluís Campabadal amb la seva esposa i al-
tres familiars. I no hi van faltar  les autoritats 
de la Baronia de Rialb, l’alcalde Antoni Reig i 
la regidora de cultura Dolors Caelles, junta-
ment amb altres habitants de la Baronia. 
 
Tot plegat una celebració que d’any en any 
revivim amb alegria i omple de joia a tots els 
assistents.
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L’ajuntament de Bassella està realitzant les 
obres de millora de la platja artificial d’Ogern. 
Les obres consisteixen en construir un nou 
vial que connectarà el nucli urbà amb l’espai 
fluvial, una reforma que suposarà una millo-
ra important de la seguretat per accedir a la 
zona, ja que permetrà un accés amb doble 
sentit de la circulació.

El camí actual és molt estret i no permet el 
pas de dos vehicles, per la qual cosa quedarà 
per a ús exclusiu de vianants i per als veïns 
amb garatges privats.

A principis del mes de gener va començar la 
construcció del nou accés rodat des de la ca-
rretera C-26 al marge dret de la Ribera Sala-
da, on s’ubica la platja fluvial. Les obres han 
d’estar enllestides abans que finalitzi l’any. 
El projecte, sota el nom de “Bassella, un bany 
salat” ha estat finançat per un ajut del 50% 
del cost de l’obra dins del programa “Pla de 
Foment Territorial del Turisme” del Dept. 
d’Empresa i Coneixement.

La reforma de la zona lúdica inclou també les 
obres per construir un nou edifici de serveis 
ubicat al costat de l’actual que disposarà de 
banys i dutxes. Els treballs finalitzaran alhora 
que la carretera, abans que acabi l’any.

L’alcaldessa, Cristina 
Barbens indica que 
l’objectiu és “renovar 
i millorar” la zona de 
la platja per reobrir-
la “l’estiu que ve”. 
L’Ajuntament està a 
l’espera  que la Confe-
deració Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) ator-
gui la nova concessió 
d’aigua per poder re-
obrir al públic l’espai 
després d’haver es-
tat dos estius tancat 
a l’afectar el cabal 
de la Ribera Salada. 
Fonts de la CHE van 

apuntar que el primer tràmit d’exposició pú-
blica per a la concurrència de concessions va 
finalitzar sense al·legacions. Barbens, per la 
seva banda, espera poder disposar de la con-
cessió d’aigua “entre els mesos de gener i fe-
brer” per licitar l’explotació de l’equipament.

Bassella millora la platja artificial d’Ogern i hi
construeix un nou accés
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Aquest mes de febrer s’està realitzant la última 
fase del marcatge del camí de les Fonts d’Oliana, 
una ruta de poc més de 8km pensada per fer a 
peu i de poca dificultat. El camí transcorre per la 
Serra d’Oliana passant per les diverses fonts his-
tòriques que hi ha al voltant de la vila. El marcatge 
s’ha dut a terme des de l’Oficina de Turisme amb 
l’ajuda del Grup Excursionista d’Oliana (GEO).

La ruta circular és la primera de les 4 rutes que 
es té previst marcar en els propers mesos i que 
també milloraran les indicacions per anar a Sant 
Andreu del Castell, conèixer la Serra d’Oliana o 
enllaçar amb la ruta de les Encantades, a la co-
marca del Solsonès.

La ruta: Comencem la nostra ruta a la font de la 
vila i ens dirigim cap a l’escola per deixar enrere 
el centre d’Oliana. A partir d’aquí passarem per 
la Font de la Reguereta i la Font de la Gotzena, 
totes dues amb ben poca aigua, però amb un en-
torn perfecte per anar-hi a passar una tarda.

Continuarem fent camí i a mesura que aga-
fem alçada i ens allunyem del poble, gaudi-
rem d’unes vistes d’Oliana, l’horta i els pobles 
veïns a les que no estem gens acostumats. 
Ens tornarem a endinsar al bosc per arribar 
a la Font de l’Aube, recuperada recentment i 
on a molts els sorprendrà trobar-hi a la paret 
de pedra un bust en relleu de Mn. Albert Vives, 
músic i estudiós fill d’Oliana.

