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El concepte d'Allotjament Rural ha tingut, en els 
darrers anys, un increment important de demanda a la 
demarcació de Lleida. En paral·lel, els projectes i inicia-
tives que han sorgit per donar-hi una resposta han cons-
tituït, d'una banda, un complement a l'activitat tradici-
onal de les zones rurals i, per l'altra, ha fet possible la 
recuperació i rehabilitació de l'arquitectura dels pobles.

El públic usuari d'aquest tipus d'allotjament, per 
norma general, busca la tranquil·litat i la llibertat en en-
clavaments amb atractiu paisatgístic. Però també exis-
teix un perfil d'usuari que és més atret per la immersió 
en l'entorn rural, la convivència amb el dia a dia a pa-
gès, o l'experiència del retrobament amb els orígens.

De qualsevol manera, la bona qualitat de l'oferta 
d'Allotjament Rural a la demarcació de Lleida està fent 
possible la revitalització de nuclis de població i l'arrela-
ment al territori degut, en bona part, al retorn de perso-
nes que en el seu dia van deixar els pobles per intentar 
així millorar la qualitat de vida.

Alguns d'aquests projectes turístics han sorgit pre-
cisament d'emprenedors que han volgut recuperar es-
pais, sigui pels seus orígens o fugint de la pressió quoti-
diana de la gran metròpoli.

Encara que el perfil de client d'aquests allotjaments 
sol procedir de la zona metropolitana, cada cop més gent 
del territori també es decideix per aquest allotjament 
com a alternativa a conèixer altres llocs de la demarcació 
amb atractius paisatgístics, culturals o festius diferents 
del dels seus entorns habituals. Una opció que podria 
seguir agafant més pes, en aquest moment de revalorit-
zació d'allò local, i en un lloc amb tanta diversitat paisat-
gística i de formes com ho és la demarcació de Lleida.

Segueix-nos a

/territoris.cat
/SurtdecasaPonent

@territoriscat
@SDC_Ponent

/territoris.cat
surtdecasaponent
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l Govern ha aprovat l’ampliació dels límits geogrà-
fics del Parc Natural de l’Alt Pirineu amb 9.466,91 
hectàrees noves, amb la inclusió de sectors de fons 
de vall i mitjana muntanya que havien quedat ex-

Pirineu és el 
més extens de 
Catalunya i ocu-
pa 79.317,21 ha 
de les comar-
ques del Pallars 
Sobirà i l’Alt 

E
closos en la seva creació l’any 2003. D’aquesta manera, l’es-
pai protegit, que enguany celebra el 15è aniversari, passa 
de les 69.850,30 ha inicials a les 79.317,21 ha actuals.

Aquesta ampliació serveix per ordenar i dotar de cohe-
rència la protecció d’aquesta àrea, per tal com incorpora 
sectors ja inclosos en altres figures de protecció, com ara el 
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000.

“Van ser molts anys d'abandó 
fins que els veïns de la 
Baronia de Rialb van iniciar 
una campanya de restauració 
l'any 1979”

Urgell. L’espai natural combina una gran diversitat de pai-
satges propis de l’alta i la mitjana muntanya pirinenques, 
essent els seus valors naturals rics i variats, com també els 
elements que formen el seu extens patrimoni cultural.

L’expansió que ara s’ha 
aprovat suma 9.466,91 
hectàrees distribuïdes en 
els nuclis de Farrera, amb 
2.585,91 ha; Rialp, amb 
2.093,60 ha; les Valls de 
Valira, amb 2.044,85 ha; 
Alt Àneu, amb 1.460,26 ha; 
Llavorsí, amb 847,37 ha; 
Soriguera, amb 261,77 ha, 
i Alins, amb 173,15 ha, on 
només s’han millorat les 
delimitacions de diversos 
enclavaments. 

El Parc Natural de l’Alt 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu s’amplia fins 
a les 79.317 hectàrees

Amb aquesta ampliació es tanca un procés iniciat per diversos
 ajuntaments del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell per tal de millorar la gestió del parc

Text: Jordi Bonilla 
Fotografia: O

. Rodbag 
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“Van ser molts anys d'abandó 
fins que els veïns de la Baronia 
de Rialb van iniciar una 
campanya de restauració l'any 
1979”

Aquest és l'únic indret a Catalunya on 
creix la savina turífera, com també pobla-
cions d'espècies amenaçades com l'ós bru, 
l'almesquera, el trencalòs, el gall fer, la 
perdiu blanca, el mussol pirinenc, el pardal 
d'ala blanca, el pela-roques, la sargantana 
pallaresa o el tritó pirinenc, entre d'altres. 

El Parc va assolir el 2017 els 314.000 vi-
sitants anuals, que van generar un impacte 
econòmic directe vinculat amb el turisme a 
les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell 
de prop de 14 milions d’euros. L'hotel i el 
càmping van ser la tipologia d'allotjament 
més utilitzada, encara que més del 41% 
dels visitants del parc no es van allotjar a la 
zona durant la seva visita.

Text: Jordi Bonilla 
Fotografia: O

. Rodbag 
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n realitat, poden ser moltes les expectatives que el 
visitant pot tenir d'un allotjament rural: pel que fa a 
l'entorn, l'arquitectura, la situació o la funcionalitat, 
per dir-ne algunes. Però, en traslladar-nos a Bellver E

d'Ossó, un poble al límit entre l'Urgell i la Segarra on es troba 
Cal Domingo, ens hem quedat parats, ja que en aquest casalot 
del 1887, diuen que s'hi pot escoltar el silenci.

Els seus propietaris han volgut ser respectuosos amb l'ar-
quitectura original perfectament integrada al conjunt del poble, 
i amb un interiorisme acurat i funcional que, per si sol, fa fluir 
al visitant d'aquest concepte de silenci. La pedra és un dels ele-

“Cal Domingo disposa 
d'espai de 4 a 21 perso-
nes, que es poden distri-
buir en habitacions de 
2 a 8 persones, segons 
les necessitats”

El silenci de Cal Domingo no sols es deu als orígens ar-
quitectònics, sinó que els propietaris han incorporat a l'espai 
aquells elements amb els quals han considerat que el visitant 
ho pot constatar, com són l'Spa, Sauna i Jacuzzi, espais que 
per si sols traslladen al benestar i a la relaxació. En definitiva, 
que els sigui més fàcil assolir aquest estat de calma i silenci. 
És tot un compendi de sensacions que conjuguen els jocs de 
llum amb els aromes i els colors del mateix entorn.

Cal Domingo disposa d'espai de 4 a 21 persones, que es 
poden distribuir en habitacions de 2 a 8 persones, segons les 
necessitats. Les estances comparteixen espai exterior, menja-
dor, barbacoa i piscina semiclimatitzada.

Des de Bellver d'Ossó queda a un tret de pedra Agramunt, 
amb la visita obligada a la tradició del torró i la xocolata a la 
pedra, el castell de Pallargues, els orígens romans de Guisso-
na, l'espai Guinovart o l'Estany d'Ivars i Vila-sana.

Per aquells que volen activitat física a Masssoteres, poden 
practicar el pitch&putt al camp de 18 forats, camp de pràcti-
ques i putting green, així com gaudir de les pistes de pàdel.

Més informació:
Cal Domingo
Plaça Major, 4 - 25318 Bellver d’Ossó

caldomingo.com
info@caldomingo.com

973 39 22 11
667 50 90 45

ments destacables de la 
construcció que, amb el 
bon gust de la decoració, 
transformen les estances 
en santuaris de relaxació 
i espiritualitat, per bus-
car qualificatius amb una 
certa profunditat.

El municipi té poc de 

Diuen que, a Cal 
Domingo, es pot escoltar 

el silenci

més d'un centenar d'habitants, de manera que el visitant es con-
verteix en un més de la comunitat, per curta que sigui la seva esta-
da, una circumstància de valor afegit a la proposta de Cal Domingo.

