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Aquest document ha estat possible gràcies a les aportacions dels participants de les 

taules de treball, que des de començament de 2015 desenvolupen els principals eixos 

estratègics del Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec: (1) recerca científica i 

didàctica de les Ciències de la Terra; (2) sostenibilitat i educació ambiental; (3) 

Turisme i Geoturisme; (4) Activitats econòmiques amb valor afegit associades al 

geoturisme i (5)  gestió del patrimoni cultural estratègic associat al geoturisme. 

 

Aquesta acció s’emmarca en el programa de suport al desenvolupament local del 

Servei d’Ocupació de Catalunya qui la subvenciona, i és cofinançada pel Fons Social 

Europeu i pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servei Públic d’Ocupació 

Estatal. 
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1. INTRODUCCIÓ. EL PATRIMONI ABIÒTIC COM A RECURS ENDOGEN 

Tremp i la comarca del Pallars Jussà presenten una necessitat important de 
reactivació econòmica. Amb l'objectiu de generar ocupació i com a reacció a la crisi 
econòmica recent, els principals actors del territori aposten per implementar diverses 
estratègies de desenvolupament local basades en els recursos endògens.  

Una de les principals estratègies consensuades a nivell territorial és la d'aprofitar el 
patrimoni abiòtic (inclou el patrimoni geològic, paleontològic, edafològic i miner) i la 
geodiversitat com a exponents d'aquests recursos endògens. Aquesta geodiversitat, 
des de Terradets a la Vall Fosca i de Mont-rebei al Port de Comiols, ha donat lloc al 
paisatge característic de la zona, que ha condicionat l'evolució de l'ocupació humana 
del territori i que, a la vegada, també ha estat modelat per l'acció dels seus habitants, 
fins a esdevenir un paisatge geològic i cultural que atrau, des de fa més d'un segle, a 
estudiosos de les Ciències de la Terra. 

El territori condensa en pocs quilòmetres una diversitat d'estructures geològiques que 
es pot resumir en un conjunt de serralades d'orientació est-oest. Aquests relleus 
corresponen a làmines encavalcants (mantells de corriment), que afecten a materials 
paleozoics, mesozoics i cenozoics dels darrers 550 milions d'anys. L'estudi exhaustiu 
d'aquest apilament de làmines ha permès entendre l'estructura del vessant sud dels 
Pirineus, i així aquesta zona ha esdevingut un referent mundial pels estudiosos de la 
formació de serralades (Geologia Estructural).  

Entre la làmina de Bòixols i la del Montsec es troba la conca de Tremp, que configura 
un sinclinal que té les vores formades per materials cretàcics i paleocens mentre que 
en el nucli afloren essencialment roques de l'Eocè on es troba l'estratotip de l'edat 
Ilerdià. És a dir, el lloc on millor afloren, de tot el món, els estrats que defineixen 
aquesta edat segons la Comissió Internacional d'Estratigrafia (1969).  

A la conca de Tremp, els tipus de roques sedimentàries varien des de materials 
d'origen continental a l'est, fins a roques originades al fons del mar cap a ponent. 
Aquesta varietat d'ambients sedimentaris del passat (continentals, costaners i marins) 
és de gran interès pels estudiosos de la Sedimentologia, la Geologia Històrica i els 
professionals relacionats amb el món petrolier.  

Una part significativa del coneixement de la geodiversitat del territori prové de la 
prospecció d'hidrocarburs. El primer sondeig d'exploració d'hidrocarburs a Catalunya 
es va perforar a la Conca de Tremp el 1930 i va arribar a una profunditat de 1000 
metres. Durant les dècades de 1960 a 1980, la zona va viure una època d'alta activitat 
de prospecció i exploració d'hidrocarburs. D'aquesta època daten les nombroses 
campanyes de sísmica de reflexió (estudi remot del subsòl) de la zona i els sondejos 
profunds d'exploració (més de 2500 m) de Bóixols, Isona, Erinyà i Comiols. 

La relació entre les estructures tectòniques i la sedimentació durant l'aixecament dels 
Pirineus (orogènia Alpina) ha donat lloc a una configuració subterrània que es coneix 
com a "anàleg" d'un sistema petrolier productiu i que ha estat investigat per 
universitats i empreses d'hidrocarburs, principalment de la mà del Dr. Joan Rosell 
Sanuy a partir dels anys 60. Actualment, moltes empreses espanyoles, europees i 
nord-americanes d'explotació d'hidrocarburs (Repsol-YPF, Shell, Total, Petrobras i 
Exxon, entre d'altres), organitzacions professionals de geòlegs, institucions dedicades 
a la recerca bàsica i nombroses universitats estatals i internacionals utilitzen el Pallars 
Jussà i especialment la Conca de Tremp per desenvolupar investigacions i formar 
especialistes. 

A les roques sedimentàries d'origen continental i marí es troben fòssils d'animals i 
plantes tan ben conservats que atrauen a paleontòlegs des de fa més d'un segle. Es 
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pot citar la data de 1898 com la primera referència de l'aprofitament de roques 
carbonàtiques de gra molt fi de la Pedrera de Rúbies (Vilanova de Meià) per utilitzar en 
litografies. Aquesta explotació va propicià nombroses troballes de fòssils. Una troballa 
excepcional feta el 1902 al Montsec és la flor d'una planta d'aigua de fa 130 milions 
d'anys (Montsechia vidalii). Cal destacar però, l'excepcional preservació de les restes 
de dinosaures trobats en els sediments d'ambients costaners del Cretaci Superior, que 
han proporcionat un excel·lent registre dels ambients sedimentaris i dels últims 
dinosaures que van habitar Europa en els milions d'anys previs a l'extinció que va tenir 
lloc entre el Cretaci i el Paleocè.  

A més d'aquests elements més rellevants del patrimoni geològic local, hi ha altres 
recursos, relacionats amb el medi geològic, que completen el potencial del territori per 
atreure visitants interessats en les Ciències de la Terra: 

 Geomorfologia. Modelats d'origen glacial, periglacial, fluvial, lacustre, càrstic, 
gravitacional, analogies a elements morfològics del planeta Mart, etc. 

 Edafologia. Sòls que reflecteixen la diversitat de roques mare, de processos 
geològics externs, de climes i microclimes i de l'activitat biològica, inclosa la 
humana. Entre els processos formadors de sòls es poden destacar la 
mobilització i acumulació de carbonat càlcic, l'alteració de l'argila, l'acumulació 
de matèria orgànica en els horitzons superficials o la formació d'horitzons 
superficials gruixuts foscos, rics en matèria orgànica. 

 Mineria. Encara que en l'actualitat la mineria està inactiva, al llarg de la història 
s'han extret minerals molt diversos. Es poden destacar: ferro, coure, plom, zinc, 
alumini, sal comuna, guix, manganès, cobalt, urani i carbó. Són nombroses les 
explotacions per obtenir calç, guix i lloses per cobrir les edificacions tradicionals 
de muntanya. Cal destacar també les nombroses explotacions de recursos 
hídrics per a l'aprofitament hidroelèctric de l'aigua, com ara el Lloc d'Interès de 
Patrimoni Miner (LIPM) de la Vall Fosca. Cal mencionar que Capdella fou la 
primera central hidroelèctrica de grans dimensions de Catalunya (1914). 

 Estudis paleoclimàtics de l'Estany de Montcortés (sediments "varvats" dels 
últims 3000 anys). 

Amb el pas del temps, aquests visitants s'han consolidat com el segment de turisme -
geoturisme en sentit estricte- més rellevant de la zona. Aquests antecedents han 
provocat que durant molts anys no existís una estratègia consensuada per 
desenvolupar les potencialitats del territori com a destinació pel geoturisme, ja que els 
estudiosos, que coneixien perfectament la zona, organitzaven les seves estades i 
funcionaven amb total autonomia.  

És a partir de la citada crisi econòmica que tant institucions públiques, encapçalades 
per l'Ajuntament de Tremp, com empreses privades van coincidir en la necessitat de 
donar suport a l'estratègia de promoció i divulgació dels valors del patrimoni geològic 
com a motor turístic. Destaquen els estudis de l'Institut d'Estudis Turístics (INSETUR) 
de la Facultat de Turisme i Comunicació de la Universitat de Girona:"Geologia, identitat 
del Pallars Jussà. Estudi sobre la creació de productes turístics associats als recursos 
geològics del territori" (2013), i "Assistència tècnica per a la definició de l'estratègia de 
desenvolupament" (2014). 

 

2. JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ DE L'ACCIÓ 

Tot aquest patrimoni natura, cultural i turístic allotja una riquesa paisatgística i natural 
que cal posar en valor no només entre els sectors professionals, empreses i 
universitats, que ja en són coneixedors, l’estudien i “l’exploten”; sinó de forma molt 
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especial entre la població local i visitant, i cercar les sinèrgies potencials en l’àmbit 
turístic per tal de generar benefici econòmic i ocupació. Es fa necessària la implicació 
dels habitants del territori que han de conèixer i valorar aquesta riquesa orogràfica del 
Pallars Jussà per poder-la transmetre, fer-se-la seva i extreure’n el màxim benefici 
social, cultural i econòmic. 

L'acció anomenada Assistència tècnica per al desenvolupament d'activitats 
econòmiques relacionades amb el patrimoni geològic (2015) es justifica per la 
necessitat de gestionar de manera sostenible el patrimoni abiòtic i les activitats 
econòmiques associades relacionades amb el geoturisme. Aquesta necessitat és fruit 
de la demanda dels agents públics i privats del territori. En aquest context, el present 
Pla Director de desenvolupament del sector geològic de Tremp i Comarca (2015-2020) 
és un dels objectius específics de l'acció mencionada i detalla les estratègies de gestió 
que integren, per una part, els valors descrits del patrimoni  abiòtic en el conjunt de 
valors del territori (naturalesa, cultura) i, per una altra, la participació dels agents 
socioeconòmics del territori per tal de que sigui la comunitat local la receptora dels 
beneficis econòmics i socials. 

 

 

3. ANTECEDENTS 

Per elaborar el Pla Director de desenvolupament del sector geològic de Tremp i 
Comarca (2015-2020) s'ha tingut en compte els antecedents que es descriuen a 
continuació. Aquestes iniciatives s'han dividit en dos grans grups: les iniciatives 
impulsades principalment per l'Ajuntament de Tremp i les iniciatives que s'han 
desenvolupat a escala comarcal i regional. 

Iniciatives de l'Ajuntament de Tremp 

 Pla del Desenvolupament Integral del municipi de Tremp (1996) 

 Creació del producte turístic "La Terreta" (1999) 

 Inventari d'elements relacionats amb el turisme de natura (2007)  

 Jornades sobre ecoturisme i turisme de fauna (2007 i 2010) 

 Pla Director de l'Ecoturisme a Tremp (2012-2016) 

 Activitats relacionades amb el sector geològic (2013-2015) 

 

Pla del Desenvolupament Integral del municipi de Tremp (1996) 

Estudi que va servir per iniciar la valorització dels recursos naturals com a estratègia 
de desenvolupament del municipi.   

 

Creació del producte turístic "La Terreta" (1999) 

Com a conseqüència de les propostes del Pla de Desenvolupament Integral del 
Municipi de Tremp, l'any 1999 es va signar un conveni de col·laboració amb la 
Fundació Territori i Paisatge (avui Fundació Catalunya - La Pedrera). L'any 2001 es va 
presentar el Pla de Gestió de la Terreta que consta d'un conjunt de propostes per la 
conservació del medi natural i per l'ecoturisme, com ara, la construcció del Casal dels 
Voltors, diversos miradors, pàgina web (actualment, 
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http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/galeria-dimatges/tremp-i-la-terreta), edició de 
mapes i tríptics, sortides guiades i el producte turístic "La vall dels voltors". 

 

 

Inventari d'elements relacionats amb el turisme de natura (2007)  

Aquest inventari realitzat per l'Associació Naturalista del Pallars Jussà "Lo Trencalòs" 
recull un conjunt d'elements útils per potenciar el turisme basat en els recursos 
naturals del municipi de Tremp, com ara, equipaments de serveis i lleure (que inclou 
àrees d'esbarjo, miradors i fonts); senyalització (direccional i interpretativa); xarxa de 
senders i camins; difusió del patrimoni natural, etc.  

També presenta propostes d'actuacions per desenvolupar turísticament set espais 
d'interès natural (biològic i geològic): Roureda d'Aulàs; Serres dels Nerets, Costa 
Ampla i Santa Engràcia; Noguera Pallaresa i barranc de Riucós; Cova Janera i Corrals 
de Gurp; geòtop Mas de Faro; geòtop Estratotip de l'Ilerdià i geòtop Esllavissada de 
Puigcercós.  

 

Jornades sobre ecoturisme i turisme de fauna (2007 i 2010) 

L'objectiu principal d'aquestes jornades era donar a conèixer a la societat el potencial 
del turisme de fauna (2007) com a recurs econòmic, especialment els ocells 
carronyaires (2010).  

 

Pla Director de l'Ecoturisme a Tremp (2012-2016) 

Pla encarregat per L'Ajuntament de Tremp i realitzat per l'empresa X3 Estudis 
Ambientals (2011), que té com a finalitat la consolidació de l'ecoturisme per oferir una 
alternativa de desenvolupament econòmic als habitants de Tremp i rodalies.  

Aquest Pla Director de l'ecoturisme, coordinat per Xabier Basora, proposa dividir el 
territori en cinc zones segons el seu interès ecoturístic. A cada zona s'ha analitzat la 
situació de l'ecoturisme mitjançant una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats). A partir de la diagnosi derivada d'aquesta anàlisi, s'ha establert uns 
reptes de futur, unes línies estratègiques i unes actuacions a desenvolupar durant el 
període 2012-2016.  

La proposta inicial d'actuacions s'ha obtingut a partir d'una sessió de debat amb els 
agents turístics més rellevants del territori (15 de setembre de 2011) i les actuacions 
proposades d'abast comarcal s'estructuren en sis eixos temàtics: 

1. Recursos humans i coordinació entre agents públics i privats. 
2. Conservació i gestió dels recursos naturals. 
3. Infraestructures i equipaments ecoturístics 
4. Suport i formació per a la creació i comercialització de productes ecoturístics 
5. Informació, màrqueting i promoció 
6. Serveis complementaris i sensibilització de la població local 

Les actuacions d'àmbit comarcal queden recollides a la següent taula: 

 

http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/galeria-dimatges/tremp-i-la-terreta
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Eix estratègic Actuació d'abast comarcal Temporització 

Recursos 
humans i 
coordinació 
entre agents 
públics i privats 

1. Cercar vies de col·laboració estables en matèria 
turística entre l'Ajuntament de Tremp i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà 
2. Explorar vies de treball en xarxa amb altres 
ajuntaments catalans que promouen l'ecoturisme.  

 
 
Continuada  

Conservació i 
gestió dels 
recursos 
naturals 

1. Impulsar una candidatura per a la creació 
d'un geoparc que englobés diversos sectors 
del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta 
Ribagorça i la Noguera.  

 
2012-2013 

Infraestructures 
i equipaments 
ecoturístics 
 

1. Crear un centre de referència en informació i 
dinamització turística a escala comarcal. 
2. Elaborar i executar un projecte de senyalització 
i interpretació del patrimoni geològic a escala 
comarcal. 
3. Seguir promovent el pont de la Noguera 
Pallaresa per unir els itineraris d'ambdós costats 
del riu. 

2012-2013 
 
2014-2015 
 
 
2014-2015 

Suport i 
formació per a 
la creació i 
comercialització 
de productes 
ecoturístics 
 

1. Oferir un servei d'assessorament continuat i 
específic per a empresaris turístics (i a entitats de 
custòdia del territori que ofereixen productes 
turístics). 
2. Organitzar cursos de formació per millorar els 
establiments turístics existents.  
3. Informar periòdicament dels cursos de formació 
de guies ecoturístics.  
 

 
 
Continuada 

Informació, 
màrqueting i 
promoció 
 

1. Augmentar els recursos que l'Ajuntament 
destina a la informació i promoció turística. 
2. Informar sobre els diferents formats de senyals i 
plafons interpretatius. 
3. Crear una marca per al turisme del municipi amb 
una identitat corporativa.  
4. Crear un portal web turístic del municipi de 
Tremp. 
5. Aprofitar les TIC i les xarxes socials per reforçar 
la promoció turística del municipi. 
6. Difondre el web de l'Àrea de Recursos Naturals i 
Municipi. 
7. Donar suport i fer un seguiment de la renovació 
del portal web turístic del Pallars Jussà.  
8. Promoure l'elaboració de productes 
d'autoguiatge per visitar el patrimoni geològic de 
la comarca.  
9. Aprofitar les fires de venda de productes 
agroalimentaris per promoure l'oferta turística (i 
ecoturística) del municipi.  
 

Continuada 
 
Continuada 
 
(2012-2013) 
 
(2012-2013) 
Continuada 
 
Continuada 
 
(2012-2013) 
 
(2013-2014) 
 
Continuada 

Serveis 
complementaris 
i sensibilització 
de la població 
local 
 

1. Organitzar periòdicament xerrades per divulgar 
el valor del patrimoni natural de la comarca i 
campanyes de difusió de l'ecoturisme i el medi 
natural als centres escolars de la comarca.   
2. Oferir suport i explorar vies de col·laboració amb 
les associacions comarcals.  
3. Posar facilitats per a l'obertura de cases de 

 
 
 
 
Continuada 
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turisme rural i vetllar per la correcta integració de 
criteris ambientals. 
 

 

De totes les actuacions previstes, es consideren imprescindibles la creació d'una figura 
del dinamitzador/a turístic/a a escala municipal i l'augment dels recursos municipals 
destinats a la informació i promoció turística.  

 

Activitats relacionades amb el sector geològic (2013 - 2015) 

L'Ajuntament de Tremp fa temps que aposta per les Ciències de la Terra com a recurs 
en el qual basar estratègies de diversificació econòmica. A continuació es recullen les 
principals accions relacionades amb la Geologia, la Paleontologia i l'Edafologia, que 
s'han impulsat darrerament.  

- "Geologia i Vi als Pallars". Des de 2013, aquesta activitat té per objecte la 
dinamització, promoció i unió de la Vitivinicultura i la Geologia als Pallars.  

- Estudis d'INSETUR (Facultat de Turisme de la Universitat de Girona):  "Geologia, 
identitat del Pallars Jussà. Estudi sobre la creació de productes turístics associats als 
recursos geològics del territori" (2013), i "Assistència tècnica per a la definició de 
l'estratègia de desenvolupament" (2014). Aquestes accions van incentivar la creació 
d'una Taula de Treball de la Geologia on s'integraven de manera consultiva i voluntària 
representants de l'administració pública i l'empresa privada de la zona. 

- Congrés Internacional de Paleontologia (setembre de 2014), que va estar organitzat 
per l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crussafont, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universidad de Zaragoza i l'Instituto Nazionale di Geofísica e 
Vulcanologia. La seu va ser el Centre de Suport Pirineus de l'Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya 

- Curs Internacional de Micromorfologia de Sòls (setembre-octubre 2014) organitzat  
conjuntament amb la Universitat de Lleida (UdL) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) a la seu de Tremp. 

- Jornada de Geoturisme. Patrimoni científic i turisme geològic: públics, usos i reptes 
(octubre de 2014). Organitzada conjuntament amb la Universitat de Lleida i l'ICGC 
(Tremp). 

- Projecte de recerca dels jaciments paleontològics del trànsit Mesozoic-Cenozoic 
continental català (anual). Exploracions al jaciment del Cretaci Superior dels Nerets a 
Tremp. Aquest projecte és liderat per l'Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont i l'ICGC (Tremp). 

- "Aprofitament dels recursos geològics". Cursos de la Universitat d'estiu de Lleida a 
Tremp (anual). Des de fa set anys, aquests cursos estan adreçats als alumnes 
universitaris i al públic en general. Organitzats per l'Ajuntament de Tremp, la 
Universitat de Lleida i l'ICGC (Tremp). 

- Activitat de l'Entorn d'Aprenentatge de Tremp (EDA). Des de 2014, aquest servei 
educatiu de suport a la docència ofereix al professorat i a les escoles una oferta 
educativa per desenvolupar treballs de camp relacionats amb el medi biòtic i abiòtic de 
la zona.  
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- Premi de fotografia  "Paisatges del passat" (anual). Des de 2014 es convoca aquest 
concurs per tal de posicionar Tremp com a destí geològic i paleontològic. 

- "Tremp, reading life in rocks". Camp de Treball d'Intercanvi Internacional (anual). En 
aquesta activitat es pretén donar a conèixer a joves de 18 a 24 anys els valors 
geològics de la zona i la seva relació amb el patrimoni biològic i cultural. Està 
organitzat conjuntament amb la Fundació Catalana de l'Esplai, la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, l'Entorn d'Aprenentatge de Tremp, l'Institut 
Català de Paleontologia Miquel Crusafont, l'Associació de veïns de Vilamitjana i 
l'Associació Catalana de Cases de Colònies.  

- Curs de formació en geologia bàsica per a guies del municipi (maig 2014). Curs 
adreçat a joves de 16 a 25 anys interessats en conèixer els espais d'interès del territori 
per poder aplicar aquests coneixements com a monitors de l'esplai d'estiu per nens 
que es fa a Tremp.  

- Preparació de la candidatura d'un territori format per 19 municipis lleidatans per 
esdevenir "Geoparc Mundial de la UNESCO". S'ha constituït "l'Associació Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec" (veure annex) i la candidatura s'ha presentat a la UNESCO 
el novembre de 2015. Actualment està en procés d'avaluació i s'espera la resolució a 
principis de 2017. 

 

Iniciatives a escala comarcal i regional 

 Inventari comarcal dels senders del Pallars Jussà (inici 2004) 

 Material didàctic "Any de la Geologia al Pallars Jussà" (2006) 

 Pla Estratègic de senderisme de l'Alt Pirineu i Aran (2007) 

 Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic al Pallars Jussà (2009-2011) 

 Inventari de Recursos Ecoturístics de l'Alt Pirineu i Aran (2011) 

 Pla de Desenvolupament Sostenible del Turisme del Montsec (2013-2017) 

 "Geologia, identitat del Pallars Jussà. Estudi sobre la creació de productes 
turístics associats als recursos geològics del territori" (2013), i "Assistència 
tècnica per a la definició de l'estratègia de desenvolupament" (2014) 

 Seminari "Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de Muntanya" (2015) 

 Publicació del llibre "La Conca de Tremp, on les pedres parlen" (2015) 
 

Inventari comarcal dels senders del Pallars Jussà (inici 2004) 

Promogut pel Consell Comarcal, aquest inventari ha estat realitzat per l'empresa 
Geosilva. S'ha identificat les característiques (llargada, grau d'interès, si és apte per 
BTT, tipus de senyalització) i cartografiat el conjunt de senders. Amb aquesta 
informació s'ha elaborat un fulletó turístic que inclou 47 itineraris. La mateixa empresa 
ha fet un estudi el 2011 per identificar les necessitats de manteniment (senyals a 
canviar, desbrossament, etc.). 

Aquest inventari de senders forma part del projecte anomenat Camins del Jussà, un 
projecte de recuperació dels antics camins de ferradura i altres camins històrics i 
tradicionals de la comarca del Pallars Jussà (2004-2007). 

