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1) Introducció
La meva voluntat d’elaborar una guia turística del Pla d’Urgell neix per la necessitat
que té aquesta comarca per donar a conèixer les seves potencialitats envers a
l’incipient turisme rural que assola aquestes terres.
El turisme rural sempre ha estat present a la comarca, tot i que d’una manera
molt tímida. Amb la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana s’ha recuperat el
principal atractiu de la comarca, i per consegüent, el principal recurs turístic. Aquest
fet ha comportat que alguns hi hagin vist una oportunitat de negoci, recuperant les
masies i convertint-les en allotjaments rurals, o aprofitant el seu hobby per
comercialitzar-lo. En definitiva, la comarca del Pla d’Urgell compta amb una àmplia
oferta turística, ajustada a les seves necessitats, que cal que sigui gestionada perquè
la gent que ens visita pugui gaudir plenament del patrimoni i les activitats que la
comarca pot oferir, o si més no, per poder atraure més visitants al territori que
puguin aportar una dinamització econòmica. És per aquesta raó per la que vull
elaborar una guia turística del Pla d’Urgell, la meva comarca, ja que a més a més, és
una de les poques comarques d’interior que encara no comptava amb aquest recurs.
Així doncs, vaig posar-me en contacte amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, quan
els hi vaig proposar la meva idea em van dir que era una feina que tenien pendent de
fer i que si jo els ajudava, s’hi ficarien de ple per poder oferir aquest servei.
Evidentment, qui millor per elaborar aquesta guia que el mateix Consell Comarcal,
aquesta institució compta amb els recursos necessaris per dur-ho a terme, i a més, ja
tenien informació que havien anat recopilant durant els anys, tot i que no tractessin
directament el tema del turisme. A més d’això, sóc diplomada en Turisme i Oci, i
trobo molt interessant la relació que hi ha entre patrimoni i turisme, i això és el que
em va empènyer a posar en marxa aquest projecte, que com ja he dit, trobo tan
necessari en la meva comarca.
Els objectius que tenia previstos són, en primer lloc, inventariar el patrimoni
tan material com immaterial de caire natural, cultural i històric de cada poble, per
poder elaborar diferents rutes o paquets temàtics; en segon lloc, fer un recompte de
tots els establiments turístics, de restauració, d’allotjament... i les diferents
empreses que ofereixen activitats relacionades amb el territori; en tercer lloc,
contactar amb les institucions comarcals, de cada poble, o que tinguin relació amb el
turisme, per intentar conscienciar-les del potencial que té la comarca si es treballa
de forma unida, i per últim, l’objectiu general que ja he descrit anteriorment,
aconseguir una gestió pròspera del turisme al Pla d’Urgell.
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Aquesta memòria descriurà de forma clara totes les parts del projecte, en
primer lloc, faré una descripció de la institució en la que he estat fent el projecte, el
Consell Comarcal del Pla d’Urgell. En segon lloc, presentaré el meu projecte de
pràctiques, explicaré amb més profunditat quins són els motius que m’han portat a
fer-lo i contextualitzaré alguns dels conceptes teòrics en els que m’he basat per durlo a terme, així com la bibliografia que he utilitzat. En tercer lloc, explicaré les
tasques que he realitzat per obtenir el resultat final, la guia turística del Pla
d’Urgell, i ho compararé amb les tasques que havíem plantejat en un primer moment
al pla de treball. En quart lloc, exposaré els resultats obtinguts i les conclusions que
he extret durant aquest temps de treball, i per últim, valoraré l’experiència de
forma global i analitzant els diversos punts que han tingut a veure en l’execució del
projecte.
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2) Descripció de la institució
La comarca del Pla d’Urgell és una de les més recents ja que va ser creada fa només
24 anys, al 1988. Poques comarques tenen tanta raó de ser com el Pla d’Urgell, ja
que les similituds entre els pobles són més que notables pel que fa a la seva
geografia, cultura i història. El Consell Comarcal regula molts dels serveis que cada
població de la comarca necessita, i que per si sols, degut a les seves reduïdes
dimensions, segurament no podrien tenir.
