
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  
Oficina de Premsa 

 
 Comunicat de premsa  

 

  1

 
 
El Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, impulsarà un centre d’informació 
turística al Pallars Jussà, dedicat a la 
figura d’Arnau Mir de Tost  
 

 
 El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha 

anunciat avui a Talarn que el Departament destinarà 200 mil euros a 
aquest equipament turístic que entrarà en funcionament el proper mes 
d’agost al Centre d’Integració i Telecomunicacions Avançades (CITA), 
amb l’objectiu promocionar l’oferta turística, cultural i gastronòmica de 
la comarca del Pallars Jussà. 

 
 Aquest centre comptarà  amb un punt d’informació turística, una 

agrobotiga on es podran degustar i adquirir productes típics de la zona, 
un espai  de museïtzació que girarà al voltant de la figura d’Arnau Mir de 
Tost i dels Castells de Frontera, alhora que també comptarà amb una 
zona d’exposició i venda d’artesania pirinenca. 

 
 
 Entorn a aquest personatge històric, el conseller Josep Huguet  presenta 

també avui al Castell de Llordà, a Isona,  la Ruta Arnau Mir de Tost que 
proposa una recorregut pel Castell i Col·legiata de Sant Pere d’Àger, el 
Castell de Mur i Col·legiata de Santa Maria de Mur, i el Castell Palau 
Residencial de Llordà, tres punts d’interès històric del llegat d’Arnau Mir 
de Tost. 

 
 
Divendres, 2 de juliol de 2010.-  El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
impulsarà un centre d’informació turística al Pallars Jussà, dedicat a la figura d’Arnau 
Mir de Tost. El conseller d’Innovació Universitats  i Empresa, Josep Huguet, 
acompanyat del director dels serveis territorials del Departament a l’Alt Pirineu i 
Aran, Moisés Gonzàlez, ha anunciat avui a Talarn que el Departament destinarà 
200.000 euros a aquest equipament turístic que entrarà en funcionament, en una 
primera fase, el proper  mes d’agost al Centre d’Integració i Telecomunicacions 
Avançades (CITA), amb l’objectiu promocionar l’oferta turística, rural, cultural i 
gastronòmica de la comarca del Pallars Jussà. 
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En el marc de la visita que ha realitzat avui a les obres d’aquest centre, el conseller 
Josep Huguet ha explicat que l’equipament comptarà amb un punt d’informació 
turística, una agrobotiga on es podran degustar i adquirir productes típics de la zona, 
un espai  de museïtzació que girarà al voltant de la figura d’Arnau Mir de Tost i dels 
Castells de Frontera, alhora que també comptarà amb una zona d’exposició i venda 
d’artesania pirinenca. Segons el conseller “el Pallars Jussà cada vegada  està 
més convençut del seu potencial per esdevenir un pol d’atracció turística”. 
D’aquesta manera amb aquest projecte es vol  impulsar la diversificació de 
l’economia d’aquesta zona, vetllant per un major potencial del turisme i de la resta de 
àmbits de producció i d’atenció al visitant que requereix la restauració, l’agricultura  o 
la ramaderia de proximitat. 
 
Promoció dels recursos intangibles del Pallars Jussà 
 
En aquesta visita al Pallars Jussà, el conseller Josep Huguet ha mantingut una 
reunió de treball amb el president del Consell, Xavier Pont, l’alcalde de Tremp i 
delegat del Govern al Pirineu, Victor Orrit, l’alcalde d’Abella de la Conca, Julià Sala, 
l’alcalde de Torre de Capdella, Josep Dalmau, l’alcalde d’Isona, Antoni Grasa, 
l’alcalde de Talarn, Antoni Cirera, i un representant de l’Ajuntament de la Conca de 
Dalt. En aquest a trobada s’ha acordat col·laborar conjuntament amb els diversos 
municipis per promocionar els recursos intangibles de la zona i dotar-los de valor 
turístic.  
 
En aquest sentit el Departament ha signat dos convenis de col·laboració amb els 
ajuntaments de Vilabertran i Vilajuïga per tal de promoure la posada en valor dels 
recursos turístics intangibles associats al CAT de Vilajuïga i al conjunt monumental 
de Vilabertran. Ambdós projectes s’emmarquen en un pla d’actuacions turístiques de 
gran abast, que identifica prop de 2000 recursos intangibles a Catalunya, que poden 
ser posats en valor turístic. 
 
 
Ruta Arnau Mir de Tost 
 
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet , acompanyat director 
dels serveis territorials del Departament a Lleida, Vidal Vidal, i el delegat del Govern 
a Lleida, Miquel Pueyo,  presenta també avui a Isona, a la comarca de la Noguera, la 
Ruta Arnau Mir de Tost. El Consorci del Montsec  conjuntament amb el Departament 
han impulsat aquesta ruta que proposa un recorregut pel Castell i Col·legiata de Sant 
Pere d’Àger, el Castell de Mur i Col·legiata de Santa Maria de Mur, i el Castell Palau 
Residencial de Llordà, tres punts d’interès històric del llegat d’Arnau Mir de Tost.  
 
Aquesta figura històrica va deixar un important llegat patrimonial en diferents punts 
d’aquest territori, més de 30 castells de diversa tipologia, nombroses esglésies i 
extenses possessions agràries.  
 
 


