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EL GEOPARC ORÍGENS:
UN VIATGE EN EL TEMPS

4

El Geoparc Orígens permet fer un viatge en el
temps per descobrir els orígens de l’evolució de
la Terra i de la vida, des del Big Bang fins als
nostres dies. Ubicat als Pirineus catalans, és
un territori de gran riquesa geològica, que forma part de la Xarxa Mundial de Geoparcs de la
UNESCO des de l’abril del 2018. Són 2.040 quilòmetres quadrats de superfície que inclouen
19 municipis de les comarques del Pallars Jussà, la Noguera, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.
L’oferta turística del territori del Geoparc es
fonamenta en el patrimoni geològic, natural,
històric i monumental, així com en una gamma de productes i serveis turístics que giren
entorn del medi natural.
Aquesta regió tranquil·la, on el temps passa a poc a poc, presenta una enorme diversitat de paisatges genuïns marcats per una
orografia amb unes formacions rocoses que
no es poden contemplar enlloc més, de les
quals les més antigues se situen a la zona
nord, a les valls glacials de la Vall Fosca. A la
zona central i sud, destaquen les grans conques, com són la Conca de Tremp i la d’Àger,
on predominen les roques sedimentàries que
contenen una gran quantitat de fòssils, i que
revelen els canvis d’ambients continental i
marí que han anat succeint al llarg del temps.
Això s’ha descobert gràcies a les nombroses
investigacions paleontològiques que s’han fet
a l’àrea, i que han servit per trobar els fòssils
dels últims dinosaures que van viure a Europa abans de la seva extinció. La diversitat i
quantitat de restes trobades és molt elevada
i contínuament la xifra augmenta amb noves
troballes d’ossos, ous o petjades.
Observant el paisatge, i amb la interpretació
d’un guia, es pot entendre com es van formar
els Pirineus, la unitat de relleu més important
que hi ha al nord-est de la Península Ibèrica,
originada fa entre 85 i 24 milions d’anys.
El Geoparc és un refugi de calma per gaudir
de la vida a l’aire a lliure de moltes maneres:

fent senderisme, cicloturisme o activitats més
extremes com el parapent, l’escalada o el barranquisme. És un espai autèntic i captivador;
amb bon clima, amb bones vies de comunicació i, també, amb qualitat en infraestructures
i serveis turístics.
Conèixer com va ser l’origen de l’univers
també és possible al Geoparc alçant la vista
cap al cel des del Parc Astronòmic del Montsec.
Per les bones condicions ambientals i la baixa
contaminació lumínica, és un lloc excel·lent
per fer observació astronòmica. Així ho confirma la Certificació Starlight atorgada a les
àrees de la serra del Montsec i el Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
CONTACTAR AMB LA GENT, LA CULTURA
I LA GASTRONOMIA
En aquest territori s’hi troben tradicions culturals com les Falles, la festa del foc que dona
inici a l’entrada de l’estiu, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, o la Festa
dels Raiers, que preserva la memòria històrica
i posa en valor un ofici històric del territori.
La gastronomia local és un altre dels elements fonamentals. Ofereix productes autòctons com el corder de la raça local xisqueta i
els productes carnis elaborats com la girella i el
xolís, o les coques de recapte (a base de pa i
verdures). Una altra característica especial són
els vins de muntanya que ofereix la zona i un
conjunt de petits cellers que es poden visitar.
Per acabar aquest viatge en el temps pel
Geoparc Orígens cal fer una immersió en el
territori. Visitar els pobles de pedra i, sobretot, parlar amb la seva gent. Ells us explicaran
històries d’aquesta terra marcada pel relleu,
per les pedres, pel pas de les estacions, pel
respecte a l’entorn... Un territori on les coses
encara es fan com abans.
www.geoparcorigens.cat

Així mateix, vol donar a
la població local un sentit
d’orgull de la regió i enfortir la
seva identificació amb el territori. Ha d’ajudar a estimular la
creació d’empreses locals innovadores, de nous treballs i
cursos de formació d’elevada
qualitat a mesura que es generen noves fonts i oportunitats d’ingressos a través del
geoturisme i, alhora, es protegeixen els recursos geològics
de la zona.
CONTRIBUIR A
ASSOLIR ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

ELS VALORS
DEL GEOPARC
El Geoparc Orígens, en sintonia amb la resta de Geoparcs de la
UNESCO, utilitza el seu patrimoni geològic, en connexió amb
tots els altres aspectes de les àrees naturals i del patrimoni cultural, per crear consciència i divulgar els factors claus
relacionats amb els principals problemes a què s’enfronta la
societat, com ara l’ús sostenible dels recursos naturals, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la reducció dels riscos
relacionats amb els desastres naturals.