Aquest treball conjunt és el que permet garantir una bona qualitat de vida,
els serveis oferts pel Consell Comarcal són: els serveis socials, com el servei de
transport adaptat per a persones amb disminució, ajuts socials a famílies...; el
centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, amb serveis de psicologia,
fisioteràpia, logopèdia i neuropediatria; equip d’atenció a la infància i adolescència;
el pla de prevenció en drogodependències; el servei d’orientació i atenció a famílies;
el servei d’informació i atenció a les dones amb assessorament a les víctimes de
violència masclista, entre altres; i el programa d’atenció a la gent gran. També
compten amb una Oficina de serveis a la Joventut; amb un Pla territorial de
Ciutadania i immigració, en el que assessoren jurídicament en temes d’estrangeria,
tenen servei de traducció, etc.; també tenen una Àrea de promoció econòmica, amb
borsa de treball, orientació a persones emprenedores i a la creació d’empreses...;
compten amb una Oficina Comarcal d’informació al consumidor, amb tramitació de
reclamacions i denúncies, entre altres; també tenen serveis per l’Educació, gestió de
menjadors, de beques, subvencions i control de transport; activitats de dinàmica
educativa comarcal; serveis culturals com els premis de Poesia Maria Mercè Marçal,
El Sol del Pla, cicles de concerts, gestió del catàleg i de la línia de subvencions de
l’Oferta Cultural Comarcal, suport i assessorament a les associacions culturals,
presentacions de llibres, informació sobre la declaració de BCIL; servei de català,
amb correccions de textos breus, cursos...; serveis per noves tecnologies, com la
generació de certificats T-CAT i id-Cat, tràmits en línia i assessorament tècnic a
ajuntaments; serveis tècnincs, d’arquitectura i enginyeria, oficina de rehabilitació
d’habitatge i servei tècnic agrícola; serveis de medi ambient, amb la gestió i el
control de l’abocador i la deixalleria comarcal, el servei de recollida d’escombraries,
serveis de neteja viària, assessoraments i tasques d’educació ambiental; serveis als
ajuntaments amb assessorament jurídic i tècnic, Ponència Ambiental Comarcal
d’Activitats, suport en la presentació de projectes per ajuts; assessorament als ens
consorciats com el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, el Consorci del Museu de
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l’Aigua dels Canals d’Urgell, l’Institut Tècnic d’Assessorament i Gestió Integrat, el
Consorci Leader Urgell-Pla
Pla d’Urgell; coordina el Consell Consultiu Comarcal de la
Gent Gran del Pla
la d’Urgell, com a òrgan consultiu; gestiona l’Arxiu Comarcal com a
ens de la comarca; i per últim, els organismes autònoms, amb l’Institut d’Estudis
Comarcals del Pla d’Urgell, i el que més interessa per aquesta memòria, el Patronat
de Turisme de la Comarca
ca del Pla d’Urgell, destinat al
a impuls, foment i promoció de
les possibilitats turístiques del Pla d’Urgell, amb servei d’Oficina de Turisme: atenció
al visitant, edició i distribució de guies i mapes turístics, senyalització de rutes i
assessorament i informació
formació en matèria de turisme.
Tots aquests departaments s’encarreguen de vetllar pel benestar dels
habitants (més de 37.000
.000)) dels pobles de la comarca: Barbens, Bell-lloc
Bell
d’Urgell,
Bellvís i els Arcs, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell i Vallverd
d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d’Anglesola, el Poal, Sidamon,
Torregrossa, Vilanova de Bellpuig
Bell
i Vila-sana.
sana. La seu del Consell Comarcal es troba a
Mollerussa, la capital de la comarca,
comarca, exactament a la Casa Niubó, un edifici
modernista de Ramon Sala Llobet, aquesta casa senyorial va ser construïda entre
1905 i 1906 i va ser restaurada l’any 1990 per ser habilitada com a seu del Consell
Comarcal,, dos anys més tard que es creés la Llei 5/1988 dels consells comarcals de
Catalunya.