 

Material didàctic "Any de la Geologia al Pallars Jussà" (2006) 
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Mañas, D., Rivas, G., Linares., Rosell, J. (2006). Any de la geologia al Pallars Jussà 
2006. Itineraris didàctics (per alumnes i professors de secundària). Destaca l'itinerari 
geològic pels voltant de Tremp (2006). Guies per estudiants i professors disponibles 
online. Veure per exemple: 

Per estudiants: 
https://docs.google.com/file/d/0B6jttxpf0ANnRzNxZ1FwdW5BeUk/edit?pli=1 

Per docents: 
https://docs.google.com/file/d/0B6jttxpf0ANncVQ3SGZEODBTYmc/edit?pli=1 

 

Pla Estratègic de senderisme de l'Alt Pirineu i Aran (2007) 

Aquest pla és una iniciativa de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA). Els seus objectius generals són: 

 Convertir el senderisme en producte turístic, amb una visió integrada entre la 
infraestructura (senders) i els serveis (allotjament, restauració, transport, etc.). 

 Posicionar l'Alt Pirineu i Aran en els mercats emissors, com un espai de primer 
ordre per a la pràctica del senderisme. 

 

Se'n deriven les següents estratègies: 

1. Avançar en el consens d'un model de senderisme (estructura en xarxa, model 
de gestió, senyalització,...), integrant aquesta infraestructura en els sistemes de 
mobilitat.  

2. Avançar en la creació de la xarxa de camins senyalitzats i el seu manteniment.  
3. Creació, promoció i comercialització de productes de senderisme. 
4. Millora de l'oferta d'allotjament i la competitivitat dels serveis turístics en 

general.  

 

Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic al Pallars Jussà (2009-2011) 

Aquest Pla Estratègic està promogut pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i els 
Ajuntaments de Tremp, La Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà. S'emmarca en dues 
convocatòries de subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya dirigides a entitats 
locals: "Treball a les 4 comarques (2008-2009) i "Treball a les 7 comarques" (2010). 

Com a resultat, destaca la realització del "Seminari Productiu per al Desenvolupament 
Turístic" (2010-2011), destinat als agents públics i privats. Els seus principals objectius 
van ser: 

 Identificar i analitzar els recursos i els factors que condicionen els 
desenvolupament del Pallars Jussà. 

 Establir les bases per a la cooperació i el treball en xarxa entre els agents 
locals. 

 Definir, consensuar i elaborar un Pla d'Acció que reculli els projectes concrets 
per a la creació de productes turístics i el seu posicionament en el mercat. 

 Proporcionar un full de ruta i assistència tècnica als agents locals per a 
l'execució del Pla d'Acció elaborat.  
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De les conclusions del seminari es pot destacar la necessitat d'una formulació 
estratègica que incideixi, principalment, en la diversificació, segmentació, 
internalització i informació. El producte principal a focalitzar és el senderisme i la 
descoberta de l'entorn, sense menysprear altres activitats com la Geologia. Es van 
destacar, com a elements singulars de la comarca, el Telefèric de la Vall Fosca, el 
Tren dels Llacs i els congostos de Mont-Rebei i Terradets. 

Els participants en el seminari van acordar la creació un espai web per compartir 
informació sobre els productes (http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/). 

 

Inventari de Recursos Ecoturístics de l'Alt Pirineu i Aran (2011) 

Aquesta acció va ser proposta per IDAPA i realitzada per l'empresa "Aubèrnia Natura i 
Patrimoni" de la Seu d'Urgell. L'inventari tracta els recursos naturals i valora les 
activitats considerades ecoturístiques a partir de dos criteris: la finalitat principal de 
l'activitat i l'aptitud necessària per dur-la a terme. Finalment, es proposen possibles 
línies de treball de caràcter prioritari.  

Els recursos inventariats es divideixen en tres blocs. El primer bloc fa referència al 
potencial com a recurs turístic de la biodiversitat, la geodiversitat i el paisatge.  El 
segon bloc agrupa els equipaments relacionats amb l'ús dels elements del primer bloc. 
Inclou miradors, itineraris, centres interpretatius, museus, jardins botànics, jaciments 
paleontològics i observatoris astronòmics. El darrer bloc fa referència als agents que 
gestionen aquests equipaments. 

 

Pla de Desenvolupament Sostenible del Turisme del Montsec (2013-2017) 

faltar el pla estratègic SomMontsec (Montsec 2020) que va deixar com a llegat el 
Consorci del Montsec i que per tant implicava municipis en la zona del Jussà per tant 
en l'àmbit del Geoparc. Està disponible a l'enllaç http://www.sommontsec.cat/ 
 

"Geologia, identitat del Pallars Jussà. Estudi sobre la creació de productes 
turístics associats als recursos geològics del territori" (INSETUR, 2013), i 
"Assistència tècnica per a la definició de l'estratègia de desenvolupament" 
(INSETUR, 2014) 

Accions realitzades per l'Institut d'Estudis Turístics (Universitat de Girona) i 
subvencionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de 
Suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu i el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

L'estudi de 2013 va tenir per objectiu general el crear productes turístics vinculats als 
punts de major interès geològic de la comarca. Es van fer 10 propostes de productes 
turístics a partir de l’oferta de recursos geològics, l’avaluació de la capacitat 
d’implantació d’aquests productes i una proposta de priorització d’aquests. Com a 
conclusió s’extreu la recomanació i la conveniència de treballar de manera més 
intensiva amb l’objectiu de vincular la destinació amb els segments de demanda 
geoturista expert/amateur, que ja és present a la destinació i que la valora per la seva 
riquesa de recursos i singularitat. 

Aquesta acció va incentivar la creació d'una Taula de Treball de la Geologia on 
s'integraven de manera consultiva i voluntària representants de l'administració pública i 

http://www.sommontsec.cat/
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l'empresa privada de la zona. Aquest estudi també va produir un proposta de 
planificació estratègica amb quinze propostes d'actuació estructurades segons tres 
nivells: nivell organitzatiu, nivell de promoció i nivell de comercialització.  

L’estudi de 2014 tenia com a objectius principals la creació de la identitat territorial 
“Geologia, Pallars Jussà” i desenvolupar actuacions concretes per a la promoció del 
territori en l’àmbit del geoturisme. Per realitzar l’estudi es va fer un benchmarquing 
d’altres destinacions i es van analitzar casos d’èxit de la Global Geoparks Network. Es 
destaquen com a accions prioritàries: crear l’oficina tècnica, captació i/o creació 
d’esdeveniments geològics, aliances estratègiques, viatges de familiarització a 
operadors.  

A nivell organitzatiu 

Consolidar estructures de col·laboració dels agents públics i privats implicats en 
l'explotació de la Geologia com a recurs turístic.  

A nivell de promoció 

Facilitar que el mercat del geoturisme reconegui la marca "Tremp" i la vinculi a 
l'especificitat del territori, en quant a espai idoni per estudiar l'origen i evolució dels 
Pirineus i per estudiar també la prospecció del petroli. El posicionament on s'enfocaran 
els missatges de comunicació es basarà en els següents atributs: singularitat, 
seguretat, comoditat.  

A nivell de comercialització 

Actuacions que es vinculen al fet de facilitar la compra per part de la demanda de la 
destinació. Les accions de comercialització haurien de ser consensuades amb les 
empreses privades del territori que ja fan aquesta tasca per alguns dels nínxols de 
mercat.  

A continuació es presenten, de forma resumida, les quinze accions proposades en 
aquest estudi i que s'han tingut en compte en el Pla Director.  

Proposta Oficina Tècnica 

Descripció Desenvolupar un sistema de coordinació i relació entre els agents de 
la destinació i externs vinculats per tal de delimitar el camí a seguir en 
el desenvolupament i posicionament del producte geoturístic en 
l'àmbit professional. Aquesta oficina alhora es pot vincular a l'àmbit 
del Projecte de Geoparc que s'està desenvolupant, de manera que les 
diferents actuacions estiguin del tot coordinades.  

Agents 
responsables 

Els agents públics i privats vinculats al sector turístic i de la Geologia  
amb incidència a la destinació i les zones properes. 

 

Proposta Viatges de familiarització per operadors 

Descripció Organització de visites a la destinació per a operadors especialitzats, 
responsables de departaments d'empreses petroleres i d'universitats, 
amb l'objectiu de que coneguin la destinació de primera mà per 
convertir-la en punt de visita en les seves sortides.  

Agents 
responsables 

Els agents públics i privats vinculats a la Geologia i el turisme de la 
zona. Oficina Tècnica.  

 

Proposta Viatges de premsa 

Descripció Organització de visites a la destinació per mitjans de comunicació 
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internacional d l'àmbit de la Geologia, que ajudin a promoure els 
recursos geològics i l'oferta complementària. Així s'aconseguiria la 
presència i la millora del coneixement del territori en mitjans 
especialitzats. 

Agents 
responsables 

Els agents públics i privats vinculats a la Geologia i el turisme de la 
zona. 

Proposta Web geo-turística 

Descripció Creació d'un portal web en idiomes on s'ofereixi tota la informació 
vinculada als recursos geològics de la zona, oferta complementària 
vinculada, documentació tècnica, recursos interessants,... en 
definitiva, un espai on el geoturista professional pugui obtenir (i fins i 
tot, aportar) informació sobre l'espai.  
Aquest web no ha de ser un web aïllat de la resta de l'ecosistema de 
webs de la destinació i geològiques, sinó que ha d'estar-hi plenament 
relacionada.  
Alhora, dins l'àmbit del Projecte de Geoparc, on caldrà també 
desenvolupar un web, s'aconsella que ambdues estiguin integrades, 
és a dir, que des d'un sol web s'hi estructuri tot el contingut vinculat a 
la Geologia i el seu impacte en el territori. 

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp i Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

Proposta Difusió en xarxes socials 

Descripció Establir una presència dinàmica en el món geològic a nivell 
professional i acadèmic, amb la constant publicació de notícies 
relacionades amb el territori del Projecte de Geoparc. Amb l'objectiu 
principal de formar part de comunitats socials geològiques ja 
establertes i, a llarg termini, crear la pròpia sota la marca "Tremp-
Pirineus, on les pedres parlen".  

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp i Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

Proposta Sistema d'Intel·ligència Geoturística  

Descripció Creació d'un sistema de gestió de la informació vinculada al segment 
geoturístic on s'hi inclogui tot el relacionat amb l'oferta (recursos, 
oferta complementària, documentació tècnica,...), que serveixi a l'hora 
per nodrir la informació relativa a la demanda (contactes, perfils de 
visitants, històrics, indicadors,...) per tal de proveir d'informació útil a 
les empreses que volen desenvolupar producte geoturístic 
professional. Estructuració, manteniment i actualització de la base de 
dades. Protocol d'accés a les dades.  

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp 

 

Proposta Captació-creació d'esdeveniments geològics 

Descripció Creació i captació d'esdeveniments de petit i mitjà format molt 
especialitzats, de caire internacional, on el factor territori pot jugar un 
paper significatiu pel que fa a sortides de camp, creant programes 
mixtes Universitat-Empresa-Territori. Esdeveniments que poden ser 
presencials (interessants per a generar dinamisme econòmic) i/o 
virtuals (interessants per a facilitar la participació internacional). 
Adaptació a la situació global i proposta de dates, temàtiques, 
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continguts, públics objectiu... 

Agents 
responsables 

Administració pública. 

 

 

Proposta Gestió comercial 

Descripció Tasca de gestió comercial de la destinació, motivant la presència 
d'aquesta als principals fòrums del sector, així com la creació d'una 
agenda de visites i contactes a les persones/entitats clau dins els 
perfils d'empresa i universitat amb l'objectiu de facilitar la presa de 
decisions deles sortides de camp. Creació d'un pla de treball anual.  

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp i Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 

Proposta Programa "adaptació de l'oferta" 

Descripció Creació dels mecanismes per a facilitar la informació i formació al 
sector privat de la destinació vinculat al turisme i la Geologia per tal 
de conèixer els hàbits, necessitats i motivacions d'aquest segment de 
mercat a fi d'adaptar serveis i productes a aquest públic. Elaboració 
d'un manual d'atenció i bones pràctiques del geoturista. Suport en la 
detecció de millores potencials i la seva aplicació.  

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp. 

 

Proposta Oferta de cursos on-line 

Descripció Planificació i realització de cursos on-line relacionats amb l'explotació 
petrolífera i temes generals de Geologia que caracteritzen el territori, 
amb l'objectiu de divulgar la importància d'aquest territori a mercats 
bàsicament internacionals. Aquests cursos poden variar entre cursos 
puntuals intensius, on la mateixa temàtica es pot repetir cada dos o 
tres mesos, i cursos d'una duració de tres a quatre setmanes anuals. 
Generació de concursos durant els cursos més llargs, on els 
guanyadors poden realitzar una estada de recerca dins l'àmbit del 
Projecte de Geoparc. 

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp, Universitats i Centres d'investigació geològica i 
petrolífera. 

 

Proposta Visita de curta durada per estudiants 

Descripció Planificació i realització de visites presencials, i que duren un o dos 
dies, a estudiants de grau i amateurs, relacionades amb el 
reconeixement del valor geològic del territori, dirigides a mercats 
bàsicament internacionals. Aquestes visites es poden incorporar a 
cursos universitaris de Geologia ja existents i a iniciatives de 
col·lectius amateurs. Per una banda, s'hauria de convidar 
personalment a professionals reconeguts en el món geològic a nivell 
nacional per crear ràpidament una promoció del territori com a camp 
de treball, i per l'altra, s'hauria d'oferir una invitació oberta per a 
qualsevol professional de la Geologia que vulgui preparar visites per a 
estudiants i amateurs. Promoció dels resultats d'aquestes visites per 
la pàgina web oficial i les xarxes socials. 
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Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp, Universitats i Centres d'Investigació, col·lectius 
d'amateurs.  

 

Proposta Aliances estratègiques 

Descripció Establir un conjunt de relacions amb agents i entitats clau dins el 
sector per tal de posicionar la destinació com a referent en l'àmbit del 
geoturisme professional. Convenis de col·laboració amb empreses, 
universitats i centres de recerca vinculats a la Geologia. Aliances amb 
altres zones geològiques i Geoparcs per intercanvi d'experiències. 
Relacions amb el teixit turístic a nivell de Lleida i Catalunya per a 
l'estructuració del producte turístic i la seva promoció.  

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.  

 

Proposta Paquets geoturístics 

Descripció Creació de paquets geoturístics combinant la part de formació i 
sortides de camp amb la descoberta turística de la destinació, 
enfocats al públic amateur i amb durades diverses. 

Agents 
responsables 

Operadors turístics de la destinació. 

 

Proposta Targeta de fidelització - Geological card 

Descripció Creació d'un element que afavoreixi la fidelització vers el client de 
caire geo-professional a partir de que pugui gaudir de certs privilegis 
i/o descomptes en el teixit comercial, hoteler,... tant de la destinació 
com d'altres espais propers de Catalunya. Implantació, seguiment i 
generació de la informació que es pot extreure de l'ús de la targeta.  

Agents 
responsables 

Ajuntament de Tremp i Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

 

Proposta Foment de la recerca 

Descripció Potenciar la generació de documentació de caire científic - 
professional sobre les característiques de la destinació entre les 
comunitats professional - universitàries vinculades a la Geologia, amb 
l'objectiu d'augmentar el seu reconeixement científic (augment de la 
producció d'articles científics basats en la destinació), i posicionar 
l'espai com un indret de visita obligada. Generació de beques, 
concursos,... per afavorir la recerca.  

Agents 
responsables 

Administració pública i entitats acadèmiques properes.  

 

El mateix estudi proposava un ordre de prioritat de les accions: 

Prioritat alta Prioritat mitja Prioritat baixa 

Oficina tècnica  Aliances estratègiques Targeta geoturista 

Viatges de familiarització a 
operadors 

Viatges de premsa Foment de la recerca 

Web geoturística Sistema d'Intel·ligència 
Geoturístic 

 

Gestió comercial Paquets geoturístics  
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Captació i creació 
d'esdeveniments geològics 

Difusió en xarxes socials  

Programa "adaptació de 
l'oferta" 

  

Oferta de cursos online   

Visites de dia per a 
estudiants 

  

Seminari "Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de Muntanya" (2015).  

Organitzat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà (febrer de 2015), reforça l'aposta de 
la comarca per la mobilitat sostenible en el turisme i obre les portes a futurs projectes 
de cooperació europeus, vinculats a aquesta temàtica. Es van presentar experiències 
locals i estrangeres de desenvolupament turístic i mobilitat sostenible.  

 

Publicació del llibre "La Conca de Tremp, on les pedres parlen" (2015) 

Obra didàctica que facilita el diàleg entre els elements geològics dels paisatge i 
l'observador. Autors: Joan Rosell i Gonzalo Rivas.  

 

4. FINALITAT I OBJECTIUS DEL PLA DIRECTOR 

La finalitat del Pla Director de desenvolupament del sector geològic de Tremp i 
Comarca (2015-2020) és assenyalar als gestors del territori les fites que convé assolir, 
de manera ordenada, en el període 2015-2020, per impulsar i consolidar el sector 
geològic com un conjunt integrat de recursos endògens que serveixi per millorar la 
qualitat de vida dels habitants de Tremp i rodalies.  

També es pretén que sigui útil com a full de ruta pels gestors del Projecte Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec durant el període 2015-2020, que correspon a la fase de la 
candidatura i consolidació del Geoparc. 

 

4.1 Objectiu general 

Dissenyar una estratègia integrada per a la gestió del sector geològic com a activitat 
econòmica basada en els recursos endògens de la geodiversitat i el patrimoni abiòtic 
(Geologia, Paleontologia, Edafologia i Mineria) i orientada a reforçar i diversificar el 
desenvolupament sostenible, econòmic, medi ambiental i social del territori. 

 

4.2 Objectius secundaris 

 Recopilar les diverses actuacions per al foment del turisme de natura relacionat 
amb el medi abiòtic que porta duent a terme l'Ajuntament de Tremp i la 
Comarca del Pallars Jussà des de 1996. 

 Donar continuïtat a la tasca de l'Ajuntament de Tremp i del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà en relació al desenvolupament de la geodiversitat i del 
patrimoni abiòtic com a recurs socioeconòmic endogen. 

 Dotar a l'estratègica mencionada d'un seguit d'actuacions a executar en el 
període 2015-2020, per part dels agents públics i privats implicats directament 
o indirecta en el desenvolupament i la promoció del sector geològic.  
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 Fer partícips en el disseny de l'estratègia al màxim nombre d'agents del territori 
implicats directament o indirecta en la gestió del sector geològic.  

 

 

 

5. METODOLOGIA 

En el context de l'acció Assistència tècnica per al desenvolupament d'activitats 
econòmiques relacionades amb el patrimoni geològic (2015), l'elaboració del Pla 
Director és fruit de la següent metodologia: 

a) Revisió dels estudis realitzats en relació a la dinamització econòmica basada en el 
sector geològic del territori. De l'anàlisi d'aquests antecedents (veure apartat 3), 
facilitats per l'Ajuntament de Tremp, es deriven propostes estratègiques que han estat 
el punt de partida de les iniciatives debatudes amb els agents socials i econòmics 
locals. 

b) Amb col·laboració amb l'Ajuntament de Tremp, identificació i selecció dels agents 
socials i econòmics locals amb interès real o potencial en el sector geològic. Aquesta 
selecció s'ha fet mitjançant entrevistes telefòniques o presencials.  

c) Distribució dels agents socials seleccionats en grups de treball temàtics de mida 
operativa. Segons els perfils dels participants i les estratègies derivades dels estudis 
precedents, s'han establert finalment cinc taules de treball: 

 Taula 1. Recerca científica i didàctica de les Ciències de la Terra 

 Taula 2. Sostenibilitat i educació ambiental 

 Taula 3. Turisme i geoturisme 

 Taula 4. Activitats econòmiques amb valor afegit associades al geoturisme 

 Taula 5. Gestió del patrimoni cultural estratègic associat al geoturisme 

d) Dinamització de les taules de treball. S'han nomenat dos coordinadors: un 
especialista de l'administració en desenvolupament rural (Ajuntament de Tremp) i un 
especialista en la gestió integrada del patrimoni geològic (empresa GEOSEI S.C.P.). 
Els coordinadors participen en totes les taules, convoquen, moderen les reunions i 
aixequen acta, procuren la transversalitat de la informació i fomenten l'ús d'un 
llenguatge entenedor per a tots els participants. També són responsables d'extraure 
les accions que s'inclouran al Pla Director, derivades de l'activitat coordinada dels 
grups de treball. 
 
En cadascuna de les taules de treball creades, s'ha analitzat de forma transversal  
l'impacte del sector geològic en relació amb el nombre de llocs de treball que genera o 
pot generar, el nombre d’empreses que es poden crear en aquest àmbit, identificació 
de possibles nous perfils professionals, nous sectors econòmics que es puguin 
desenvolupar en la implementació d’una estratègia de desenvolupament sostenible 
vinculada en l’àmbit de les Ciències de la Terra. 
 
Està previst que les taules de treball segueixin actives, com a mínim, durant la vigència 
d'aquest Pla Director (2015-2020). Com a comissions consultores de les 
administracions locals, podran fer el seguiment crític de la implementació de les 
accions, i proposar accions correctores si s'observa una desviació dels resultats 
previstos. Veure a l'annex el paper previst per aquests grups de treball en 
l'organigrama de gestió del Projecte Geoparc. 
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A continuació es presenta un resum de les accions que s'han tractat a les taules de 
treball i que han derivat en accions incorporades al Pla Director. 
 
 
 
 
 

Taula 1. Recerca científica i didàctica de les Ciències de la Terra 
Identificació, valoració i selecció d'espais d'interès geològic, paleontològic, 
miner  i arqueològic que tinguin potencial com a georecursos per a dinamitzar 
el geoturisme; identificació de la fragilitat dels valors seleccionats; proposta 
d'activitats de geoconservació; creació/supervisió de la qualitat científica de 
material didàctic i de divulgació (per estudiants, professors, població local i 
visitants), tenint cura especialment de la comunicació dels valors del patrimoni 
als altres agents socials (transferència de coneixements a la societat); creació 
d'un fons bibliogràfic especialitzat en Ciències de la Terra i el patrimoni local; 
propostes per atraure al turisme científic i millora de la gestió de grups 
d'estudiants/professionals de les Ciències de la Terra que visitin el territori.  
 
Taula 2. Sostenibilitat i educació ambiental 
Identificació, valoració i selecció de les activitats mediambientals realitzades i 
vigents en el territori; elaboració/supervisió de material per l'educació ambiental 
i la sostenibilitat (per estudiants, professors, població local i visitants), destacant 
el paper del medi geològic en els ecosistemes; proposta d'activitats de 
prevenció i restauració ambientals; transferència de coneixements als altres 
agents econòmics i socials i propostes per millorar la sostenibilitat ambiental de 
les activitats vinculades al geoturisme. 
 
 Taula 3. Turisme i geoturisme 
Identificació, valoració i selecció de les activitats turístiques realitzades i vigents 
en el territori (especialment, les vinculades al medi abiòtic); proposar activitats 
per implementar el pla de desenvolupament de la Geologia per Tremp, que ha 
estat elaborat per la Universitat de Girona; definició de nous productes turístics 
de naturalesa i esportius vinculats al patrimoni geològic (geoturisme); propostes 
de promoció i comunicació turística (premsa, revistes especialitzades, ràdio, 
Internet, etc.); propostes per millorar la qualitat dels productes turístics existents 
i proposats; propostes per compartir bones pràctiques turístiques amb el sector 
del Midi francès agermanat amb Tremp i altres territoris nacionals i estrangers.  
 