Tot i les dimensions del poble, la seva situació el conver-
teix en allotjament de privilegi per les sortides d'activitat físi-
ca, culturals o simplement de lleure. El límit entre Urgell i Se-
garra també li aporta un contrast de paisatge i de possibilitats 
d'immersió en una nova realitat territorial.
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a Ribereta és una masia situada a Lloberola, a tocar 
de Biosca, al nord de la Segarra, confrontant amb la 
comarca del Solsonès. Es tracta d’una finca indepen-
dent que es troba enmig de la bella Catalunya inte-L

rior. L’envolten boscos de pins, roures, alzines, vinyes i altres 
cultius propis de les zones de secà. 

La Ribereta és una masia construïda durant la segona mei-
tat del segle XIX que va ser restaurada l'any 2015 respectant al 
màxim l'estructura i l'essència originals. La seva remodelació 
va consistir a mantenir la casa antiga de pedra, aixecar un edi-
fici annex adaptat a aquesta edificació i construir una piscina 
envoltada d'una àmplia zona de terrasses. El resultat final és 
una construcció en la qual hi ha un equilibri, i alhora un con-
trast, entre la típica i robusta masia catalana i un edifici contem-
porani amb grans obertures i molta presència de llum natural.

La Ribereta ofereix espais per compartir amb els amics, la 
parella i els infants. Compta, dins de la piscina, amb una zona 
de poca profunditat adreçada al bany dels nens i nenes, així 
com un parc infantil amb tobogan, paret d'escalada, gronxa-
dors i altres entreteniments. Disposa de barbacoa al costat 
d'una gran taula per dinar o sopar a l'aire lliure, tot gaudint 
d’unes excel·lents vistes a les muntanyes confrontants. També 
de xemeneia de llenya a l’interior, terrasses per prendre el sol, 
zones cobertes habilitades amb sofàs per llegir o relaxar-se 
contemplant l'entorn, rebost amb productes locals i xiringui-
to-bar totalment equipat. 

“Des d’aquesta casa ru-
ral hi ha la possibilitat 
de gaudir de diverses ex-
cursions culturals, gas-
tronòmiques i esportives 
per a tota la família”

són benvingudes les mascotes.
Des d’aquesta casa rural hi ha la possibilitat de gaudir de 

diverses excursions culturals, gastronòmiques i esportives per 
a tota la família: des de visitar el Molí de Povia, el castell pre-
romànic i l’església de Sant Miquel de Lloberola, la Torre de 
vigilància de Vallferosa, la vila closa de Sant Climenç, amb el 
seu Castell i les tres capelles; l’estació d’esquí Port del Comte, 
amb activitats esportives i de lleure aptes tot l’any; Solsona i 
el seu Museu Diocesà i Comarcal, etc.

La Ribereta disposa de cinc habitacions –dues habitacions 
dobles amb llits de matrimoni i tres habitacions triples– que 
poden donar cabuda a tretze persones.

La Ribereta, història i 
contemporaneïtat 

Més informació:
La Ribereta
25753 Lloberola (Biosca)

www.laribereta.com
info@laribereta.com

633 071 714
626 737 313 

Aquesta masia amb 
segles d’història és un 
lloc ideal per gaudir de 
la tranquil·litat, conta-
giar-se de pau, i sentir 
les olors i els colors de la 
natura. A més a més, hi 
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“Un entorn adequat 
per experimentar 
una immersió en 
l'àmbit rural, fluir 
entre l'olor i l'espai 
sense presses, per 
arribar a assolir el 
grau de desconnexió 
i relaxació”

'allotjament rural de Cal Modest de Tornabous comp-
ta amb la peculiaritat que compagina el lleure amb la 
quotidianitat del dia a dia a pagès. Una construcció del 
1900 envoltada de conreus de fruiters i cereals i els re-L

gadius del Canals d'Urgell, que ofereixen al visitant un especta-
cle de matisos en cada època de l'any.

La funcionalitat de l'allotjament es completa amb un entorn 
enjardinat per gaudir de les vesprades i les postes de sol ponen-
tines. A tot això cal afegir la piscina climatitzada, el corral amb 
les gallines, conills, ànecs, oques, i fins i tot un porc vietnamita, 
que conviuen amb uns magnífics exemplars de cavalls.

Un entorn adequat per experimentar una immersió en 
l'àmbit rural, fluir entre l'olor i l'espai sense presses, per arribar 
a assolir el grau de desconnexió i relaxació que s'espera de les 
estades de vacances, festes i caps de setmana.

Però no sols de relaxació es viu a Cal Modest. Per aquell 
públic famolenc d'activitat física i de descoberta de paisatge, 
l'allotjament està situat al bell mig d'indrets d'un gran atrac-
tiu. En aquest sentit, els visitants poden completar l'estada 
amb passejades per les banquetes dels canals, els camins 
rurals, amb bicicleta o a peu i, fins i tot, l'aventura de poder 
conduir un quad.

La casa es troba a poca distància de Penelles i els seus 

Gestionat per Maria Jesús Casany i la seva família, l'allotja-
ment es manté amb l'interiorisme auster dels seus orígens, 
amb la voluntat que el visitant visqui més intensament de 
l'experiència, però també amb alguns elements basats en la 
confortabilitat i funcionalitat més actuals.

Des de fa tres anys, l'allotjament rural va incorporar un 
nou servei, El racó de Cal Modest, un espai per a celebraci-
ons familiars i de grups en el que es poden preparar dife-
rents menús de cuina tradicional o sota demanda. L'espai 
compta amb un menjador ampli i una acurada decoració a 
base d'estris i elements del camp, i un entorn de la zona en-
jardinada que fa encara més atractives les celebracions o les 
reunions al voltant de la taula a Cal Modest de Tornabous.

La convivència a pagès 
de Cal Modest de 

Tornabous

Més informació:
Cal Modest
C/ Llibertat, 64 - 25331 Tornabous

hola@casaruralcalmodest.com
casaruralcalmodest.com

973 71 30 17
662 50 50 66

murals, la colònia agrícola i el 
celler del Castell del Remei, 
l'Estany d'Ivars i Vila-sana, el 
laberint de Castellserà o el pi-
lar d'Almenara, entre d'altres 
potents propostes, així com 
també culturals.

Quinze anys de trajectò-
ria han convertit Cal Modest 
en un dels allotjaments rurals 
lleidatans amb més solera. 
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a Borda de Calvera és una antiga casa de camp total-
ment aïllada situada enmig del bosc, a 3,5 km de Vila-
ller. Es troba a tocar d’emplaçaments tan idíl·lics com la 
Vall de Boí, la Vall Aran i la Vall de Benasque.

dobles, una de 
triple i dos sofàs 
llits. Totes les 
habitacions, just 
damunt del cap-
çal del llit, tenen 
una finestra que 
permet dormir 
mirant els estels!

La Borda de 

L
El seu nom remet a la família de Vilaller que antigament es dedica-

va a la ramaderia i que l’emprava com a refugi pels animals i el pastor.
Tot i els anys d’història que s’endevinen a través de les se-

ves parets, aquesta borda fou restaurada l’any 2012. Visitar-la 
és una experiència inoblidable, ja que esdevé un lloc ideal per 
desconnectar i retrobar-se amb la natura, la família i els amics.

Tota ella gira al voltant d’una llar de foc a tres cares, situada 
al centre del menjador, a la planta baixa de la casa. Tant aquesta 
com la barana de l’escalera estan fetes a partir dels barrots de 
fusta de boix d’una antiga menjadora de vaques, i la resta de 
mobles han estat tallats a mà pel seu propietari. “La casa és el 
meu projecte personal més passional –diu en Jairo Badia–. Tots 
els mobles que aixopluga estan confeccionats per mi a partir de 
dos noguers que vaig tallar personalment”.

