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El conseller Huguet inaugura l’Espai 
d’Atenció Turística (EAT) del Pallars 
Jussà, un equipament que ofereix història, 
cultura, patrimoni i gastronomia al voltant 
de la figura d’Arnau Mir de Tost  

 
• El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, J osep 

Huguet, acompanyat del director dels Serveis Territ orials  del 
Departament a l’Alt Pirineu i Aran J.Moisès Gonzàle z, ha 
inaugurat avui aquest equipament turístic, instal·l at a l’antic 
Centre Integral de Telecomunicacions Avançades, a T alarn.  

 
• En el marc de la inauguració, el conseller ha desta cat “el 

potencial de la comarca del Pallars Jussà com a pol  d’atracció 
turística” i ha assenyalat que cal apostar per “ la singularitat 
del territori, el turisme de la identitat i la inno vació ”.  

 
• Coincidint amb la inauguració, el conseller ha sign at convenis 

de col·laboració amb els Ajuntaments de Talarn, Con ca de 
Dalt, Isona i Conca Dellà, la Pobla de Segur, Salàs  de Pallars i 
la Torre de Cabdella, per promocionar els recursos turístics 
intangibles de la zona. 

 
• Talarn potenciarà la figura d’Arnau Mir de Tost com  a recurs 

intangible per promocionar el turisme al voltant de l Pirineu 
Comtal, mentre Torre de Cabdella, Conca de Dalt, Sa làs de 
Pallars i la Pobla de Segur posaran en valor els se us 
intangibles vinculats a la temàtica del Pallars Nos tàlgic, en el 
context històric de la Febre d’Or, Catalanisme i An arquisme 
(1875-1930). Així mateix, Isona i Conca Dellà impul sarà el 
turisme a través del seu patrimoni paleontològic vi nculat a 
l’època dels Darrers Dinosaures d’Europa.  

 
Divendres, 13 d’agost de 2010.– El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, 
Josep Huguet, —acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a 
l’Alt Pirineu i Aran, J.Moisès Gonzàlez— ha inaugurat avui a Talarn l’Espai d’Acollida 
Turística (EAT) del Pallars Jussà. Aquest equipament turístic, ubicat a les 
instal·lacions de l’antic Centre Integral de Telecomunicacions Avançades (CITA), 
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ofereix informació sobre visites, allotjaments, activitats i oferta complementària, i 
alhora recupera la importància cultural del territori a partir d’una exposició permanent 
al voltant de la figura d’Arnau Mir de Tost, a més d’oferir una aproximació al territori a 
través de la seva gastronomia.  
 
Durant la inauguració —que ha comptat també amb la participació de l’alcalde de 
Talarn, Antoni Cirera; del president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Xavier 
Pont; i del coordinador territorial a l’Alt Pirineu i Aran del Departament de Governació 
i Administracions Públiques, Josep Maria Ardanuy i Tarrat— el conseller ha destacat 
“el potencial de la comarca del Pallars Jussà com a  pol d’atracció turística” i 
ha assenyalat que cal apostar per “la singularitat del territori, el turisme de la 
identitat i la innovació ”. 
 
Segons el conseller Huguet, “cal innovar, en tots els aspectes, mostrar les 
nostres originalitats i oferir productes i serveis de qualitat, com ho farà aquest 
espai”  i ha apuntat que per dur a terme aquest objectiu, cal potenciar la 
“col·laboració entre el sector privat i l’Administr ació”.   
 
Aquest nou equipament, per tal de respondre a la voluntat de ser un punt 
d’informació turística en el sentit ampli de la paraula, ofereix —a més d’un espai 
d’exposició permanent (dedica a Arnau Mir de Tost i al Pirineu Comtal)—, un espai 
de degustació gastronòmica, un espai de Botiga Ecològica i una zona d’exposició i 
venda d’artesania pirinenca.  
 
