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SOLSONÈS SOCIETAT

Grallers i geganters en la festa celebrada a Vallmanya

L’ARADA

Alguns dels capgrossos que van participar a la trobada

L’ARADA

L’Associació de Turisme de la
Vall de Lord centrarà bona part
dels esforços d’aquest exercici a
potenciar els miradors per ex-
plotar un dels actius més valorats
de la zona: el paisatge. A banda de
fer difusió dels cinc miradors
existents a diferents cims, l’entitat
ha previst construir-ne dos de
nous: un a cap de Balç i un altre
a la rasa de coll de Port. 

El nou vicepresident de l’asso-
ciació, Txema Marcos, explica
que una de les principals accions
prevista per la junta «és fer que el
paisatge de la vall de Lord provo-
qui els nostres visitants», i la mi-
llor manera de fer-ho és «que el vi-
sitant el percebi com un senti-
ment». D’aquesta manera, «cre-
iem que la millor eina per fer-ho
són els miradors».

Marcos recorda que la vall «ja
té un bon nombre de miradors»,
com són el del tossal de la Creu
del Codó, el del Querol, el del san-
tuari de Lord (on s’uneixen pai-
satge i espiritualitat), el del padró
dels Quatre Batlles (balcó privi-
legiat cap al Pirineu) i el del cim

de la serra del Verd. A més, se n’hi
afegiran dos de nous, que es cons-
truiran a la rasa de coll de Port i al
cap de Balç. Paral·lelament, s’e-
ditarà un fulletó que potenciarà
aquest projecte, que té un pres-
supost de 5.000 euros. 

La junta, presidida per Ricard
Devés i parcialment renovada,
considera, d’altra banda, que la
comunicació és bàsica, i per això
«els fullets, la web i la resta de ma-
terial publicitari s’unificaran amb
criteris gràfics turísticament in-
novadors». Aquest és, doncs, un
altre dels reptes que l’entitat té al
davant. Enllestir els treballs del
camí turístic que, seguint el Car-
dener, comunicarà Sant Llorenç
de Morunys amb la Coma i la Pe-
dra (que té el suport de la Dipu-
tació de Lleida) també figura en-
tre les actuacions de l’ens que
aglutina el sector turístic dels tres
municipis de la vall de Lord. 

L’Associació de Turisme, a més
a més, «i com no pot ser d’altra
manera», continuarà col·labo-
rant en l’organització de les dife-
rents fires i festes de la vall de
Lord. 

D. P. | SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Turisme de la Vall de
Lord veu en el paisatge
un element clau per
atraure visitants

L’associació potenciarà els cinc miradors
de la zona i en construirà dos de nous


ARXIU/CLÀUDIA SÀNCHEZ

Entre les accions que s’han
dut a terme els darrers mesos, i
que es van posar damunt la tau-
la en la darrera assemblea gene-
ral de l’associació, hi ha la millo-
ra i dinamització del ramal del
Camí dels Bons Homes que cre-
ua la vall de Lord seguint el Car-
dener. Fonts de l’Associació de
Turisme expliquen que també

s’ha col·laborat amb diferents es-
deveniments, com la Challenge
del Port del Comte (trobada de
professionals de la neu), i la tro-
bada de caps de Minyons Escoltes
i Guies de la Catalunya Central. Pa-
ral·lelament, l’entitat ha col·labo-
rat amb el Centre de BTT Solsonès-
Vall de Lord en l’organització de di-
ferents esdeveniments. 

La renovada junta de l’Associa-

ció de Turisme és presidida per Ri-
card Devés. El seu equip l’integren
tant persones amb experiència en
la gestió de l’entitat com noves
incorporacions provinents de l’em-
presariat turístic de la vall. A més,
en formen part com a vocals un re-
presentant polític dels tres muni-
cipis de la vall de Lord: Sant Llo-
renç de Morunys, Guixers i la
Coma i la Pedra.  

D. P. | LA COMA I LA PEDRA

Enllestida la millora del Camí dels Bons Homes

El Trampolí Emprenedor del
Solsonès ha creat un bloc per tal
que els usuaris puguin consultar
l’agenda i l’oferta formativa unifi-
cada de totes les entitats que for-
men part del projecte (Consell
Comarcal, CTFC, Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya
Central i Cedricat). El nou espai a
la xarxa és senzill i intuïtiu i, a part
de les seccions de contacte i notí-
cies, disposa d’una secció de pre-
guntes més freqüents. El trampo-
lí consisteix en la unificació en un
mateix espai dels serveis de suport
a l’emprenedoria al Solsonès. 

REDACCIÓ | SOLSONA

El Trampolí del
Solsonès crea un
bloc de suport a
l’emprenedoria

L’associació L’Arada ha fet un
inventari de gegants i capgrossos
del baix Solsonès, que ha posat a
la venda. Aquest recull neix de la
motivació i del camí ja iniciat en el
marc de la recuperació de la cul-
tura popular i gegantera dels mem-
bres de l’Associació Cultural de
Vallmanya i de veïns d’aquest nu-
cli de Pinós, així com del projecte
Actua, coordinat per L’Arada. 

Els impulsors de la publicació
remarquen que les més de cin-
quanta figures que hi ha en aques-
ta zona del Solsonès signifiquen
una important aportació per a l’i-
maginari i cultura popular. La im-
portància del projecte rau, a més

i de manera especial, en el procés
de construcció, en el qual hi ha
participat una gran majoria del po-
ble, que hi seguirà col·laborant
en les festivitats, en què es lluiran
aquests elements folklòrics. 

La presentació de l’inventari es
va celebrar el dissabte 8 de juny a
Vallmanya, amb la primera mos-
tra de gegants i capgrossos del
baix Solsonès. La jornada festiva va
anar acompanyada d’una ballada
popular a càrrec de les colles de
grallers de Vallmanya, Torà i els Ca-
nyacrec de Sanaüja. També hi van
participar els capgrossos de Mont-
major. En el marc d’aquesta festa
es van presentar els nous cap-
grossos, el Voliac de Torà i el de Sa-
naüja, encara per batejar. El mes-
tre geganter Joan Costa i Joan
Bonsfills, de l’Associació Cultural
de Vallmanya, van explicar els ob-
jectius i la filosofia de l’inventari.
L’acte es va celebrar al nucli de Vall-
manya. 

REDACCIÓ | PINÓS

El projecte neix de la
motivació per recuperar
cultura popular i gegantera
de veïns de Vallmanya



L’Arada inventaria els 50
gegants i capgrossos del
baix Solsonès

C. Ramon Martí, 49. 08510 Roda de Ter.
Tel. 93 854 11 69 - Fax. 93 850 04 78
e-mail: girbau@girbauconsulting.com

- Termenals, cadastre i registre.
- Valoracions, informes i plànols.
- Adaptació al benestar animal.
- Projectes agroindustrials.
- Plans forestals i cinegètics.
- Instal·lació de calderes de biomassa.
- Venda de finques.
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GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal

www.girbauconsulting.com

El mirador del Querol, al port del Comte, el dia de la seva inauguració, el 2009