La Borda de Calvera combina elements de l’estructura origi-
nal i d’altres d’actuals respectuosos amb el medi ambient. Per 
exemple, per poder garantir el subministrament de llum, s’ha 

“La casa disposa de tots 
els serveis que asseguren 
el confort dels seus hostes: 
calefacció de gas, Internet, 
cuina totalment equipada, 
roba de llit i roba de bany, 
barbacoa, etc., i permet 
allotjar fins a nou persones”

Calvera proposa a tots els visitants un repte més: endinsar-se 
en el bosc que l’envolta i intentar trobar el seu tresor amagat 
recorrent quatre rutes a l’aire lliure. Així es podrà trobar els nú-
meros de la combinació que obra el Bagul de la Borda de Calve-
ra on, petits i grans, trobaran un premi a la seva perseverança!

dissenyat un sistema 
autosuficient mitjançant 
plaques solars i bateries 
recolzades per un grup 
electrogen de gas.

La casa disposa de 
tots els serveis que as-
seguren el confort dels 
seus hostes: calefacció 
de gas, Internet, cuina 
totalment equipada, 
roba de llit i roba de 
bany, barbacoa, etc., i 
permet allotjar fins a 
nou persones al dispo-
sar de dues habitacions 

La Borda de Calvera, 
un tresor enmig del bosc

Més informació:
La Borda de Calvera - Camí de Vilaller a Castanesa 
km 3,5 - 25552 Vilaller (Lleida)

www.bordadecalvera.com 
info@bordadecalvera.com 608 424 154 
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asa Martí és una casa rural erigida al cor deSant 
Domí –una de les onze pedaniesde Sant Guim de 
Freixenet–, a l’alta Segarra, a tocarde l’Anoia i la 
Conca de Barberà. En ella es respira serenitat i ma-C

banys complets i amb capacitat per tres persones.
Casa Martí aposta per gaudir de la bona gastronomia de 

proximitat. Aquesta família viu intensament la tradició agrí-
cola i es dedica a conrear, entre altres cultius, llegums típi-
ques de la zona, com el cigronet o el pèsol negre. Per aquest 
motiu, des de la casa rural es poden organitzar escapades 
a l’hort per collir productes o visitar els camps. Tanmateix, 
Casa Martí compta amb servei d’esmorzar i, a petició, rea-
litza dinars i sopars basats en aquests productes ecològics.

Casa Martí, 
per menjar-se-la a 

cullerades

murs i l’entorn on se situa, plede camps de 
cereals, llegums i colza, i boscos frondosos 
d’alzines, roures i pins.

En Pere Solé –el seu responsable– enge-
gà el projecte fa pocs temps i s’ha bolcat en 
ell amb passió des del 2016. Tot i que l’es-
perit de la casa s’integra totalment a l’entorn 
rural, es tracta d’un edifici de nova construc-
ció. Això sí, compta amb la presència de mo-
biliari antic i estris de la terra de la família 
que donen a la casa calidesa i personalitat.

Casa Martí és un espai confortable, com-
post per espais diàfans, on la incidència de la 
llum natural és molt important. Un emplaça-
ment idoni per gaudir del silenci i el descans, 
per explicar contes als més petits vora del 
foc, i per compartir experiències.Disposa de 
tot tipus de comoditats: llar de foc, terrassa, 
barbacoa, cuina totalment equipada, jardí, 
hort i piscina.

Els seus hostes poden gaudir d’excursi-
ons de senderisme i BTT, rutes a cavall, visites als principals 
espais arquitectònics i culturals de la zona, així com perdre’s 
pels bonics racons de Sant Domí, que compta amb l’església 
de Sant Pere, les Fonts de Sant Domí i de Branques, i les res-
tes del Castell medieval.

Pot acollir fins a vuit persones, i compta amb la flexibilitat 
de reservar-se sencera o per habitacions. A la primera planta 
hi ha una habitació per dues persones, amb bany complet i 
sortida exterior; i a la planta superior dues habitacions amb 

rinada, un estat que s’aconsegueix amb la fermesa dels seus 

“Casa Martí és un espai confortable, compost 
per espais diàfans, on la incidència de la llum 
natural és molt important. Un emplaçament 
idoni per gaudir del silenci i el descans"

Més informació:
Casa Martí
25271 - Sant Domí (La Segarra)

www.casamarti.cat
rural@casamarti.cat

639 434 285 
973 556 372
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només 40 km de la capital de Ponent, ben comunicat 
gràcies a la C-12 i la recentment inaugurada variant 
de Balaguer, es troba en el punt quilomètric 181 el 
Monestir de les Avellanes, un lloc idíl·lic per descan-

Pels voltants 
del Monestir es 
poden visitar nom-
brosos llocs d’inte-
rès, a peu o amb 
bicicleta –val a dir 
que el Monestir és 
centre BTT de la 
Noguera–.

A
sar, gaudir d’una bona gastronomia i descobrir el Montsec.

Es tracta d’una antiga abadia del segle XII que en ple segle 
XXI conserva l’essència de les primeres comunitats de monjos 
i que, encara avui, gràcies a la dedicació dels Germans Ma-
ristes, és un Monestir viu molt actiu a nivell turístic i cultural.

El Monestir de les Avellanes aixopluga en el seu interior una 
hostatgeria de tres estrelles amb trenta-set habitacions dobles, 
vistes precioses a l’entorn, bany propi i, sobretot, desconnexió 
total per fugir del dia a dia i així poder-se retrobar amb un mateix.

Compta amb el restaurant El Claustre, que sota la direcció 
del Xef Bobby Cabral, fa que la gastronomia sigui un gaudir 
de sensacions tot observant el claustre romànic que s'erigeix 
al costat de la sala. El Restaurant està obert tots els dies de 
la setmana i ofereix menús diaris, de cap de setmana i fes-
tius i d'altres per celebracions.

 El Monestir convida als visitants a conèixer la seva mo-
numentalitat a través d’una visita guiada, una història que 

“El Monestir de les Avellanes 
aixopluga en el seu interior 
una hostatgeria de tres 
estrelles amb trenta-set 
habitacions dobles, vistes 
precioses a l’entorn i  bany propi”

Aquest projecte està encapçalat per un equip humà, 
professional i jove que busca en el benestar dels hostes, 
i en l’experiència diferencial, la seva màxima expressió. 

Monestir de les Avellanes, 
descans entre murs històrics

Més informació:
Monestir de les Avellanes
Ctra. C-12, km. 181 - 25612 Os de Balaguer 

www.monestirdelesavellanes.com
avellanes@maristes.org 973 43 80 06

en bona part està documen-
tada en l’arxiu del Monestir 
Bellpuig de les Avellanes. 
També es pot visitar l’Arxiu 
Gavín, considerat un dels 
arxius personals més grans 
de tota Europa, amb un 
enorme fons documental 
sobre temes religiosos i so-
bre cultura catalana. 

A més a més, la comuni-
tat marista resident, ofereix 
l’opció d’allotjar-se en la Casa 
d’Espiritualitat, tan a nivell in-
dividual com per petits grups. 



TR La revista de www.territoris.cat   Publireportatge 

12

a Masia Serret sembla una “casa-mirador”. És a pri-
mera línia del Montsec, ben bé als seus peus, i l’es-
pectacle que ofereix a través dels seus finestrals 
podria arribar a atrapar durant un bon temps a qual-L

sevol. Com ha passat amb els seus propietaris, la Cristina Mas-
vidal i en Lluís Mateu, que van venir de Girona per fer un canvi 
en les seves vides i ara no hi ha qui els tregui d’aquest indret.