Des d’aquí continuarem el camí i per dins el 
bosc començarem la tornada. Arribem a la Font 
del Teuler, en aquesta sí que hi trobarem aigua 
que va a parar al riu de Junset, un dels rius que 
abasteixen bona part de l’aigua de boca d’Oliana. 

Reprendrem el camí i ens dirigirem cap a sant 
Jaume de Graell, l’ermita de la casa que vore-
jarem abans d’arribar a la última font. La font 
de Graell original ha desaparegut actualment, 
tot i que si ens arribem fins a l’ermita n’hi tro-
barem una de més recent. Des d’aquí també 
podrem gaudir d’un mirador amb una panorà-
mica preciosa sobre la vall del Segre. L’espai a 
més, disposa de taules i bancs per parar-hi a 
fer un mos abans d’arribar.

Continuem en direcció a Oliana, travessarem el 
barri de Sant Sebastià i pel Vall de Baix, passant 
just per sota la muralla arribem a la Font de la 
Vila amb els seus característics quatre caps.
 
Us esperem a Oliana per conèixer, entre al-
tres, la ruta de les fonts!

Més informació: www.camidelpirineu.cat

Oliana finalitza el marcatge de la ruta de les Fonts d’Oliana
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Peramola va commemorà el 
passat dissabte dia 27 de ge-
ner els fets ocorreguts a la vila 
en els darrers mesos de la Gue-
rra de Successió, quan l’exèrcit 
borbònic va ordenar calar foc 
al poble. L’ajuntament va deci-
dir batejar un espai que hi ha 
en un dels extrems del carrer 
de la Clariana, ubicat al centre 
històric de la població, com a 
“25 de gener de 1714”. 

L’objectiu de la iniciativa ha estat recuperar la 
memòria històrica i recordar una de les pitjors 
tragèdies del municipi. L’alcaldessa de Peramo-
la, Gemma Orrit, ha explicat que d’aquesta ma-
nera s’ajuda a fer consciència sobre uns fets que 
van ser “esfereïdors” i dels quals “molta gent, 
inclús del municipi, no en té constància”. A més, 
ha dit que el canvi de nom no afecta els veïns i veï-
nes, ja que cap de les cases que hi ha en aquesta 
zona tenen l’entrada principal per la plaça.

Per la seva banda, l’escriptor i lingüista Josep 
Espunyes ha subratllat en declaracions a l’ACN 
que la voluntat de tot plegat també ha estat ho-
menatjar les persones “que van lluitar i morir 
en la defensa de les llibertats nacionals de Ca-
talunya”, ja que, segons ha comentat, la locali-
tat va participar activament a la revolta pagesa, 
iniciada a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) con-
tra l’augment dels tributs de guerra que havien 
de pagar a l’exèrcit que estava al servei del rei 
Felip V. De fet, la població hauria estat consi-
derada “el bressol comarcal de la rebel·lió” i, 
després d’aconseguir bloquejar durant nou dies 
l’anomenat Regiment 
de Guipúscoa a Oliana, 
va acabar patint una or-
dre perquè es degollés 
i pengés diversos dels 
seus veïns, a més que es 
fes la crema del poble, 
que en aquell moment 
tenia entre 80 i 90 cases.
Els informes de guerra 
que es conserven a Ma-

drid, a l’arxiu històric nacio-
nal, corroboren els fets del 25 
de gener de 1714 i la crueltat 
dels mateixos. Un exemple és 
la carta que el militar borbònic 
flamenc Jean François Nico-
las Bette, marquès de Lede, 
va enviar a Felip V, on diu que 
va “atacar a uns rebels a Pera-
mola, als quals va manar pen-
jar, i calar foc al lloc”, afegint 
que esperava que “aviat es-
taria tot quiet”. Per Espunyes 

és obvi que això va acabar passant, “perquè si 
mates la gent, la degolles i cales foc al poble, 
evidentment que n’estaran, de quiets, els veïns”. 
Finalment, l’escriptor peramolí relaciona la re-
percussió que van tenir els fets amb una dita po-
pular que encara perdura als municipis de Ponts 
o de la Baronia de Rialb (Noguera), on s’utilitza 
l’expressió “sabràs qui va ficar foc a Peramola” 
quan es vol intentar dissuadir a algú de fer una 
acció determinada.