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3) Presentació i contextualització del projecte
La guia turística que he elaborat, com he dit anteriorment, té una raó de ser que
considero molt important. El turisme rural s’ha consolidat a Catalunya com a
producte turístic de referència i ha esdevingut molt rellevant pel desenvolupament
de les zones més rurals del territori. Concretament en el cas del Pla d’Urgell, això ha
esdevingut una realitat clara des de la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana i
una evidència d’aquest fet és l’augment dels nous allotjaments rurals a la plana en
els últims anys. És per aquesta raó, doncs, que es fa indispensable tenir una guia
turística per oferir als nostres visitants, la oferta de serveis turístics i el patrimoni
del Pla d’Urgell ha de ser inventariat perquè els turistes o excursionistes puguin
saber on dormir, on i què menjar, quines activitats poden fer, què poden visitar, i en
definitiva, informació general i específica sobre el Pla d’Urgell. Fins avui, l’únic que
hi havia i que es podia oferir als visitants era la guia d-Ruta pel Pla d’Urgell, un
llibret amb l’explicació detallada de 14 rutes dissenyades per la comarca, resseguint
els principals atractius. Aquesta guia està molt acurada i descriu de manera molt
clara les rutes, tot i això, no hi ha informació concreta dels pobles, ni informació
sobre la comarca, ni els serveis i activitats que s’ofereixen a la plana. Amb la guia
que proposo, tots aquests temes queden coberts, ja que conté informació bàsica
sobre la comarca, descripció dels trets més característics d’aquesta, com el paisatge
i la natura, la història i el patrimoni, les festes i tradicions, la gastronomia, els
elements més destacats de cada població, els museus i espais visitables, les activitats
que s’hi poden dur a terme, un mapa de les rutes explicades a d-Ruta, i per últim,
l’oferta d’allotjament i restauració que es pot trobar al Pla d’Urgell.
El turisme rural implica considerar turístics els recursos monumentals,
paisatgístics, arqueològics, gastronòmics, etc. d’un espai rural. El patrimoni doncs,
passa a ser un producte turístic, que a més de dinamitzar l’economia, es
transformarà en una eina de reforçar la identitat pròpia i de promoció del territori.
Quan la mateixa població del territori veu que hi ha visitants interessats en conèixer
la seva terra, fins i tot aprèn a valorar-lo més. Els turistes que busquen espais rurals,
busquen desconnectar dels espais urbans, i els paisatges del Pla d’Urgell són únics i
molt sovint no sabem veure-ho fins que algú de fora ens en fa adonar-nos. La
ruralitat, tot i que anys enrere no era un motiu d’orgull sinó més aviat el contrari,
avui en dia s’ha convertit en una marca de qualitat.
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La història del Pla d’Urgell es podria explicar des de molts anys enrere, però
la història del Pla d’Urgell que nosaltres coneixem, podríem dir que va començar
amb la construcció dels Canals d’Urgell. Des de llavors, des que l’aigua va arribar a
aquestes terres i les va transformar en la plana verda que avui dia coneixem. Gràcies
a aquest fet tenim tot el patrimoni del que avui en dia podem gaudir, i és per
aquesta raó per la que, poc a poc, podem obrir-nos pas al món del turisme rural, i
intentar prosperar fent un turisme responsable, sostenible i de qualitat.
La bibliografia que he consultat per elaborar la guia és la següent:
BELLMUNT, Joan (1999) Devocions Marianes Populars: El Pla d’Urgell. Ed. Pagès
editors: Lleida.
BELLMUNT, Joan (2005) El Pla d’Urgell: un país de llegenda. Ed. La Mañana: Lleida.
BELLMUNT, J. i CUGAT, JM. (2008) Paisatges, llums i colors del Pla d’Urgell. Ed.
Pagès editors: Lleida.
ESTRADA, Ferran (1998) Les cases pageses al Pla d’Urgell. Ed. Pagès editors: Lleida.
FOGUET, Francesc (2011) El naixement de la comarca del Pla d’Urgell a Mascançà:
Revista d’estudis del Pla d’Urgell, núm.2. Ed. Fonoll: Juneda.
MATEU, Jordi (1992) Agricultura i ramaderia al Pla d’Urgell. Ed. Pagès editors:
Lleida.
MATEU, Jordi (2005) La vida econòmica a les terres de Lleida: 1850-2005. Ed. Pagès
editors: Lleida.
PASCUAL, Francesc (2007) Des de la plana verda: històries de vida pagesa. Ed. Pòrtic:
Barcelona.
A més d’això, també m’he servit d’altres guies turístiques de diferents comarques,
que m’han servit com a punt de referència. També he consultat les pàgines web de
les empreses que han estat incloses dins de la guia i la del Consell Comarcal del Pla
d’Urgell.