El Geoparc Orígens és una eina
de desenvolupament sostenible que aporta una contribució inestimable a la realització
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
marcats per les Nacions Unides amb la voluntat de transformar el món. El 2015 els
líders mundials van adoptar
aquest conjunt d’objectius globals per erradicar la pobresa,
protegir el planeta i assegurar
la prosperitat per a tots com
a part d’una nova agenda de
desenvolupament sostenible.
Cada objectiu té metes específiques que han d’assolir-se
abans del 2030.
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Monestir de Santa
Maria de Gerri
(Gerri de la Sal) /
© AS
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ELS IMPRESCINDIBLES
DEL GEOPARC ORÍGENS
Al Geoparc Orígens les pedres expliquen més de 500 milions
d’anys d’història de la Terra, des del Paleozoic fins al present.
Visitar-lo és connectar amb una natura autèntica i fer un viatge
en el temps. Per conèixer aquesta essència es pot fer a través
d’aquests 10 imprescindibles genuïns.
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Dinosfera (Coll de Nargó) / © Dinosfera

ELS DARRERS
DINOSAURES D’EUROPA
Al Geoparc es troben les restes fòssils dels
últims dinosaures que van viure a Europa
abans de la seva extinció. Això és un fet
únic a Europa, ja que només se’n troben en
aquesta regió i a Romania, al Geoparc Mundial de la UNESCO Hateg.
La diversitat i quantitat de restes trobades
és molt elevada. Contínuament es descriuen
noves espècies a partir de les restes d’ossos,
ous o petjades. Entre ells destaca un espectacular coll fòssil de dinosaure de més de
cinc metres de llarg.

Aquestes restes es poden visitar al MUSEU DE
LA CONCA DELLÀ a Isona i a DINOSFERA al
Coll de Nargó, dos dels museus que formen part
de la xarxa DINOSAURES DELS PIRINEUS.
Cada espai d’aquesta xarxa és una finestra
a un fragment d’aquest passat i, en el seu
conjunt, reconstrueixen aquest món extingit
constituint un veritable museu dels dinosaures
amb sales repartides pel territori. El Museu
de la Conca Dellà trasllada el visitant fins al
període cretaci. Les restes paleontològiques
que es veuen permeten explicar com era
la vida i l’entorn dels dinosaures i com han
arribat fins als nostres dies. A Dinosfera,
en canvi, el visitant descobreix quin és el
coneixement actual que els científics tenen
sobre la reproducció dels dinosaures.
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Des d’aquests centres també es realitzen
visites guiades als jaciments que et permetran passejar pels ambients on fa uns 67 milions d’anys vivien aquests gegants terrestres
i fins i tot tocar algun fòssil real d’aquests
fantàstics animals.

L’ORIGEN DE L’UNIVERS
La serra del MONTSEC, situada al Geoparc,
i el PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES I
ESTANY DE SANT MAURICI són dos dels
millors llocs del món per observar les estrelles,
tant pels seus condicionants meteorològics
com per la baixa afectació de la contaminació
lumínica. Així ho avala la Fundació Starlight,
que ha certificat l’àrea que engloba la serra,
diversos municipis de l’entorn i el Parc com a
Reserva i Destinació Turística Starlight.
Per gaudir d’aquest paradís d’estrelles i entendre com a partir del Big Bang es desencadena la vida, és imprescindible visitar el
CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS
(Àger). Compta amb un espai expositiu (es
pot visitar per lliure), un parc de telescopis
i amb l’Ull del Montsec, que és un planetari
multimèdia amb una cúpula mòbil de 12 metres de diàmetre, on es projecta l’audiovisual
Som Estrelles en 3D i després s’obre la cúpula
per observar el cel real.
El segon element és l’OBSERVATORI ASTRONÒMIC DEL MONTSEC (Sant Esteve
de la Sarga), dedicat a la recerca i la formació universitària en l’àmbit de l’astronomia i
l’astrofísica. Aquest centre compta amb un edifici d’observació, un edifici de serveis i una cúpula que conté el Telescopi Joan Oró. Es tracta
d’un telescopi robòtic de 80 cm de diàmetre,
el més gran i tecnològicament avançat de Catalunya, que es pot controlar des de qualsevol
lloc del món a través de la xarxa Internet. A
més de la recerca científica, al llarg de l’any
programen diverses visites guiades per donar
a conèixer la seva tasca al públic general.
Els dos equipaments formen part del PARC
ASTRONÒMIC DEL MONTSEC.