Acte inaugural
Espunyes va relatar els fets del 1714 a Pe-
ramola, en l’acte inaugural en què s’ha des-
cobert la placa amb el nom de la plaça. La 
inauguració la va presidir l’alcaldessa de Pe-
ramola i va comptar amb la participació del 
doctor en Història i especialista en la Guerra 
de Successió a la Catalunya central, Francesc 
Serra. També hi van assistir, entre d’altres, el 
diputat alturgellenc al Parlament de Catalun-
ya per ERC, Francesc Viaplana, així com diver-
sos alcaldes de la comarca.

Inaugurada la plaça de Peramola que rememora el dia en 
què l’exèrcit borbònic va cremar el poble m
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El passat 21 i 22 d’octubre de 2017 tingué lloc a 
la vila de Castellterçol la 6ª Trobada de Ranxos 
i Escudelles de Catalunya. 

El municipi de Ponts ha participat en totes les 
edicions d’aquesta fira gastronòmica essent-
ne l’organitzadora i amfitriona en l’edició de 
2015. En cada edició s’hi van sumant més as-
sociacions i municipis on el ranxo, les sopes o 
escudelles són un dels seus trets característics 
i identitaris. A Castellterçol hi van participar les 
següents colles: Albons, Capmany, Castellter-
çol, Gelida, La Seu d’Urgell, Montmaneu, Ponts, 
Sant Feliu de Codines, Verges i Vidreres.

Des de la passada edició a Verges i aquesta edició 
a Castellterçol la Trobada de Ranxos va agafant 
cada cop més embranzida i va acollint cada ve-
gada més activitats que s’organitzen dins del seu 
contingut i programa. Per aquest motiu la fira ha 
passat de celebrar-se en un únic dia a desenvolu-
par-se al llarg de tot el cap de setmana.

En aquesta edició podem destacar que les co-
lles participants, on la festa és organitzada per 
una entitat o associació i no per un Ajuntament 
(com n’és el cas de Ponts), s’han unit per crear 
la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes his-
tòriques de Catalunya. La voluntat i el princi-
pal objectiu d’aquesta Federació és que cada 
una de les festes que es celebren als diversos 
municipis passin a formar part del Catàleg del 
Patrimoni Festiu de Catalunya i esdevenir a 
posteriori Festa d’Interès Nacional. Fou el dis-
sabte 21 que tingué l’acte de presentació oficial 
d’aquesta Federació.

Cal remarcar que la festa del Ranxo 
de Ponts el passat 2017 va entrar a 
formar part del Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya.

El diumenge 22 a les 6 del matí a 
la plaça Prat de la Riba de Castell-
terçol, vila natal del polític català i 
president de la Mancomunitat de Ca-
talunya Enric Prat de la Riba, es va 
iniciar l’encesa del foc per tal que 
cada colla participant iniciés la coc-
ció del seu plat estrella. La jornada 
es va desenvolupar al llarg del matí, 

on els visitants visitar els stands de cada colla 
participant, així com també visitar l’exposició 
de fotografies i diferents espais del municipi 
entre els que podem destacar la Casa d’Enric 
Prat de la Riba.

La jornada va acabar amb un dinar de germa-
nor de totes les colles participants i la poste-
rior entrega de records entre elles.

Com sempre, Ponts vetlla i potencia la nostra 
cultura i les nostres tradicions arreu del territori.

Ponts a la VI trobada de Ranxos i escudelles de Catalunya
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El passat mes d’octubre el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida va atorgar al 
Restaurant Solés de Tiurana, juntament amb 
d’altres establiments de la província de Lleida,  
l’acreditació de Moturisme. El projecte “Mo-
turisme Ara Lleida” és un producte turístic, 
pioner a escala estatal, impulsat pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida, amb la 
finalitat de promocionar de manera específi-
ca el turisme entre el col·lectiu d’aficionats a 
viatjar en moto.