Des del 2007, any que van arribar a la zona amb la seva fi-
lla Emma, la Cristina i en Lluís es van posar a treballar amb les 
seves pròpies mans per transformar aquell espai mig oblidat 
en la preciosa casa que és avui. Una tasca en la que han inver-
tit, amb èxit, tots els seus esforços. “Des del primer moment 
que vam aterrar aquí, vam començar a tirar parets”, em diu la 
Cristina. La sorpresa va ser que, als fonaments de la casa, s’hi 
trobaven les restes d’una església romànica. I és que la casa 
no hauria pogut caure en més bones mans, ja que gràcies a la 
visió com a arqueòloga de la Cristina, i la traça d'en Lluís amb 
la fusta, van poder idear la (graciosa) manera d’aixecar aquella 

acollidora masia respectant, 
en tot moment, les parets de 
pedra i estructures originals. 
“S’ha fet un exercici de res-
tauració i rehabilitació, però 
en cap moment no s’ha cons-
truït de nou”, puntualitza la 
Cristina. Un criteri exigent i 
totalment respectuós amb el 
patrimoni que, algunes vega-
des, segons em diuen amb el 
riure sota el nas, els ha portat 
problemes, ja que han hagut 

Masia Serret, a primera 
línia del Montsec

d’enginyar-se-les per adaptar els diversos espais a l’estructura 
de l’església. L’esforç del duo de l’arqueòloga i el fuster, però, ha 
permès que, avui, qui ho vulgui, pugui gaudir el privilegi de dormir 
entre les parets d’una església romànica. I ho fan en un espai rús-
tic i amb molt d’encant on, si es para atenció, es veuen clarament 

elements originals propis de l’antiga construcció.
De fet, la Cristina ja es va encarregar de 

fer una mica d’investigació, de manera que ha 
exposat la còpia d’un petit pergamí que és el 
primer que, ja mil anys enrere -concretament, 
al 1048- citava aquesta edificació. El plafó 
s’acompanya d’una transcripció, que diu que 
Arnau Mir de Tost i Arsenda, senyors d'Àger, 
donen l'església i els terrenys de l'entorn a la 
Canònica de Sant Pere d’Àger, i que se situava 
just al camí que, seguint pel Coll d’Agulló, duia 
“At Hispaniam”. A Hispània, per l’imperi Caro-
lingi, que en aquell moment, i en plena època 
de reconquesta, pertanyia als àrabs. 

Aquesta part més antiga de la casa que 
conté les habitacions és complementada per 
la sala d’estar i cuina que, igualment rústiques 
i acollidores, conformen una sala lluminosa 
amb llar de foc i vistes directes al Montsec. 

“La casa compta 
amb cinc habitaci-
ons dobles i triples, 
així com un espai 
enjardinat que 
s’estén davant la 
muntanya, amb una 
gran taula de roure, 
barbacoa i piscina”
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Més informació:
Masia Serret
Carrer Afores, 8  - 25691 Àger (Lleida)

www.masiaserret.com
info@masiaserret.com 647 284 137 

Ja tenen, de fet, uns prismàtics preparats sobre una tauleta 
davant el sofà des d’on, segons m’expliquen, la gent tot sovint 
passa l’estona observant els voltors, els parapents i les estrelles.

També hi ha un mapa amb relleu desplegat sobre una taula 
per aquells que han vingut per explorar les cotes altes del parat-
ge, i que probablement, quan hagi caigut la nit i tornin a la casa, 
es rendiran des del jardí o el porxo tancat davant del cel estrellat; 
el mateix que s’observa des del Centre d’Observació de l’Univers.

La casa compta amb cinc habitacions dobles i triples -una 
d’elles, amb un espai exterior propi, ideal per a mascotes-, així 
com un espai enjardinat que s’estén davant la muntanya, amb 
una gran taula de roure, barbacoa i piscina. Ofereixen, a més, 
àpats per emportar, sopars amb reserva prèvia i esmorzar 
amb productes artesans i casolans.

Pels seus espais i la seva ubicació, és ideal per totes les èpo-

ques de l’any, ja que, mentre que l’entorn, en les èpoques de 
bon temps, ofereix una multitud d’atractives possibilitats com 
les activitats de vol des del Montsec, el Centre d’Observació de 
l’Univers i el Congost de Mont-rebei, l’escalada, el kayak o les 
vies ferrades, durant tot l’any hi ha activitats interessants com 
les rutes del romànic, la paleontologia i els bolets en les èpo-
ques de bolets -fins i tot us acompanyaran a buscar-ne!-. I és 
que, a l’hivern, el sol fet d’observar el paisatge nevat també és 
una opció per molts dels seus hostes, que s’asseuen davant els 
finestrals a observar la bonica estampa. A més, aquesta situ-
ació privilegiada permet gaudir fins i tot de les espectaculars 
tormentes que es formen al Montsec, com estant-hi al bell mig, 
però sense mullar-se i en el recer de la calidesa de la masia.

La Masia Serret permet gaudir, a famílies, parelles i grups, 
en qualsevol època de l’any, sortint o sense sortir de la casa, 
dels actractius i l’encant d’un paratge natural que, al seu mo-
ment, ja va captivar l’escriptor Josep Pla.

I, per cert, us hi rebran amb tota l’hospitalitat del món.
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na garoinada a bord d’un veler d’època, una ob-
servació astronòmica al Pirineu amb tast de licors, 
una ruta per petits pobles de l’Empordà en bicicleta 
elèctrica, degustar i aprendre a fer formatge artesà, 

“Aquí hi predominen els ma-

sos de turisme rural catalans, 

els restaurants que cuinen 

amb producte local, les visites 

a cellers, les rutes i sortides 

culturals, experiències de sa-

lut i benestar”

postes procedents de grans grups hotelers. Aquí hi predo-
minen els masos de turisme rural catalans, els restaurants 
que cuinen amb producte local, les visites a cellers, les rutes i 
sortides culturals, experiències de salut i benestar o, fins i tot, 
la degustació de productes autòctons o subscripció a revistes 
i publicacions en català.

U
un cap de setmana tot inclòs en una caseta de fusta al Peu del 
Pedraforca, una visita en una cerveseria artesana... Són algu-
nes de les propostes que la cooperativa ‘Fent País’ ofereix a 
les seves capses regal. Totes les propostes tenen dos elements 
en comú: el compromís social de totes les empreses que for-
men part del catàleg d’experiències i l’interès per descobrir el 
territori propi d’una manera autèntica i respectuosa.

Al contrari 
que les tradi-
cionals capses 
d’experiènci-
es, les de ‘Fent 
País’ no oferei-
xen conducci-
ons en Ferrari, 
ni tractaments 
de luxe ni s’hi 
inclouen pro-

La capsa regal Fent País es consolida 
arribant a les 30.000 unitats venudes

Enguany preveuen un creixement del 20% i una facturació d’un 
milió d’euros

Text: Jordi Bonilla 
Fotografia: Fent País 
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Experiències a la carta i lots de productes

Com a novetat, a través del web www.fentpais.cat enguany 
es poden regalar experiències fora de la capsa regal ja que fins 
ara hi havia la limitació d’oferir propostes que s’ajustessin als 
diferents preus de les capses. Per exemple, en aquesta nova 
secció es poden trobar caps de setmana temàtics tot

inclòs o experiència estacionals, com una excursió noctur-
na en raquetes de neu.

A banda, a partir d’ara a través del web també es podran 
comprar lots de productes de la terra perquè per l’equip im-
pulsor ‘fer país’ també vol dir posar en valor els petits produc-
tors del territori. Per aquest motiu, dins del lot també s’inclou 
una fitxa impresa amb informació complementària sobre qui 
hi ha rere de cada producte.

