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En aquesta secció hi incloem tres documents elaborats per la Generalitat de Catalunya que
estan plenament relacionats amb el patrimoni tangible i intangible del Pallars Jussà.
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 AIXÒ ÉS CATALUNYA. Guia del patrimoni arquitectònic (2ª edició ‐ 2009) 1
Aquesta guia del patrimoni arquitectònic català comprèn els monuments catalans amb
declaració d'interès artístic, obres de reconegut valor i els principals museus ordenats per
municipis. Els elements arquitectònics que destaca del Pallars Jussà són:
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Abella de la Conca:
‐ l’església parroquial romànica de Sant Esteve



Castell de Mur:
‐ el castell de Guàrdia
‐ el castell de Mur
‐ l’església de Santa Maria de Mur



Isona i Conca Dellà:
‐ les restes de les muralles de l’antiga ciutat romana d’Aeso
‐ el castell de Llordà
‐ el castell d’Orcau
‐ l’església romànica de Santa Maria de Covet: en destaca la porta esculpida, les
arquivoltes i el timpà



La Pobla de Segur:
‐ l’església parroquial de la Mare de Déu de la Ribera
‐ edificis modernistes: Casa Mauri, el Molí de l’Oli
‐ la Casa del Comú dels Particulars
‐ l’església romànica de Sant Pere de les Maleses



Salàs de Pallars:
‐ l’antic recinte fortificat
‐ l'església parroquial de la Mare de Déu del Coll

Més informació a http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/turisme/aixoescatalunya/index.html
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‐

l'absis romànic de l’antiga església parroquial de Sant Pere



Talarn:
‐ la torre ovalada i la torre rodona de l’antic castell
‐ les restes de la muralla medieval
‐ l'església parroquial de Sant Martí, en destaca l’orgue barroc
‐ la Casa del Baró d’Eroles
‐ l’antiga font de Caps



La Torre de Cabdella:
‐ l’església parroquial de Sant Martí de la Torre de Cabdella
‐ l'església parroquial romànica de Sant Vicenç
‐ l'església de Sant Julià d'Espui
‐ el Museu Hidroelèctric de Capdella
Tremp:
‐ les tres torres rodones de l’antiga muralla
‐ l'església canonical o col∙legiata de Santa Maria de Tremp, en destaca la
imatge gòtica de fusta policromada coneguda com a Santa Maria de
Valldeflors
‐ l’antic Hospital de Pobres
‐ la casa de la ciutat
‐ la Casa del Baró d'Abella
‐ el poble de Palau de Noguera
‐ la vila de Vilamitjana de la Conca
‐ l'església parroquial de Sant Serni, a Suterranya



Finalment, en el capítol de rutes aconsellables a través de l'art català, destaca el Pallars Jussà
en una de les rutes de l’art romànic, concretament la que va de la Vall d’Aran a Lleida
passant pel Pallars i la Ribagorça.
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 ATLES DEL TURISME A CATALUNYA. Mapa nacional dels recursos turístics intangibles
En el Mapa Nacional dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya 2 s’identifiquen fins a 40
elements del patrimoni històrico‐cultural de Catalunya com a recursos potencialment
turístics. S’hi recullen els llocs i esdeveniments històrics succeïts a Catalunya que tenen
transcendència des d'una perspectiva europea i universal.
El mapa conté quaranta fitxes, en cadascuna de les quals s’hi analitzen les possibilitats
d’aportar valor turístic a certs aspectes històrics, com poden ser la bruixeria o el
bandolerisme, o els escenaris de les guerres que ha patit el país.
Aquest Pla dels recursos intangibles de Catalunya s’ha creat a partir dels següents criteris:
a. La singularitat i originalitat del recurs;
b. La importància i significació del recurs;
c. La seva notorietat, representativitat i el seu reconeixement popular; i
d. Les potencialitats d’explotació turística del recurs
Diversos elements del Pallars Jussà apareixen en quatre de les quaranta fitxes identificades:
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Fitxa LA CATALUNYA ROMANA: L'arribada de Roma suposa la ordenació territorial
centralitzada del territori de la futura Catalunya. Aquesta estructuració del territori té
com a conseqüència visible l' aparició de grans nuclis urbans, així com la redistribució
de la població existent en aquests nous espais. D'aquesta manera, el territori queda
integrat, mitjançant les ciutats i les vies de comunicació, en l'esquema administratiu
global establert pel poder romà al llarg de les seves possessions mediterrànies. A més,
la posició estratègica en el nord‐est peninsular afavoreix que la relació d'aquests
indrets amb Roma sigui fluida, facilitant el desenvolupament econòmic i cultural de
les poblacions ibèriques de la zona i el seu pas cap a la romanització.
Del Pallars Jussà hi apareix Isona, de la qual se n’explica els orígens (durant els s. II al
IV d. C. deu haver tingut certa importància estratègica per les autoritats romanes ja
que va ser emmurallada i va gaudir de l'estatut de municipium), els elements
tangibles existents (muralla, torre de defensa i làpides romanes) i els equipaments i
recursos (Museu de la Conca Dellà, visites guiades, programa pedagògic).