LA FORMACIÓ DELS PIRINEUS
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Ara fa uns 100 milions d’anys va començar el
xoc entre la placa ibèrica i l’europea que fins
a aquell moment estaven separades pel mar.
La col·lisió va provocar el plegament dels sediments marins i va donar origen als Pirineus.
El procés de formació d’aquesta serralada va
durar uns 80 milions d’anys. La posterior erosió d’aquesta a través de les glaceres, rius i
torrents ha contribuït a esculpir els espec-

taculars paisatges pirinencs, com el congost
de MONT-REBEI o el de COLLEGATS. A la
vegada, ha exposat a la superfície les roques que els geòlegs estudien per descobrir
l’origen dels Pirineus.

AVENTURA A L’AIRE LLIURE
El Geoparc és l’escenari ideal per a la pràctica
d’esports d’aventura amb empreses especialitzades que ofereixen tota mena d’activitats
per terra, aigua i aire que ajuden el visitant a
viure l’emoció de l’esport de forma segura en
un entorn de gran bellesa.
Gràcies a la seva diversitat d’espais naturals, els seus rius, embassaments o estanys,
el territori del Geoparc és ple de racons per
descobrir i compartir amb la família i els
amics. En aquesta diversitat hi ha espectaculars parets verticals per fer escalada i diferents congostos que han estat excavats pels
rius durant milers d’anys, com el de Terradets
i lo Pas Nou, a Vilanova de Meià.
Un univers de senders, itineraris, circuits i rutes senyalitzades pensades per a
l’excursionista amateur o per al senderista
més experimentat, que vol conèixer els racons
més amagats, es desplega al Geoparc. Els
practicants del cicloturisme hi troben també
un paradís gràcies a la seva geografia, la seva
climatologia i els seus paisatges.
L’oferta d’esports d’aire és molt àmplia gràcies a les condicions aerològiques tan excepcionals que s’hi donen. Practicar el parapent,
l’ala delta o fer vols panoràmics en globus
aerostàtic, són algunes de les modalitats que
permeten fer gaudir al visitant de la llibertat
de volar.

LA NATURA MÉS AUTÈNTICA
Endinsar-se a la RESERVA DE BOUMORT és
una manera de lliurar-se a la natura en estat
pur. La fauna salvatge hi imposa la seva llei.
Aquesta reserva alberga la població de cérvol
més important de Catalunya. Se’ls pot veure
durant tot l’any, però el moment més espectacular és l’època de zel (brama), entre mitjan
setembre i mitjan octubre. També destaca per
ser l’únic indret d’Europa on es reprodueixen
les quatre espècies de voltors del continent.
Els fotògrafs els poden observar i fotografiar
des del hide/aguait habilitat.
Dins la reserva es poden fer diverses excursions a peu, amb bicicleta de muntanya i
itineraris guiats en vehicles 4x4. A l’interior
de l’espai protegit es pot pernoctar al refugi
guardat de Cuberes-Casa Miró i en dos refu-
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2. Centre d’Observació de l’Univers (Àger) / © Centre d’Observació de l’Univers. 3. Congost de Mont-rebei / © Jordi
Peró. 4. Vol panoràmic en globus arerostàtic / © Kon-tiki. 5. Ruta BTT pel territori del Geoparc / © Llibert Cases.
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Voltor comú / © Photologistics

gis lliures, així com als pobles de l’entorn, on
hi ha una bona oferta d’allotjaments rurals.
El CASAL DELS VOLTORS, emplaçat a la
Torre de Tamúrcia, a la Terreta, és un punt
d’informació turística i un centre d’interpretació
de les aus carronyaires dels Pirineus. Es troba
ubicat dins la Ruta de la Vall dels Voltors, un
itinerari circular de 31 km que es pot fer en
BTT o en cotxe.