Aquest projecte estableix un sistema de garan-
tia mitjançant un segell de qualitat que identi-
fica actualment 40 establiments d’allotjament 
turístic i 28 serveis complementaris de res-
tauració, cafeteries i museus entre altres. Per 
a l’obtenció d’aquest segell distintiu els esta-
bliments han hagut de superar un curs de for-
mació per tal de millorar la seva atenció cap 
al client motorista, conèixer les necessitats 
específiques i adaptar la seva oferta a aquest 
grup de clients. 

Per altra banda, els establiments han de com-
plir una sèrie de requisits pel que fa a les seves 
instal·lacions com per exemple disposar d’una 
zona d’aparcament coberta i tancada, taller i 
eines de reparació, servei de bugaderia, es-
pais per guardar el casc, etc. També s’han de 
comprometre a facilitar informació sobre les 
rutes, la meteorologia, els principals atrac-
tius turístics de la zona, etc. Aquest segell de 
qualitat garanteix als usuaris motoristes uns 
establiments que estan pensats per satisfer 
les seves necessitats i, per als establiments, 
suposa una millora qualitativa del seu servei. 

Gràcies a aquest projecte els aficionats a via-
tjar en moto podran conèixer el Pirineu i les 
Terres de Lleida i gaudir dels paisatges i de la 
gastronomia de la zona amb la garantia que 
rebran una bona atenció i hi trobaran unes ca-
rreteres i unes instal·lacions excel·lents.

El Restaurant Solés de Tiurana ofereix es-
morzars dissenyats especialment pels mo-
toristes així com tota mena de facilitats per 
tal que la seva experiència durant el recorre-
gut sigui inoblidable. A més, col·labora amb 
l’organització de diferents esdeveniments 
relacionats amb el món del motor com per 
exemple la tradicional “Tiurimoto” organitzada 
pel Centre d’Iniciatives Solidàries Àngel Ola-
ran de Mollerussa i l’Ajuntament de Tiurana 
que es celebra cada any el primer cap de se-
tmana de setembre, o els diferents esdeveni-
ments que organitza l’empresa Bassella Ex-
periences, entre d’altres, ja sigui col·laborant 
en l’avituallament de les curses o organitzant 
àpats pels participants.

Més informació:  www.tiurana.cat 

Solés de Tiurana rep l’acreditació de Moturisme 
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El Segre Rialb

Catalunya

Tarragona

Barcelona

Balaguer

Lleida

Girona

La Seu d’Urgell

ALT URGELL

LA NOGUERA

La Baronia 
de Rialb

Ponts
Tiurana

Peramola
Oliana

Bassella

La Seu d’Urgell

Balaguer

APLECS, FIRES, CAMINADES, CAMPIONATS ...
Març

30 Aplec a la Mare de Déu de Sant Mer. Bassella 
30 Representació de la Passió Viva. Oliana
30 La Processó del Silenci. Ponts
30 Fira del Griu. Peramola
31 Cursa de muntanya “Volta a Peramola”. Peramola
31 Sortida pel romànic de La Baronia de Rialb

Abril
1 Segre Cup Internacional de piragüisme aigües braves. Parc del Segre de Ponts
1 Cantada de Caramelles (després de la Missa). Oliana, Peramola, Ponts i Tragó
8 Cursa de l’Obaga de Tiurana_1/2 marató, canicros, 12 km, marxa nòrdica_ 
https://circuitdeobaga.wordpress.com/
8 Motocròs C. Catalunya nens, al Bosquet de Ponts
8 XII Rally dels Museus. Més info: Museu de la Moto www.museumoto.com  Bassella
8 II Pedalada de Politg. La Baronia de Rialb
14 Aplec de Sant Ermengol. Tiurana
22 Aplec a Sant Marc de Pallerols. La Baronia de Rialb 
22 Aplec Mare de Déu de Castell-llebre. Peramola
22 Concentració aereonàutica. Tiurana
29 Aplec de Sant Pere Màrtir i Sant Marc. La Serra

Maig
1 Aplec a Sant Pere de Ponts
1 Festa del Roser d’Ogern
6 Roser de Palau de Rialb. La Baronia de Rialb
12 Descobreix la Baronia de Rialb (caminada)
27 Festa de la Trinitat de La Torra. Baronia de Rialb