Sobre Fent País

‘Fent País Cooperativa’ va néixer a l’abril del 2013 de la mà 
de cinc joves bagencs amb l'objectiu de crear una xarxa de 
petites empreses turístiques arrelades al territori. Per promo-
cionar el segell Fent País van llançar al mercat la primera capsa 
regal d'experiències de Catalunya. A dia d'avui, han venut més 
de 30.000 unitats gràcies a una xarxa de distribució de 400 
punts de venda i estan orgullosos d'afirmar que han generat 
reserves i riquesa real i local als seus col·laboradors per valor 
de 3 milions d'euros.
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Gaudir de l’estiu als 
Parcs Naturals de Lleida

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i els parcs 
naturals de l’Alt Pirineu i el Cadí-Moixeró presenten experiències úniques 

durant l’estiu

escobrir el medi natural i cultural de les valls que 
l’envolten és l’objectiu principal dels les exposicions 
i les jornades organitzades pel Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici aquest estiu. 

rat una progra-
mació amb més 
de 80 activitats 
de senderisme 
interpretat iu , 
cursos, tallers, 
jornades, activi-
tats de volunta-
riat, exposicions 

D
Durant els mesos d’agost i setembre tant el Parc com 

les poblacions que l’envolten ofereixen diferents itineraris i 
descobertes per descobrir el patrimoni i la natura d’aquest 
entorn privilegiat. Una altra de les activitats destacades és 
la 8a Mostra de Cinema Etnogràfic “Pirineu recuperat” del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb 
la projecció d’una tria de documentals fílmics que mostren 
imatges gairebé inèdites, antigues i de gran valor documen-
tal de la zona del Parc Nacional entre els anys 1950 i 1980. A 
més, l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua a Llessui ofe-
reix visites guiades tots els dimecres fins al 12 de setembre.

Per la seva banda, el Parc Natural de l’Alt Pirineu ha prepa-

“Durant els mesos d’agost i 
setembre tant el Parc com 
les poblacions que l’envolten 
ofereixen diferents itineraris 
i descobertes per descobrir 
el patrimoni i la natura 
d’aquest entorn privilegiat”

i visites guiades ofertes, com també activitats populars vincu-
lades als recursos naturals del territori, com ara fires i aplecs.

Algunes de les fires destacades que es duen a terme du-
rant l’agost són la Fira Internacional del Formatge a Escaló, 
el Mercat Càtar de Castellbò o la Fira d’Artistes i Artesans de 
les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu, entre moltes altres. També 
s’inclouen a la programació activitats interactives com el joc 

Text: Jordi Bonilla
Fotografia: O

riol Clavera 
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“A més de les activitats programades als 
espais naturals, cal fer esment de les grans 
rutes de muntanya amb BTT i a peu que 
transcorren pels espais naturals de les 
comarques del Pirineu lleidatà”

“Belibasta” sobre el Camí de l’Últim Càtar o l’app “Deixa’t 
Guiar”, amb rutes i senders per descobrir el Parc.

Pel que fa al Parc Natural del Cadí-Moixeró, s’han progra-
mat activitats diverses com tallers per aprendre a elaborar 
melmelades, esmorzars saludables, reconèixer plantes me-
dicinals i elaborar cosmètica natural o itineraris naturals pel 
Parc. Les fires també tenen un pes important amb el Festival 
Càtar al Pirineu a Josa de Cadí o la Fira Arç de Prullans.

A més de les activitats programades als espais naturals, 
cal fer esment de les grans rutes de muntanya amb BTT i a 
peu que transcorren pels espais naturals de les comarques 

del Pirineu lleidatà. Així, per als ciclistes trobem rutes la Pe-
dals de Foc, la Pedals d’Occitània o la Volta al Cadí-Moixeró, 
entre moltes altres. Quant a les de senderisme, destaquen els 
Carros de Foc, els Encantats o els Cavalls del Vent, que són 
transcorregudes anualment per un gran nombre de visitants.
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a la Cecília se situa al centre de la vila de Coscó, a 
la Noguera. Ofereix als seus visitants la calma i el 
silenci que es difuminen a les sorolloses ciutats, un 
ambient idoni per pensar, per escriure i per gaudir C

Ca la Cecília té un aforament per deu hostes, i cal reser-
var la casa sencera. Compta amb cinc habitacions dobles 
amb possibilitat de llits individuals o de matrimoni, tots ells 
amb matalassos i somiers de qualitat que asseguren el des-
cans i el confort dels visitants. A més a més, hi ha dues es-
tances que tenen bany propi i hi són benvinguts els animals 
de companyia.

Ca la Cecília, per dormir 
entre les estrelles

Més informació:
Ca la Cecilia
Plaça Major, 2 - 25318 Coscó (Oliola)

609 846 701

rior, compta amb un spa amb jacuzzi, una 
cuina completa, una sala d’estar amb xeme-
neia, un projector de pantalla, un futbolín, 
una barbacoa, un gran menjador i una fresca 
bodega que custodia els millors vins de la lo-
calitat. A l’exterior, per la seva banda, hi ha 
dues terrasses, una piscina i l’aparcament. 

Si hi ha un element que brilla per la seva 
singularitat a Ca la Cecília, aquest és l’obser-
vatori astronòmic, situat dins d’una volta de 
pedra. Com és lògic, des de la seva obertura 
l’any 2006, fa les delícies dels amants dels 
astres i les estrelles i ha desencadenat que 
s’anomeni afectuosament a aquest edifici 
d’època moderna ‘la casa de les estrelles’. 

Des d’aquesta casa rural hi ha la possibi-
litat de gaudir de diverses excursions cultu-
rals, gastronòmiques i esportives adreçades 
a tota la família. És molt recomanable visi-

tar l’Ermita de Sant Salvador, la Torre de Vigilància de les 
proximitats, Sant Pere del Castell de les Sitges, l’Església de 
Sant Pere de Castellnou, el Parc de Riella, l’Espai Guinovart 
d’Agramunt, el Museu del Torró i la Xocolata, així com fer la 
Ruta dels Castells de Lleida, que inclou les fortificacions de 
Montsonís, Montclar i Florejachs pròximes a Coscó.  

en bona companyia, amb el teló de fons de les serres del 
Montsec i ben a prop del Port del Compte. 

Ca la Cecília és un espai confortable i acollidor. A l’inte-

“Si hi ha un element que brilla per la seva 
singularitat a Ca la Cecília, aquest és l’ob-
servatori astronòmic, situat dins d’una 
volta de pedra"

Im
atges de Fotografia Valls
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a l’Albareda és una singular casa rural erigida al cor 
de Coscó, poble del terme municipal d’Oliola em-
plaçat sobre un turó de 478 metres d’alçada. Se si-
tua a migdia de la Serra del Pitxell, a l’esquerra del 

de la Guerra Civil. Tanmateix, i en funció de la temporada 
que té lloc la reserva, es poden viure en directe les tasques 
del camp i l’ús de la maquinària agrícola actual.

“Ca l’Albareda comp-
ta amb tot tipus de 
comoditats i acces-
soris que faciliten el 
gaudi i la diversió 
dels seus hostes. Des 
d’una piscina infini-
ta de grans dimensi-
ons, un jacuzzi, una 
sala de jocs...”

C
Torrent del Plantat, al sud-est de la Noguera.

Destaca l’arquitectura de la casa, que combina els murs 
i els arcs de pedra cara vista, i la fusteria en les bigues, les 
portes i les finestres. Compta també amb elements decora-
tius  tradicionals del món rural, com sedassos, tupins, cantis i 
jous. Es tracta d’una construcció pairal que remunta els seus 
orígens als segles XII-XVIII.

En Josep Albareda –el seu responsable, així com de Ca la 
Cecília de la mateixa localitat–, engegà el seu projecte l’any 
2002 i en destaca les dimensions, la varietat d’espais i l’àm-
plia oferta lúdica que ofereix.