LES GEORUTES

Les georutes són una xarxa de vuit itineraris
autoguiats que permeten visitar els enclavaments geològics més singulars del Geoparc
Orígens i entendre com es van originar, així
com el seu significat i importància.
1. ELS ÚLTIMS DINOSAURES D’EUROPA:
Recorregut per fer a peu i en cotxe que enllaça diferents punts d’interès geològic i paleontològic, com el Museu de la Conca Dellà o
el jaciment de petjades de dinosaure d’Orcau.
2. COLLEGATS VIU I RESPIRA: Ruta circular a peu que permet meravellar-se de la
immensitat del congost de Collegats i les seves llegendes.
3. LA VALL FOSCA, LA VALL DE
L’ENERGIA: Aquest itinerari ressegueix la geologia i mineria per la Vall del riu Flamisell fins a
10 arribar als estanys glacials de la Vall Fosca.
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Georuta El Carrilet al seu pas per l’estany Gento /
© Jordi Peró

4. EMBASSAMENT DE SANT ANTONI:
Ruta a peu o en bicicleta al llarg del Llac de
Sant Antoni, des d’on es poden contemplar les
vistes de Sant Corneli i el Roc de Pessonada.
5. MONT-REBEI: Ruta a peu que transcorre
pel congost de Mont-rebei al llarg d’un corriol
excavat a la roca, a una alçada molt considerable, per damunt de la Noguera Ribagorçana.
6. EL CARRILET: Ruta a peu per l’antic carrilet de l’Estany Gento, que es va utilitzar a
principis del segle XX en la construcció de la
central hidroelèctrica de Capdella. L’inici de la
ruta és a la part superior del telefèric.
7. LA COMA DE MEIÀ: Itinerari circular a
peu amb vistes panoràmiques excel·lents del
Montsec i de la Coma de Meià.
8. EL CINQUÈ LLAC: Ruta circular a peu
de cinc etapes per camins de ferradura i de
muntanya per gaudir d’una de les zones dels
Pirineus més desconegudes i sorprenents.

ELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS
DEL GEOPARC
Al Geoparc es poden seguir els rastres dels primers pobladors humans amb experiències i visites a la COVA DEL TABAC o la ROCA DELS
BOUS que ofereix el centre d’interpretació Espai Orígens a Camarasa.
Avançant en el temps, apareix el llegat romà
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Botigues Museu de Salàs i Centre d’Interpretació
de l’Antic Comerç (Salàs de Pallars)
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Falles (La Pobla de Segur) / © Jordi Peró

de l’antiga AESO (actual Isona) que va ser
una de les ciutats més importants per a la romanització de la Catalunya interior, visitable
a través del Museu de la Conca Dellà a Isona.
A partir d’aquí, el visitant es pot endinsar
en l’època medieval per reviure la història
de comtes i comtesses, de lluites i vassallatges, amb visites guiades a castells com els de
MUR, LLORDÀ i ÀGER.
Saltant de l’Edat Mitjana a l’època contemporània s’aterra a les BOTIGUES MUSEU
SALÀS. La nostàlgia espera el visitant darrere
el taulell d’aquest museu que recupera la vida
dels comerços en els pobles dels Pirineus catalans, recorre la història dels béns de consum
quotidià i de la publicitat i el packaging nacional al llarg d’un segle, entre el 1870 i el 1970.

MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA,
l’explotació promoguda pel dictador Francisco
Franco per extreure urani i construir una bomba nuclear, un projecte que finalment no va
resultar rendible.
A principis del segle XX, la indústria catalana
es veia ofegada per la manca de carbó i calia
trobar una nova energia que assegurés la seva
continuïtat. La força dels rius dels Pirineus va
ser la solució. Al territori del Geoparc s’hi van
construir diverses centrals hidroelèctriques que
van portar la llum a tot Catalunya. Actualment
es poden visitar les de la Torre de Capdella
(Museu Hidroelèctric de Capdella), Camarasa
(Espai Orígens) i Talarn (La Central).