Taula 4. Activitats econòmiques amb valor afegit associades al geoturisme 
Identificació, valoració i selecció de les activitats econòmiques associades al 
geoturisme realitzades i vigents en el territori; creació de nous productes del 
sector primari; proposta de promoció dels productes agroalimentaris i 
d'artesania no alimentària, destacant el seu valor afegit relacionat amb els 
valors del patrimoni local. Per exemple: vi i geologia. 
 
Taula 5. Gestió del patrimoni cultural estratègic associat al geoturisme 
Diagnosi (temàtica, accessibilitat, idiomes, accions promocionals, etc.) dels 
espais culturals, equipaments i entitats vinculats a la conservació i divulgació 
del patrimoni natural i cultural (material i immaterial); propostes per vincular 
productes culturals (música, pintura, fotografia, etc.) amb productes locals 
agroalimentaris i d'artesania no alimentària, que tenen un valor afegit atesa la 
seva relació amb el medi abiòtic; propostes per millorar la coordinació i la 
promoció conjunta dels equipaments i entitats (centres de visitants, museus, 
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espais culturals, associacions culturals), que siguin d'utilitat per millorar la 
sensibilitat de la població local i del visitant (geoturista) vers la importància del 
patrimoni abiòtic i la seva relació indissoluble amb el patrimoni biològic i el 
patrimoni cultural que caracteritzen el territori.  

 
e) Redacció del Pla Director. Les aportacions de les taules de treball i d'altres experts 
que han participat puntualment, han estat valorades pels dos coordinadors (veure punt 
d) juntament amb el Director del Centre de Suport Territorial del Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya amb seu a Tremp i un assessor expert en geoparcs. La 
informació resultant ha estat organitzada d'acord amb la jerarquia que es descriu a 
l'apartat 6.  

f)  Comunicar el Pla Director a la població i a les administracions locals (Municipis i 
Consell Comarcal) per a la seva implementació, una vegada s'hagi sotmès a un 
període d'al·legacions.  

 

6. PROGRAMES, PROJECTES I ACCIONS DEL PLA DIRECTOR 

Les propostes s'estructuren a partir de la línia estratègica definida a l'objectiu general 
(veure apartat 4.1). Dels objectius específics d'aquesta línia estratègica en deriven 
programes que apleguen cadascun un conjunt de projectes coordinats entre si, que 
pretenen la consecució dels objectius específics del Pla Director (veure apartat 4.2).  

Cada projecte està format per un conjunt d'accions relacionades entre si i 
dissenyades per produir un resultat concret en un temps limitat, especificat en un 
cronograma d'execució, que sigui coherent amb els objectius específics mencionats  

A partir de les actuacions plantejades, i de la temporització assignada a cadascuna 
d'elles, es recomana que per cada any de vigència del Pla Director es defineixi un Pla 
Operatiu anual, que inclogui les actuacions que es tenen previst executar en l'any en 
curs, en funció de l'evolució dels recursos humans i econòmics disponibles.  

 

 

Objectius específics de l'estratègia integrada de gestió del sector geològic 

Es consideren els següents objectius específics (OE) derivats de l'objectiu general del 
Pla Director: 

 

OE.1 Conservació dels recursos del medi natural i cultural vinculats al patrimoni abiòtic. 

OE.2 Incentivació de la recerca, la didàctica i la divulgació de les Ciències de la Terra. 

OE.3 Millora de les activitats turístiques mitjançant l'aportació del patrimoni abiòtic com a 
valor afegit. 

OE.4 Millora de les activitats econòmiques vinculades al sector geològic mitjançant l'aportació 
del patrimoni abiòtic com a valor afegit. 

OE.5 Millora de les activitats culturals vinculades al sector geològic mitjançant l'aportació del 
patrimoni abiòtic com a valor afegit. 
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OE.6 Millora de la visibilitat de les activitats relacionades amb el sector geològic. 

OE.7 Desenvolupament del Projecte Geoparc "Conca de Tremp-Montsec". Aquest objectiu és 
transversal a tots els programes.  
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Programes, projectes i accions del Pla Director 

De menor a major rang, a continuació es detallen les accions organitzades per 
projectes (PRJ), que a la vegada s'agrupen per programes. Cada programa dóna 
resposta a algún objectiu específic (OE) de l'estratègia integrada de gestió del sector 
geològic. 

 
Programa 1. Conservació de recursos endògens vinculats al patrimoni abiòtic. 

 PRJ1.1 Selecció dels espais d'interès abiòtic, biòtic i cultural representatius de la 
identitat del territori (primera i segona fase). 

 PRJ1.2 Protecció i conservació dels espais d'interès abiòtic seleccionats. 
 
Programa 2. Desenvolupament de la recerca, la didàctica i la divulgació de les Ciències 
de la Terra. 

 PRJ2.1 Incentivació de la recerca de les Ciències de la Terra. 

 PRJ2.2 Projecte didàctic de Ciències de la Terra per edats (primària, secundària, 
batxillerat i universitat). 

 PRJ2.3 Projecte de didàctica i divulgació de les Ciències de la Terra impulsat pel 
Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp) amb la col·laboració del Projecte 
Geoparc. 

 PRJ2.4 Projecte de divulgació del patrimoni abiòtic del territori. 

 PRJ2.5 Integració dels valors del patrimoni abiòtic a les activitats d'educació 
ambiental dels espais naturals protegits com a valor afegit. 

 PRJ2.6 Projecte de didàctica i divulgació de les Ciències de la Terra impulsat per 
l'Institut Català de Paleontologia, amb la col·laboració del Projecte Geoparc. 

 
Programa 3. Suport al desenvolupament del geoturisme. 

 PRJ3.1 Capacitació als agents de viatges i altres agents turístics per gestionar 
recursos del patrimoni abiòtic. 

 PRJ3.2 Integració dels valors del patrimoni abiòtic en el desenvolupament i promoció 
de productes geoturístics. 
 

Programa 4. Desenvolupament de les activitats econòmiques vinculades al sector 
geològic. 

 PRJ4.1 Aportació dels valors del patrimoni abiòtic en el desenvolupament i promoció 
de productes locals de la indústria agroalimentària  i artesania no alimentària.  

 
Programa 5. Desenvolupament de les activitats culturals vinculades al sector geològic. 

 PRJ5.1 Capacitació dels gestors i tècnics culturals per a gestionar recursos del 
patrimoni abiòtic. 

 PRJ5.2 Aportació dels valors del patrimoni abiòtic a la promoció dels equipaments 
culturals. 

 
Programa 6. Comunicació de les activitats vinculades al sector geològic. 

 PRJ6.1 Estratègia i accions de comunicació principalment en suport digital. 

 PRJ6.2 Estratègia i accions de comunicació principalment en suport no digital. 
 
Programa 7. Manteniment del status de Geoparc de la UNESCO. 

 PRJ7.1 Accions necessàries per superar la propera reavaluació. 

 

 

Observació: totes les accions han de tenir en compte els usuaris amb mobilitat 
reduïda i dificultats sensorials o cognitives. S'ha de procurar que el visitant participi 
activament a les activitats de divulgació i trobi la informació en el seu idioma.  
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Programa 1 
Conservació de recursos endògens vinculats al patrimoni abiòtic. 
 
Objectiu específic OE1 
Conservació dels recursos del medi natural i cultural vinculats al patrimoni abiòtic. 
 
Resultats esperats 

Creació d'un inventari complert de llocs d'interès. Que els gestors públics i privats del 
territori disposin de la informació necessària de cada espai d'interès per a garantir la 
seva conservació quan s'utilitzi com a recurs econòmic. 

 

Projectes del programa 1 

PRJ1.1 Selecció dels espais d'interès abiòtic, biòtic i cultural representatius de la 

identitat del territori (primera i segona fase). 

Codi del projecte 

PRJ1.1  

Denominació del projecte 

Selecció dels espais d'interès abiòtic, biòtic i cultural representatius de la 

identitat del territori (primera i segona fase). 

Breu descripció del projecte 

Identificació, caracterització i selecció dels espais d'interès natural i cultural, que siguin 

adequats per la gestió integrada del sector geològic. En una primera fase es seleccionen 

aquells espais d'interès que, amb un cost mínim, es puguin utilitzar com a recursos. En una 

segona fase es seleccionen aquells que necessiten un tractament més elaborat i un cost 

major. 

Justificació del projecte 

Tot i que ja hi ha inventaris oficials dels Espais d'Interès Geològic (EIG) i dels espais naturals i 

culturals del territori aspirant a Geoparc, es considera necessari actualitzar les dades per a fer-

ne un bon ús com a potencials recursos didàctics, científics o geoturístics.  

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per la taula de "recerca 

científica i didàctica de les Ciències de la 

Terra". 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc  

Objectius específics del projecte  

1. Actualització periòdica de l'inventari dels espais d'interès del patrimoni natural i cultural 

adequats per l'ús geoturístic, didàctic o científic. 

2. Selecció de rutes que connectin espais d'interès vinculats al sector geològic.  

3. Creació d'una base de dades dels espais seleccionats. 

4. Facilitar l'accés a les dades dels espais abiòtics vulnerables als gestors locals i regionals 

competents en tasques de planificació i ordenació del territori. 
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Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i usuaris dels espais seleccionats com a recursos endògens. Membres de les taules 

de treball i entitats vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ1.1.1 Identificar i caracteritzar els espais d'interès geològic, paleontològic, mineralògic, 

adequats per l'ús geoturístic, didàctic o científic. Primera fase de l'inventari: mínim 15 per a 

cada tipus d'ús. Segona fase: mínim 5 per a cada tipus d'ús. Actualitzar periòdicament aquest 

inventari per  incloure nous espais d'interès. Per exemple: valorar la inclusió del  mont de 

Conques i la font de la Bulla a la zona dels Estanys de Basturs, o el patrimoni geològic de la 

Vall Fosca.  

PRJ1.1.2 Identificar i caracteritzar els espais d'interès natural (no geològic) i cultural (material i 

immaterial) directament relacionats amb elements del patrimoni abiòtic.  Primera fase: mínim 3 

per a cada tipus d'ús. Segona fase: mínim 3 per a cada tipus d'ús.  

PRJ1.1.3 Identificar les temàtiques geològiques d'interès associades sectorialment a les vies 

d'entrada del territori aspirant a Geoparc. 

PRJ1.1.4 Seleccionar georutes representatives del patrimoni abiòtic del territori (primera i 

segona fase), que permetin integrar elements del patrimoni natural i cultural. Primera fase: 

mínim 3 georutes. Segona fase: mínim 2 georutes.  

PRJ1.1.5 Crear una base de dades d'espais d'interès del patrimoni abiòtic del territori, que 

sigui accessible als gestors del territori.  

PRJ1.1.6 Crear una base de dades d'elements del patrimoni miner del territori seguint el model 

elaborat per el Dr. Josep M. Mata Perelló en col·laboració amb el Insituto Geológico i Minero 

de España (IGME). 

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  2pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns: 900€/any 

Recursos tècnics: suport informàtic per la base de dades. 

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp  - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'espais utilitzats en activitats científiques, educatives i geoturístiques.  

Nombre d'itineraris publicats que connectin aquests espais d'interès.  

Nombre d'usuaris de la base de dades. 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ1.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ1.1.1 Identificar i caracteritzar els 

espais d'interès geològic, paleontològic, 

mineralògic, adequats per l'ús geoturístic, 

didàctic o científic. 

Fase 1   Fase 2   

PRJ1.1.2 Identificar i caracteritzar els 

espais d'interès natural (no geològic) i 

cultural (material i immaterial) que siguin 

adequats per l'ús geoturístic, didàctic o 

científic. 

Fase 1   Fase 2   

PRJ1.1.3 Identificar les temàtiques 

geològiques d'interès associades 

sectorialment a les vies d'entrada del 

territori aspirant a Geoparc. 

Fase 1   Fase 2   

PRJ1.1.4 Seleccionar georutes 

representatives del patrimoni abiòtic del 

territori, que permetin integrar elements del 

patrimoni natural i cultural. 

Fase 1   Fase 2   

PRJ1.1.5 Crear una base de dades 

d'espais d'interès del patrimoni abiòtic del 

territori. 

      

PRJ1.1.6 Crear una base de dades 

d'elements del patrimoni miner del territori 

seguint el model elaborat per el Dr. Josep 

M. Mata Perelló en col·laboració amb el 

Insituto Geológico i Minero de España 

(IGME). 

      

 

Període total d’execució: gener 2015 - desembre de 2020 
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PRJ1.2 Protecció i conservació dels espais d'interès abiòtic seleccionats. 

Codi del projecte 

PRJ1.2 

Denominació del projecte 

Protecció i conservació dels espais d'interès abiòtic seleccionats 

Breu descripció del projecte 

Conjunt d'accions destinades a preservar el patrimoni abiòtic pel seu ús sostenible com a 

recurs endogen. Aquestes accions inclouen la diagnosi periòdica de l'estat de conservació dels 

espais d'interès, les intervencions físiques i la capacitació d'agents del territori per vigilar 

possibles impactes i amenaces.  

Justificació del projecte 

Abans de qualsevol proposta d'ús sostenible dels recursos del sector geològic, cal garantir-ne 

la seva conservació amb mesures preventives i pal·liatives.  

Entitat que gestiona el projecte 

Consells Comarcals i Municipis del Projecte 

Geoparc 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per les taules de treball 

que tracten el medi natural. 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Formació continuada dels agents públics que tenen competències en la conservació del 

medi natural del territori. 

2. Elaboració d'una diagnosi periòdica de l'estat de conservació dels espais d'interès en relació 

al seu ús. Aquesta diagnosi inclou els accessos. 

3. Protecció física dels espais d'interès més vulnerables del medi abiòtic.  

4. Conscienciació dels beneficiaris de subvencions públiques de la necessitat de compensar 

els possibles impactes medi ambientals que provoquin les seves activitats.   

5. Elaboració d'un protocol adreçat a les entitats científiques que visiten el territori, per tal de 

disminuir l'impacte de les seves activitats de recerca (especialment l'extracció de mostres de 

sediments, roques i fòssils) i també per fomentar el turisme científic i el retorn dels beneficis de 

la producció científica de les mencionades entitats.  

 

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors (públics i privats) i usuaris dels espais seleccionats com a recursos endògens. 

Membres de les taules de treball i entitats vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ1.2.1 Jornada de formació adreçada als Cossos Oficials de Seguretat sobre el valor del 

patrimoni abiòtic i la geoconservació. Periodicitat anual.  
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PRJ1.2.2 Revisar l'estat de conservació del patrimoni abiòtic seleccionat a PRJ1.1 (impactes 

reals i potencials). Informe de diagnosi bianual.  

PRJ1.2.3 Millorar accessos a llocs amb interès geoturístic per adequar-los a les necessitats 

dels autocars. Primera fase: mínim 2 indrets. Segona fase: mínim 2 indrets.  

PRJ1.2.4 Proposar i implementar les mesures de conservació necessàries en els espais 

d'interès que ho necessitin, aprofitant si s'escau les mesures de conservació dels espais 

naturals protegits. Informe de seguiment bianual. 

PRJ1.2.5 Implementar una clàusula de compromís de dedicar el 2% per part del beneficiari de 

les subvencions públiques (concedides per l'administració local o regional) que comportin un 

impacte ambiental. Aquest recaptació es transfereix a l'Associació del Geoparc de Tremp-

Montsec per dedicar-la a accions de millora ambiental. Informe de seguiment anual. 

PRJ1.2.6 Dissenyar i implementar un protocol de bones pràctiques científiques, adreçat a 

entitats visitants de caràcter científic/didàctic, que inclogui procediments d’actuació per alterar 

mínimament els afloraments geològics, paleontològic i miners, i per extreure mostres per 

motius científics i educatius. Elaborar una base de dades d'aquestes entitats i actualitzar-la 

anualment.  

PRJ1.2.7 Millorar l'estat de les carreteres secundàries dels congostos de Collegats i Erinyà. 

PRJ1.2.8 Donar suport a creació/'ampliació d'espais naturals protegits, com ara el Parc 

Natural del Montsec o l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns: 900€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 120h 

Recursos tècnics: suport informàtic per la base de dades. 

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'assistents a les jornades de formació. 

Nombre d'espais d'interès diagnosticats.  

Nombre d'espais vulnerables intervinguts.  

Nombre de subvencions gravades amb la contribució econòmica pel Geoparc.  

Nombre d'entitats científiques que han signat el protocol de bones pràctiques científiques.   
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ1.2 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ1.2.1 Jornada de formació adreçada 

als Agents Rurals sobre el valor del 

patrimoni abiòtic i la geoconservació.  

      

PRJ1.2.2 Revisar bianualment l'estat de 

conservació del patrimoni abiòtic 

seleccionat (impactes reals i potencials) 

      

PRJ1.2.3 Millorar accessos a llocs amb 

interès geoturístic per adequar-los a les 

necessitats dels autocars. 

      

PRJ1.2.4 Proposar i implementar les 

mesures de conservació necessàries en els 

espais d'interès que ho necessitin.   

      

PRJ1.2.5 Implementar una clàusula de 

compromís de dedicar el 2% per part del 

beneficiari de les subvencions públiques 

(concedides per l'administració local o 

regional) que comportin un impacte 

ambiental. 

      

PRJ1.2.6 Dissenyar i implementar un 

protocol de bones pràctiques científiques, 

de procediments d’actuació per alterar els 

afloraments geològics, paleontològic i 

miners, i per extreure mostres per motius 

científics i educatius. 

      

PRJ1.2.7 Millorar l'estat de les carreteres  

secundàries dels congostos de Collegats i 

Erinyà. 

      

PRJ1.2.8 Donar suport a creació/'ampliació 

d'espais naturals protegits, com ara el Parc 

Natural del Montsec o l'ampliació del Parc 

Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici. 
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Programa 2 
Desenvolupament de la recerca, la didàctica i la divulgació de les Ciències de la Terra  
 
Objectiu específic OE2 
Incentivació de la recerca, la didàctica i la divulgació de les Ciències de la Terra. 
 
Resultats esperats 
Increment de la recerca científica, la didàctica i la divulgació en l'àmbit de les Ciències de la 
Terra. Increment dels estudiants, docents i investigadors que realitzen tasques de recerca, 
docència i divulgació útils per millorar el coneixement i la gestió del sector geològic, i també el 
desenvolupament del Projecte Geoparc.  

 
 

Projectes del programa 2 

PRJ2.1 Incentivació de la recerca de les Ciències de la Terra. 

Codi del projecte 

PRJ2.1 

Denominació del projecte 

Incentivació de la recerca de les Ciències de la Terra 

Breu descripció del projecte 

Elaboració i gestió d'una oferta de recerca sobre el sector geològic, que sigui atractiva i faciliti 

la dedicació  d'estudiants de secundària i d'universitat. Inclou l'elaboració de projectes, 

l'obtenció de finançament, l'oferta de beques i la disponibilitat d'un fons bibliogràfic temàtic i 

espais de treball. La divulgació en tots els àmbits possibles és la garantia de la preservació 

d'aquest patrimoni. 

Justificació del projecte 

La gestió del sector geològic necessita de la recerca orientada a actualitzar el coneixement del 

territori. Els resultats d'una recerca continuada en l'àmbit de les Ciències de la Terra són 

necessaris per la geoconservació i l'explotació sostenible dels recursos endògens, 

especialment dels més vulnerables.  

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per la Taula de recerca 

científica i didàctica de les Ciències de la Terra 

Centre de Suport Territorial a Tremp de l'Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Entorn d'Aprenentatge (EDA) de Tremp 

Institut Català de Paleontologia/Museu de la 

Conca Dellà 

Centre d'Observació de l'Univers; Institut 

d'Estudis Espacials 

Universitats 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Director del Museu de la Conca Dellà 

(Paleontòleg expert del Geoparc) 

Responsable de l'Entorn d'Aprenentatge 

(expert en educació del Geoparc) 
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Objectius específics del projecte  

1. Elaboració i gestió d'ofertes de recerca adequades per estudiants d'educació secundària i 

d'universitats. Especialment per estudiants del territori.  

2. Implicació dels gestors científics del Projecte Geoparc i dels membres de la taula de treball 

assessora en el desenvolupament de la recerca científica. 

3. Recerca de finançament per garantir la continuïtat de la recerca necessària per la gestió 

integrada del sector geològic.  

4. Facilitar la tasca dels investigadors amb suport econòmic i logístic.  

5. Divulgació dels resultats científics per incentivar la continuïtat de la recerca.  

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i usuaris dels espais seleccionats com a recursos endògens. Estudiants, docents i 

investigadors de centres acadèmics i de recerca.  

Accions 

PRJ2.1.1 Elaborar una document informatiu sobre l’oferta didàctica per edats i les possibilitats 

de recerca científica en el territori per informar als centres acadèmics, a nivell nacional i 

internacional. Actualització quadriennal. 

PRJ2.1.2 Elaborar un projecte didàctic i/o de recerca de les Ciències de la Terra per obtenir 

finançament d'empreses d'hidrocarburs. 

PRJ2.1.3 Oferir als instituts de secundària un projecte de recerca, adaptat al programa 

curricular, relacionat amb el sector geològic, tutoritzat per la Taula de "Recerca científica i 

didàctica de les Ciències de la Terra", per tal d'incentivar la recerca multidisciplinària del 

territori (Geologia - Astronomia -Arqueologia - Ecologia, etc.) 

PRJ2.1.4 Signar convenis amb centres universitaris (estudis de Ciències de la Terra) per co-

dirigir o tutoritzar un projecte de Treball de Fi de Grau relacionat amb el sector geològic. El 

tipus de col·laboració l'estableix la Taula de "Recerca científica i didàctica de les Ciències de la 

Terra". 

PRJ2.1.5 Oferir una beca cada dos anys per realitzar Treballs de Fi de Grau de Ciències de la 

Terra. Durada de la beca: un curs acadèmic. Import de la beca recomanat: 5000€ (equiparable 

al Geoparc de Sobrarbe, Osca). Es pot gestionar la difusió en col·laboració amb  l'Associació 

MAGMA ( http://magmarecerca.org/). 

PRJ2.1.6 Presentar anualment resultats de recerca/didàctica a la "Setmana de la Ciència" i 

promocionar l'oferta de recerca.  

PRJ2.1.7 Ampliar el fons bibliogràfic temàtic (físic/virtual) específic de la geodiversitat i del 

patrimoni abiòtic local. Aquests fons ha d'estar disponible a la Seu Científica del Geoparc. 

PRJ2.1.8 Facilitar espais de treball pels investigadors i la logística durant les seves estades. 

Per exemple, oferir un apartament  per períodes convingut.   
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 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  4 pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns per tasques de tutorització: 600€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 120h/any 

Cost de la beca: 5000€/any 

Recursos tècnics: suport informàtic per elaborar el catàleg virtual del fons bibliogràfic. 

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. Empreses d'hidrocarburs que visiten habitualment el territori.  Institut Català de 

Paleontologia. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

Indicadors de seguiment 

Nombre de projectes de recerca completats i beques atorgades.  