Ca l’Albareda compta amb tot tipus de comoditats i acces-
soris que faciliten el gaudi i la diversió dels seus hostes. Des 
d’una piscina infinita de grans dimensions, un jacuzzi, una sala 
de jocs –amb wii, futbolí, diana i billar inclosos–, dues terras-
ses, un jardí, una barbacoa exterior i una interior, etc. També 
disposa d’un gran menjador amb llar de foc i una sala d’estar 
acollidora amb una gran presència de llum natural. 

Des del seu emplaçament es poden fer visites als racons 
més bonics d’aquest tranquil poble, així com rutes senzilles 
a les construccions de pedra de l’entorn i en diversos vestigis 

Ca l’Albareda, entre el 
relaxament i la diversió

Ca l’Albareda 
pot acollir fins a 
quinze persones, 
hi són benvingu-
des les mascotes 
i cal reservar-se 
la casa sencera. 
Compta amb set 
confortables ha-
bitacions, tres 
les quals triples,  
diverses d’elles 
compten amb 
bany propi. 

Més informació:
Ca l’Albareda
Plaça Major, 7 - 25318 Coscó (Oliola)

609 846 701

Im
atges de Fotografia Valls
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asa Olivé és un allotjament de turisme rural situat al 
municipi de  Castellnou de Seana, comarca del Pla 
d’Urgell. S’emmarca entre les dues places principals 
del municipi: la Plaça Major i la Plaça de l’Església.

les tradicions i l’ estil de vida  tranquil del poble.
La capacitat permet l’estada a onze persones allotjades 

en cinc habitacions, disposa de tres banys, una cuina equi-
pada, dos menjadors, una sala d’estar, diverses terrasses, 
un pati exterior amb barbacoa, un celler,.. La reserva inclou 
l’equipament necessari i un espai amb informació turística 
de l’entorn i de l’emblemàtic Estany d’Ivars – Vila-sana.

La casa ofereix als hostes una zona exclusiva situada a 
cinc minuts de l’edifici, on es pot gaudir d’una àmplia zona 
d’esbarjo en plena natura, amb  piscina, para-sols, hama-
ques, jocs i una segona barbacoa. Oberta tot l’any, amb 
l’atenció de Trinitat Olivé. 

Actualment l’allotjament  està  reconegut per l’ Agència 
Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya  dins de la 
categorització de Gran Confort, amb l’atorgament de tres espi-
gues pel molt bon nivell d’estances i equipaments. També dis-
posa del segell  de qualitat MOTURISME, concedit pel Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida que  garanteix als usuaris 
motoristes de llarg recorregut un establiment amb  una bona 
atenció i els serveis.

Casa Olivé és una casa típica de la comarca de construcció  
tradicional, rehabilitada per convertir-se en Allotjament de 
Turisme Rural l’any 2005. Conserva els elements originals  de 
les  construccions   que es troben  en aquest territori,  com  les 
gruixudes parets  de  tàpia, el teulat aràbic a dos vessants, les 
bigues de fusta, la  pedra al celler  i els finestrals oberts a llevant 
i ponent. Al  seu interior s’hi troben  tots els serveis  necessaris 
per a la vida actual, amb la finalitat de donar el màxim confort 
a l’ hora d’allotjar els  seus clients.

El tret distintiu de Casa Olivé  és que les famílies i amics que hi 
confien, gaudeixin   del confort de l’ estada. Per això, els propieta-
ris ofereixen un tracte proper i personalitzat, donant a conèixer la 
casa i les oportunitats que ofereix l’ entorn i la comarca,  així com  

Casa Olivé, parada obligada al 
cor del Pla d’Urgell

Més informació:
Casa Olivé
C. Abat Carrera,3 - 25265 Castellnou de Seana

649 27 70 99

C

www.oliverural.com
info@oliverural.com

“El tret distintiu de Casa Olivé  és que les 
famílies i amics que hi confien, gaudeixin   
del confort de l’ estada. Per això, els 
propietaris ofereixen un tracte proper i 
personalitzat”
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“Cal Bernoi, amb 
espais diversos, és 
ideal tant per esca-
pades en parella o 
familiars com per ce-
lebracions, aniversa-
ris i calçotades amb 
família i amics”

ntremig del mar de prats verds i daurats del Solso-
nès, entre boscos frondosos i turons arrodonits,  ens 
trobem amb Cal Bernoi, una joia rural, una masia 
autèntica restaurada del segle XVIII, que compta amb E

cinc apartaments independents preparats per rebre tots aquells 
que s'han arribat a la zona amb la voluntat de desconnectar en 
aquest recòndit indret o bé explorar-lo. Cal destacar que un dels 
apartaments està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Els espais, on no falten les llars de foc, sigui per fer ambi-
ent o escalfor, són autènticament rústics, i cada detall s'hi in-
tegra de forma que fa sentir els hostes com a casa.  Les seves 
gruixudes parets de pedra donen calidesa a unes habitacions 
amb molt d'encant, que de ben segur podran donar-vos uns 
d'aquells sons increïbles i tan profunds que et fan sentir renovat 
durant dies.

La casa compta amb un gran jardí amb piscina i barbacoes. 
Un jardí que, en certa manera, es fusiona amb l'entorn, ja que 
la casa es troba entre Solsona i Cardona, a només dos minuts 
del Pantà de Sant Ponç, i les valls del voltant ofereixen un seguit 
de rutes amb salts d'aigua i rierols que conformen un espai ide-
al on desconnectar, divertir-se i relaxar-se.

La situació de la casa és idònia si es volen descobrir els es-
pais i activitats d'obligada visita que ofereix el Solsonès, com 

Cal Bernoi, amb espais diversos, és ideal tant per escapa-
des en parella o familiars com per celebracions especials: ca-
saments, aniversaris i calçotades amb família i amics. Fins i tot 
s'hi celebren trobades de ioga. Per altra banda, la casa també 
admet els animals de companyia.  

Agafeu aire, tanqueu els ulls... Imagineu-vos allà per un mo-
ment, perduts en aquell indret, amb els últims raigs de llum del 
dia refulgint entre els turons, la suau brisa recorrent els paisat-
ges del Solsonès i amb l'agenda de demà plena d'activitats, o 
bé, completament buida. Bé, doncs, ja ho teniu a tocar. 

Cal Bernoi, trobar 
l'indret on perdre's

Més informació:
Cal Bernoi
25290 -  Clariana de Cardener

www.calbernoi.com
info@calbernoi.com 699 19 46 36

ara la visita a la ciutat de Car-
dona amb les seves mines de 
sal, Solsona i les restes de la 
ciutat medieval, la Serralada 
de Busa, la Vall d'Ora, l'art ro-
mànic i l'art barroc, i un seguit 
d'activitats per fer a la natura, 
incloent-hi les pistes d'esquí 
de Port del Compte, que es 
troben a quaranta-cinc mi-
nuts de Cal Bernoi.
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an Canà és un allotjament rural situat en un antic 
mas de pagès de Bor, a la Cerdanya. Les seves pa-
rets, amb més de dos-cents anys d'història, enxam-C

pen aquells que hi busquen calma i serenitat lluny de les 
grans massificacions urbanes.

L'estructura de la casa –la qual data del 1881, tot i que hi ha 
evidències de que ja existia al segle XVIII– s'ha conservat man-
tenint-hi la naturalesa de l'edifici però amb un estil renovat i 
còmode que en fa més amable i atractiva l'estada. Can Canà ha 
estat lloc d'acollida des de temps enrere, quan la tieta Conxita 
oferia hostatge a gent d'arreu, fet que han volgut mantenir la 
Dolors, la Neus i el Roger, els actuals propietaris de la casa.