LA MATÈRIA PRIMERA DE LA
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

En aquest territori autèntic s’hi troben tradicions culturals com les FALLES, la festa
del foc que dona inici a l’entrada de l’estiu,
declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO. Aquesta festivitat ancestral consisteix a portar teies amb foc des d’un punt elevat de la muntanya fins al poble quan cau la
nit. Se celebra en diferents localitats dels Pirineus, i al Geoparc es fa anualment a la Pobla
de Segur el dia 17 de juny.
Una altra de les tradicions icòniques és la
FESTA DELS RAIERS, que preserva la me- 11

La mineria va ser un actor econòmic de gran
rellevància en aquest territori i encara avui
es conserven les empremtes d’aquest passat
productiu lligat als recursos naturals. A Gerri
de la Sal es pot descobrir com es produeix la
sal al museu de la CASA DE LA SAL i veure algunes de les antigues salines. Es poden
visitar les MINES DE CASTELL, a través del

TRADICIONS DE FOC I AIGUA

mòria històrica i posa en valor un ofici històric del territori. Dècades enrere, els raiers
baixaven la fusta dels arbres dels Pirineus
pels rius Noguera Pallaresa i Segre per fer-la
arribar a les grans ciutats. Aquesta és una
antiga professió que se segueix commemorant avui a les localitats de la Pobla de Segur,
a principis de juliol, i de Coll de Nargó, a mitjans d’agost.

ELS SABORS DEL GEOPARC
La gastronomia local del Geoparc ofereix una
àmplia varietat de productes que formen part
de la dieta mediterrània com l’oli, les fruites i
verdures, o el vi. A més, cal destacar el corder de la raça local xisqueta i els productes
carnis elaborats com la girella o el xolís, i les
coques de recapte (a base de pa i verdures).
Finalment, es pot conèixer la varietat i importància de plantes aromàtiques al PARC DE
LES OLORS DE CLAVEROL.
Els àpats al Geoparc es poden acompanyar
amb els vins de muntanya que ofereix la zona. El
territori compta amb un conjunt de petits cellers
que es poden visitar. Alguns dels vins s’elaboren
a la mateixa roca mare o inclouen imatges de
fòssils en les seves etiquetes com a homenatge
al ric patrimoni paleontològic de la zona.
La majoria dels productes agroalimentaris
i restaurants de la zona són promocionats
per la marca de qualitat local AL TEU GUST,
que té l’objectiu de preservar els productes tradicionals, dinamitzar l’economia local i la conservació dels paisatges agrícoles.
L’associació APAT PALLARS JUSSÀ també
dona impuls a la comarca amb la promoció
dels diferents recursos de què disposa i ofereix paquets turístics.
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Girella / © Casa Badia - Al Teu Gust

L’EPICENTRE, CENTRE DE
VISITANTS DEL GEOPARC
Espai on s’expliquen els valors del
patrimoni cultural i natural del Geoparc
Orígens: geologia, dinosaures, cel fosc,
voltors, cultura i històries.
Passeig del Vall, 13. Tremp
Tel.: 973 653 470
epicentre@pallarsjussa.cat
www.pallarsjussa.net
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Festa dels Raiers (Coll de Nargó) / © Raiers de
Nargó
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Conjunt Modernista
Casa Mauri (la Pobla
de Segur) / © AS

L’ASSOCIACIÓ GEOPARC

ELS ORÍGENS
DEL GEOPARC
QUÈ ÉS UN GEOPARC

Els Geoparcs són àrees geogràfiques unificades on els espais i paisatges d’importància geològica internacional es
gestionen amb un concepte holístic de protecció, educació
i desenvolupament sostenible.
Els Geoparcs són una eina de desenvolupament sostenible en benefici de la població local. A més, són territoris
d’excel·lència, ja que estan sotmesos a revalidacions qua14 driennals amb un elevat nivell d’exigència.

El Geoparc Orígens és el resultat
d’un procés que va implicar diversos actors transversals del territori. Ha comptat i compta amb
la participació efectiva dels seus
agents clau, tant les institucions
públiques com el sector privat,
acadèmic i les associacions locals. Aquest fet reflecteix el procés social des de baix cap a dalt
propi del Geoparc.
Per a la gestió del Geoparc Orígens es va constituir el 15 de
setembre del 2015 l’Associació
Geoparc. La formen els municipis d’Abella de la Conca, Àger,
Baix Pallars, Camarasa, Castell
de Mur, Coll de Nargó, Conca de
Dalt, Gavet de la Conca, Isona i
Conca Dellà, La Pobla de Segur,
Llimiana, Salàs de Pallars, Sant
Esteve de la Sarga, Sarroca de
Bellera, Senterada, Talarn, Torre
de Capdella, Tremp i Vilanova de
Meià, juntament amb els consells
comarcals del Pallars Jussà i la
Noguera. Aquesta Associació garanteix la governabilitat i la capacitat de desenvolupar el territori.