Nombre d'estudiants i investigadors que han realitzat treballs de recerca en el territori. 

Nombre d'activitats realitzades en el marc de la "Setmana de la Ciència". 

Nombre de referències del fons bibliogràfic temàtic de les Ciències de la Terra. 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ2.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ2.1.1 Elaborar una document informatiu 

sobre la oferta didàctica per edats i les 

possibilitats de recerca científica en el 

territori per informar als centres acadèmics, 

a nivell nacional i internacional. 

Actualització quadriennal. 

      

PRJ2.1.2 Elaborar un projecte didàctic i/o 

de recerca de les Ciències de la Terra per 

obtenir finançament d'empreses 

d'hidrocarburs. 

      

PRJ2.1.3 Oferir als instituts de secundària 

un projecte de recerca, adaptat al programa 

curricular, relacionat amb el sector 

geològic.. 

      

PRJ2.1.4 Signar convenis amb centres 

universitaris (estudis de Ciències de la 

Terra) per co-dirigir o tutoritzar un projecte 

de Treball de Fi de Grau relacionat amb el 

sector geològic... 

      

PRJ2.1.5 Oferir una beca cada dos anys 

per realitzar Treballs de Fi de Grau de 

Ciències de la Terra. 

      

PRJ2.1.6 Presentar anualment resultats de 

recerca/didàctica a la "Setmana de la 

Ciència" i promocionar l'oferta de recerca.  

      

PRJ2.1.7 Ampliar el fons bibliogràfic 

temàtic (físic/virtual) específic de la 

geodiversitat i del patrimoni abiòtic local... 

      

PRJ2.1.8 Facilitar espais de treball pels 

investigadors i la logística durant les seves 

estades... 
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PRJ2.2 Projecte didàctic de Ciències de la Terra per edats (primària, secundària, 

batxillerat i universitat) 

Codi del projecte 

PRJ2.2 

Denominació del projecte 

Projecte didàctic de Ciències de la Terra per edats (primària, secundària, 

batxillerat i universitat). 

Breu descripció del projecte 

Elaborar una oferta didàctica adequada a les franges d'edat escolar, que incorpori un contingut 

científic correcte en relació a les Ciències de la Terra, aprofitant la qualitat didàctica de la 

geodiversitat local.  

Justificació del projecte 

Atès que la presència de les Ciències de la Terra a l'ensenyament obligatori és molt limitada, 

es vol facilitar aquest aprenentatge aprofitant la qualitat i quantitat d'afloraments didàctics 

presents en aquest territori. 

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per la Taula de recerca 

científica i didàctica de les Ciències de la Terra 

Centre de Suport Territorial a Tremp de l'Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Entorn d'Aprenentatge (EDA) de Tremp 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Responsable de l'Entorn d'Aprenentatge 

(expert en educació del Geoparc) 

Objectius específics del projecte  

1. Revisió del contingut científic de les activitats i dels productes didàctics dels centres 

educatius relacionats amb les Ciències de la Terra. 

2. Elaboració y promoció de nous productes educatius de l'àmbit geològic basats en la 

geodiversitat local. 

3. Suport a la formació teòrica i pràctica de les Ciències de la Terra aprofitant els elements 

didàctics de la geodiversitat local. 

4. Captació de nous centres educatius que vinguin al territori a fer l'aprenentatge de les 

Ciències de la Terra. 

5. Despertar vocacions per dedicar-se professionalment a l'àmbit de les Ciències de la Terra. 

Tipologia dels beneficiaris 

Docents, estudiants i, en general, persones interessades en l'aprenentatge de les Ciències de 

la Terra basat en la geodiversitat del territori.  

Accions 

PRJ2.2.1 Inventariar i revisar les activitats pràctiques i els materials didàctics dels centres 

escolars, museus i centres de visitants del territori, relacionats amb les Ciències de la Terra.  
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PRJ2.2.2 Assessorar a institucions que preparen material didàctic de l'àmbit de les Ciències 

de la Terra per adaptar els continguts als currículums del Departament d'Ensenyament. Com 

ara: museus, centres de visitants, Serveis Educatius del Pallars Jussà, Escola Agrària del 

Pallars, etc. 

PRJ2.2.3 Revisar/ampliar/elaborar noves activitats/material didàctic pràctic per alumnes i 

docents, adaptades als continguts curriculars.  Una activitat/material didàctic per primària, una 

per secundària i una per batxillerat. 

PRJ2.2.4 Oferir una jornada de formació (teòrica i pràctica) de docents (primària, secundària, 

batxillerat). Periodicitat: cada any una jornada adreçada a una franja d'edat.  

PRJ2.2.5 Dissenyar un crèdit de síntesi basat en el patrimoni abiòtic local.  

PRJ2.2.6 Incentivar la incorporació de  les Ciències de la Terra al CV dels cursos de tècnics 

esportius (Muntanya, barranquisme, espeleologia, busseig, esquí, etc.) que es fa a la Pobla de 

Segur. 

PRJ2.2.7 Promocionar les Olimpíades Geològiques als estudiants de secundària i batxillerat 

del territori. Periodicitat: anual. 

PRJ2.2.8 Oferir un curs on-line relacionats amb l'explotació petrolífera i/o els elements del 

patrimoni abiòtic que caracteritza el territori. Generació de concursos durant els cursos més 

llargs, on els guanyadors poden realitzar una estada de recerca dins l'àmbit del Projecte de 

Geoparc. 

PRJ2.2.9 Dissenyar un producte didàctic, de temàtica geològica, de suport als Plans d’Ajuda a 

l’Educació del Pallars Jussà. 

PRJ2.2.10 Dissenyar una oferta anual de Camps de treball internacional "Reading life in 

rocks". per estudiants majors d'edat, que inclogui sensibilització sobre la geoconservació.  

PRJ2.2.11 Donar suport i promocionar el curs anual de Geologia de la Universitat d’Estiu de la 

Universitat de Lleida a Tremp. 

PRJ2.2.12 Editar un vídeo promocional (3-5 minuts) de l'oferta educativa per cada etapa de la 

formació reglada. 

 PRJ2.2.13 Impulsar convenis/acords entre empreses de transport escolar del territori i l'Entorn 

d'Aprenentatge per facilitar el desplaçament dels grups escolars a un preu assequible.  

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc (Taula de Ciència i didàctica de les 

Ciències de la Terra):  equivalent  4 pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns per tasques de tutorització: 600€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 240h/any 

Recursos tècnics: suport de disseny gràfic per l'elaboració de material didàctic.  

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. Entorn d'Aprenentatge (EDA) de Tremp. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 
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Indicadors de seguiment 

Nombre d'activitats educatives ofertades. 

Nombre de centres educatius que visiten el territori amb propòsits didàctics.  

Nombre de centres educatius que s'inscriuen a les activitats de formació.  
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PR 3.2 Projecte didàctic de Ciències de la Terra per edats (primària, secundària, batxillerat i 

universitat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cronograma d’execució  

Projecte PRJ2.2 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ2.2.1 Inventariar i revisar les activitats 

pràctiques i els materials didàctics dels 

centres escolars, museus i centres de 

visitants del territori,... 

      

PRJ2.2.2 Assessorar a institucions que 

preparen material didàctic de l'àmbit de les 

Ciències de la Terra... 

      

PRJ2.2.3 Revisar/ampliar/elaborar noves 

activitats/material didàctic pràctic per 

alumnes i docents,... 

      

PRJ2.2.4 Oferir una jornada de formació 

(teòrica i pràctica) de docents (primària, 

secundària, batxillerat)... 

      

PRJ2.2.5 Dissenyar un crèdit de síntesi 

basat en el patrimoni abiòtic local.  
      

PRJ2.2.6 Incentivar la incorporació de  les 

Ciències de la Terra al CV dels cursos de 

tècnics esportius... 

      

PRJ2.2.7 Promocionar les Olimpíades 

Geològiques als estudiants de secundària i 

batxillerat del territori... 

      

PRJ2.2.8 Oferir un curs on-line relacionats 

amb l'explotació petrolífera i/o els elements 

del patrimoni abiòtic que caracteritza el 

territori... 

      

PRJ2.2.9 Dissenyar un producte didàctic, 

de temàtica geològica, de suport als Plans 

d’Ajuda a l’Educació del Pallars Jussà. 

      

PRJ2.2.10 Dissenyar una oferta anual de 

Camps de treball internacional "Reading life 

in rocks"... 

      

PRJ2.2.11 Donar suport i promocionar el 

curs anual de Geologia de la Universitat 

d’Estiu... 

      

PRJ2.2.12 Editar un vídeo promocional (3-5 

minuts) de l'oferta educativa.. 
      

PRJ2.2.13 Impulsar convenis/acords entre 

empreses de transport escolar del territori i 

l'Entorn d'Aprenentatge... 
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PRJ2.3 Projecte de didàctica i divulgació de les Ciències de la Terra impulsat pel 

Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp) amb la col·laboració del Projecte 

Geoparc. 

Codi del projecte 

PRJ2.3 

Denominació del projecte 

Projecte de didàctica i divulgació de les Ciències de la Terra impulsat pel 

Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp) amb la col·laboració 

del Projecte Geoparc. 

Breu descripció del projecte 

Desplegament dels recursos humans i tècnics del Centre de Suport Territorial Pirineus 

(ICGC,Tremp) adreçat a l'elaboració d'un conjunt d'activitats i productes didàctics i divulgatius, 

alineats amb els objectius del Projecte Geoparc, que integrin els valors del patrimoni abiòtic 

del territori. 

Justificació del projecte 

Amb el suport del Projecte Geoparc, es desenvolupa el potencial didàctic i divulgatiu del 

Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp). 

Entitat que gestiona el projecte 

Centre de Suport Territorial Pirineus 

(ICGC,Tremp) 

Ajuntament de Tremp assessorat per la Taula 

de recerca científica i didàctica de les Ciències 

de la Terra 

Responsable tècnic del projecte 

Director Científic del Geoparc  

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

 

Objectius específics del projecte  

1. Consolidació del Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp) com a referent de 

formació, recerca i divulgació de les Ciències de la Terra. 

2. Consolidació del Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp) com a Seu Científica 

del Projecte Geoparc. 

3. Integració de la divulgació de diferents disciplines científiques: Edafologia, Estratigrafia, 

Tectònica, Geomorfologia, Paleontologia, Mineralogia i Astronomia, entre d'altres. 

4. Sensibilització de la població local i dels visitants respecte els valors del patrimoni abiòtic 

local. 

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i usuaris dels espais del sector geològic seleccionats com a recursos endògens. 

Docents, estudiants i, en general, persones interessades en l'aprenentatge i divulgació de les 

Ciències de la Terra basat en la geodiversitat del territori. 

Accions 

PRJ2.3.1 Presentar un audiovisual que divulgui les Ciències de la Terra/els Geoparcs. 
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PRJ2.3.2 Presentar una exposició sobre la divulgació de les Ciències de la Terra. 

PRJ2.3.3 Desenvolupar el projecte d'Apadrinament de l'edifici del CST Pirineus. 

PRJ2.3.4 Presentar anualment una activitat divulgativa relacionada amb el Projecte Geoparc 

durant la "Setmana dels Geoparcs" (maig-juny) 

PRJ2.3.5 Dissenyar una activitat divulgativa combinada d'Astronomia i Paleontologia. 

PRJ2.3.6 Participació en la dinamització dels Camp de Treball Internacionals que anualment 

s'organitzen en el territori.  

PRJ2.3.7 Donar suport cada any a la celebració de la jornada coneguda com a "Geolodia" 

PRJ2.3.8 Desenvolupar el Projecte monòlits (perfils de sòls per a la didàctica). 

PRJ2.3.9 Participació en el concurs anual de fotografia de temàtica geològica organitzat per 

l'Ajuntament de Tremp. 

PRJ2.3.10 Desenvolupar l'exposició relativa a l'escala del temps geològic al passeig de 

Tremp. 

PRJ2.3.11 Oferir un Field-trip/ training especialitzat sobre el patrimoni geològic local dirigit a 

Geòlegs experts (professionals) i/o universitaris. 

PRJ2.3.12 Elaborar, amb col·laboració amb IDAPA, una exposició itinerant i una publicació de 

caire divulgatiu per aproximar al públic no especialitzat la relació entre elements del patrimoni 

geològic i elements del patrimoni cultural intangible.  

PRJ2.3.13 Acollir les reunions tècniques, com a Seu Científica del Geoparc. 

PRJ2.3.14 Elaborar audiovisuals divulgatius curs (2-4 minuts) d'espais d'interès del patrimoni 

abiòtic de territori. Periodicitat: mínim dos audiovisuals per any.  

PRJ2.3.15 Participar en l'edició del mapa geoturístic del territori del Projecte Geoparc 

especificat en l'acció PRJ6.1.14. 

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Activitats incloses al pressupost del Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp). 

Dedicació del personal associat al Projecte Geoparc: equivalent  1 pers. x 208h/any. 

Fonts de finançament previstes 

Centre de Suport Territorial Pirineus (ICGC,Tremp). Associació Geoparc Conca de Tremp - 

Montsec i administracions associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'activitats didàctiques i de divulgació presentades. 

Nombre d'assistents a les activitats presentades (públic escolar i públic no escolar). 

Nombre de disciplines de les Ciències de la Terra implicades a les activitats presentades. 

Nombre d'institucions que participen en l'elaboració de les activitats.  
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ2.3 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ2.3.1 Presentar un audiovisual que 

divulgui les Ciències de la Terra/els 

Geoparcs. 

      

PRJ2.3.2 Presentar una exposició sobre la 

divulgació de les Ciències de la Terra. 
      

PRJ2.3.3 Desenvolupar el projecte 

d'Apadrinament de l'edifici del CST 

Pirineus. 

      

PRJ2.3.4 Presentar anualment una activitat 

divulgativa relacionada amb el Projecte 

Geoparc durant la "Setmana dels 

Geoparcs" (maig-juny). 

      

PRJ2.3.5 Dissenyar una activitat divulgativa 

combinada d'Astronomia i Paleontologia. 
      

PRJ2.3.6 Participació en la dinamització 

dels Camp de Treball Internacionals que 

anualment s'organitzen en el territori.  

      

PRJ2.3.7 Donar suport cada any a la 

celebració de la jornada coneguda com a 

"Geolodia" 

      

PRJ2.3.8 Desenvolupar el Projecte 

monòlits (perfils de sòls per a la didàctica). 
      

PRJ2.3.9 Participació en el concurs anual 

de fotografia de temàtica geològica 

organitzat per l'Ajuntament de Tremp. 

      

PRJ2.3.10 Desenvolupar  l'exposició 

relativa a  l'escala del temps geològic al 

passeig de Tremp. 

      

PRJ2.3.11 Oferir un Field-trip/ training 

especialitzat sobre el patrimoni geològic 

local dirigit a Geòlegs experts ... 

      

PRJ2.3.12 Elaborar un producte divulgatiu 

per aproximar al públic no especialitzat la 

relació entre elements del patrimoni 

geològic i el patrimoni cultural intangible. 

      

PRJ2.3.13 Acollir les reunions tècniques, 

com a Seu Científica del Geoparc. 
      

PRJ2.3.14 Elaborar audiovisuals 

divulgatius curs (2-4 minuts) d'espais 

d'interès del patrimoni abiòtic  de territori. 

      

PRJ2.3.15 Participar en l'edició del mapa 

geoturístic del territori del Projecte Geoparc  
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PRJ2.4 Projecte de divulgació del patrimoni abiòtic del territori. 

Codi del projecte 

PRJ2.4 

 

Denominació del projecte 

Projecte de divulgació del patrimoni abiòtic del territori. 

Breu descripció del projecte 

Elaboració d'estratègies i productes de divulgació que integrin les diferents disciplines 

científiques per donar a conèixer el valor del patrimoni abiòtic a nivell local, nacional i 

internacional.  

Justificació del projecte 

Una part important del patrimoni abiòtic del territori és ben coneguda a nivell científic però 

convé intensificar els esforços de divulgació del contingut científic, tant a nivell local i nacional 

com a nivell internacional. 

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec, assessorada per la Taula de recerca 

científica i didàctica de les Ciències de la Terra. 

Responsable tècnic del projecte 

Director Científic del Geoparc  

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Objectius específics del projecte  

1. Elaboració del Pla d'Interpretació del patrimoni abiòtic del Geoparc. 

2. Divulgació del patrimoni abiòtic local en esdeveniments científics nacionals i internacionals. 

3. Divulgació del patrimoni abiòtic local en el propi territori tot conscienciant als residents i 

visitants del valor d'aquest patrimoni i de la importància de conservar-lo.  

4. Atraure esdeveniments científics relacionats en la conservació del patrimoni natural i cultural 

vinculats al medi abiòtic.  

5. Publicar notícies relacionades amb la divulgació científica en mitjans de comunicació 

nacionals i internacionals, aprofitant ,quan sigui possible, els canals de comunicació dels 

geoparcs.  

6. Elaborar productes de divulgació en suport físic i digital, coma ara una Guia geològica del 

Geoparc. 

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i usuaris dels espais seleccionats com a recursos endògens. Docents, estudiants i, en 

general, persones interessades en la divulgació de les Ciències de la Terra basat en la 

geodiversitat del territori. 

Accions 

PRJ2.4.1 Elaborar el Pla d'Interpretació del patrimoni abiòtic del Geoparc. 

PRJ2.4.2 Elaborar i presentar anualment un article i/o pòster en un esdeveniment científic 
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d'àmbit nacional relacionat amb la gestió del patrimoni geològic i/o els geoparcs. Exemples: 

XIX Simposio sobre Enseñanza de la Geología (Geoparc de la Catalunya Central, juliol de 

2016);  IX Congreso Geológico de España (Huelva 12-14 setembre de 2016). 

PRJ2.4.3 Elaborar i presentar anualment un article i/o pòster en un esdeveniment científic 

d'àmbit internacional relacionat amb la gestió del patrimoni geològic i/o els geoparcs. Exemple: 

7th International Conference on Global Geoparks (English Riviera Geopark, Setembre de 

2016). 

PRJ2.4.4 Aconseguir que el territori sigui la seu del CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

PATRIMONIO GEOLÓGICO Y MINERO que organitzarà el 2019 la Sociedad Española para la 

Defensa del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM). 

PRJ2.4.5 Organitzar anualment una jornada de sensibilització per la població local vers la 

importància del patrimoni abiòtic local i la geoconservació. Exemple: des dels vivers 

d’empreses de la Incubadora de l'Ajuntament de Tremp i el centre de Talarn s’ofereixen 

campanyes de sensibilització ambiental als joves emprenedors del territori. Es pot aprofitar 

aquesta plataforma per la activitat de sensibilització. 

PRJ2.4.6 Dissenyar un producte divulgatiu per incloure en el programa d'activitats dels agents 

astronòmics del territori en el marc de la Reserva Starlight, aprofitant els vincles que es troben 

al territori. Per exemple: 

 Complex càrstic dels Estanys de Basturs, un dels complexes de tobes més 
importants del planeta Terra, coneguts com Tufa Mounds, els quals són estudiats al 
poder tenir anàlegs a Mart. 

 L’esllavissada de Puigcercós, un procés gravitatori el qual té els seus anàlegs a 
Mart (amb les seves pròpies condicions gravitatòries i ambientals), com pot ser a la 
regió de Hebes Chasma. 

 Sòls (un element clau del Geoparc) i regolites a Mart i la Lluna. 

 La Mina Eureka, una antiga explotació de mineral d’urani, un element que només es 
forma en explosions de Supernoves. És a dir, que l’urani present en aquesta mina ja 
es trobava al Sistema Solar primigeni on es va formar la Terra. L’estudi de la proporció 
dels seus isòtops el que ens permet datar de manera acurada l’edat del nostre 
planeta. 

 L’extinció dels dinosaures per l’impacte d’un meteorit. 

 Processos geomorfològics com els Tafoni, presents a la Serra dels Nerets i al planeta 
Mart. 

 

PRJ2.4.7 Anualment, dinamitzar l'activitat  divulgativa "Nits a la fresca sobre Geologia" 

combinada amb activitats d'observació astronòmica.  

PRJ2.4.8 Organitzar cada any la jornada coneguda com a "Geolodia" amb el suport de les 

entitats científiques que operen en el territori. Aquesta activitat divulgativa popular està 

promocionada a nivell estatal per la Sociedad Geológica de España (SGE) 

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html 

PRJ2.4.9 Publicar una notícia de divulgació científica de les Ciències de la Terra als mitjans de 

comunicació. Periodicitat: semestral. Quan el territori ja sigui oficialment Geoparc, es 

recomana publicar-la també al web de la Xarxa  de Geoparcs.  

PRJ24.10 Captar/crear un esdeveniment geològic de petit i mitjà format molt especialitzat, de 

caire internacional, on el factor territori pot jugar un paper significatiu pel que fa a sortides de 

camp, creant programes mixtes Universitat-Empresa-Territori. Esdeveniment que pot ser 

presencial (interessant per a generar dinamisme econòmic) i/o virtual (interessant per a facilitar 
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la participació internacional).  

PRJ2.4.11 Elaborar un producte divulgatiu per Impulsar la inclusió dels valors del patrimoni 

abiòtic en el temari de l’Aula d’Extensió Universitària de Tremp, tutelada per la Universitat de 

Lleida i l’Ajuntament de Tremp, que té per objecte difondre la cultura entre totes les persones 

adultes.  

PRJ2.4.12 Publicar una guia geològica del Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec (nivell 

divulgatiu per a no especialistes). Es proposen les següents opcions: 

 Guia pedagògica. Guia basada en aprendre a interpretar el paisatge de muntanya 

través de les Ciències de la Terra, amb una part de conceptes bàsics i una altra 

pràctica amb itineraris pel Geoparc 

 Relat Home-Terra. Explica la relació de la història de l’home amb el medi en el territori 

del Geoparc, incloent experiències de personatges reals i tractant punts claus de la 

seva història clarament marcats per la configuració geològica del territori, com ara els 

últims dinosaures de la Terra;  l'edat de Gel en el territori; mites i llegendes; l'imperi 

romà a la Conca Dellà; la utilització de la pedra tosca en la construcció de gran part de 

les esglésies romàniques; la marca hispànica; la mineria; l'esllavissada de Puigcercós; 

l'electrificació de Catalunya; la Geologia en la Guerra Civil, etc. 

PRJ2.4.13 Publicar una guia de "geologia urbana" de Tremp. 

PRJ2.4.14 Elaborar un producte divulgatiu per promocionar els valors de la geodiversitat de la 

Vall Fosca com a porta d'entrada del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

PRJ2.4.15 Elaborar un producte divulgatiu/formatiu amb la col·laboració del Col·legi de 

Geòlegs de Catalunya per facilitar als col·legiats i col·legiades el coneixement de les 

oportunitats de formació pràctica del territori.  

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc (Taula de Ciència i didàctica de les 

Ciències de la Terra):  equivalent  4 pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns: 600€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  2pers. x 560h/any 

Recursos tècnics: suport de disseny gràfic per l'elaboració de material divulgatiu.  

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'activitats i publicacions de divulgació presentades. 

Nombre d'assistents a les activitats presentades. 

Nombre de disciplines de les Ciències de la Terra implicades a les activitats presentades. 

Nombre d'institucions que participen en l'elaboració de les activitats. 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ2.4 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PR3.4.1 Elaborar el Pla d'Interpretació del 

patrimoni abiòtic del Geoparc. 
      