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4) Tasques realitzades
En el Pla de Treball realitzat amb el tutor acadèmic, Enric Vicedo, abans de
començar les pràctiques, vam descriure el procés inicial que havia de seguir per
l’elaboració de la guia, vam dividir les 150 hores de pràctiques a la institució en
quatre parts principals. En primer lloc, la documentació, el buidat bibliogràfic dels
recursos relacionats amb el Pla d’Urgell, anàlisi d’altres referents comarcals i
classificació de dades, i vam calcular un temps de dedicació aproximat de 40 hores.
En segon lloc, la recerca i el treball de camp, amb un temps també de 40 hores, que
consistia en visites i entrevistes als ajuntaments, associacions culturals i empreses
privades relacionades amb el patrimoni comarcal i l’activitat turística del territori.
En tercer lloc, l’establiment de rutes, el traçat i posada en pràctica de les rutes,
realització de propostes d’activitats segons el període de temps que els visitants es
quedin a la comarca, amb un temps aproximat de 20 hores. I per últim, la redacció
de la guia amb una dedicació de 50 hores.
Pel que fa a la primera part, sobre documentació, hi he dedicat unes 60
hores, la bibliografia la vaig consultar bàsicament a la Biblioteca Comarcal Jaume
Vila de Mollerussa i a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, el centre d’interpretació
del territori que tracta la transformació de la plana des de l’arribada dels Canals
d’Urgell, la seva directora, la Maribel Pedrol m’ha facilitat molta bibliografia sobre
el Pla d’Urgell. També vaig consultar a l’Oficina de Turisme de la Generalitat de
Lleida, on em van facilitar diversos fulletons i guies turístiques d’altres comarques.
Relatiu a la segona part, la recerca i treball de camp, hi vaig dedicar unes 50
hores. Durant aquesta part, juntament amb la meva tutora de la institució, la Núria
Boté, i la tècnica del Patronat de Turisme del Pla d’Urgell la Lluïsa Solé, vam
redactar una entrevista1 perquè ens servís de guia per les visites als ajuntaments que
ens vam repartir entre les tres. A més d’això, vaig fer algunes consultes a la Mireia
Caba, tècnica de l’Oficina de Turisme de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, per
saber quin era el perfil de visitant que demanava informació turística de la comarca.
Durant aquest apartat també incloc el temps que vaig dedicar a fer les fotografies
per la guia, d’altres me les ha cedit la meva tutora.
Pel que fa al tercer apartat, d’establiment de rutes vaig obviar-lo, ja que
havia sorgit molta més feina de la que havia pensat en un principi i el tema de les
1

Veure annex, pàgina 13, document 1
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rutes per la comarca ja estava ben definit i estudiat i es veu reflectit, com he dit, a
la guia d-Ruta.
I per últim, en l’apartat de la redacció de la guia hi he dedicat unes 60 hores.
Un cop fet el buidat bibliogràfic, tenint tota la informació sobre els serveis turístics
corroborada pels ajuntaments del Pla d’Urgell, i havent decidit l’estructura que volia
que tingués la meva guia, vaig començar a redactar-la. Durant la redacció d’aquesta
m’he mantingut bastant ferma pel que fa al meu índex inicial, tot i això, la meva
tutora m’anava donant consells del que havia d’evitar ficar i el que hauria
d’incloure. Un exemple d’això seria l’apartat de propostes de paquets turístics per
als visitants, jo tenia uns paquets dissenyats segons el tipus d’estància del turista,
tot i això, la Núria em va recomanar que no ho fiqués a la guia, ja que com a
institució, el Consell Comarcal no podia “vendre” paquets turístics, sinó que, en tot
cas, podia fer propostes2 per les estades. Finalment no les he inclòs en la guia final,
però la tutora em va dir que podrien ser profitoses per incloure-les a la futura pàgina
web que estan dissenyant del Patronat de Turisme del Pla d’Urgell.
I aquesta és, en trets generals, tota la feina que he hagut de fer per
aconseguir elaborar la Guia turística del Pla d’Urgell.