ELS GEOPARCS
MUNDIALS DE LA
UNESCO
Els Geoparcs són àrees geogràfiques delimitades on els
paisatges i llocs de rellevància geològica internacional
són gestionats seguint un concepte holístic de protecció,
educació i desenvolupament sostenible.

Un Geoparc Mundial de la
UNESCO utilitza el seu patrimoni geològic, en connexió
amb tots els altres aspectes de
les àrees naturals i del patrimoni cultural, per crear consciència i divulgar els factors claus
relacionats amb els principals
problemes a què s’enfronta la
societat, com ara l’ús sostenible dels recursos naturals, la
mitigació dels efectes del canvi
climàtic i la reducció dels riscos relacionats amb els desastres naturals.
Els Geoparcs Mundials de
la UNESCO donen a la població local un sentit d’orgull i
identificació amb el seu territori. S’estimula la creació
d’empreses locals innovadores, de nous treballs i cursos de
formació d’elevada qualitat a
mesura que es generen noves
fonts i oportunitats d’ingressos
a través del geoturisme i, alhora, es protegeixen els recursos geològics de la zona.
Els Geoparcs se centren en
10 àrees d’interès i alhora
contribueixen a complir els
Objectius de Desenvolu-

pament Sostenible.
Els Geoparcs són figures de
qualitat d’elevada exigència i
són sotmesos a revalidacions
quadriennals per assegurar
que segueixen aquests criteris d’excel·lència. Els resultats
d’aquestes revalidacions poden ser targeta verda —renovació per 4 anys— targeta
groga —dos anys per realitzar
les millores recomanades—,
targeta vermella —expulsió
de la xarxa—.
La figura de Geoparcs es
gesta l’any 2000 amb la creació de la Xarxa Europea de
Geoparcs (EGN). La van formar 4 espais naturals: la
Reserva Geològica de l’Alta
Provença a França; el Museu
d’Història Natural del Bosc
Petrificat de Lesbos a Grècia;
Geoparc Vulkaneifel a Alemanya, i el Parc Cultural del
Maestrat a Espanya.
L’any 2004 es crea la Xarxa Mundial de Geoparcs
(GGN) amb la incorporació de
territoris d’arreu del món a la
xarxa Europea. Proporciona
una plataforma de coopera-

ció i intercanvi entre experts
i professionals en matèria de
patrimoni geològic a escala
mundial.
Des de novembre del 2015,
els Geoparcs Mundials de
la UNESCO formen part del
“Programa Internacional
de Geociències i Geoparcs”
(IGGP) de la UNESCO. Aquest
Programa facilita la cooperació internacional entre territoris en l’àmbit del desenvolupament sostenible relacionat
amb el patrimoni de les Ciències de la Terra.
A través de l’IGGP, els
territoris aspirants presenten
la
seva
candidatura
a
la
UNESCO
com
l’única
Organització de les Nacions
Unides amb un mandat en
les Ciències de la Terra, per a
ser designats com “Geoparcs
Mundials de la UNESCO”.
L’any 2019 la Xarxa Mundial inclou 147 Geoparcs en
41 estats membres, nombre
que canvia anualment. Es pot
consultar la informació de la
Xarxa Mundial de Geoparcs en
el següent enllaç.
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COM
S’HI ARRIBA
La xarxa de comunicacions terrestres, aèries i ferroviàries
del Geoparc Orígens és àmplia i s’hi pot arribar per carretera,
amb tren o amb avió.
EN TREN
L’opció més sostenible per arribar al Geoparc
Orígens és amb tren. El viatger que esculli
aquest mitjà de transport per desplaçar-se en
molts casos l’haurà de combinar amb transport terrestre (cotxe o transport públic) fins a
la seva destinació.
Des de Barcelona, Tarragona, Saragossa i Madrid Renfe té connexions de tren (també d’AVE)
fins a Lleida, on és necessari fer transbord per
agafar la línia Lleida-La Pobla de Segur.
Una segona alternativa per arribar-hi són els
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
a través de la línia Lleida-La Pobla de Segur.
Aquests traçats ferroviaris tenen diferents
parades dins l’àrea del Geoparc (Àger, Sant
Llorenç Montgai, Cellers, Puigcercós o Salàs,
Tremp i la Pobla de Segur).
Per a més informació:
Renfe: www.renfe.com/CA/viajeros/index.
html
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya:
www.fgc.cat
PER CARRETERA
Existeixen diferents carreteres principals i ràpides que permeten l’accés en cotxe i moto al
Geoparc Orígens.
Des de la ciutat de Barcelona la via d’accés
més
ràpida fins a l’Epicentre, el centre de vi16