PRJ2.4.2 Elaborar i presentar anualment 

un article i/o pòster en un esdeveniment 

científic d'àmbit nacional relacionat amb la 

gestió del patrimoni geològic i/o els 

geoparcs... 

      

PRJ2.4.3 Elaborar i presentar anualment 

un article i/o pòster en un esdeveniment 

científic d'àmbit internacional... 

      

PRJ2.4.4 Aconseguir que el territori sigui la 

seu del CONGRESO INTERNACIONAL 

SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO Y 

MINERO que organitzarà el 2019... 

      

PRJ2.4.5 Organitzar anualment una 

jornada de sensibilització per la població 

local vers la importància del patrimoni 

abiòtic local i la geoconservació... 

      

PRJ2.4.6 Dissenyar un producte divulgatiu 

per incloure en el programa d'activitats dels 

agents astronòmics del territori... 

      

PRJ2.4.7 Anualment, dinamitzar l'activitat  

divulgativa "Nits a la fresca sobre 

Geologia"... 

      

PRJ2.4.8 Demanar organitzar cada any la 

jornada coneguda com a "Geolodia" amb el 

suport de les entitats científiques que 

operen en el territori... 

      

PRJ2.4.9 Publicar una notícia de divulgació 

científica de les Ciències de la Terra als 

mitjans de comunicació... 

      

PRJ24.10 Captar/crear un esdeveniment 

geològic de petit i mitjà format molt 

especialitzat, de caire internacional,... 

      

PRJ2.4.11 Elaborar un producte divulgatiu 

per Impulsar la inclusió dels valors del 

patrimoni abiòtic en el temari de l’Aula 

d’Extensió Universitària de Tremp... 

      

PRJ2.4.12 Publicar una guia geològica del 

Geoparc de la Conca de Tremp-Montsec... 
      

PRJ2.4.13 Publicar una guia de "geologia 

urbana" de Tremp... 
      

PRJ2.4.14 Elaborar un producte divulgatiu 

per  promocionar els valors de la 

geodiversitat de la Vall Fosca com a porta 

d'entrada del Parc Nacional... 

      

PRJ2.4.15 Elaborar un producte 

divulgatiu/formatiu amb la col·laboració del 

Col·legi de Geòlegs de Catalunya... 
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PRJ2.5 Integració dels valors del patrimoni abiòtic a les activitats d'educació ambiental 

dels espais naturals protegits com a valor afegit. 

Codi del projecte 

PRJ2.5 

 

Denominació del projecte 

Integració dels valors del patrimoni abiòtic a les 

activitats mediambientals dels espais naturals protegits 

com a valor afegit. 

Breu descripció del projecte 

Elaboració de productes d'educació ambiental que incloguin elements del patrimoni abiòtic 

local, que promoguin les activitats sostenibles entre els residents i els visitants.  

Justificació del projecte 

Els espais naturals protegits solen desenvolupar activitats de divulgació dels valors del 

patrimoni i d'educació ambiental. Atès que la geodiversitat forma part indissoluble dels 

ecosistemes, la integració dels valors del medi abiòtic pot millorar l'abast i l'mpacte d'aquestes 

activitats.  

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per la taula de 

"sostenibilitat i educació ambiental" 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Responsable de l'Entorn d'Aprenentatge 

(expert en educació del Geoparc) 

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Actualització de l'inventari de productes d'educació ambiental del territori. 

2. Selecció dels espais naturals protegits més adients per integrar-hi més fàcilment elements 

del patrimoni abiòtic, que siguin útils per les seves activitats de divulgació i educació 

ambiental. 

3. Elaboració de productes d'educació ambiental que incorporin aportacions del registre 

geològic de les roques del territori, com ara, el canvi climàtic o l'impacte els processos 

geològics. 

4. Promoció de la mobilitat en transport públic.  

5. Suport a la mediació entre les parts en casos de conflictes mediambientals que afectin al 

sector geològic (especialment paleontològic). 

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i usuaris dels espais seleccionats com a recursos endògens. Entitats vinculades al 

Projecte Geoparc. Residents i visitants que aprenguin a reduir la seva empremta ecològica. 

Accions 

PRJ2.5.1 Actualitzar l'inventari d'activitats d'educació ambiental dels espais naturals protegits 
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del territori. 

PRJ2.5.2 Seleccionar espais naturals protegits amb activitats d'educació ambiental que 

permetin incorporar el medi abiòtic més fàcilment en el marc del Projecte Geoparc. 

PRJ2.5.3 Inventari dels elements del patrimoni abiòtic amb potencial com a recurs turístic dels 

espais naturals seleccionats. 

PRJ2.5.4 Dissenyar un itinerari geològic a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Inclou 

material divulgatiu de suport, que connecti el patrimoni abiòtic amb l'educació ambiental.  

PRJ2.5.5 Incorporar informació sobre els canvis climàtics del passat, enregistrats a les roques 

del territori, a una activitat d'educació ambiental d'un espai seleccionat. 

PRJ2.5.6 Incorporar informació sobre els processos geològics exògens, enregistrats a les 

roques del territori, a una activitat d'educació ambiental d'un espai seleccionat. 

PRJ2.5.7 Incloure la gestió del patrimoni abiòtic en un projecte educatiu/de custòdia del 

territori de l'Estació Biològica del Pallars Jussà. Veure per exemple: Projecte educatiu de 

l'Estació Biològica del Pallars Jussà (2012). Finançament: Fundació CatalunyaCaixa.  

PRJ2.5.8 Signar conveni de col·laboració amb la Fundació Catalunya - La Pedrera per 

incloure el patrimoni geològic com a valor afegit a l'estratègia de divulgació i educació 

ambiental de l'espai d'interès de Mont-Rebei, propietat d'aquesta Fundació. 

PRJ2.5.9 Incloure la divulgació de la geoconservació en una campanya popular de neteja 

d'indrets d'interès natural. 

PRJ2.5.10 Dissenyar i promocionar un itinerari del sector geològic que no necessiti transport 

privat. 

PRJ2.5.11 Facilitar la mediació entre les parts en casos de conflictes mediambientals que 

afectin al sector geològic (especialment paleontològic).  

Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc (Taula de Ciència i didàctica de les 

Ciències de la Terra):  equivalent 2 pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns: 600€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  2pers. x 560h/any 

Recursos tècnics: suport de disseny gràfic per l'elaboració de material divulgatiu. Inventari 

d'elements geològics i elaboració d'un itinerari geològic: 12.000€ 

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. Reserva Nacional de Caça de Boumort i altres espais naturals protegits.  

Indicadors de seguiment 

Nombre de productes d'educació ambiental elaborats. 

Nombre d'assistents a les activitats presentades. 
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Nombre de disciplines de les Ciències de la Terra implicades a les activitats presentades. 

Nombre d'institucions i espais naturals protegits que participen en l'elaboració de les activitats. 

Nombre de mediacions en conflictes mediambientals. 

 

  Cronograma d’execució  

Projecte PRJ2.5 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ2.5.1 Actualitzar l'inventari d'activitats 

d'educació ambiental dels espais naturals 

protegits del territori. 

      

PRJ2.5.2 Seleccionar espais naturals 

protegits amb activitats d'educació 

ambiental que permetin incorporar el medi 

abiòtic més fàcilment en el marc del 

Projecte Geoparc. 

      

PRJ2.5.3 Inventari dels elements del 

patrimoni abiòtic amb potencial com a 

recurs turístic dels espais naturals 

seleccionats. 

      

PRJ2.5.4 Dissenyar un itinerari geològic a 

la Reserva Nacional de Caça de Boumort. 

Inclou material divulgatiu de suport, que 

connecti el patrimoni abiòtic amb l'educació 

ambiental.  

      

PRJ2.5.5 Incorporar informació sobre els 

canvis climàtics del passat, enregistrats a 

les roques del territori, a una activitat 

d'educació ambiental d'un espai 

seleccionat. 

      

PRJ2.5.6 Incorporar informació sobre els 

processos geològics exògens, enregistrats 

a les roques del territori, a una activitat 

d'educació ambiental d'un espai 

seleccionat. 

      

PRJ2.5.7 Incloure la gestió del patrimoni 

abiòtic en un projecte educatiu/de custòdia 

del territori de l'Estació Biològica del Pallars 

Jussà.... 

      

PRJ2.5.8 Signar conveni de col·laboració 

amb la Fundació Catalunya - La Pedrera 

per incloure el patrimoni geològic com a 

valor afegit... 

      

PRJ2.5.9 Incloure la divulgació de la 

geoconservació en una campanya popular 

de neteja d'indrets d'interès natural. 

      

PRJ2.5.10 Dissenyar i promocionar un 

itinerari del sector geològic que no necessiti 

transport privat. 

      

PRJ2.5.11 Facilitar la mediació entre les 

parts en casos de conflictes 

mediambientals que afectin al sector 

geològic.... 
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PRJ2.6 Projecte de didàctica i divulgació de les Ciències de la Terra impulsat per 

l'Institut Català de Paleontologia, amb la col·laboració del Projecte Geoparc. 

Codi del projecte 

PRJ2.6 

 

Denominació del projecte 

Projecte de didàctica i divulgació de les Ciències de la Terra impulsat 

per l'Institut Català de Paleontologia, amb la col·laboració del Projecte 

Geoparc. 

Breu descripció del projecte 

Facilitar la implementació del projecte "Dinosaures del Pirineu" en el marc del Pla Director del 

projecte "Terra de Dinosaures" de l'Institut Català de Paleontologia. 

Justificació del projecte 

Amb el suport del Projecte Geoparc, es desenvolupa el potencial didàctic i divulgatiu dels 

museus i centres del territori dedicats a la conservació i divulgació del patrimoni paleontològic. 

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec 

Institut Català de Paleontologia 

Museu de la Conca Dellà / Espai Dinosfera 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Director del Museu de la Conca Dellà 

(Paleontòleg expert del Geoparc) 

Objectius específics del projecte  

1. Coordinar les activitats pedagògiques i de divulgació dels centres amb temàtica 

paleontològica del territori del Projecte Geoparc. 

2. Facilitar la divulgació dels valors del patrimoni paleontològic dins i fora del territori.   

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i usuaris dels espais seleccionats com a recursos endògens. Entitats vinculades al 

Projecte Geoparc. Residents i visitants que gaudeixen dels serveis dels museus i centres 

temàtics del patrimoni paleontològic.  

Accions 

PRJ2.6.1 Elaborar una exposició itinerant per celebrar el centenari de la troballa del primer 

fòssil de dinosaure (1916-2016). 

PRJ2.6.2 Col·laborar en la posta en marxa del nou web "Dinosaures del Pirineu" i 

desenvolupar una promoció creuada amb el web del Projecte Geoparc. 

PRJ2.6.3 Incorporar la divulgació del Projecte Geoparc a la nova senyalització del Museu de la 

Conca Dellà per les seves entrades sud (Comiols i Terradets) i Coll de Nargó (ambdós sentits 

carretera la Seu d’Urgell). 

PRJ2.6.4 Facilitar un conveni de col·laboració entre l'Epicentre i "Dinosaures dels Pirineus" 

que inclogui la promoció del Projecte Geoparc.  
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PRJ2.6.5 Donar suport a l'elaboració d’un projecte museològic per divulgar els fòssils de les 

Pedreres del Montsec de Rúbies dins de l’àmbit de la Col·lecció Paleontològica de Vilanova de 

Meià. 

PRJ2.6.6 Impulsar l'ampliació de la sala dels dinosaures del Museu de la Conca Dellà amb la 

incorporació de part dels ossos de sauròpode recuperats al jaciment d’Orcau-1. 

PRJ2.6.7 Impulsar l'elaboració d'un projecte museogràfic pel Centre de Dinamització del 

Patrimoni Històric, Natural i Rural de Tartareu, que serveixi per divulgar el Projecte Geoparc 

fóra del seu àmbit territorial. 

PRJ2.6.8 Impulsar una exposició temporal sobre dinosaures o faunes mesozoiques com a 

complement pels diversos espais expositius de “Dinosaures dels Pirineus”. 

Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Activitats incloses al pressupost dels centres dependents del l'Institut Català de 

Paleontologia. 

Dedicació del personal associat al Projecte Geoparc: equivalent  1 pers. x 208h/any. 

Fonts de finançament previstes 

Institut Català de Paleontologia i administracions associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre de centres integrats en el projecte "Dinosaures del Pirineu". 

Nombre de participants en les activitats presentades.  

Nombre de visites que rebi el web "Dinosaures del Pirineu". 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ2.6 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ2.6.1 Elaborar una exposició itinerant 

per celebrar el centenari de la troballa del 

primer fòssil de dinosaure (1916-2016). 

      

PRJ2.6.2 Col·laborar en la posta en marxa 

del nou web "Dinosaures del Pirineu" i 

desenvolupar una promoció creuada amb el 

web del Projecte Geoparc. 

      

PRJ2.6.3 Incorporar la divulgació del 

Projecte Geoparc a la nova senyalització 

del Museu de la Conca Dellà per les seves 

entrades sud (Comiols i Terradets) i Coll de 

Nargó (ambdós sentits carretera la Seu 

d’Urgell). 

      

PRJ2.6.4 Facilitar un conveni de 

col·laboració entre l'Epicentre i "Dinosaures 

dels Pirineus" que inclogui la promoció del 

Projecte Geoparc.  

      

PRJ2.6.5 Donar suport a l'elaboració d’un 

projecte museològic per divulgar els fòssils 

de les Pedreres del Montsec de Rúbies 

dins de l’àmbit de la Col·lecció 

Paleontològica de Vilanova de Meià. 

      

PRJ2.6.6 Impulsar l'ampliació de la sala 

dels dinosaures del Museu de la Conca 

Dellà amb la incorporació de part dels 

ossos de sauròpode recuperats al jaciment 

d’Orcau-1. 

      

PRJ2.6.7 Impulsar l'elaboració d'un 

projecte museogràfic pel Centre de 

Dinamització del Patrimoni Històric, Natural 

i Rural de Tartareu, que serveixi per 

divulgar el Projecte Geoparc fóra del seu 

àmbit territorial. 

      

PRJ2.6.8 Impulsar una exposició temporal 

sobre dinosaures o faunes mesozoiques 

com a complement pels diversos espais 

expositius de “Dinosaures dels Pirineus”. 
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Programa 3 
Suport al desenvolupament del geoturisme 
 
Objectiu específic OE3 
Millora de les activitats turístiques mitjançant l'aportació del patrimoni abiòtic com a 
valor afegit.  
 
Resultats esperats 
Augment del nombre d'agents turístics amb competències per gestionar recursos del 
patrimoni abiòtic. 
Augment de productes geoturístics. 
 

 

Projectes del programa 3 

PRJ3.1 Capacitació dels agents de viatges i altres agents turístics per gestionar 

recursos del patrimoni abiòtic. 

Codi del projecte 

PRJ3.1 

 

Denominació del projecte 

Capacitació dels agents de viatges i altres agents turístics per gestionar 

recursos del patrimoni abiòtic. 

Breu descripció del projecte 

Elaboració d'activitats de formació i atracció sobre el potencial geoturístic  del territori 

adreçades als agents/operadors turístics i als participants de les taules de treball  per establir 

un coneixement transdisciplinar, que sigui útil per la creació de productes geoturístics i el 

desenvolupament dels existents (promoció, adaptació als nous mercats). 

Justificació del projecte 

A partir de les sessions de les taules de treball s'ha detectat una demanda de formació per part 

dels agents turístics referent a l'aprofitament turístic dels recursos del patrimoni abiòtic.  

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per les taules de 

geoturisme i de ciència.  

Responsable tècnic del projecte 

Responsable de la gestió turística del 

Geoparc 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Involucrar als agents turístics de dins i de fora del territori en l'aprofitament d'elements del 

patrimoni abiòtic com a recursos geoturístics.   

2. Oferir formació pràctica sobre el patrimoni abiòtic local i la seva interpretació als agents 

turístics i periodistes especialitzats.  

3. Millora del coneixement del patrimoni abiòtic local per part dels components de les cinc 
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taules de treball. 

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i tècnics de turisme. Usuaris dels espais seleccionats com a recursos geoturístics. 

Membres de les taules de treball i entitats vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ3.1.1 Signar convenis amb empreses turístiques en el marc del Projecte Geoparc per 

impulsar l'aprofitament dels recursos geoturístics amb criteris de qualitat i sostenibilitat.  

PRJ3.1.2 Organitzar cada any una jornada pràctica per explicar l'ús de georecursos de 

proximitat als gestors dels allotjaments rurals. Exemples: Associació de Turisme Rural (Cases 

de Pagès del Pallars Jussà), l'Associació de Turisme del Montsec, etc. 

PRJ3.1.3 Organitzar una jornada cada any adreçada als agents de viatges i altres agents 

turístics per facilitar la incorporació dels valors del patrimoni abiòtic a la creació i 

comercialització de paquets geoturístics. Definir accions concretes convidant a Bloggers 

especialitzats i a comunitats d'Instagramers. 

PRJ3.1.4 Organitzar cada any un viatge d'intercanvi a territoris afins per compartir bones 

pràctiques de geoturisme. Adreçat a agents turístics i membres de les taules de treball. 

PRJ3.1.5 Organitzar cada dos anys un viatge de familiarització a operadors turístics (Inclou 

FAM Trips i PRESS Trips) .Organització de visites a la destinació per a operadors 

especialitzats, responsables de departaments d'empreses petroleres i d'universitats, amb 

l'objectiu de que coneguin la destinació de primera mà per convertir-la en punt de visita en les 

seves sortides de temàtica geològica. 

PRJ3.1.6 Organitzar cada any una jornada de formació en tècniques d'interpretació del 

patrimoni per guies turístics i altres agents turístics. Es tracta de combinar tècniques 

interpretatives relatives al patrimoni natural i cultural, especialment al patrimoni abiòtic.  

PRJ3.1.7 Organitzar cada any una sortida de camp multidisciplinària (una jornada al territori) 

de caire geoturístic adreçada als participants de les taules de treball del Projecte Geoparc. És 

recomanable que serveixi per compartir punts de vista sobre una visita guiada de geoturisme, 

com per exemple: "Passeig medieval per la Serra dels Obacs", "Sensacions de Natura: 

Collegats-Vall de Riqüerna", "Els Estanys de Basturs: connexió planetària", " La mina Eureka: 

la força de l'àtom", etc.  

PRJ3.1.8 Elaborar el Pla de Màrqueting turístic del Geoparc. 

Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1 pers. x 832h. 

Costos dels viatges promocionals: 6000€/viatge 

Dietes i desplaçaments interns: 1000€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  2pers. x 560h/any 

Fonts de finançament previstes 

Empreses turístiques. Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions 
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associades al Projecte Geoparc.. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'agents turístics que participen en les jornades de formació. 

Nombre de participants en les visites promocionals. 

Nombre de participants de cada taula de treball que participen a les sortides geològiques 

locals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cronograma d’execució  

Projecte PRJ3.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ3.1.1Signar convenis amb empreses 

turístiques de criteris de qualitat en el marc 

del Projecte Geoparc. 

      

PRJ3.1.2 Organitzar cada any una jornada 

pràctica per explicar l'ús de georecursos de 

proximitat als gestors dels allotjaments 

rurals. 

      

PRJ3.1.3 Organitzar una jornada cada any 

adreçada als agents de viatges i altres 

agents turístics per facilitar la incorporació 

dels valors del patrimoni abiòtic a la creació 

i comercialització de paquets geoturístics. 

      

PRJ3.1.4 Organitzar cada any un viatge 

d'intercanvi a territoris afins per compartir 

bones pràctiques de geoturisme... 

      

PRJ3.1.5 Organitzar cada dos anys un 

viatge de familiarització a operadors 

turístics. 

      

PRJ3.1.6 Organitzar cada any una jornada 

de formació en tècniques d'interpretació del 

patrimoni per guies turístics i altres agents 

turístics... 

      

PRJ3.1.7 Organitzar cada any una sortida 

de camp multidisciplinària (una jornada al 

territori) de caire geoturístic adreçada als 

participants de les taules de treball del 

Projecte Geoparc... 

      

PRJ3.1.8 Elaborar el Pla de Màrqueting 

turístic del Geoparc. 
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PR J3.2 Integració dels valors del patrimoni abiòtic en el desenvolupament i promoció 

de productes geoturístics. 

Codi del projecte 

PRJ3.2 

 

Denominació del projecte 

Integració dels valors del patrimoni abiòtic en el desenvolupament i 

promoció de productes geoturístics. 

Breu descripció del projecte 

Millora i foment de la creació de productes turístics basats en el patrimoni abiòtic del territori.  

Justificació del projecte 

Encara hi ha productes turístics de naturalesa i cultura que no aprofiten el potencial del 

patrimoni abiòtic associat.  

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per les taules de treball 

relacionades amb el turisme.  

Responsable tècnic del projecte 

Responsable de la gestió turística del 

Geoparc 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Actualització de l'inventari de productes geoturístics. 

2. Suport a la millora i creació de productes geoturístics especialitzats per tipologia de turista 

(familiar, esportiu, científic, etc.). 

3. Suport a la millora i creació de productes geoturístics que diversifiquin l'oferta de turisme de 

naturalesa i cultura.  

4. Atracció de tipus de turisme que valora i contribueix a la conservació del patrimoni local. 

5. Millora dels accessos a espais d'interès geoturístic.  

6. Millora del sistema de gestió de la informació turística.  

Tipologia dels beneficiaris 

Gestors i tècnics de turisme. Usuaris dels espais seleccionats com a recursos geoturístics. 

Membres de les taules de treball i entitats del sector turístic vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ3.2.1 Actualitzar l'inventari de productes geoturístics del territori. 

PRJ3.2.2 Impulsar el disseny d'un producte de divulgació del sector geològic adequat per les 

activitats d'animació infantil/juvenil d'allotjaments turístics. Per exemple: "Petit Tamarro"  

Proposta didàctica d'iniciació a la geologia "El Pallars Jussà i la Geologia" (Hotel Terradets). 
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PRJ3.2.3 Impulsar el disseny d'un producte turístic adaptat al turisme científic. 

PRJ3.2.4 Dissenyar una jornada de promoció de la bicicleta elèctrica per accedir a espais 

d'interès abiòtic  

PRJ3.2.5 Dissenyar un producte de divulgació geològica per donar valor afegit a les rutes de 

BTT existents. Periodicitat: una ruta cada any. 

PRJ3.2.6 Elaborar el contingut d'una aportació pràctica del patrimoni abiòtic com a valor afegit 

a les activitats esportives i de turisme esportiu, que sigui útil per promocionar esdeveniments 

esportius (sostenibles) d'àmbit local, regional, nacional i internacional. Exemples: Ultra Trail i 

Marató del Montsec, escalada, piragüisme, barranquisme, ciclisme, etc.   

PRJ3.2.7 Impulsar cada any una visita geoturística guiada de proximitat en els esdeveniments 

de major èxit (Fires i Festes Populars). 

PRJ3.2.8 Elaborar un producte de divulgació sobre els valors del patrimoni abiòtic, que 

destaqui el paisatge geològic, com a valor afegit, del producte "El Cinquè Llac" gestionada per 

l'Associació "Marques de Pastor". 