2

Veure annex, pàgina 15, document 2
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5) Resultats i conclusions del projecte
Personalment estic molt satisfeta amb el resultat de la meva Guia turística del Pla
d’Urgell. Hi he inclòs tot el que he cregut que era necessari perquè el turista o
visitant pugui gaudir al màxim de la seva experiència a la comarca. Com he dit
anteriorment, la informació que inclou la meva guia és el següent: informació bàsica
sobre la comarca, descripció dels trets més característics d’aquesta, com el paisatge
i la natura, la història i el patrimoni, les festes i tradicions, la gastronomia, els
elements més destacats de cada població, els museus i espais visitables, les activitats
que s’hi poden dur a terme, un mapa de les rutes explicades a d-Ruta, i per últim,
l’oferta d’allotjament i restauració que es pot trobar al Pla d’Urgell.
La meva tutora, des d’un principi em va explicar que des del Consell Comarcal
els hi agradaria publicar una guia com la que jo proposo, però que per qüestions de
pressupost, solament publicarien un fulletó de mida DIN-A3, amb un plànol
delimitant les rutes per una cara i per l’altra l’enumeració dels diferents serveis i
atractius turístics que ofereix la comarca, ja que malauradament, no hi ha prou espai
per descriure tot el que voldrien. Tot i això, han valorat molt positivament el meu
treball en la guia i ho tindran en compte per un futur o per incloure-ho a la
informació de la futura pàgina web del Patronat de Turisme. Aquest fet em va fer
sentir molt orgullosa de la meva feina.
Com a conclusió també m’agradaria destacar que durant les meves pràctiques
he notat molta motivació i ganes de fer més per part de la majoria d’organismes
públics, com, evidentment el Consell Comarcal, les Oficines de Turisme i els
ajuntaments, ja que en les entrevistes que he mantingut amb diversos ajuntaments
m’han transmès aquesta voluntat de tirar endavant amb el projecte per poder
prosperar en el sector del turisme, ja que veuen les potencialitats que hi ha. Per
altra banda, el sector privat es troba amb més divisió d’opinions, ja que alguns tenen
ganes de “fer pinya” i treballar tots plegats perquè el projecte pugui tirar endavant,
i altres en canvi, només pensen en la seva empresa com a individual i creuen que els
hi anirà millor tirant endavant sense ningú més, tot i pertànyer al sector turístic.
Però en definitiva, he acabat el projecte sent optimista, i amb la voluntat
que el sector turístic al Pla d’Urgell pugui créixer encara més d’ara en endavant,
amb l’ajut del sector públic, privat i de la població del territori.
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6) Valoració de l’experiència
En termes generals, i com s’haurà pogut percebre llegint la memòria, valoro molt
positivament aquesta experiència.
En primer lloc, pel que fa a la formació prèvia en relació amb el treball
realitzat, considero que ha estat suficient. El projecte tracta sobre el turisme en una
zona rural, degut al fet que sóc diplomada en turisme, molts dels aspectes dels que
he parlat i dels que considero que havia de ser coneixedora, ja n’estava assabentada.
A més a més, durant aquest any cursant el màster de Patrimoni Cultural i
Desenvolupament Local he après molt sobre aspectes que desconeixia o que, si més
no, mai m’hi havia parat a reflexionar detingudament, com per exemple el valor i el
significat del patrimoni, la història i memòria que precedeixen a qualsevol aspecte
de la vida, i la identitat arrelada a molts elements patrimonials. Aquesta ha sigut
l’“empenta” que em va fer decidir d’apostar per aquest projecte, per conèixer i fer
conèixer el patrimoni de la meva terra.
Pel que fa al seguiment i les orientacions dels meus tutors, tant el de la
Facultat, Enric Vicedo, i la de la institució, Núria Boté, ho valoro també de manera
positiva. Ja que amb tots dos m’hi he arribat a entendre molt bé i hem estat en
contacte i m’han ajudat en tot moment.
L’execució d’aquest projecte m’ha ajudat a valorar les meves possibilitats en
quant a feina en equip i en grans projectes. I considero que això em serà molt útil en
un futur, però el més important és que he aprés a valorar de forma sincera el
patrimoni, i això és el que em deixa més satisfeta de tota la feina realitzada.
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7) Annex
Document 1
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Document 2
•

Paquets turístics
o

o

o

o

Paquet de dia (ex. ticket descompte per als 3 espais)
11.00 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la
seva història? A l’ECCU s’explica la transformació del territori des
de la construcció dels canals d’Urgell.