sitants del Geoparc, és a través de l’A-2 fins
a la sortida 517, i després continuar cap a
Tremp per la C-74.
Una important ruta transversal que connecta
el Geoparc amb la resta del territori espanyol
és l’A-2 fins a Lleida. Des de la capital del
Segrià es pot seguir per la C-12, la C-13 o
la C-14, depenent de les zones de destí del
Geoparc. Des de la zona del llevant valencià la
via d’accés principal és l’AP-7 fins a l’Ampolla
i després seguir per la C-12. Des del nord
de la Península, la principal via de connexió
és l’AP-68 (que connecta amb l’AP-2) fins a
Lleida també per agafar la C-12.
Hi ha l’opció de desplaçar-se en transport
públic per arribar fins al Geoparc a través de la
xarxa d’autobusos interurbans que connecten
les comarques entre sí.
EN AVIÓ
Pel que al transport aeri, Catalunya compta
amb el gran aeroport comercial de Barcelona-El Prat. Hi operen companyies nacionals
i internacionals, companyies de baix cost i
vols xàrter.
Aquesta és la via d’arribada més utilitzada
pels visitants que procedeixen de destinacions internacionals allunyades.
Per a més informació:
Aeroport Barcelona-El Prat: www.aena.es/
csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona

Tres dels objectius principals del Geoparc Orígens són el
foment de la conservació, la investigació científica i la
divulgació del patrimoni geològic del territori. Per la seva
riquesa geològica és una destinació ideal per realitzar-hi
cursos escolars i universitaris vinculats a les Ciències de la
Terra que requereixen experiència en treballs de camp.

El Geoparc Orígens ha estat font de recerca
científica a nivell internacional per a moltes
empreses, universitats i institucions de diferents branques de les Ciències de la Terra des
de fa més de 100 anys.
Això és així, ja que el Geoparc Orígens ofereix
en relativament pocs quilòmetres una diversitat
d’ambients que fan d’aquesta una destinació
científica on els investigadors poden estudiar:
• L’evolució de la vida amb importants
jaciments paleontològics, on destaquen
restes d’ossos, ous i rastres de dinosaures
i d’altres éssers vius anteriors i posteriors
a aquests gegants.
• Les estructures que van formar els
Pirineus, l’aprofitament dels recursos
hidràulics i miners, o escenaris geològics
que ajuden a comprendre la formació de
dipòsits d’hidrocarburs.
• L’univers, les galàxies i els exoplanetes, gràcies al telescopi Joan Oró, el
més gran de Catalunya.
• L’origen dels humans amb els jaciments arqueològics que permeten docu-

mentar l’ocupació humana d’aquest territori des de fa 200.000 anys.
• Els sòls, que reflecteixen la diversitat
de roques mare o l’evolució dels climes i
la interacció dels humans, amb un Centre
d’Interpretació de Sòls dels Pirineus
vinculat a l’ICGC.
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EL GEOPARC ORÍGENS:
UN MUSEU
A L’AIRE LLIURE

EDUCACIÓ
Aquest vessant de recerca científica es complementa amb una oferta diversa de programes d’educació i joventut dissenyats per
complir amb els objectius d’aprenentatge
dels educadors, inspirar els participants i
crear connexions significatives amb la Xarxa Mundial de Geoparcs i el territori. Abasta
tots els nivells educatius des de primària fins
a nivell universitari i acadèmic i , alhora, serveix com a laboratori a l’aire lliure per a la
seva formació.
En aquest sentit existeixen al territori l’Entorn
d’Aprenentatge de Tremp, que ofereix un
seguit d’activitats vinculades amb les Ciències 17