PRJ3.2.9 Revisar i ampliar el contingut relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit de les 

activitats guiades del producte"Vine al Pallars, Viu el Jussà". Periodicitat: tractar una activitat 

diferent cada any. Exemples d'activitats: “Sensacions de natura: Collegats - Vall de 

Riqüerna“;“El Dolmen de la Casa Encantada“,“Passejant sota la Lluna”, “Els Estanys de 

Basturs: connexió planetària“. 

PRJ3.2.10 Revisar i ampliar el contingut relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit de les 

visites guiades de geoturisme amb els criteris de qualitat dels Geoparcs. Periodicitat: tractar 

una activitat diferent cada any. Exemples de l'empresa EUREKA: Tremp, ciutat geològica; 

Conca de Tremp: un laboratori geològic a l’aire lliure; Esllavissada de Puigcercós; El Llegat 

dels dinosaures; Mina Eureka; De Basturs a Mart; Orígens: Evolució de la vida a Catalunya; 

Mites i Llegendes: La Geologia ancestral; De la Roca a la Copa. 

PRJ3.2.11 Revisar i ampliar el contingut relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit 

d'activitats de divulgació de l'Arqueologia al "Parc Arqueològic de Sant Llorenç de Montgai 

(Camarasa)" i espais associats:  Cova del Tabac (Camarasa), Balma de les Ovelles (Tremp). 

Periodicitat: tractar una activitat diferent cada any. 

PRJ3.2.12 Revisar i ampliar el contingut relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit d'un 

paquet geoturístic que combini el tren i els serveis d'empreses de transport del territori.  

PRJ3.2.13 Ajustar els recorreguts als punt d'interès on pot accedir un autocar o millorar 

accessos a llocs amb interès geoturístic per adequar-los a les necessitats de l'autocar. 

Periodicitat: tractar un espai cada any. 

PRJ3.2.14 Impulsar el disseny d' un sistema d'Intel·ligència Geoturística. És a dir, d'un sistema 

de gestió de la informació vinculada al segment geoturístic on s'hi inclogui tot el relacionat amb 

l'oferta (recursos, oferta complementària, documentació tècnica,...), que serveixi a l'hora per 

nodrir la informació relativa a la demanda (contactes, perfils de visitants, històrics, 

indicadors,...) per tal de proveir d'informació útil a les empreses que volen desenvolupar 

producte geoturístic professional. Inclou l'estructuració, manteniment i actualització de la base 

de dades.  
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Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  2 pers. x 832h. 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 150h 

Fonts de finançament previstes 

Empreses turístiques. Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions 

associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

 Nombre de productes geoturistics millorats / creats per cada tipologia de turista.  

Nombre d'espais d'interès geoturístic que formen part de nous productes turístics. 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ3.2 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ3.2.1 Actualitzar l'inventari de 

productes geoturístics del territori. 
      

PRJ3.2.2 Impulsar el disseny d'un producte 

de divulgació del sector geològic adequat 

per les activitats d'animació infantil/juvenil 

d'allotjaments turístics. 

      

PRJ3.2.3 Impulsar el disseny d'un producte 

turístic adaptat al turisme científic. 
      

PRJ3.2.4 Dissenyar una jornada de 

promoció de la bicicleta elèctrica per 

accedir a espais d'interès abiòtic... 

      

PRJ3.2.5 Dissenyar un producte de 

divulgació geològica per donar valor afegit  

a les rutes de BTT existents... 

      

PRJ3.2.6 Elaborar el contingut d'una 

aportació pràctica del patrimoni abiòtic 

coma a valor afegit a les activitats 

esportives i de turisme esportiu... 

      

PRJ3.2.7 Impulsar cada any una visita 

geoturística guiada de proximitat en els 

esdeveniments de major èxit... 

      

PRJ3.2.8 Elaborar un producte de 

divulgació com a valor afegit, del producte 

"El Cinquè Llac" ... 

      

PRJ3.2.9 Revisar i ampliar el contingut 

relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit 

de les activitats guiades del producte"Vine 

al Pallars, Viu el Jussà"... 

      

PRJ3.2.10 Revisar i ampliar el contingut 

relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit 

de les visites guiades de geoturisme... 

      

PRJ3.2.11 Revisar i ampliar el contingut 

relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit 

d'activitats de divulgació de l'Arqueologia... 

      

PRJ3.2.12 Revisar i ampliar el contingut 

relatiu al patrimoni abiòtic com a valor afegit 

d'un paquet geoturístic que combini el tren i 
els serveis d'empreses de transport del 

territori. 

      

PRJ3.2.13 Ajustar els recorreguts als punt 

d'interés on pot accedir un autocar o 

millorar accessos a llocs amb interès 

geoturístic per adequar-los a les 

necessitats de l'autocar. 

      

PRJ3.2.14 Impulsar el disseny d' un 

sistema d'Intel·ligència Geoturística. 
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Programa 4 
Desenvolupament de les activitats econòmiques vinculades al sector geològic. 
 
Objectiu específic OE4 
Millora de les activitats econòmiques vinculades al sector geològic mitjançant 
l'aportació del patrimoni abiòtic com a valor afegit.  
 
Resultats esperats 
Augment de les vendes dels productes locals (artesania alimentària i no alimentària) 
que hagin incorporat informació del patrimoni abiòtic associat.  
Augment dels punts de venda/exhibició dels productes locals que hagin incorporat 
informació del patrimoni abiòtic associat.  
 

 

Projecte del programa 4 

PRJ4.1 Aportació dels valors del patrimoni abiòtic en el desenvolupament i promoció 

de productes locals de la indústria agroalimentària i d'artesania no alimentària. 

Codi del projecte 

PRJ4.1 

 

Denominació del projecte 

Aportació dels valors del patrimoni abiòtic en el desenvolupament i 

promoció de productes locals de la indústria agroalimentària i 

d'artesania no alimentària. 

Breu descripció del projecte 

Conjunt d'accions coordinades que faciliten la Incorporació als productes locals d'informació 

sobre els valors del medi abiòtic relacionats amb la seva producció. 

Justificació del projecte 

Encara hi ha productors locals que no afegeixen informació del patrimoni abiòtic associat. 

Aquesta estratègia pot suposar una avantatge en el posicionament del producte en el mercat. 

Entitat que gestiona el projecte 

Ajuntament de Tremp mitjançant  el Projecte Al 

teu Gust, aliments del Pallars.  

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec 

Responsable tècnic del projecte 

Responsable del Projecte Al teu gust, 

aliments del Pallars i Coordinadora del 

sector Agroalimentari  en l’àmbit del Projecte 

Geoparc Conca de Tremp-Montsec. 

Objectius específics del projecte  

1. Incorporació als productes locals d'informació sobre els valors del medi abiòtic relacionats 

amb la seva producció. 

2. Involucrar als productors locals (artesania alimentària i no alimentària) perquè incorporin 

aquesta informació com a valor afegit.  

3. Promoció, en el marc del Projecte Geoparc, dels productes locals que incorporin aquesta 

informació com a valor afegit. 

Tipologia dels beneficiaris 
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Productors, gestors i consumidors dels productes artesans locals. Membres de les taules de 

treball i entitats vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ4.1.1 Organitzar jornades informatives adreçades als gestors i productors dels productes 

de la indústria agroalimentària i de l'artesania no alimentària sobre la incorporació d'informació 

del patrimoni abiòtic com a valor afegit.  Periodicitat: una jornada cada any. 

PRJ4.1.2 Signar convenis de col·laboració, amb criteris de qualitat, amb els productors locals 

per estructurar la promoció i el suport rebuts des del Projecte Geoparc. Les entitats privades 

es vinculen a l’Associació que gestiona el Geoparc mitjançant conveni específic de 

col·laboració. En el cas dels productors agroalimentaris i altres empreses que promouen el 

consum de producte local aquest acord es signarà amb el projecte Al teu gust, aliments del 

Pallars. 

PRJ4.1.3 Estudiar la relació dels productes que es produeixen al territori amb el seu medi 

abiòtic. Proposar la inclusió d’aquesta  informació, de forma entenedora, en els materials 

promocionals mitjançant el projecte Al teu gust, aliments del Pallars 

(http://www.alteugust.com/). Exemple: la relació entre el tipus de sòl i els productes de la 

vedella (carn, pell, llet). Periodicitat: tractar un producte cada any. 

PRJ4.1.4 Incorporar informació en projectes gastronòmics sobre la relació dels productes 

locals amb el patrimoni abiòtic com a valor afegit. Periodicitat: publicar el contingut adequat per 

dues activitats gastronòmiques cada any. 

PRJ4.1.5 Organitzar jornades formatives tècniques per Impulsar la incorporació d'informació, 

en els suports de promoció habituals, en el projecte Geologia i vi al Pallars sobre la relació del 

vi i la Geologia com a valor afegit. Periodicitat: una jornada cada any. 

PRJ4.1.6 Incorporar informació, en els suports de promoció (tríptics, web, etiquetes, 

publicacions especialitzades), sobre la relació dels productes de l'Associació d’Arts i Oficis de 

l'Alt Pirineu i Aran "Pirineu Art" (http://www.pirineuart.cat/), amb el patrimoni abiòtic com a valor 

afegit. Exemple: les propietats de l'argila i la qualitat dels productes de terrissa. Periodicitat: 

tractar un producte cada any. 

PRJ4.1.7 Utilitzar els canals de promoció dels geoparcs (nacionals i internacionals) com a 

espai de promoció dels productes locals. Per exemple: "caixa de productes del Geoparc"; fires 

de productes d'altres geoparcs; presentació de productes a les jornades de l'Asociación de 

Geoparques Españoles; estand compartit dels geoparcs a les fires de turisme de Madrid 

(FITUR) i Berlín (ITB). Periodicitat: participar en una fira d'aquest format cada any. 

PRJ4.1.8 Realitzar una diagnosi orientativa de l'impacte econòmic de totes les activitats 

relacionades amb la gestió del patrimoni abiòtic.  

Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1pers. x 416h/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 150h/any 

Fonts de finançament previstes 

Empreses d'artesania alimentària i no alimentària. Associació Geoparc Conca de Tremp - 

Montsec i administracions associades al Projecte Geoparc. 
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Indicadors de seguiment 

 Nombre de productes que incorporen informació del medi abiòtic com a valor afegit. 

Evolució de les vendes dels productes que incorporen aquesta informació. 

Nombre de productors que utilitzen aquesta estratègia. 

Nombre de punts de venda/exhibició dels productes locals que han afegit informació del 

patrimoni abiòtic associat.  
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ4.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ4.1.1 Organitzar jornades informatives 

adreçades als gestors i productors dels 

productes de la indústria agroalimentària i 

de l'artesania no alimentària... 

      

PRJ4.1.2 Signar convenis de col·laboració, 

amb criteris de qualitat, amb els productors 

locals per estructurar la promoció i el suport 

rebuts des del Projecte Geoparc... 

      

PRJ4.1.3 Estudiar la relació dels productes 

que es produeixen al territori amb el seu 

medi abiòtic. Proposar la inclusió 

d’aquesta  informació, de forma 

entenedora, en els materials promocionals 

mitjançant el projecte Al teu gust, aliments 

del Pallars... 

      

PRJ4.1.4 Incorporar informació en 

projectes gastronòmics sobre la relació dels 

productes locals amb el patrimoni abiòtic 

com a valor afegit... 

      

PRJ4.1.5 Organitzar jornades formatives 

tècniques per Impulsar la incorporació 

d'informació, en els suports de promoció 

habituals, en el projecte Geologia i vi al 

Pallars... 

      

PRJ4.1.6 Incorporar informació, en els 

suports de promoció (tríptics, web, 

etiquetes, publicacions especialitzades), 

sobre la relació dels productes de 

l'Associació d’Arts i Oficis de l'Alt Pirineu i 

Aran "Pirineu Art"... 

      

PRJ4.1.7 Utilitzar els canals de promoció 

dels geoparcs (nacionals i internacionals) 

com a espai de promoció dels productes 

locals... 

      

PRJ4.1.8 Realitzar una diagnosi orientativa 

de l'impacte econòmic de totes les activitats 

relacionades amb la gestió del patrimoni 

abiòtic. 
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Programa 5 
Desenvolupament de les activitats culturals vinculades al sector geològic. 
 
Objectiu específic OE5 
Millora de les activitats culturals vinculades al sector geològic mitjançant l'aportació 
del patrimoni abiòtic com a valor afegit.  
 
Resultats esperats 
Augmentar el nombre d'agents turístics (turisme cultural), artistes, gestors i agents 
culturals que incorporin elements del patrimoni abiòtic local com a valor afegit dels 
seus productes culturals.  
Augmentar el nombre d'usuaris de productes culturals autòctons que tinguin 
elements del patrimoni abiòtic local. 
 

 

Projectes del programa 5 

PRJ5.1 Capacitació dels gestors i tècnics culturals per a gestionar recursos del 

patrimoni abiòtic. 

Codi del projecte 

PRJ5.1 

 

Denominació del projecte 

Capacitació dels gestors i tècnics culturals per a gestionar recursos del 

patrimoni abiòtic. 

Breu descripció del projecte 

Elaboració d'activitats de formació i atracció sobre el potencial geoturístic  del territori 

adreçades als agents turístics, als gestors culturals i als participants de les taules de treball, 

per establir un coneixement transdisciplinar que sigui útil per la creació de nous productes 

culturals i el desenvolupament dels existents (promoció, adaptació als nous mercats). 

Justificació del projecte 

A partir de les sessions de les taules de treball s'ha detectat una demanda de formació per part 

dels agents turístics, gestors i guies culturals  referent a l'aprofitament dels recursos del 

patrimoni abiòtic com a valor afegit dels productes culturals.  

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per la taula de "gestió del 

patrimoni cultural estratègic".  

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Responsable de la gestió turística del 

Geoparc 

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Involucrar als artistes, gestors, agents culturals i gestors de turisme cultural, de dins i de fora 

del territori, en l'aprofitament d'elements del patrimoni abiòtic com a recursos culturals, en el 

marc del Projecte Geoparc.   
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2. Oferir formació pràctica sobre el patrimoni abiòtic local i la seva interpretació als agents 

interessats en desenvolupar i donar a conèixer la cultura i els artistes locals.   

3. Millora del coneixement del patrimoni abiòtic local per part dels components de les cinc 

taules de treball per facilitar la gestió integrada del patrimoni cultural. 

Tipologia dels beneficiaris 

Productors, gestors i usuaris dels productes culturals i de turisme cultural. Artistes i membres 

de les taules de treball. Entitats culturals vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ5.1.1 Signar convenis amb entitats culturals del territori, en el marc del Projecte Geoparc, 

per impulsar la divulgació i promoció del patrimoni abiòtic amb criteris de qualitat i 

sostenibilitat.  

PRJ5.1.2 Organitzar cada any una jornada pràctica per explicar l'ús de georecursos de 

proximitat als gestors i tècnics dels equipaments culturals i dels productes de turisme cultural. 

PRJ5.1.3 Organitzar cada any una activitat cultural de temàtica geològica (explotant els vincles 

entre art i patrimoni local). Exemple: exhibició de pintura de paisatges geològics.  

PRJ5.1.4 Impulsar un intercanvi d'artistes locals (2-3 jornades) amb altres geoparcs o territoris 

afins. Exemples: festivals de música; tallers de gastronomia; exposicions de pintura/escultura. 

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1 pers. x 832h. 

Costos dels viatges d'intercanvi: 500€ pers. x viatge (2-3 jornades) 

Dietes i desplaçaments interns: 800€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 150/any 

Fonts de finançament previstes 

Empreses turístiques (turisme cultural). Empreses culturals. Associació Geoparc Conca de 

Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'agents turístics (turisme cultural), artistes, gestors i agents culturals que participen 

en les jornades de formació. 

Nombre de participants en les activitats culturals de temàtica geològica. 

Nombre de participants en les jornades d'intercanvi.  

Nombre de participants de cada taula de treball que participen a les sortides geològiques 

locals. 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ5.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ5.1.1 Signar convenis amb entitats 

culturals del territori, en el marc del Projecte 

Geoparc, per impulsar la divulgació i 

promoció del patrimoni abiòtic amb criteris 

de qualitat i sostenibilitat.  

      

PRJ5.1.2 Organitzar cada any una jornada 

pràctica per explicar l'ús de georecursos de 

proximitat als gestors i tècnics dels 

equipaments culturals i dels productes de 

turisme cultural. 

      

PRJ5.1.3Organitzar cada any una activitat 

cultural de temàtica geològica (explotant els 

vincles entre art i patrimoni local). Exemple: 

exhibició de pintura de paisatges geològics 

      

PRJ5.1.4 Impulsar un intercanvi d'artistes 

locals (2-3 jornades) amb altres geoparcs o 

territoris afins. Exemples: festivals de 

música; tallers de gastronomia; exposicions 

de pintura/escultura. 
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PRJ5.2 Aportació dels valors del patrimoni abiòtic a la promoció dels equipaments 

culturals. 

Codi del projecte 

PRJ5.2 

Denominació del projecte 

Aportació dels valors del patrimoni abiòtic a la promoció dels equipaments 

culturals. 

Breu descripció del projecte 

Conjunt d'estratègies i accions per incorporar els valors del patrimoni abiòtic local als 

equipaments i productes culturals, i així millorar-ne la divulgació i la promoció. El patrimoni 

abiòtic com a valor afegit del patrimoni cultural ha de permetre la sensibilització dels residents i 

dels visitants vers la importància de conservar-los. També pot servir de base per dissenyar 

nous productes culturals vinculats als valors del sector geològic.  

Justificació del projecte 

A partir de les sessions de les taules de treball s'ha detectat que hi ha equipaments culturals 

que no participen plenament d'una promoció integrada basada en el valor afegit que aporta el 

patrimoni abiòtic a la gestió del patrimoni cultural. 

Entitat que gestiona el projecte 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per les taules de treball 

de turisme i la taula de "gestió del patrimoni 

cultural estratègic". 

Responsable tècnic del projecte 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Responsable de la gestió turística del 

Geoparc 

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Integrar i coordinar l'oferta cultural que tingui en el patrimoni abiòtic local un component 

destacat.  

2. Per facilitar la promoció i divulgació del patrimoni cultural, integrar la informació substancial 

que fa referència a la relació entre la cultura i el medi abiòtic, que ha condicionat històricament 

la ocupació i les activitats humanes en el territori.  

3. Suport al disseny de nous productes culturals que tinguin elements del patrimoni abiòtic 

local com a valor afegit.  

4. Atracció del turista cultural que valora i contribueix a la conservació del patrimoni local. 

5. Elaboració del Pla de Màrqueting del Geoparc. 

Tipologia dels beneficiaris 

Productors, gestors i usuaris dels productes culturals i de turisme cultural. Artistes i membres 

de les taules de treball. Entitats culturals vinculades al Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ5.2.1 Activar la promoció creuada entre el web del Projecte Geoparc i els webs dels 
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espais culturals del territori. 

PRJ5.2.2 Incorporar en els suports de promoció i en el contingut de les visites guiades dels 

Castells de Frontera informació sobre la relació dels materials de construcció i la ubicació amb 

el patrimoni abiòtic com a valor afegit. Periodicitat: publicar el contingut adequat per un edifici 

cada any. 

PRJ5.2.3 Incorporar en els suports de promoció i en el contingut de les visites guiades de les 

esglésies romàniques/edificis singulars informació sobre la relació dels materials de 

construcció i la ubicació amb el patrimoni abiòtic com a valor afegit. Periodicitat: publicar el 

contingut adequat per un edifici cada any. 

PRJ5.2.4 Ampliar el contingut relatiu al patrimoni abiòtic de les activitats de divulgació de Gerri 

de la Sal. Col·laborar amb l'Ajuntament per l'elaboració d'un quadern didàctic per escoles i 

l'elaboració d'un tríptic divulgatiu del Museu i dels salins. 

PRJ5.2.5 Col·laborar amb l'Ajuntament de Vilanova de Meià i l'Institut Català de Paleontologia 

per ampliar el contingut relatiu al patrimoni abiòtic del Geoparc en el Centre d'Interpretació del 

Montsec de Meià. 

PRJ5.2.6 Col·laborar amb l'Ajuntament de Torre de Capdella per integrar els valors del 

patrimoni abiòtic a les activitats divulgatives del Museu Hidroelèctric de Capdella i de la mina 

Eureka. Participar en la revisió dels continguts museístics i museogràfics i assessorament en 

l’àmbit del patrimoni abiòtic. Estudiar la possibilitat de senyalitzar un itinerari geològic a 

l’Estany Gento, que serveixi per promocionar aquesta porta d'entrada al Geoparc. 

PRJ5.2.7 Ampliar el contingut del patrimoni abiòtic en la reedició del fulletó turístic general de 

la Vall Fosca, integrant aquesta informació en el Projecte Geoparc.  

PRJ5.2.8 Incorporar informació sobre el patrimoni abiòtic i el Projecte Geoparc en els suports 

de promoció, com a valor afegit, dels museus del territori integrats a la iniciativa "PassaPorts" 

(http://www.passaports.cat/). Estendre-ho als espais vinculats al 'Montsec a tocar de les 

estrelles' que va impulsar el Parc Astronòmic l'any 2009. 

(http://montsec.cat/pdf/montsec_a_tocar_estrelles_2014.pdf) 

Centres de l'àmbit del Geoparc que formen part d'aquesta iniciativa: 

(http://www.passaports.cat/en/museus-i-equipaments-participants/): 

- Museu de la Conca Dellà i centre de visitants Parc Cretaci (Isona i Conca Dellà) 

- Centre Paleoambiental Dinosfera (Coll de Nargó) 

- Gerri de la Sal Museu, la casa sal (Gerri de la Sal) 

- Museu Hidroelèctric de Capdella (Torre de Capdella) 

- Noguera Pallaresa Bassa Museu (la Pobla de Segur) 

- Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç i Botigues Museu (Salàs de Pallars) 

PRJ5.2.9 Incorporar la divulgació del patrimoni abiòtic, com a valor afegit, als tiquets de 

descompte per fer més efectiva aquesta eina de promoció creuada. Veure per exemple: 

"Montsec a tocar de les estrelles" (http://www.montsec.cat/pdf/montsec_a_tocar_estrelles_2014.pdf) 

  

PRJ5.2.10 Incorporar la divulgació del patrimoni abiòtic, com a valor afegit, al programa 

"Caminades de l'Associació Rosa d'Abril". 

PRJ5.2.11 Incorporar la divulgació del patrimoni abiòtic com a valor afegit al programa dels 

concerts de música a la Cova Negra (Montsec) i d'altres activitats culturals que es realitzen en  

espais d'interès patrimonial, com a mitjà per contribuir a la sensibilització dels residents i dels 

visitants sobre els valors del patrimoni local i la importància de conservar-lo i gestionar-lo de 

http://montsec.cat/pdf/montsec_a_tocar_estrelles_2014.pdf
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manera sostenible.  

PRJ5.2.12 Incorporar la divulgació del patrimoni abiòtic, com a valor afegit, en els suports de 

divulgació dels espais d'interès de cultura intangible integrats als itineraris geològics del 

Projecte Geoparc. Periodicitat: tractar dos espais seleccionats cada any. 

PRJ5.2.13 Incorporar informació del patrimoni abiòtic,  com a valor afegit,  en els suports de 

promoció i en el contingut de les activitats educatives i divulgatives del Centre d'Observació de 

l'Univers (Àger).  