La casa consta de tres plantes amb sis habitacions que po-
den acollir fins a un total de divuit persones, una sala per als 
més petits, sala d'estar amb llar de foc, televisió i connexió 
a internet, menjador, cuina, una sala de galeria vidriada on 
poder-se relaxar, l'era i el pati, i els espais exteriors –en què es 
pot gaudir des d'una bona brasa preparada a la barbacoa fins 
als diferents jocs o la piscina inflable–.

Però això no és tot, Can Canà també disposa d'un espai histò-
ric reconvertit en sala polivalent: Bor Natura. Aquest espai acolli-
dor, amb unes precioses vistes a la muntanya de la Cogulera, va 
ser l'escola del poble abans de la guerra i després va passar a ser 
una sala de ball on el jovent del poble i la batllia es reunien.

Actualment, l'antic paller s'ha convertit en una lluminosa 
sala de 50 m2 ideal per dur-hi a terme tallers, retirs, estades o 
cursos tot gaudint de la bellesa de l'entorn.

Per complementar l'estada a Can Canà, el Roger i la Neus, 
enamorats del territori, l'esport i el turisme, ofereixen als visi-
tants la possibilitat de descobrir les muntanyes de la Cerdanya 
catalana –en totes dues bandes de la frontera, tant sota ad-
ministració francesa com espanyola– amb activitats guiades, 
experiències vivencials o rutes amb bicicleta o a cavall.

“La casa consta de tres plantes amb sis 
habitacions que poden acollir fins a un total 
de divuit persones”

Can Canà, un viatge al 
passat per connectar amb 

l’entorn

Més informació:
Can Canà
Carrer del Raval, 2 - 25721  Bor (La Cerdanya)   

659 43 85 20  
973  51 07 98  

info@cancana-natura.com
cancana-natura.com
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a la Júlia és una casa rural que se situa al nucli històric 
de Barruera, a tan sols 100 metres de l'església romà-
nica de Sant Feliu, al vell mig de la ruta de les esglésies 
declarades Patrimoni de la Humanitat de la Vall de Boí. 

d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, l’únic de Ca-
talunya. Poden fer rutes de 
senderisme o en bicicleta als 
més de quatre-cents km2 de 
la seva superfície, descobrir 
els refugis de muntanya, re-
alitzar rutes a cavall, esports 
d’aventura,... També visitar 
el Salencar, indret que va en-
amorar totalment a aquesta 
parella, una zona d’aigua-

“Ca la Júlia se situa 
en un edifici de 
pedra de construcció 
tradicional. 
Disposar de sala 
d’estar-menjador, 
cuina totalment 
equipada, bany 
complet i terrassa”

La Míriam i en Jacint –els seus propietaris, enamorats de 
l’entorn natural de la zona– la idearen per compartir dues de 
les seves passions més profundes amb els visitants: la mun-
tanya i la fotografia d’estels. “És impressionant pujar al ves-
pre a la presa de Cavallers, per gaudir de l’espectacle –expli-
ca Jacint– Aquí no hi ha contaminació lumínica de cap tipus”.

Al projecte li ficaren el nom de la seva filla –la Júlia–, i són 
precisament la familiaritat i la calidesa dos dels aspectes ben 
palpable en el seu ambient i en els cuidats detalls de la casa.

Ca la Júlia se situa en un edifici de pedra de construcció 
tradicional. Disposa de sala d’estar-menjador, cuina total-
ment equipada, bany complet i terrassa. Tanmateix, està a 
prop d’alguns dels millors restaurants de la zona, com L’Era, 
que ofereix als comensals una gran varietat de plats de ve-
della ecològica procedents d’aquesta vall.

“El que més ens agrada de Barruera és que conserva 
l’encant d’un poble de muntanya, però té tots els serveis: la 
farmàcia, la benzinera, el supermercat,... i el més importat 
per gaudir en família: un parc infantil a la vora del riu! No 
cal agafar el cotxe per a res”. Els hostes de Ca la Júlia podeu 
gaudir també de la riquesa mediambiental del Parc Nacional 

Ca la Júlia, amb vistes 
al romànic

molls de Barruera formada pel pas del riu Noguera de Tor 
des de la qual es poden observar gran varietat d’espècies de 
fauna i flora autòctones. 

La casa permet allotjar fins a cinc persones, ja que dis-
posa d’una habitació doble i una de triple. Per la comoditat 
dels hostes, disposa també de pàrquing i de guarda esquís.

Més informació:
Ca la Júlia
C/ Major, 24 B - 25527 Barruera

636 364 854

C

apartamentcalajulia@gmail.com
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El Centre d’Interpretació de l’Artiga de 
Lin ja és una realitat

L’equipament ofereix a l’usuari una visita interactiva que utilitza l’audi-
ovisual i les noves tecnologies per transmetre tots els detalls de la visita.

l Centre d’Interpretació de l’Artiga de Lin ha obert 
les seves portes recentment per oferir als visitants 
un coneixement més profund del valor natural 
d’aquesta zona única de la Val d’Aran. L’entrada en 

entri en funcio-
nament el mes 
de setembre–, la 
connexió amb la 
ruta aranesa de 
l’Aneto a través 

E
funcionament de l’equipament coincideix amb la posada en 
marxa del tren turístic de l’Artiga de Lin i l’entrada en vigor 
del control d’accés motoritzat a la zona, que s’allargarà fins a 
mitjans de setembre.

Situat a la zona de l’ermita, el Centre d’Interpretació de 
l’Artiga de Lin presenta un recorregut per diferents àmbits 
de la zona des de les glaciacions que van modelar la ribera 
de l’Artiga fa 50.000 anys fins a la fauna i la flora autòctones, 
passant pel els Uelhs deth Joeu, la història de l’ermita, les 
curiositats dels insectes o les rutes de senderisme familiar 
que s’hi poden dur a terme. 

L’equipament complementa les iniciatives del Govern 
d’Aran en aquest bell paratge aranès com ara el Sender de 
l’Aigua, el nou refugi de l’Artiga de Lin –que és previst que 

“El nou Centre d’Interpretació 
de l’Artiga de Lin obre cada 
dia des de les 9 fins a les 18 
hores, coincidint amb l’horari 
del tren turístic”

del Coll dels Aranesos o Coll deth Hòro, la connexió amb 
l’Hospice de França, el tren turístic, l’habilitació de la zona 
d’aparcament i l’ermita de l’Artiga de Lin.

El nou Centre d’Interpretació de l’Artiga de Lin obre cada 
dia des de les 9 fins a les 18 hores, coincidint amb l’horari del 
tren turístic. Els tiquets del tren turístic es poden adquirir al 
Centre d’Interpretació al preu de 2 euros per als adults i 1 
euro per als menors d’onze anys. Els visitants de l’Artiga de 
Lin que utilitzin el tren turístic poden visitar el Centre d’In-
terpretació abonant 0,50 euros, mentre que per a la resta de 
visitants el preu de l’entrada és d’1 euro. Els nens i les nenes 
poden visitar el centre de manera gratuïta.
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Text: Jordi Bonilla | Fotografia: O
riol Clavera
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“El mes d’agost podran gaudir de multitud 
de festes i fires on triar per gaudir de les 
vacances”

ls visitants que decideixin atansar-se als dife-
rents pobles del territori lleidatà durant el mes 
d’agost podran gaudir de multitud de festes i fi-
res on triar per gaudir de les vacances. Des de 

Nombroses propostes festives per triar a 
les comarques de Lleida

L’esport també té el seu espai en l’oferta festiva de 
les comarques lleidatanes i es que esdeveniments com 
la Cursa atlètica Era Nocturna a Vielha, l’Open Inter-
nacional d’Ala Delta Vila d’Àger, la Vertical Race Copa 
d’Espanya a Vilaller o la Talltendre Vertical a Bellver de 
Cerdanya ja són cites imprescindibles per als amants de 
l’esport i l’acció.

