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Aitona, bressol 
de sants

La carretera que mena al 
poble d’Aitona, al Baix 
Segre, ressegueix el 
peu d’una petita serra  
terrosa erosionada pel 
vent i l’aigua. El pai-

satge desèrtic i pedregós que s’in-
tueix al darrere contrasta amb l’es-
tesa de camps de presseguers que 
omplen la llera de la vall. A l’entrada 
del poble, nou de trinca, un rètol 
combina dos conceptes que fins 
ara ningú no s’havia atrevit a mes-
clar: fruita i turisme. “El moment 
de l’any que rebem més visitants és 
durant la floració, ja que el paisatge 
és espectacular”, explica Rosa Pu-
jol, alcaldessa d’Aitona, “però el pro-
jecte explica tot el cicle natural de la 
fruita i per això tenim rutes pensa-
des per explicar-ho durant tot l’any: 
des del moment que floreix fins que 
s’esporga, passant per la recollida i 
també la gastronomia”. 

Sota el paraigua d’aquesta 
aposta, per a la qual han format 

una vintena de veïns perquè facin 
de guies locals dins del nucli urbà i 
al camp que envolta el poble, Aitona 
vol potenciar el turisme religiós al 
voltant de les figures del beat Pare 
Palau i la santa Teresa Jornet. 

Nascuts al segle XIX, ambdós 
van desenvolupar obres diferents 
d’ajuda als més desemparats, així 
que es van acabar creant diferents 
congregacions de monges per se-
guir els camins marcats per un i al-
tra. Al poble hi viuen dos comuni-
tats de monges: les carmelites mis-
sioneres teresines, que sovint han 
dedicat la seua obra a l’educació, i 
les germanetes dels ancians desem-
parats, que es dediquen exclusiva-
ment a la cura i l’atenció de perso-
nes grans. 

“Tant el pare Palau com Teresa 
Jornet són el referent de dos comu-
nitats escampades per tot el món, 
per això al poble no és estrany tro-
bar-se gent que ve de molt lluny per 
visitar els diferents espais d’un o al-

Hi ha pocs pobles que puguin acreditar dos beats i 
una santa. Aitona n’és un i vol reivindicar-ho com un 
atractiu turístic més. Als voltants de les vides i obres 
del beat Pare Palau i la santa Teresa Jornet s’han 
recuperat les cases natals d’ambdós personatges, 
així com la cova on es retirava el primer i la casa 
asil que va crear la primera residència la segona. 
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