Juny
3  Festa del Roser de la Cirera de Gualter
10  Festa del Roser de Ponts
17 Festa de Corpus. Oliana
17 Sortida pel Romànic de La Baronia de Rialb

Juliol
21 Trobada al monestir de Sta. Maria de Gualter
29 Aplec a Sant Jaume de Graell. Oliana

Agost
2-5 Festa Major d’Oliana
11 Copa Catalana Promocions de piragüisme. Parc del Segre de Ponts.
15 Festa Major de Palau. La Baronia de Rialb
16 Sant Roc. Missa a Palau. Baronia de Rialb
17-20 Festa Major de Peramola
19 Trobada de Sant Agustí. Festa Major a Bellfort. La Baronia de Rialb.
19 Festival del conte. Tiurana
24-26 Festa Major de Tiurana
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L’entrevista…
Quina és l’oferta d’Heretat de Guàrdia?
Es tracta d’una masia tradicional catalana res-
taurada i equipada amb totes les comoditats, tot 
configurant un equipament ideal per gaudir de la 
tranquil·litat i el paisatge de la Baronia de Rialb 
en estades que els nostres clients acostumen a 
compartir amb amics i família. 

La casa encara té l’estructura tradicional d’una 
masia i en la restauració es va vetllar especial-
ment per  mantindre l’autenticitat d’aquest tipus 
de construccions.

La masia ofereix 9 habitacions dobles totes amb 
bany i la possibilitat de posar llits extra i bres-
sols. Hi ha diferents ambients, sales d’estar, de 
joc, jacuzzi, sauna, piscina exterior i zona de bar-
bacoa.

Es poden fer celebracions fins 50 persones i es 
pot disposar de la capella en cas de celebracions 
religioses.

Cap a quin segment turístic va dirigit el vostre 
servei? I cap a quin públic?
És molt important el turisme familiar local, de 
l’entorn català, que és el que lloga la casa en 
estades curtes de cap de setmana, en aquest 
perfil també s’inclouen els grups d’amics que 
venen a gaudir del territori, ja que hi troben 
moltes possibilitats (caminades, nàutica, ci-
clisme etc..). Durant els mesos d’estiu venen 
bastants visitants de l’entorn europeu que 
acostumen a llogar la casa en períodes d’una 
setmana o quinze dies. Darrerament estem 
treballant amb un turisme d’origen molt llun-
yà (Austràlia o Estats Units d’Amèrica) que llo-
guen la casa per fer-hi celebracions.
 

Porteu mes de 7 anys en el sector: quins 
canvis heu experimentat des dels inicis fins 
a l’actualitat?
Darrerament aconseguim omplir la casa amb 
estades més llargues, d’una setmana o quinze 
dies, aquest tipus de reserves ens comencen al 
mes de juny i ens duren fins a l’octubre. Això ho 
estem aconseguint gràcies a un increment del 
client estranger i a les celebracions.
 

FRANCISCO
BONCOMPTE SERRA

Heretat de Guàrdia és una Masia catalana 
del segle XV situada al prepirineu de 
Lleida.

Recentment restaurada, combina els 
elements de la seva història amb els 
serveis que garanteixen tota la comoditat 
del visitant.

Situada en un espai natural únic i propi, 
disposa de tots els espais de convivència, 
lúdics i de lleure necessaris per gaudir 
d’una agradable estada. 

En aquest número dediquem l’entrevista a l’alma 
mater de l’establiment d’allotjament turístic He-
retat de Guàrdia (la Baronia de Rialb), Francisco 
Boncompte, i parlarem sobre com triomfar dins 
del competitiu món del turisme rural actualment.
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Heu introduït alguna innovació en l’oferta 
de servei?
Des de l’inici s’han fet algunes millores en les 
instal·lacions, com els serveis d’un petit Spa 
(sauna, jacuzzi, dutxa bitèrmica), una zona pels 
restauradors que s’encarreguen dels àpats de 
les celebracions, forn industrial, taules i cadires 
extra a disposició dels clients.