PRJ5.2.14 Incorporar informació al Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç i Botigues Museu 

(Salàs de Pallars) sobre el valor afegit que aporten els elements del patrimoni abiòtic als 

productes locals. Periodicitat: tractar una tipologia de productes cada any. 

Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  2 pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns: 600€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 150/any 

Fonts de finançament previstes 

Empreses turístiques (turisme cultural). Empreses culturals. Associació Geoparc Conca de 

Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'entitats culturals integrades en el web del Geoparc. 

Nombre d'activitats culturals que han incorporat informació del patrimoni abiòtic i del geoparc. 

Nombre d'espectadors que han assistit a activitats culturals relacionades amb el patrimoni 

abiòtic.   
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  Cronograma d’execució  

Projecte PRJ5.2 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ5.2.1 Activar la promoció creuada entre 

el web del Projecte Geoparc i els webs dels 

espais culturals del territori. 

      

PRJ5.2.2 Incorporar en els suports de 

promoció i en el contingut de les visites 

guiades dels Castells de Frontera 

informació... 

      

PRJ5.2.3 Incorporar en els suports de 

promoció i en el contingut de les visites 

guiades de les esglésies 

romàniques/edificis singulars informació... 

      

PRJ5.2.4 Ampliar el contingut relatiu al 

patrimoni abiòtic de les activitats de 

divulgació de Gerri de la Sal... 

      

PRJ5.2.5 Col·laborar amb l'Ajuntament de 

Vilanova de Meià i l'Institut Català de 

Paleontologia per ampliar el contingut... 

      

PRJ5.2.6 Col·laborar amb l'Ajuntament de 

Torre de Capdella per integrar els valors del 

patrimoni abiòtic a les activitats divulgatives 

del Museu Hidroelèctric de Capdella i de la 

mina Eureka... 

      

PRJ5.2.7 Ampliar el contingut del patrimoni 

abiòtic en la reedició del fulletó turístic 

general de la Vall Fosca, integrant aquesta 

informació en el Projecte Geoparc.  

      

PRJ5.2.8 Incorporar informació sobre el 

patrimoni abiòtic i el Projecte Geoparc en 

els suports de promoció, com a valor afegit, 

dels museus del territori integrats a la 

iniciativa "PassaPorts"... 

      

PRJ5.2.9 Incorporar la divulgació del 

patrimoni abiòtic, com a valor afegit, als 

tiquets de descompte per fer més efectiva 

aquesta eina de promoció creuada... 

      

PRJ5.2.10 Incorporar la divulgació del 

patrimoni abiòtic, com a valor afegit, al 

programa "Caminades de l'Associació Rosa 

d'Abril". 

      

PRJ5.2.11 Incorporar la divulgació del 

patrimoni abiòtic com a valor afegit al 

programa dels concerts de música a la 

Cova Negra (Montsec) i d'altres... 

      

PRJ5.2.12 Incorporar la divulgació del 

patrimoni abiòtic com a valor afegit en els 

suports de divulgació dels espais d'interès 

de cultura intangible integrats als itineraris 

geològics del Projecte Geoparc.   

      

PRJ5.2.13 Incorporar informació del 

patrimoni abiòtic,  com a valor afegit,  en els 

suports de promoció i en el contingut de les 

activitats educatives i divulgatives del 

Centre d'Observació de l'Univers... 

      

PRJ5.2.14 Incorporar informació al Centre 

d'Interpretació de l'Antic Comerç i Botigues 

Museu (Salàs de Pallars)... 
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Programa 6 
Comunicació de les activitats vinculades al sector geològic. 
 
Objectiu específic OE6 
Millora de la visibilitat de les activitats relacionades amb el sector geològic. 
 
Resultats esperats 
Millora de la coordinació de la comunicació de les accions vinculades al sector geològic i al 
Projecte Geoparc. 
Augment coordinat dels elements de comunicació de la informació vinculada al Projecte 
Geoparc. 
Augment de la presència dels valors del sector geològic en els mitjans de comunicació (en el 
marc del Projecte Geoparc). 

 

Projectes del programa 6 

PRJ6.1 Estratègia i accions de comunicació principalment en suport digital. 

Codi del projecte 

PRJ6.1 

 

Denominació del projecte 

Estratègia i accions de comunicació principalment en suport digital. 

Breu descripció del projecte 

Elaboració del Pla de Comunicació i Senyalització i execució d'accions coordinades adreçades 

a homogeneïtzar i complementar els elements de comunicació virtuals dels valors del sector 

geològic i del Projecte Geoparc. 

Justificació del projecte 

A partir de les sessions de les taules de treball s'ha detectat una manca d'homogeneïtzació 

dels elements de comunicació dels valors del sector geològic i del Projecte Geoparc. També hi 

ha una manca d'elements virtuals que interpretin el patrimoni abiòtic de forma integrada amb 

altres valors patrimonials associats. 

Entitat que gestiona el projecte 

Ajuntament de Tremp 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per les taules de turisme i 

de gestió cultural.  

Responsable tècnic del projecte 

Responsables de comunicació del Geoparc 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Elaboració del Pla de Comunicació i Senyalització del sector geològic en el marc del 

Projecte Geoparc. 

2. Desenvolupament del portal web i les xarxes socials del Projecte Geoparc que serveixin per 

la comunicació i la promoció creuada de les activitats de les entitats vinculades al Geoparc. 

3. Divulgació del sector geològic i del Geoparc aprofitant les plataformes i aplicacions digitals 
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disponibles en el territori. 

4. Millorar la comunicació del sector geològic i del Geoparc aprofitant els medis de 

comunicació digital com a complement de la presència en la televisió i la ràdio.  

5. Elaboració d'un vídeo promocional específic del Projecte Geoparc. Durada: 3-5 minuts. 

Tipologia dels beneficiaris 

Població local i turistes potencials . Membres de les taules de treball i entitats vinculades al 

Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ6.1.1 Elaborar el Pla de Comunicació i Senyalització del sector geològic en el marc del 

Projecte Geoparc. 

PRJ6.1.2 Creació i difusió del logo del Projecte Geoparc perquè sigui visible als suports físics i 

virtuals dels equipaments i entitats associats al Projecte. 

PRJ6.1.3 Desenvolupament del portal web del Projecte Geoparc i xarxes socials associades. 

PRJ6.1.4 Activar la promoció creuada entre el web del Geoparc i els de les entitats (públiques 

i privades) i infraestructures associades que estan representades a les taules de treball, 

destacant la visibilitat del logotip del Projecte Geoparc. 

PRJ6.1.5 Traduir els continguts del web del Geoparc a l'espanyol, l'anglès i el francès. 

PRJ6.1.6 Modificar a Google Maps la descripció de llocs clau. Exemple: on posa "Epicentre -

Centre de visitants del Pallars Jussà", afegir la paraula " Projecte Geoparc". 

PRJ6.1.7 Revisar i ampliar els continguts relatius al patrimoni abiòtic i al Geoparc dels webs 

oficials de la Generalitat de Catalunya vinculats al turisme, a l'ensenyament de les Ciències de 

la Terra i al patrimoni natural i cultural del territori. Per exemple: afegir contingut geològic a la 

pàgina web de Departament de Ramaderia que fa referència a la Reserva Nacional de 

Boumort (català i castellà i anglès), http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/casa-

pesca-continental/casa/guia-cacador/on-cacar/reserves-nacionals-casa/boumort/index.html. 

PRJ6.1.8 Revisar i ampliar els continguts relatius al patrimoni abiòtic i al Geoparc dels webs i 

blocs especialitzats (de dins i de fora del territori) que tinguin relació amb el medi natural (biòtic 

i abiòtic), el geoturisme, els productes locals i els productes culturals d'interès pel Projecte 

Geoparc.  

PRJ6.1.9 Incorporar informació bàsica del Projecte Geoparc a la pantalla interactiva de 

l'Epicentre i a dispositius similars d'altres equipaments.  

PRJ6.1.10 Incorporar informació bàsica del Projecte Geoparc als portals webs de la UNESCO, 

de la Xarxa Europea i de la Xarxa Global de Geoparcs. Actualització anual.  

PRJ6.1.11 Elaborar un vídeo promocional específic del Projecte Geoparc. Durada: 3-5 minuts. 

PRJ6.1.12 Promocionar el sector geològic i el Projecte Geoparc a la televisió i la ràdio. 

Periodicitat mínima: una acció anual. 

PRJ6.1.13 Elaboració d'un mapa geoturístic interactiu en suport digital, que estigui disponible 

al web del Projecte Geoparac i en una aplicació per a telèfons mòbils. Es pot seguir l'exemple 

de la Guia Geològica "Els tresors geològics del Parc Natural del Cadí-Moixeró" 
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(http://www.albertmartinez.com/pdf/guia_cadi_web.pdf) .  

PRJ6.1.14 Difondre el Projecte Geoparc en el web del Projecte "El Cami Cat" i altres itineraris 

que passen pel territori. Veure: http://www.elcami.cat/comarca/pallars-juss%C3%A0 

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1pers. x 416h/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 150h/any  

Recursos tècnics: suport informàtic pel desenvolupament del web, el mapa geoturístic 

interactiu i la realització del vídeo promocional del Geoparc. 

Fonts de finançament previstes 

Empreses audiovisuals. Empreses del sector turístic. Associació Geoparc Conca de Tremp - 

Montsec i administracions associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre d'usuaris del web oficial del Projecte Geoparc i de les xarxes socials associades.   

Nombre de webs/blocs de temàtica d'interès pel Geoparc que han estat revisades i 

actualitzades. 

Nombre de notícies, relacionades amb el Geoparc, publicades en el web de la Xarxa de 

Geoparcs Europeus, el web de la Xarxa Global i el web de la UNESCO.  

Nombre d'accions presentades als medis de comunicació audiovisuals.  
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ6.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ6.1.1 Elaborar el Pla de Comunicació i 

Senyalització del sector geològic en el marc 

del Projecte Geoparc. 

      

PRJ6.1.2 Creació i difusió del logo del 

Projecte Geoparc perquè sigui visible als 

suports físics i virtuals dels equipaments i 

entitats associats al Projecte. 

      

PRJ6.1.3 Desenvolupament del portal web 

del Projecte Geoparc i xarxes socials 

associades. 

      

PRJ6.1.4 Activar la promoció creuada entre 

el web del Geoparc i els de les entitats 

(públiques i privades) i infraestructures 

associades... 

      

PRJ6.1.5 Traduir els continguts del web del 

Geoparc a l'espanyol, l'anglès i el francès. 
      

PRJ6.1.6 Modificar a Google Maps la 

descripció de llocs clau. Exemple: on posa 

"Epicentre -Centre de visitants del Pallars 

Jussà", afegir la paraula " Projecte 

Geoparc". 

      

PRJ6.1.7 Revisar i ampliar els continguts 

relatius al patrimoni abiòtic i al Geoparc 

dels webs oficials de la Generalitat de 

Catalunya vinculats al turisme, a 

l'ensenyament de les Ciències de la Terra i 

al patrimoni natural i cultural del territori... 

      

PRJ6.1.8 Revisar i ampliar els continguts 

relatius al patrimoni abiòtic i al Geoparc 

dels webs i blocs especialitzats... 

      

PRJ6.1.9 Incorporar informació bàsica del 

Projecte Geoparc a la pantalla interactiva 

de l'Epicentre i a dispositius similars d'altres 

equipaments.  

      

PRJ6.1.10 Incorporar informació bàsica del 

Projecte Geoparc als portals webs de la 

UNESCO, de la Xarxa Europea i de la 

Xarxa Global de Geoparcs. Actualització 

anual.  

      

PRJ6.1.11 Elaborar un vídeo promocional 

específic del Projecte Geoparc. Durada: 3-5 

minuts. 

      

PRJ6.1.12 Promocionar el sector geològic i 

el Projecte Geoparc a la televisió i la ràdio. 

Periodicitat mínima: una acció anual. 

      

PRJ6.1.13 Elaboració d'un mapa 

geoturístic interactiu en suport digital, que 

estigui disponible al web del Projecte 

Geoparac i en una aplicació per a telèfons 

mòbils... 

      

PRJ6.1.14 Difondre el Projecte Geoparc en 

el web del Projecte "El Cami Cat" i altres 

itineraris que passen pel territori... 
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PRJ6.2 Estratègia i accions de comunicació principalment en suport no digital. 

Codi del projecte 

PRJ6.2 

 

Denominació del projecte 

Estratègia i accions de comunicació principalment en suport no digital 

Breu descripció del projecte 

Elaboració i implementació d'accions coordinades adreçades a homogeneïtzar i complementar 

els elements de comunicació no virtuals dels valors del sector geològic i del Projecte Geoparc. 

Justificació del projecte 

A partir de les sessions de les taules de treball s'ha detectat una manca d'homogeneïtzació 

dels elements de comunicació dels valors del sector geològic i del Projecte Geoparc. També hi 

ha una manca d'elements físics que interpretin el patrimoni abiòtic de forma integrada amb 

altres valors patrimonials associats.  

Entitat que gestiona el projecte 

Ajuntament de Tremp 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per les taules de turisme i 

de gestió cultural.  

Responsable tècnic del projecte 

Responsables de comunicació del Geoparc 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  

1. Senyalització de les seus administrativa i científica del Geoparc i dels equipaments turístics i 

culturals associats.  

2. Revisió i homogeneïtzació dels panells i taules interpretatives relacionades amb el patrimoni 

abiòtic del territori, per integrar aquests equipaments a l'estratègia de comunicació del 

Geoparc. 

3. Elaborar material promocional (mapa geoturístic i panells interpretatius del sector geològic) 

que faciliti la comunicació homogènia del patrimoni abiòtic i del Projecte Geoparc. 

4. Com a estratègia de sensibilització, aprofitar la senyalització per incloure missatges 

referents al comportament respectuós vers el medi natural (biòtic i abiòtic). 

5. Presència sistemàtica en els mitjans de comunicació no audiovisuals.  

Tipologia dels beneficiaris 

Població local i turistes potencials . Membres de les taules de treball i entitats vinculades al 

Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ6.2.1 Col·locar cartells del Geoparc de senyalització exterior a la Seu Administrativa 

(Ajuntament de Tremp), a la Seu Científica (Centre de Suport Territorial a Tremp de l'Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya) i al Centre de Visitants del Geoparc (L'Epicentre). 
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PRJ6.2.2 Col·locar un pòster de mida A0 amb informació bàsica del Projecte Geoparc a la 

zona de recepció dels principals equipaments culturals i turístics del territori. 

PRJ6.2.3 Revisar contingut i col·locar el logo del Projecte Geoparc a tots els panells 

interpretatius relacionats amb la temàtica del Projecte. Per la seva distribució en el territori, es 

recomana començar pels següents espais: 

 Vilanova de Meià 

 Port de Comiols  

 Claret 

 Castell de Mur 

 Llimiana 

 Rivert  

 Torre de Capdella 

 Gerri de la Sal  

 Panells interpretatius en la via d'accés al Parc Astronòmic del Montsec. 

 Integració dels plafons "Portals del Montsec" en el Projecte Geoparc. 

PRJ6.2.4 Elaboració i col·locació de panells interpretatius que incloguin, de forma sintètica, la 

descripció dels principals elements patrimonials dels itineraris geològics seleccionats. 

Periodicitat: senyalitzar 3 itineraris geològics cada any. 

Es recomana la següent metodologia: 

 La selecció i revisió dels continguts es farà d'acord amb la Taula de treball "Recerca 

Científica i didàctica de les Ciències de la Terra". 

 Nivell de dificultat de tercer cicle d'Educació Primària. 

 Els panells divulgatius s'elaboraran en català i es traduiran resums en castellà, francès 

i anglès (que mitjançant codis QR s'enllaçarà a una web per ampliar informació). 

 De cada panell es faran dues unitats, que es col·locaran en dos trams de cada itinerari 

(preferentment al principi i al final). 

 Ubicació dels panells a l'inici i al final de cada georuta. 

 Característiques dels panells: fusta tractada o material resistent a la meteorologia de 

la zona. Format panell vertical (100 x 90 cm aprox.). Cal utilitzar la tipografia i els 

colors corporatius del Projecte Geoparc. 

PRJ6.2.5 Traducció al castellà, a l'anglès i al francès dels panells interpretatius i expositors 

dels equipaments de l'àmbit del Projecte Geoparc: 

 Epicentre, centre de visitants 

 Museu de la Conca i centre d'acollida del Parc Cretaci 

 Centre Paleoambiental Dinosfera 

 Centre d'Interpretació del Montsec de Meià 

 Espai Orígens  

 Parc Astronòmic Montsec 

 Museu de Gerri de la Sal, la casa de la sal 

 Museu Hidroelèctric de Capdella 

 Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç i Botigues Museu de Salàs de Pallars 

PRJ6.2.6 Elaborar una guia sintètica en color dels continguts en idiomes per cada equipament. 

El material gràfic serà facilitat per cada equipament. El contingut científic de cada guia serà 

revisat per la Taula de Ciència del Geoparc abans de l'edició definitiva. Periodicitat: tractar dos 
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equipaments cada any. 

PRJ6.2.7 Senyalitzar els vagons del Tren de la Pobla amb elements del patrimoni abiòtic del 

Geoparc.  

PRJ6.2.8 Organitzar un viatge de premsa quan el territori ja sigui oficialment Geoparc Mundial 

de la UNESCO. Es tracta d'una visita a la destinació adreçada als mitjans de comunicació 

internacional d l'àmbit de la Geologia, que ajudin a promoure els recursos geològic i l'oferta 

complementària. 

PRJ6.2.9 Publicar en format A2 el "Mapa geoturístic del Projecte Geoparc". 

PRJ6.2.10 Activar els codis QR del fulletó i panells "On les pedres parlen". 

PRJ6.2.11 Incloure en totes les publicacions unes recomanacions pels usuaris sobre la 

necessitat específica de tenir cura del medi abiòtic. Per exemple, un missatge del tipus" DO 

NOT HAMMER ON THE OUTCROPS". 

PRJ6.2.12 Publicar un article relacionat amb el Geoparc en el butlletí de l'Ajuntament de 

Tremp. Periodicitat mínima: bimensual. 

 PRJ6.2.13 Publicar un article relacionat amb el Geoparc en la premsa regional. Periodicitat 

mínima: semestral. 

PRJ6.2.14 Publicar un article relacionat amb el Geoparc en una revista especialitzada de 

turisme o de medi ambient. Periodicitat mínima: anual. 

PRJ6.2.15 Elaborar i comercialitzar el merchandising bàsic del Geoparc (papereria, roba). 

PRJ6.2.16 Crear la mascota del Geoparc o bé es pot adoptar la mascota del Centre 

d'Observació de l'Univers o una altra que sigui significativa pel territori.  

PRJ6.2.17 Senyalitzar les vies principals d'entrada al territori del Geoparc . Panells de 

benvinguda situats en nuclis urbans (competència municipal), que indiquin al visitant que ha 

entrat en un territori especial pel seu patrimoni abiòtic. 

Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1 pers. x 832h. 

Dietes i desplaçaments interns: 900€/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 120h/any 

Cost mig total dels panells interpretatius: 2000€/unitat 

Recursos tècnics: suport informàtic i de disseny gràfic per elaborar el material en format digital. 

Fonts de finançament previstes 

Editorials. Empreses del sector turístic. Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i 

administracions associades al Projecte Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Nombre de turistes estrangers que visiten els equipaments culturals i turístics afectats per 

aquest projecte. 
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Nombre de panells existents que han estat revisats i adequats a l'estratègia de comunicació 

del Projecte Geoparc. 

Nombre de panells i taules interpretatives de nova creació. 

Nombre de notícies publicades en la premsa diària i especialitzada.  

 

  

Cronograma d’execució  

Projecte PRJ6.2 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ6.2.1 Col·locar cartells del Geoparc de 

senyalització exterior a la Seu 

Administrativa (Ajuntament de Tremp), a la 

Seu Científica (Centre de Suport Territorial 

a Tremp de l'Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya) i al Centre de Visitants del 

Geoparc (L'Epicentre). 

      

PRJ6.2.2 Col·locar un pòster de mida A0 

amb informació bàsica del Projecte 

Geoparc a la zona de recepció dels 

principals equipaments culturals i turístics 

del territori. 

      

PRJ6.2.3 Revisar contingut i col·locar el 

logo del Projecte Geoparc a tots els panells 

interpretatius relacionats amb la temàtica 

del Projecte... 

      

PRJ6.2.4 Elaboració i col·locació de panells 

interpretatius que incloguin, de forma 

sintètica, la descripció dels principals 

elements patrimonials dels itineraris 

geològics seleccionats... 

      

PRJ6.2.5 Traducció al castellà, a l'anglès i 

al francès dels panells interpretatius i 

expositors dels equipaments de l'àmbit del 

Projecte Geoparc... 

      

PRJ6.2.6 Elaborar una guia sintètica en 

color dels continguts en idiomes per cada 

equipament... 

      

PRJ6.2.7 Senyalitzar els vagons del Tren 

de la Pobla i estacions amb elements del 

patrimoni abiòtic del Geoparc.  

      

PRJ6.2.8 Organitzar un viatge de premsa 

quan el territori ja sigui oficialment Geoparc 

Mundial de la UNESCO... 

      

PRJ6.2.9 Publicar en format A2 el "Mapa 

geoturístic del Projecte Geoparc". 
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ6.2 (continuació) 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ6.2.10 Activar els codis QR del fulletó i 

panells "On les pedres parlen". 
      

PRJ6.2.11 Incloure en totes les 

publicacions unes recomanacions pels 

usuaris sobre la necessitat específica de 

tenir cura del medi abiòtic. Per exemple, un 

missatge del tipus" DO NOT HAMMER ON 

THE OUTCROPS". 

      

PRJ6.2.12 Publicar un article relacionat 

amb el Geoparc en el butlletí de 

l'Ajuntament de Tremp. 

      

PRJ6.2.13 Publicar un article relacionat 

amb el Geoparc en la premsa regional. 

Periodicitat mínima: semestral. 

      

PRJ6.2.14 Publicar un article relacionat 

amb el Geoparc en una revista 

especialitzada de turisme o de medi 

ambient. Periodicitat mínima: anual. 

      

PRJ6.2.15 Elaborar i comercialitzar el 

merchandising bàsic del Geoparc 

(papereria, roba). 

      

PRJ6.2.16 Crear la mascota del Geoparc o 

bé es pot adoptar la mascota del Parc 

Astronòmic del Montsec o una altra que 

sigui significativa pel territori.  

      

PRJ6.2.17 Senyalitzar les vies principals 

d'entrada al territori del Geoparc . Panells 

de benvinguda situats en nuclis urbans 

(competència municipal), que indiquin al 

visitant que ha entrat en un territori especial 

pel seu patrimoni abiòtic. 
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Programa 7 
Manteniment del status de Geoparc de la UNESCO. 

 
Objectiu específic OE7 
Desenvolupament del Projecte Geoparc "Conca de Tremp-Montsec". Aquest objectiu és 
transversal a tots els programes.  

 
Resultats esperats 
Una vegada obtingut el certificat de Geoparc de la UNESCO, mantenir aquest status fins a la 
propera reavaluació i superar aquesta. 

 

Projecte del programa 7 

PRJ7.1 Accions per superar la propera reavaluació. 

Codi del projecte 

PRJ7.1 

 

Denominació del projecte 

Accions per superar la propera reavaluació. 

