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1. PRESENTACIÓ 
 

Durant els mesos d’octubre a desembre del 2010 es va portar a terme el SEMINARI 
PRODUCTIU PER AL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL PALLARS JUSSÀ, en el qual 
es va posar en comú entre els participants (agents públics i privats) alguns aspectes 
directament relacionats amb la gestió i promoció turística de la comarca del Pallars 
Jussà, incloent els productes agroalimentaris locals. Fruit d’aquest Seminari es va 
preparar un document de treball amb una proposta de Pla d’Acció per al 
desenvolupament del turisme a la comarca. 
 
Les conclusions van ser entre d’altres, que la comarca disposa d’un patrimoni natural 
i cultural important però que necessita d’una major coordinació entre els seus actors.  
 
Les línies estratègiques que es van definir són: 
 

Treball en xarxa 
 

La cooperació entre tots els agents locals i la integració de l’oferta 
local com a base per l’articulació del sector turístic 
 

Diversificació La creació i promoció de productes s’orienta cap a la consolidació 
d’una oferta diversificada com a estratègia de reducció de les 
fluctuacions estacionals i setmanals de la demanda 
 

Segmentació Com a complement i reforçament de l’estratègia de diversificació, la 
creació d’oferta s’adreça a públics i mercats objectiu específics i 
diferenciats 
 

Internacionalització El creixement del sector turístic de la comarca es fonamenta en la 
promoció de la mateixa en els mercats internacionals més pròxims 
 

Informació La gestió de la informació com a recurs estratègic per a la presa de 
decisions, la coordinació d’accions i el treball en xarxa 
 

Formació La formació contínua com a estratègia d’impuls al desenvolupament 
d’una oferta de qualitat 
 

 
 
A partir d’aquí es va preparar un Pla d’acció a curt i mig termini establert a partir de 
les següents prioritats: 
 

1) Crear un grup de treball dels actors públics i privats de la comarca. 
2) Nomenar una persona professional del turisme per a les funcions 

principals. 
3) Creació i difusió del butlletí intern periòdic com a element de comunicació. 
4) Creació de material bàsic d’informació turística comarcal. 
5) Creació de nous productes turístics. 
6) Comercialització dels productes turístics creats. 
7) Difusió de les activitats turístiques a nivell ciutadà. 

 
 
En definitiva, es tracta de donar més visibilitat turística als recursos de la comarca a 
partir de recolzar les iniciatives que estan en una fase més avançada d’execució, 
perquè actuïn com a element motor. 
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Cal tenir present que les activitats relacionades amb la descoberta integral de 
territoris ben conservats i amb recursos naturals, culturals i etnològics significatius, 
tenen uns índexs de creixement molt importants en el conjunt dels mercats turístics 
d’arreu d’Europa, a través de la pràctica d’activitats com el senderisme, el 
cicloturisme, el caiac, o el “touring”. 
 
Per citar alguns exemples, ens podem referir a Alemanya en què un estudi publicat 
pel Ministeri d’Economia i Tecnologia xifra en 40 milions d’alemanys els senderistes 
“actius” i en uns 6 milions els què practiquen el senderisme en els seus viatges a 
l’estranger. 
 
A França, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre qualifica el senderisme 
com la principal activitat d’oci a l’aire lliure, amb més de 15 milions de practicants.   
 
Al Regne Unit hi ha entitats com ara el National Trust, que té més de 3,5 milions de 
socis i 43.000 voluntaris que contribueixen a la conservació d’una bona part del 
patrimoni històric, natural i paisatgístic del país.  També hi trobem la Royal Society 
for Protection of Birds amb més de 100 anys d’història, que té 1 milió d’afiliats i 
gestiona més de 200 espais naturals protegits.  
 
Així mateix, a Espanya –segons el Plan de Impulso del Turismo de Naturaleza- els 
índexs de creixement de l’activitat turística en el medi rural i natural són molt 
elevats. 
 
En definitiva, es pot afirmar que per molts ciutadans europeus passejar, descobrir 
nous espais naturals i culturals, estar en contacte amb la gent del territori, consumir 
productes autòctons, forma part del seu estil de vida i és una part indissoluble de 
l’activitat de lleure. 
 
Els esports de natura a més, esdevenen un factor clau per al model de 
desenvolupament de territori i integrat que vol recolzar la Comunitat Europea en el 
proper període 2014-2020, tal com es va manifestar en una Jornada “Sports de 
Nature et Europe” celebrada a Strasbourg el maig de 2012. 
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Per al present Estudi per a la consolidació dels productes turístics del Pallars 
Jussà es van definir els següents objectius i actuacions: 

 
Objectiu general: 
 
Desenvolupar un programa d’assessorament i suport al grup de treball per a la 
dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà, que permeti avançar en la 
consolidació de productes turístics, d’interès en els principals mercats de demanda 
nacionals i europeus.  
 
 

Objectius específics: 

• Enfortir la cooperació públic-privada pel que fa a la dinamització turística de la 
comarca. 

• Disposar d’eines per dur a terme les accions de comunicació i de promoció 
d’ofertes turístiques, basades en els productes de turisme actiu i de descoberta 
integral dels valors territorials, adreçades a diferents mercats. 