1. Telescopi Joan
Oró a l’Observatori
Astronòmic del
Montsec (Sant Esteve
de la Sarga) / © AS.
2. Excavació al
jaciment de PInyes
(Coll de Nargó) /
© Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont.
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de la Terra i el Camp d’Aprenentatge
de la Noguera, centrat més en temes
de prehistòria i història.
A través del Centre de Recursos
Pedagògics del Pallars Jussà, el
Geoparc ofereix la maleta didàctica
“Un Geoparc de Pel·lícula”, que
conté diferents activitats manipulatives que permeten apropar els alumnes de Cicle Superior de Primària i
ESO al patrimoni del Geoparc.
També posa a disposició dels estudiants de Batxillerat una proposta
de Treballs de Recerca per fer la
seva recerca sobre temes d’interès
del Geoparc, amb la tutorització
d’experts del territori.
A nivell universitari, ofereix la tutorització de pràctiques en empresa, de
Treballs de Fi de Grau i Treballs
de Fi de Màster.
La implicació del Geoparc en projectes educatius és transversal, i també
col·labora de manera activa en field
trips especialitzats i en diversos cursos organitzats al territori, com són
els de la Universitat d’Estiu de Lleida, i en la realització d’un Camp de
Treball Internacional, que el 2020
arriba a la seva vuitena edició.
Durant tot l’any des del Geoparc es
promouen activitats divulgatives per
a tots els públics que s’anuncien i es
promouen a través dels canals de di18 fusió del Geoparc.
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ADRECES D’INTERÈS
MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
GEOPARC

EQUIPAMENTS
•

Epicentre, Centre de Visitants del Geoparc

•

Estació d’Esports i Natura al Pirineu

•

Museu de la Conca Dellà

•

Dinosfera, centre paleoambiental

•

Centre d’Interpretació del Montsec-Meià

•

Parc Astronòmic del Montsec (PAM)

•

Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç i
Botigues Museu

•

Ajuntament d’Abella de la Conca

•

Ajuntament d’Àger

•

Ajuntament de Baix Pallars

•

Ajuntament de Camarasa

•

Ajuntament de Castell de Mur

•

Ajuntament de Coll de Nargó

•

Ajuntament de Conca de Dalt

•

Ajuntament de Gavet de la Conca

•

Museu Hidroelèctric de Capdella

•

Ajuntament d’Isona i Conca Dellà

•

Museu i Casa de la Sal

•

Ajuntament de la Pobla de Segur

•

Espai Patrimonial La Central de Talarn

•

Ajuntament de Llimiana

•

Espai Orígens

•

Ajuntament de Salàs de Pallars

•

Casal dels Voltors

•

Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga

•

La Masieta de Mont-rebei

•

Ajuntament de Sarroca de Bellera

•

Ajuntament de Senterada

INSTITUTS DE RECERCA I
ENTITATS COL·LABORADORES

•

Ajuntament de Talarn

•

Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya

•

Ajuntament de la Torre de Capdella

•

Institut Català de Paleontologia

•

Ajuntament de Tremp

•

•

Ajuntament de Vilanova de Meià

Institut Català de Paleontologia Humana i
Evolució Social

•

Consell Comarcal del Pallars Jussà

•

Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic
de la Prehistòria

•

Consell Comarcal de la Noguera
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•

Universitat de Lleida

•

Universitat Autònoma de Barcelona

•

Universitat de Barcelona

•

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa

•

Fundació Catalunya – La Pedrera

•

Fundació Arnau Mir de Tost

•

Al Teu Gust, aliments del Pallars

•

Vine al Pallars, viu Jussà

•

APAT

•

Associació Marques de Pastor

EMPRESES AMB CONVENI
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•

Franch Tours - Franch Geology

•

Outdoor Adventour

•

Casa Fasèrsia

•

El Cinquè Llac

•

Eureka SGN

•

Globus Kon-Tiki

•

Hotel Terradets

•

Salvatgines

•

Zenith Aventura

•

Badia Xarcuters

•

Cal Portalé

•

El Vinyer

•

Sauvella

•

Vila Corona

•

Akarona, taller tèxtil

•

Artetu

•

Quiosc Gallery

Activitat guiada pel
Geoparc Orígens /
© Carles Aguilar

CONTACTE
Orígens UNESCO Global Geopark
Plaça de la Creu, 1
25620 Tremp (Lleida)
+34 973 651 088 / +34 636 868 713
info@geoparcorigens.cat
www.geoparcorigens.cat

+34 636 868 713

@GeoparcOrigens
@GeoparcOrigens
Geoparc Orígens

Entitats col·laboradores:
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@GeoparcOrigens

21