Fitxa FERROCARRIL: Per a Catalunya, el ferrocarril va ser motor de desenvolupament
socioeconòmic i es va convertir en el mitjà de transport terrestre més important de la
segona meitat del segle XIX i primer terç del XX. El Principat fou pioner en la
instal∙lació del ferrocarril a la Península Ibèrica i aquest caràcter pioner està molt
lligat amb el procés de la industrialització catalana i el caràcter emprenedor de la
burgesia catalana. El ferrocarril va oferir als productes del sector primari la
possibilitat d'accedir als grans mercats de manera ràpida, la qual cosa incentivà el
desenvolupament econòmic i social de zones com la plana de Lleida, la de Vic o de
ports com el de l'Ametlla de Mar. També, gràcies al ferrocarril s'interconnectaren
territoris catalans que fins al moment s'havien mantingut força aïllats per la dificultat
d'accedir‐hi (les Terres de l'Ebre o el Pirineu).

Disponible a www.gencat.cat/diue/doc/doc_36886208_1.pdf
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Del Pallars Jussà en destaca la línia Lleida – la Pobla de Segur, que en un principi
havia d'enllaçar amb França.


Fitxa CATALUNYA ACADÈMICA: L'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM),
situat en el terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, junt amb el Centre
d'Observació de l'Univers (COU) són un projecte de primer ordre científic de finals del
segle XX que permet, gràcies al funcionament robotitzat del telescopi, la cerca de
planetes extra‐solars, d'objectes del sistema solar, d'estrelles variables i analitzar les
últimes fases d'evolució estel∙lar, les supernoves, les noves, així com l'anàlisi de les
contrapartides òptiques de fonts eruptives de raigs gamma.
Juntament amb l’Observatori de l'Ebre i l’Observatori Fabra, són tres centres de
referència d'investigació científica amb lligams amb la comunitat científica nacional
internacional acollint investigadors i facilitant les seves recerques a la ciència.



Fitxa ELECTRICITAT I APROFITAMENT DE L'AIGUA: L'aigua ha estat un dels motors de
l'economia del país tant pels regadius (canals i sèquies) com per la producció
d'energia elèctrica (embassaments i centrals hidroelèctriques). La història del domini
de l'aigua es remunta a l'antiguitat, quan s'estructura un sistema d'abastament
d'aigua, amb la construcció d'aqüeductes, canonades i clavegueres. Els elements
susceptibles de formar part del turisme actualment són aquells relacionats amb la
domesticació de l'aigua, vital per la història de Catalunya al possibilitar
l'aprofitament al màxim dels recursos hidràulics i superar així els dèficits energètics.
En destaca els pantans de Sant Antoni i de Terradets i els estanys de Cabdella.
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 116 ICONES TURÍSTIQUES DE CATALUNYA 3

L’Agència Catalana de Turisme el 2010 ha presentat un recull dels referents icònics que
millor representen i singularitzen Catalunya des de la perspectiva turística, amb l’objectiu de
disposar d’una eina que identifiqui els trets diferencials de l’oferta turística catalana.
Sota el nom 116 icones turístiques de Catalunya hi trobem tot un univers d’elements i
significats del patrimoni cultural, natural i social de Catalunya en sentit ampli, tant tangible
com intangible.
El Pallars Jussà hi té la seva presència amb els següents elements:
‐

Icona ELS PIRINEUS: hi destaca el Parc Nacional d’Aigüestortes.

‐

Icona LES PINTURES RUPESTRES DEL COGUL: s’hi mencionen els jaciments
fòssils de dinosaures, com el Parc Cretaci del Museu de la Conca Dellà a
Isona.
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Disponible per descàrrega a
http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/turisme/icones/116icones/arxius/Files/116icones.pdf
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