12.30 Visita al Museu de Vestits de Papers
Des de fa 46 anys a Mollerussa se celebra el Concurs de Vestits de
Paper, actualment podem gaudir de més de vuitanta vestits
exposats en aquest museu.
Dinar amb la gastronomia típica de la comarca
18.00 Visita a l’estany d’Ivars i Vila-sana i activitats (visita guiada,
passejades amb bicicleta, barca o cavall)
Paquet de relaxament
11.00 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la
seva història? A l’ECCU s’explica la transformació del territori des
de la construcció dels canals d’Urgell.
12.30 Visita al Museu de Vestits de Papers
Des de fa 46 anys a Mollerussa se celebra el Concurs de Vestits de
Paper, actualment podem gaudir de més de vuitanta vestits
exposats en aquest museu.
Dinar amb la gastronomia típica de la comarca
Relaxament al SPA urbà Reneix
Aquestes instal·lacions compten amb piscina, jacuzzi, dutxes
temàtiques, bany de vapor... I també hi ha la possibilitat de fer
tractaments i programes especialitzats.
Temps lliure per l’eix comercial de Mollerussa
Sopar amb els productes típics de la terra
Allotjament en establiment rural + esmorzar
Activitats a l’estany d’Ivars i Vila-sana
Paquet esportiu
11.00 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la
seva història? A l’ECCU s’explica la transformació del territori des
de la construcció dels canals d’Urgell.
12.30 Visita al Museu de Vestits de Papers
Des de fa 46 anys a Mollerussa se celebra el Concurs de Vestits de
Paper, actualment podem gaudir de més de vuitanta vestits
exposats en aquest museu.
Dinar amb la gastronomia típica de la comarca
Ruta BTT a escollir per la comarca
(Activitats a l’estany d’Ivars i Vila-sana)
Sopar amb els productes típics de la terra
Allotjament en establiment rural + esmorzar
(Activitats a l’estany d’Ivars i Vila-sana)
Centre eqüestre / Club aeri / Circuit BMX
Paquet de natura /de l’aigua
11.00 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
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Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la
seva història? A l’ECCU s’explica la transformació del territori des
de la construcció dels canals d’Urgell.
12.30 Visita al Museu de Vestits de Papers
Des de fa 46 anys a Mollerussa se celebra el Concurs de Vestits de
Paper, actualment podem gaudir de més de vuitanta vestits
exposats en aquest museu.
Dinar amb la gastronomia típica de la comarca
Visita guiada a l’estany d’Ivars i Vila-sana i tallers per conèixer la
flora i la fauna
Sopar amb els productes típics de la terra
Allotjament en establiment rural + esmorzar
Visita al Zoo-Reserva Natural El Corral dels Valls
Ruta dels Canals d’Urgell
Paquet agrícola
11.00 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la
seva història? A l’ECCU s’explica la transformació del territori des
de la construcció dels canals d’Urgell.
12.30 Visita al Museu de Vestits de Papers
Des de fa 46 anys a Mollerussa se celebra el Concurs de Vestits de
Paper, actualment podem gaudir de més de vuitanta vestits
exposats en aquest museu.
Dinar amb la gastronomia típica de la comarca
Visita a les col·leccions d’eines del camp de Linyola (Sopar amb
els productes típics de la terra )
(Allotjament en establiment rural + esmorzar)
Explicació i participació en feines del camp
Activitats al camp (ex. laberint de panís)
Paquet gastronòmic (ex.associació restaurants: ‘La Cuina del Canal’)
11.00 Visita a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell
Què millor per començar la visita a la comarca que coneixent la
seva història? A l’ECCU s’explica la transformació del territori des
de la construcció dels canals d’Urgell l’any 1853.
12.30 Visita al Museu de Vestits de Papers
Des de fa 46 anys a Mollerussa se celebra el Concurs de Vestits de
Paper, actualment podem gaudir de més de vuitanta vestits
exposats en aquest museu.
Dinar amb la gastronomia típica de la comarca
(Visita a la Fàbrica de Formatges Camps / Badia Vinagres / Cal
Valls)
Sopar amb els productes típics de la terra
Allotjament en establiment rural + esmorzar
(Visita a la Fàbrica de Formatges Camps / Badia Vinagres / Cal
Valls)
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