Breu descripció del projecte 

Conjunt d'accions de col·laboració amb la Xarxa de Geoparcs i la UNESCO, que són 

necessàries per mantenir el status de Geoparc de la UNESCO. Es tracta de tasques rutinàries, 

de projecció exterior del territori, que cal fer una vegada s'hagi obtingut el certificat de Geoparc 

de la UNESCO. Aquestes accions es valoren segons els documents oficials (per exemple, 

Document B - Reevaluation) cada vegada que el Geoparc és avaluat (com a mínim, cada 

quatre anys). 

En el cas de les reunions ordinàries, tal com està estipulat a la Xarxa de Geoparcs, hi 

participen els dos representants seleccionats del nostre Geoparc. En cas de baixa o altre 

circumstància que impedeixi la seva assistència, es pot designar un substitut o substituta. La 

Xarxa i la UNESCO valoren que els dos representants siguin els mateixos, com a mínim, fins a 

la propera reavaluació. El canvi freqüent de representants es considera una manca d'estabilitat 

del Geoparc.  

Justificació del projecte 

Una vegada obtingut el certificat de Geoparc de la UNESCO, cal col·laborar en la dinamització 

de la Xarxa Nacional i Mundial de Geoparcs.  Està previst que cada Geoparc executi unes 

accions determinades, que són part del compromís de formar part de la Xarxa, i que són 

necessàries per superar la propera reavaluació. 

Entitat que gestiona el projecte 

Ajuntament de Tremp 

Associació del Geoparc de la Conca de Tremp-

Montsec assessorada per totes les taules de 

treball.   

Responsable tècnic del projecte 

Responsables de comunicació del Geoparc 

Gerent de Desenvolupament Rural del 

Geoparc  

Director Científic del Geoparc 

Objectius específics del projecte  
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1. Participar activament, com a Geoparc de la UNESCO, en les reunions ordinàries de les 

Xarxes Nacional, Europea i Mundial de Geoparcs.  

2. Participar activament, com a Geoparc de la UNESCO, en un grup de treball temàtic de la 

Xarxa (temàtica per concretar, probablement "fòssils" o "Geoturisme"). 

3. Participar en activitats comunes que realitzen els Geoparcs per dinamitzar la Xarxa 

(Setmana dels Geoparcs, exposicions temporals, intercanvi de recursos humans i bones 

pràctiques, etc.). 

4. Participar en projectes internacionals amb altres Geoparcs i territoris afins.  

5. Participar en accions de comunicació comunes (revistes electròniques "newsletters", 

publicacions, etc.). 

Tipologia dels beneficiaris 

Població local i turistes potencials . Membres de les taules de treball i entitats vinculades al 

Projecte Geoparc. 

Accions 

PRJ7.1.1 Participar a les reunions ordinàries/jornades de la Xarxa de Geoparcs Espanyols 

organitzades pel "Comité Español de Geoparques", que tenen lloc, com a mínim, un cop l'any, 

habitualment en un Geoparc de l'Estat.  

PRJ7.1.2 Participar a les reunions semestrals de la Xarxa Europea (Network Internal 

Meetings), que tenen lloc habitualment en un Geoparc Europeu. Cal presentar un informe 

d'activitats (semestral/anual). 

PRJ7.1.3 Participar als congressos bianuals de Xarxa Global (International Geoparks 

Conference), que tenen lloc habitualment en un Geoparc Mundial.  

PRJ7.1.4 Participar activament, com a mínim en un Grup de Treball de la GGN (Grup pendent 

de seleccionar: fòssils, geoturisme, etc.). La major part del treball es fa habitualment per 

Internet.  

PRJ7.1.5 Participar, com a mínim, una vegada cada quatre anys al Curs Intensiu sobre 

Geoparcs (International Intensive Course on Geoparks), que es dóna cada estiu al Campus de 

la Aegean University del Geoparc grec de l'Illa de Lesbos (Lesvos Island Geopark). Durada 

aproximada: 15 dies (juny - juliol). 

PRJ7.1.6 Participar, com a mínim, una vegada cada quatre anys a la Fira de Mostres dels 

Geoparcs (International Geoparks Fair), que sol coincidir amb un congrés europeu/mundial de 

Geoparcs o bé amb fires turístiques internacionals (FITUR, ITB, etc.). 

PRJ7.1.7 Organitzar anualment la "Setmana dels Geoparcs" (EGN Week) al nostre territori, 

que té lloc habitualment a tots els Geoparcs europeus durant la darrera setmana de maig i la 

primera de juny (les activitats poden ocupar aquesta quinzena). Cal presentar el programa 

d'activitats i un informe de resultats. 

PRJ7.1.8 Organitzar/ participar en exposicions temporals de temàtiques comunes (Common 

exhibitions), que hi participi com a mínim un altra Geoparc, com a mínim, un cop cada quatre 

anys.  

PRJ7.1.9 Organitzar /participar en un intercanvi d'una exposició temàtica amb un altra 
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Geoparc, com a mínim, un cop cada quatre anys.  

PRJ7.1.10 Organitzar/ participar en un intercanvi de recursos humans amb un altra Geoparc, 

com a mínim, una vegada cada quatre anys.  

PRJ7.1.11 Organitzar /participar en un intercanvi de bones pràctiques amb un altre Geoparc o 

territori aspirant, com a mínim, una vegada cada quatre anys. 

PRJ7.1.12 Participar en un projecte internacional amb altres Geoparcs. Com a mínim un 

projecte cada quatre anys.  

PRJ7.1.13 Contribuir, com a mínim, amb un article a cada edició de la revista electrònica 

"GGN Newsletter" i a la revista "EGN Magazine". Periodicitat estimada: semestral.  

PRJ7.1.14 Contribuir, com a mínim cada dos mesos, amb una entrada (article) als webs de la 

Xarxa Global "GGN website", de la Xarxa Europea (EGN website) i de la UNESCO (UNESCO 

Geoparks website). 

PRJ7.1.15 Aportar a la Xarxa i la UNESCO informació del nostre Geoparc (text i/o figures) per 

cada nova edició de publicacions comunes (fulletons, publicacions). Periodicitat: per concretar. 

 Cost estimat per al desenvolupament del projecte 

El cost és molt variable en funció de la situació geogràfica dels Geoparcs on es fan les 

reunions ordinàries. Es pot preveure un cost mitjà de 400 €/persona per les reunions en 

territori estatal i de 1000€/persona en territori europeu.  

Dedicació de personal associat al Projecte Geoparc:  equivalent  1pers. x 208h/any 

Dedicació de personal extern: equivalent  1pers. x 75h/any  

Recursos tècnics: suport informàtic per elaborar figures /mapes per enviar a publicacions 

digitals i convencionals.  

Fonts de finançament previstes 

Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec i administracions associades al Projecte 

Geoparc. 

Indicadors de seguiment 

Puntuació obtinguda per cada acció realitzada, segons el document oficial (Document B). 

Nombre d'accions de col·laboració amb la Xarxa i la UNESCO. 

Nombre d'entrades enviades a les publicacions digitals i convencionals de la Xarxa.  

Nombre de notícies, relacionades amb el Geoparc, publicades en el web de la Xarxa de 

Geoparcs Europeus, el web de la Xarxa Global i el web de la UNESCO.  

Nombre de Geoparcs implicats a les accions d'intercanvi.  

Nombre de persones locals que han participat en accions d'intercanvi entre Geoparcs.  
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Cronograma d’execució  

Projecte PRJ7.1 2015 2016 2017 2018 2019  2020 

Accions:       

PRJ7.1.1 Participar a les reunions 

ordinàries/jornades de la Xarxa de 

Geoparcs Espanyols ... 

      

PRJ7.1.2 Participar a les reunions 

semestrals de la Xarxa Europea ... 
      

PRJ7.1.3 Participar als congressos 

bianuals de Xarxa Global ... 
      

PRJ7.1.4 Participar activament, com a 

mínim en un Grup de Treball de la GGN .. 
      

PRJ7.1.5 Participar, com a mínim, una 

vegada cada quatre anys al Curs Intensiu 

sobre Geoparcs ... 

      

PRJ7.1.6 Participar, com a mínim, una 

vegada cada quatre anys a la Fira de 

Mostres dels Geoparcs ... 

      

PRJ7.1.7 Organitzar anualment la 

"Setmana dels Geoparcs"... 
      

PRJ7.1.8 Organitzar/ participar en 

exposicions temporals de temàtiques 

comunes (Common exhibitions)... 

      

PRJ7.1.9 Organitzar /participar en un 

intercanvi d'una exposició temàtica amb un 

altra Geoparc... 

      

PRJ7.1.10 Organitzar/ participar en un 

intercanvi de recursos humans amb un altra 

Geoparc, ... 

      

PRJ7.1.11 Organitzar /participar en un 

intercanvi de bones pràctiques amb un altre 

Geoparc o territori aspirant, ... 

      

PRJ7.1.12 Participar en un projecte 

internacional amb altres Geoparcs... 
      

PRJ7.1.13 Contribuir, com a mínim, amb un 

article a cada edició de la revista 

electrònica "GGN Newsletter" i a la revista 

"EGN Magazine"... 

      

PRJ7.1.14 Contribuir, com a mínim cada 

dos mesos, amb una entrada (article) als 

webs de la Xarxa Global "GGN website", de 

la Xarxa Europea (EGN website) i de la 

UNESCO (UNESCO Geoparks website). 

      

PRJ7.1.15 Aportar a la Xarxa i la UNESCO 

informació del nostre Geoparc (text i/o 

figures) per cada nova edició de 

publicacions comunes (fulletons, 

publicacions). Periodicitat: per concretar. 
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ANNEX 

PROJECTE GEOPARC "CONCA DE TREMP-MONTSEC".  

L’àmbit geogràfic del geoparc inclou els municipis de la Torre de Capdella, Sarroca de 

Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Talarn, Abella 

de la Conca, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve 

de la Sarga de la comarca del Pallars Jussà; el municipi de Baix Pallars de la Comarca 

del Pallars Sobirà; el municipi de Coll de Nargó de la comarca de l’Alt Urgell; i els 

municipis d’Àger, Camarasa i Vilanova de Meià de la comarca de la Noguera. Per la 

definició de l’àmbit geogràfic es va tenir en compte criteris de patrimoni geològic, els 

antecedents històrics de treball en desenvolupament del patrimoni geològic en sentit 

ampli durant dècades, i la delimitació d’unitats administratives locals com són els 

municipis. A continuació es mostra l’àmbit geogràfic del Geoparc Conca de Tremp- 

Montsec 
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Aquesta zona ha estat font de recerca per a moltes empreses, universitats i 

institucions de diferents branques de les Ciències de la Terra durant els darrers 50 

anys. En el territori trobem explicació a: 

 les estructures que van formar el Pirineu 

 l’aprofitament del recurs hidràulic i miner 

 la reproducció d’ escenaris geològics en la recerca d’hidrocarburs 

 la descoberta d’importants jaciments paleontològics, on destaquen els 

dinosaures. 

 la recerca i divulgació de l'Astronomia (Parc Astronòmic del Montsec), que és 

possible gràcies a la qualitat del cel fosc. Ha merescut el reconeixement com a 

Reserva i Destinació Turística STARLIGHT, amb el suport de la UNESCO. 

 els jaciments arqueològics que permeten documentar l'ocupació humana 

d'aquest territori des de fa 200.000 anys. 

 Edafologia. Sòls que reflecteixen la diversitat de roques mare, de processos 

geològics i geomorfològics actius i recents, de climes i microclimes, l'activitat 

biològica, inclosa la humana, etc. 

 Paisatges geològics. Relacionats directament amb els materials geològics, les 

estructures tectòniques, el modelatge geomorfològic, els processos geològics 

actius i pretèrits, els sòls, l'activitat humana històrica, la tradicional i els usos 

actuals del territori. 

Tot això, en unes valls de dimensions relativament reduïdes on el visitant gaudeix de 

les comoditats i la seguretat que ofereix una zona rural ben equipada. 

La destinació presenta un elevat potencial per al geoturisme i aquesta és una de les 

principals estratègies de desenvolupament econòmic que realitza el territori. A nivell de 

resum enumerarem les diferents tipologies de turisme que s’estan promovent: 

 Turisme geològic per al gran públic a partir de rutes i itineraris (la majoria 

mitjançant guies especialitzats) vinculats als punts d’interès geològic. 

 Turisme científic i universitari degut a la rica geodiversitat del territori i molt lligats 

als models dels sistemes petroliers i jaciments paleontològics de rellevància 

internacional. 

 Turisme estretament vinculats a l’extensa xarxa d’infraestructures del territori 

relacionades amb geoturisme, cultura, astronomia (Destinació Turística i Reserva 

Starlight), espais naturals, etc.  

 Ecoturisme molt vinculat a les activitats organitzades als espais naturals protegits 

que consisteixen bàsicament en rutes de senderisme, observació de les aus, la 

brama del cérvol, etc. Cal destacar també les possibilitats que ofereix la destinació 

per a promoure el turisme actiu practicat a l’entorn natural, on destaquem 
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l’escalada, btt, parapent i ala delta, ràfting, descens de canyons, trail running, 

caiac, etc. 

 Turisme vinculat als productes agroalimentaris de la zona i la seva gastronomia, on 

cal destacar la Ruta del Vi i els vins de la DO Costers del Segre. 

 Turisme cultural relacionat amb els castells de frontera i el Monestir de Gerri de la 

Sal. 

 

El Projecte Geoparc pot ser útil, com a eina de promoció i de gestió, al sector 

agroalimentari l'artesanal no alimentari. Destaquem: 

 El projecte de dinamització "Al teu gust, aliments del Pallars" que té per 

objectiu millorar la competitivitat i donar suport a la professionalització i 

l'estructuració de la indústria agroalimentària i l'oferta de la gastronomia. 

 Associació d'Arts i Oficis de l'alt Pirineu i Aran "Pirineu Art" 

 

Gestió del projecte Geoparc 

La constitució d’un Geoparc és un procés que neix de la implicació de tot el territori i 

calen els esforços de totes les institucions vinculades a l’àmbit. El nostre projecte 

conta amb el suport de tots els municipis, consells comarcals, l’Institut per al 

Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la Diputació de Lleida, la 

Generalitat de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Institut Català 

de Paleontologia Miquel Crusafont, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat de Lleida i la Universitat de Barcelona. 

Per a la gestió del Geoparc "Conca de Tremp - Montsec" s’ha constituït al 2015 

l’Associació Geoparc (projecte) Conca de Tremp - Montsec. Aquesta Associació és 

una organització legal sense ànim de lucre constituïda per les institucions públiques de 

l’àmbit geogràfic del Geoparc aspirant, té personalitat jurídica pròpia, capacitat plena 

d’obrar per a administrar i disposar dels seus bens, i total autonomia per al compliment 

dels seus objectius. 

Amb la constitució d’aquesta Associació s’ha garantit la governança i la capacitat de 

desenvolupar el territori aspirant, ja que conta amb la participació efectiva dels agents 

claus del territori, tant les institucions públiques (a tots els nivells locals: municipis i 

principals comarques) com el sector privat, acadèmic i les associacions locals. Aquest 

fet reflecteix el procés social des de baix cap a dalt (bottom-up) propi del projecte de 

Geoparc. 
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Organigrama 

 

 

 

Nivell de Presidència 

Aquest nivell està constituït per la figura d’un President i d’un Vicepresident. Les 

principals funcions del President són: les de direcció i representació legal de 

l’Associació del Geoparc. La Presidència serà substituïda, en cas d'absència o 

malaltia, pel Vicepresident. 

 

Nivell de Decisió 

 L’Assemblea General de Socis i Sòcies. L’Associació Geoparc (projecte) Conca de 

Tremp - Montsec és regida per l’òrgan suprem de govern que és l’Assemblea 

General, integrada pels Consells Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera, i 

tots los municipis del territori del Geoparc aspirant en igualtat absoluta. Els seus 

acords s’adopten pel principi majoritari o de democràcia interna. Tots els socis 

aporten quotes anualment a l’Associació. 
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 La Junta Directiva. És l’òrgan de representació que gestiona i representa els 

interessos de l’Associació, d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea 

General. Entre les seves competències, cal destacar l’elaboració del Pla anual 

d’activitats i la renovació del Pla Director del Geoparc aspirant. En la redacció 

d’aquest Pla participen entitats públiques i privades, especialment a través dels 

grups de treball que es mencionen més endavant.  La Junta Directiva està formada 

per 8 membres: Presidència (Ajuntament de Tremp), Vicepresidència (Consell 

Comarcal del Pallars Jussà), Secretaria (Ajuntament d’Àger), Tresoreria 

(Ajuntament de Coll de Nargó), Vocals (Ajuntaments de Pobla de Segur, 

Camarasa, Vilanova de Meià i Baix Pallars). Convé destacar que a les reunions de 

la Junta Directiva assisteixen també el Director Científic i el Coordinador de 

Desenvolupament Econòmic del Geoparc aspirant. 

 

Nivell de Consulta 

 La comissió científica. Està representada pel Director Científic del Geoparc 

aspirant.  

 

Àmbits d’actuació Participants 

Investigació 

científica; didàctica 

de les Ciències de 

la Terra; 

geoconservació; 

vetllar per una 

transmissió correcta 

dels valors i 

patrimoni científics a 

la societat.  

Centres d’investigació: Institut Cartogràfic Geològic Català 

(ICGC; Centre de Suport Territorial Pirineu), Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), Institut d’Estudis 

Espacials (IEE). 

Universitats: Universitat de Lleida, Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de 

Catalunya 

Àmbit educatiu: Entorn d’Aprenentatge de Tremp (EDA), 

Col·legi de Geòlegs de Catalunya 

Altres col·laboradors: Geòlegs, paleontòlegs, miners, 

arqueòlegs i astrònoms locals. 

 

La  comissió científica té entre els seus objectius, (1) facilitar la participació d’experts 

de les Ciències de la Terra en les activitats d’investigació, conservació, didàctica i 

divulgació del patrimoni natural (especialment geològic, paleontològic, miner i 

arqueològic), i (2) transmetre a la direcció de l’Associació les prioritats de gestió del 

patrimoni geològic, paleontològic, miner i arqueològic. Per aquest motiu, un geòleg 

(director científic) i un paleontòleg d’aquesta comissió, participen activament a les 

reunions de la Junta Directiva. Aquestos professionals pertanyen a l’ICGC i al ICP 

respectivament, i desenvolupen les funciones de direcció als centres locals d’ambdues 

institucions. Aquestes institucions estan vinculades per convenis legals, jurídicament 

vinculants, amb l’òrgan gestor del Projecte Geoparc. Aquesta Comissió inclou una 
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institució pública dedicada a l’ensenyament primari i secundari (Entorn d'Aprenentatge) 

que garanteix el contacte directe i continuat entre la comunitat científica i l’educativa. 

 

 La comissió de desenvolupament local. Serà l’encarregada d’estudiar, informar i fer 

propostes als òrgans de govern i administració de l’Associació en aquells 

assumptes relacionats amb el desenvolupament local. El coordinador de 

desenvolupament econòmic és el responsable d’aquesta comissió i de la gestió del 

Geoparc en sentit ampli i tècnic. Aquesta comissió es recolza en quatre grups de 

treball que tenen la següent composició: 

 

Grup de 

Treball 
Participants 

Sostenibilitat 

i educació 

ambiental 

Espais naturals protegits: Estació Biològica del Pallars Jussà, 

Reserva Nacional de Boumort, La Terreta (Ajuntament de Tremp). 

Sostenibilitat: IDAPA, Escola Agrària del Pallars, Consell Comarcal 

del Pallars Jussà (Àrea de Desenvolupament rural), Consell Comarcal 

de la Noguera (Àrea de Desenvolupament rural i Centre d’Observació 

de l’Univers), Parc Astronòmic del Montsec (COU + OAdM), Seo 

BirdLife i Fundació Catalunya - La Pedrera. 

Turisme i 

Geoturisme 

EPICENTRE (Oficina de Turisme Comarcal i centre de visitants del 

Geoparc), Oficines de Turisme de la Pobla de Segur, Torre de 

Capdella i Isona. Associació Turisme Rural. Agències de Viatges: 

Pirineu Emoció, FranchTours i Palmerola. EUREKA SGN (empresa 

de geoturisme). Associació Esportiva Amics de la Muntanya 

(espeleologia, senderisme, alpinisme, descens de barrancs). Hotel 

Segle XX, Hotel Terradets i Hotel Alegret. Espai TReS (consultor 

turístic). Celestia Pirineus (empresa de divulgació d’astronomia). 

INSETUR, Institut d’Investigació Turística associat a la Universitat de 

Girona. 

Activitats 

econòmiques 

amb valor 

afegit 

associades 

al turisme 

Al Teu Gust, Aliments del Pallars, marca local de productors 

agroalimentaris i restauradors  liderada per l’Ajuntament de Tremp 

APAT, associació de professionals de l’àmbit turístic (empresaris de la 

restauració i gastronomia) 

Pirineu Art, associació d’empresaris d’artesania no alimentaria.  

Associació Ruta del Vi de Lleida.  

Associació Marques de Pastor. 

Gestió del 

patrimoni 

EPICENTRE. Museu de la Conca Dellà. Parc del Cretàcic. Centre 

Paleoambiental Dinosfera de Coll de Nargó. Centre d’Interpretació del 
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cultural 

estratègic 

Montsec de Meià. Museu de Gerri de la Sal / Casa de la Sal. Museu 

Hidroelèctric de Capdella. Botigues Museu i Centre d’Interpretació de 

l’Antic Comerç. Espai Orígens. Casal dels Voltors. Espai cultural la 

Lira i Centre Cívic Tarraquet. Associació Cultural Rosa d'Abril.  

Taula de composició dels grups de treball. Veure els seus objectius a l'apartat D.6 del 

Dossier de candidatura. 

Aquestes comissions consultives tenen per objecte garantir la participació de la 

societat civil, especialment d’experts del sector privat implicat en les activitats 

econòmiques derivades de la gestió sostenible dels recursos naturals i culturals. El 

número i la missió de les comissions s’han estructurat d’acord amb les línies de treball 

pròpies dels geoparcs.  

Les entitats privades es vinculen a l’Associació Geoparc mitjançant conveni específic 

de col·laboració. Els esmentats convenis estableixen els drets i deures del Geoparc 

proposat i l’empresa privada pel que fa a la qualitat del servei, el discurs i valors del 

Geoparc, promoció i ús de la imatge del Geoparc. Cal mencionar el cas particular de 

projectes i associacions d'empreses agroalimentàries, restaurants i turístiques que ja 

participen en projectes de llarga trajectòria. En aquest cas es signaran convenis amb 

aquestes entitats que cooperen amb el projecte Geoparc. 

 

Seus del Geoparc 

 Seu Científica. A la ciutat de Tremp, al Passeig Pompeu Fabra, 21, edifici del 

Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya. 

 Seu Gestió Administrativa. A la ciutat de Tremp, a la Plaça de la Creu, 1 

Ajuntament de Tremp. 

 Centre de Visitants. A la ciutat de Tremp, al Passeig del Vall, 13, Epicentre. 

 

Estabilitat dels recursos econòmics 

El Geoparc aspirant conta amb un pressupost anual propi que és el resultat de les 

aportacions que rep l’Associació en concepte de quotes i subvencions.  

 

...................................... 

 