Totes les propostes festives de les comarques de Llei-
da es poden trobar recollides any rere any a l’aplicació 
turística AraLleida365 o al web www.aralleida.cat 

E
festivals de música fins a esdeveniments esportius són 
algunes de les propostes que les comarques de Lleida 
ofereixen a l’agost.

Els amants de la música tenen molt on triar i deixar-se 
perdre per festivals com la Trobada amb els Acordio-
nistes del Pirineu, el cicle “Música sota les estrelles” al 
Parc Astronòmic del Montsec, el cicle “La pedra parla” 
al monestir de Vallbona de les Monges, el Segarrock o 
el Festival de Música Tradicional i Popular Catalana a la 
Granadella entre moltes altres més.

Si el que hom busca són les tradicions arrelades al 
territori, no es pot deixar perdre la Re-
presentació del retaule de Sant Ermengol 
a la Seu d’Urgell, els Mercats Medievals 
de Guimerà, Arties o Castellbò, la Baixada 
dels raiers a Coll de Nargó o l’Aquelarre 
de Cervera, la festa del foc i la màgia per 
excel·lència de les terres de Ponent.

Pel que fa a les fires, trobem espais 
que van des de la gastronomia fins a l’art 
amb propostes com la Fira d’Artesans i 
Oficis a Bellver de Cerdanya, la Fira de la 
Cervesa Artesana a Esterri d’Àneu, la Fira 
de Bruixes i Encantades del Pallars a Ribe-
ra de Cardós, la Fira d’Art a Salàs de Pa-
llars o la Fira del Meló d’Artesa de Segre.

La tradició, la música, la gastronomia i l’esport formen l’àmplia oferta 
festiva de les terres de Lleida durant l’agost.

Text: Jordi Bonilla
Fotografia: Josep A. Pérez
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bellerol rural és una masia d’inicis del segle XX 
totalment aïllada situada enmig de camps de con-
reu. Pertany a Bellver d’Ossó, al poble d’Ossó de 
Sió, al bell mig de la comarca de l’Urgell. 

llar de foc, equip de 
música, sala de jocs 
amb billar i futbolí 
inclosos, piscina cli-
matitzada adaptada 
per persones amb 
mobilitat reduïda, 
terrassa, jardí, bar-
bacoa, aparcament, 
hort ecològic, etc.

A
La seva activitat començà l’any 2014, després de rehabi-

litar-se amb gust i cuidant cada detall. Aquesta casa pairal, 
que antigament desenvolupava les funcions de forn de pa 
del municipi, ha sabut mantenir la seva essència rural i oferir 
als hostes tot tipus d’equipaments i serveis contemporanis 
respectant al màxim el medi ambient. Val a dir, en consonàn-
cia, que funciona amb energia geotèrmica. 

Abellerol rural és un il·lusionant projecte engegat des del 
cor d’una família pagesa. “No ens amaguem del fet que vi-
vim al camp i del camp –comenta l’Anna, una de les seves 
propietàries–, amb les seves olors i la seva manera de fer 
característica. L’agricultura és la nostra vida i volem compar-
tir-la amb tothom.” El seu objectiu principal és enllaçar els 
hostes amb les feines del camp i la saviesa de la natura.“La 
nostra casa rural no és tan diferent de les feines de la terra, 
ja que cal cuidar cada detall com en la sembra”. Per aquest 
motiu, aquest ampli indret és idoni per gaudir del silenci, la 
calma i la reflexió. I, en definitiva –i tal com remarquen les 
seves responsables– per practicar el concepte vital de ‘des-
connectart’, l’art de desconnectar de les presses de la ciutat. 

La casa disposa de tots els serveis que asseguren el con-
fort dels seus hostes: sala d’estar, cuina totalment equipada, 

“Els seus hostes poden 
gaudir també de la riquesa 
natural i cultural de l’en-
torn, amb excursions de 
senderisme, BTT i cavall, 
visitant els templers romà-
nics de les proximitats”

Els seus hostes poden gaudir també de la riquesa natural i 
cultural de l’entorn, amb excursions de senderisme, BTT i cavall, 
visitant els temples romànics de les proximitats –com Sant Pere 
de Bellver de Sió–, perdent-se pel Bosc de les Comes de Rubió, o 
degustant els brous de les Bodegues de Costers del Sió. 

Abellerol rural ofereix sis habitacions amb cinc llits de ma-
trimoni, quatre llits individuals, un sofà llit i dos supletoris, 
que asseguren l’allotjament de disset persones.

Abellerol rural, amb 
vistes al camp

Més informació:
Abellerol rural
Camí d’Ossó s/n - 25318 Ossó de Sió

info@abellerolrural.com 605 026 666

Text: Jordi Bonilla
Fotografia: Josep A. Pérez
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er descobrir les profunditats del territori no hi 
ha millor manera de fer-ho que caminant pels 
camins i rutes que aquest amaga. A Lleida, els 
senderistes tenen a la seva disposició més de 

Lleida, destinació preferent per als 
aficionats al cicloturisme i al senderisme

tes i Estany de Sant Maurici o els parcs nacionals de l’Alt 
Pirineu i del Cadí-Moixeró. Rutes com els Carros de Foc, 
els Encantats o els Cavalls del Vent són transcorregudes 
per aquells amants de la natura que hi busquen descon-
nexió i gaudi.

Els aficionats al ciclisme també troben al territori llei-
datà el seu punt de referència amb 77 ports de mun-
tanya de 1a i 2a categoria i uns 3.000 km de rutes per 
innombrables pistes forestals. A més, les comarques 
de Lleida compten amb 6 centres de BTT homologats: 

P
5.000 km de camins abalisats amb 10 senders de gran 
recorregut però també amb una xarxa de camins de pe-
tit recorregut que permeten conèixer a fons el patrimoni 
històric i natural de cada comarca.

La majoria d’itineraris de senderisme es concentren 
als espais dels Pirineus com el Parc Nacional d’Aigüestor-

Els paisatges lleidatans ofereixen un gran nombre de travesses
 als aficionats a aquest model de turisme esportiu

“Els aficionats al ci-
clisme també troben 
al territori lleidatà 
el seu punt de refe-
rència amb 77 ports 
de muntanya de 1a 
i 2a categoria i uns 
3.000 km de rutes 
per innombrables 
pistes forestals”

Text: Jordi Bonilla
Fotografia: Josep Barbero M

ontgarri, O
riol Clavera i  O

. Rodbag 
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el Centre BTT Val d’Aran, el Centre BTT la 
Seu-Alt Urgell, el Centre BTT Solsonès-Vall 
de Lord, el Centre BTT Valls d’Àneu, el 
Centre BTT Pallars Jussà i el Centre BTT 
Montsec-la Noguera.

I per aquells ciclistes més aventurats, 
els Pirineus també compten amb grans 
rutes de muntanya amb BTT com la Pe-
dals de Foc, la Pedals d’Occitània o la Vol-
ta al Cadí-Moixeró, entre moltes altres.

Tots aquests espais adaptats al sende-
risme i al ciclisme han fet que aparegui un 
nou model de turisme a les comarques 
de Lleida entorn a aquests esports. Per 
aquest motiu, el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida va impulsar fa dos 
anys el projecte “Benvinguts, senderistes 
i cicloturistes”, que acredita als allotja-
ments que garanteixen la millor estada als 
senderistes i cicloturistes.  Actualment, 
uns 35 establiments de les comarques de 
Lleida compten amb aquesta acreditació, 
tot i que s’espera que el nombre d’allotja-
ments vagi creixent any rere any.

Text: Jordi Bonilla
Fotografia: Josep Barbero M

ontgarri, O
riol Clavera i  O

. Rodbag 
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