Què busca el client? Lloguer d’una finca o 
quelcom més?
Crec que els clients busquen quelcom més, un 
entorn i paisatge agradables, unes instal·lacions 
que tinguin totes les comoditats, des de la Nes-
presso fins al WIFI, passant per la piscina a 
l’estiu. També volen que la casa sigui acollidora, 
amb història i personalitat, autèntica. També és 
important l’oferta de lleure que hi ha a l’entorn.

És cert que el client de “l’allotjament rural” es 
cada vegada més exigent?
Definitivament sí. S’ha d’estar molt a sobre 
per atendre totes les demandes que ens fan 
els clients.

Per tal de saber el que el client compra, 
s’hauria de categoritzar de manera obligatòria 
un allotjament rural, com a altres països?
 
Crec que estaria bé, encara que avui en dia 
el client té mitjans per saber les característi-
ques i serveis i l’opinió d’altres clients que ja 
han estat a la casa. Crec també que la catego-
rització no hauria de ser massa rígida perquè 
hi ha moltíssimes classes de cases rurals i 
ens podríem trobar que algunes cases no en-
tressin en cap de les categories que estableix 
la norma. També crec que les gestions davant 
l’administració haurien de ser més àgils.
 

El client nacional coneix el “destí”?
Hi ha molts clients que son ‘repetidors’ i venen 
perquè els agrada l’entorn i la casa, també 
n’hi ha molts que no coneixen el destí, enca-
ra que en aquest cas, normalment, s’informen 
sobre els atractius de la zona abans de venir. 
Moltes vegades els clients queden sorpresos 
positivament quan ens visiten per primera ve-
gada i descobreixen el nostre territori, ja que 
les nostres contrades són poc conegudes com 
a destí turístic.
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Creieu que el mercat està saturat?
Crec que hi ha molta oferta de turisme rural 
i que hi ha un gran nombre de cases i ma-
sies que es lloguen amb aquest propòsit, per 
això crec que hem de pensar en elements o 
serveis que diferenciïn la nostra casa. Per 
exemple, en el nostre cas vàrem pensar en 
una petita zona Spa,  també estem oferint la 
possibilitat de fer-hi celebracions, aprofitant 
l’entorn i el paisatge. No val només amb ofe-
rir una casa, sinó que s’ha de complementar 
l’oferta amb diferents serveis afegits.

Quin risc real tenen les plataformes com 
Airbnb per al sector?
En el nostre cas aquesta plataforma ens ajuda a 
contactar amb clients estrangers que busquen 
un tipus de viatge diferent.

Quin nivell d’ocupació teniu anualment?
Durant els mesos d’estiu (juny – setembre) , 
Nadal, Setmana Santa i ponts tenim un 100% 
d’ocupació. La resta de l’any l’ocupació es con-
centra els caps de setmana, que tenim reser-
vats en un 90% . 
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Què fa el client quan és aquí? Quines impres-
sions té?
La seva prioritat és descansar,  relaxar-se i sor-
tir de la rutina diària.  Es valora molt positiva-
ment el poder gaudir d’unes instal·lacions on hi 
tinguin cabuda totes les edats i necessitats del 
grup. Espais de joc per infants i adults, zones 
d’estar diferents que facilitin  les xerrades i so-
bretaules llargues, una cuina prou gran per fer 
tertúlia, habitacions amb bany propi, etc.

En definitiva intenten gaudir de la companyia i 
agraeixen l’entorn de la Baronia on poden fer 
caminades i, si volen, respirar tranquil·litat. 

Fidelització de clients? Com ho treballeu.
El client es fidelitza amb unes bones instal·lacions 
i tracte agradable. Intentem sempre donar un 
servei personalitzat al màxim i cobrir totes les 
necessitats sempre que ens sigui possible. 
 

Quines son les vostres fites al capdavant 
d’Heretat de Guàrdia d’ara en endavant?
Continuar atenent els nostres clients per a que 
considerin l’Heretat com casa seva. D’aquesta 
manera anar creant una marca que ens ajudi a 
augmentar l’ocupació; per això també és fona-
mental anar incrementant el turisme estran-
ger de qualitat.
 

Moltes gràcies

Francisco! 



Amb la col.laboració de:


