
 

 

 

 

 

 

 

L’EMBASSAMENT DE RIALB INAUGURA  L’EMBARCADOR DE POMANYONS 

 

 
El passat dimecres 16 de juliol, el delegat de govern a Lleida, Ramon Farré va 
inaugurar el primer embarcador de l’embassament de Rialb, l’embarcador de 
Pomanyons. 
 
En aquest acte, guiat pel president del Consorci Segre Rialb i alcalde de Ponts, 
Francisco García, també hi van formar part la subdelegada de l’Estat a Lleida, Inma 
Manso, el president del Consell Comarcal de la Noguera i alcalde de Baronia de 
Rialb, Pere Prat, l’alcalde d’Oliana, Miquel Sala i la diputada Mª Antònia Pubill, entre 
altres convidats d’honor i representants de les Federacions catalanes de piragüisme 
i esquí nàutic, la Federació andorrana de vela, empresaris del sector i entitats de la 
zona. L’acte va aglutinar més de 200 persones.  
 
L’embarcador de Pomanyons es troba situat en direcció a Tremp (ctra.- C1412b), a 
la sortida del km 5,7 “Perimetral al pantà de Rialb”. Es gestionat per una de les 
empreses de serveis nàutics i de navegació de la zona, Club Nàutic Segre Rialb SL i 
disposa de 40 amarratges per embarcacions petites, com canoes o més grans, com 
llanxes a motor. L’empresa disposa també, del lloguer d’aquest tipus 
d’embarcacions, així mateix, els amarratges també estan a disposició dels usuaris. 
 
Durant l’acte, les autoritats van realitzar un recorregut per l’embassament en 
barques motores per conèixer les diferents activitats nàutiques que s’hi 
desenvolupen en aquest moments, proposades per les empreses d’esports i 
intermediació de la zona consorciada. Durant l’acte, el president del Consorci Segre 
Rialb, va reafirmar que aquesta iniciativa és una aposta clara per donar valor al 
pantà de Rialb, com un motor de turisme actiu, afavorit pels altres actius turístics 
de la zona, com són els singulars establiments d’allotjament i l’oferta cultural i de 
natura. 
 
A l’acte, també hi va tenir cabuda una mostra, encapçalada pel Consorci Segre 
Rialb i per les diferents empreses i entitats esportives de la zona, de l’àmplia oferta 
de serveis esportius i d’intermediació que s’ofereix en aquests moments: caiac en 
aigües tranquil·les, canoa canadenca, windsurf, busbop, excursions amb barques 
motores per l’embassament de Rialb.  També, activitats en aigües braves, com el 
ràfting i el piragüisme al Segre, el barranquisme al Forat de Buli, la pesca 
recreativa. Activitats d’aventura, com excursions en 4x4, el motor de les 2 rodes 
per Bassella, les excursions guiades, les rutes amb GPS per les serres d’Oliana i 
Peramola, etc.  Tota aquesta informació es pot trobar a la “Guia d’activitat estiu-
tardor 2014” de l’apartat “Descarrega’t les nostres publicacions” del web 
www.segrerialb.cat 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, juntament amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua, està donant suport i assessorament en el desenvolupament d’un Pla 
Especial d’urbanisme de l’entorn de l’embassament de Rialb amb l’objectiu 
d’estudiar els projectes d'ordenació territorial, els objectius de planejament 
urbanístic, de protecció i de conservació, per tal d’afavorir un desenvolupament 
econòmic de la zona. 