Convenis amb Talarn, la Pobla, Conca de Dalt, Isona  i Conca Dellà, Torre de 
Cabdella i Salàs de Pallars per posar en valor els seus “intangibles” 
 
Coincidint amb la inauguració, el conseller ha signat convenis de col·laboració amb 
els alcaldes de Talarn, Antoni Cirera i Mir; de Conca de Dalt, Martí Cardona i 
Rocafort; d’Isona i Conca Dellà, Antoni Grasa i Fàbrega; de la Pobla de Segur, Lluís 
Bellera i Juanmartí; de Salàs de Pallars, Francesc Borrell i Grau; i de la Torre de 
Cabdella, Josep Maria Dalmau i Gil, per promocionar els seus recursos turístics 
intangibles, d’acord amb el que estableix el Pla d’Implementació i el Catàleg de 
Recursos Intangibles de Catalunya, impulsat pel Departament.  
 
D’acord amb aquests convenis signats, el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, i el municipi de Talarn col·laboraran en la promoció del recurs intangible 
associat a la figura d’Arnau Mir de Tost com a eix per potenciar el turisme al voltant 
del Pirineu Comtal, en el context de històric de Naixement de Catalunya.  
 
De la seva banda, els municipis de Torre de Cabdella, Conca de Dalt, Salàs de 
Pallars i la Pobla de Segur —d’acord amb el que estableixen els respectius 
convenis— posaran en valor els seus intangibles vinculats a la temàtica del Pallars 
Nostàlgic, en el context històric de la Febre d’Or, Catalanisme i Anarquisme (1875-
1930). Concretament, el Pla d’Implementació de Recursos Intangibles de Catalunya, 
identifica a la Conca de Dalt, el recurs turístic intangible al voltant del Museu dels 
Raiers, mentre que associa el municipi de la Pobla de Segur amb l’intangible turístic 
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de la Casa Mauri i la fàbrica de licors Portet. De la seva banda, i també dins la 
temàtica del Pallars Nostàlgic, el Pla localitza a Salàs de Pallars el recurs intangible 
de les Botigues-Museu de Salàs i a la Torre de Cabdella el del Museu Hidroelèctric i 
la Central Hidroelèctrica.  
 
Així mateix, el Departament i Isona i Conca Dellà col·laboraran per impulsar el 
turisme a través del seu patrimoni paleontològic. Aquest municipi compta amb un 
important patrimoni de l’època dels Darrers Dinosaures d’Europa, que es posarà en 
valor a través del recurs turístic intangible (identificat pel pla) que formen el Museu 
de la Conca Dellà, el parc Cretaci i altres recursos paleontològics.  
 
El marc: el Pla d’Implementació i el Catàleg de Rec ursos Turístics Intangibles 
de Catalunya 
 
A banda dels 6 convenis subscrits avui, el Departament, a través de la Direcció 
General de Turisme, ha firmat ja altres 12 convenis de col·laboració en matèria 
d’intangibles amb diferents municipis catalans. A banda dels subscrits avui, Alins, 
Baix Pallars, Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Pont de Suert, Vilabertran, Vilajuïga, Calella, 
Estartit, Tarragona, l’Espluga de Francolí i Montblanc. 
 

Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla d’Implementació dels Recursos 
Turístics Intangibles de Catalunya, que ha impulsat el Departament i que identifica  
prop de 2.000 recursos intangibles arreu de Catalunya,  tots ells amb potencial de 
ser posats en valor turístic.  

La realització del Pla i també del Catàleg de recursos turístics intangibles de 
Catalunya s’emmarca en del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010, que 
ha impulsat el Departament a través de la Direcció General de Turisme, i que és el 
resultat de tres anys de treball en el qual hi han col·laborat diversos equips 
interdisciplinars i prop una cinquantena d’especialistes.  

En aquest sentit, la iniciativa té la voluntat de d’esdevenir un instrument útil, que 
impulsi la creació de productes turístics de referència, que sigui capaç d’integrar les 
ofertes disperses i consolidar la posició de Catalunya com a destinació turística 
integral de qualitat. D’aquesta manera  es pot multiplicar de forma exponencial 
l’oferta del país en el camp del turisme cultural, tan de cara al turisme domèstic com 
respecte al turisme internacional. El Departament ha editat uns 500 exemplars 
d’aquest Pla, que també es pot consultar a través del web del Departament 

 

 