• Acompanyar als emprenedors que estan treballant en la creació de  productes 
turístics transversals, a fi de facilitar la seva consolidació. 

• Ampliar la gamma de productes turístics de la comarca, generant complicitats 
entre actors públics i privats (productors agroalimentaris, artesans, empreses de 
serveis, centres d’interpretació, associacions esportives i culturals, etc.) 

• Conèixer quina presència té el Pallars Jussà en les principals xarxes de 
comercialització. 

• Disposar d’informació complerta sobre el funcionament de l’estructura comercial 
en els principals mercats emissors: operadors, mitjans de comunicació, fires, 
altres esdeveniments, etc. 

• Fer conèixer als actors públics i privats de la comarca les característiques i 
tendències dels principals mercats emissors de turisme i molt especialment, del 
turisme en el medi natural. 

• Aprofundir en el coneixement dels criteris de sostenibilitat i de turisme 
responsable, com a base de l’activitat turística europea. 

 

Actuacions realitzades: 

• Jornades de treball amb els agents públics i privats de la comarca. 
• Documentació preparada per a les jornades de treball. 
• Operadors de turisme de natura i productes. 
• Presència del Pallars Jussà en els mercats turístics. 
• Dossier professional de presentació dels productes turístics de la comarca. 
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2. JORNADES DE TREBALL AMB ELS AGENTS PÚBLICS I 
PRIVATS DE LA COMARCA 

Una de les principals activitats realitzades en el projecte és la realització de diferents 
jornades de treball amb els agents públics i privats implicats en el desenvolupament 
de productes turístics, complementades amb altres actuacions de participació en 
esdeveniments i de visita d’elements d’interès. 

Aquestes jornades pretenen donar resposta als següents objectius específics 
plantejats en l’estudi: 

• Enfortir la cooperació públic-privada pel que fa a la dinamització turística de la 
comarca. 

• Acompanyar als emprenedors que estan treballant en la creació de productes 
turístics transversals a fi de facilitar la seva consolidació. 

• Ampliar la gamma de productes turístics de la comarca, generant complicitats 
entre actors públics i privats. 

• Disposar d’informació complerta sobre el funcionament de l’estructura comercial 
en els principals mercats emissors: operadors, mitjans de comunicació, fires, 
altres esdeveniments, etc. 

• Fer conèixer als actors públics i privats de la comarca les característiques i 
tendències dels principals mercats emissors de turisme i molt especialment, del 
turisme en el medi natural. 

• Aprofundir en el coneixement dels criteris de sostenibilitat i de turisme 
responsable com a base de l’activitat turística europea. 

Les jornades de treball que s’han portat a terme han tingut dues tipologies diferents. 
D’una banda unes jornades inicials per estructurar el pla de treball i marcar la 
tipologia de productes a desenvolupar. 

A partir del mes de gener, l’estructura ha estat de reunions individualitzades amb 
diferents operadors públics i privats per fer un seguiment específic de suport a la 
creació de productes. 

Les jornades realitzades, de les quals s’incorporen els resums a l’annex 1, han estat 
les següents: 

 
2 novembre 

Primera reunió de presentació 
conjunta. 
 

Participants:       
Durada:          

28 persones 
4 hores 

 
 
 
 
 
30 novembre i 
1 desembre 

Reunions específiques amb 4 grups 
temàtics: 
 
• Recollida i anàlisi de la 

informació sobre els visitants 
 

Participants:    
Durada:          

4 persones 
1,5 hores 

• Turisme Actiu 
 

Participants: 
Durada:          

9 persones 
3 hores 

• Vacances actives per a famílies 
 

Participants:    
Durada:          

9 persones 
3 hores 

• Touring 
Participants:      
Durada:          

12 persones 
3 hores 

  



Estudi per a la consolidació dels productes turístics del Pallars Jussà.  
Document final de les actuacions realitzades. Juliol 2012 

8 

 

25-26 gener Sessions individuals 
d’assessorament i seguiment del 
projecte 

Sessions:          
Participants:      
Durada:            

15 
27 persones 

17 hores 
24 febrer Sessions individuals 

d’assessorament i seguiment del 
projecte 

Sessions:          
Participants:      
Durada:            

10  
23 persones 

11 hores 
3 i 4 abril Sessions individuals 

d’assessorament i seguiment del 
projecte 

Sessions:           
Participants:     
Durada:          

4 
12 persones 

7 hores 
19, 20 i 21 
abril 

Sessions individuals 
d’assessorament i seguiment del 
projecte 
 
 
Es fan 3 contactes telefònics per 
impossibilitat d’assistir de forma 
presencial els interessats. 

Sessions: 
Presencials  
Telefòniques  
 
Participants:      
 
 
Durada:          

 
14 
3 
 

24 persones  
  +  3 telèfon 

 
16 hores 

 
7 i 8 juny Sessions individuals 

d’assessorament i seguiment del 
projecte 
 

Sessions:        
Participants:   
Durada:          

10 
14 persones 

12 hores 

 

Relació d’empreses/entitats/institucions 

SECTOR PÚBLIC 

 

1. Consell Comarcal 
2. Ajuntament de Tremp – Medi Ambient (Ecoturisme) 
3. Ajuntament de Tremp – Promoció Econòmica (Al Teu 

Gust i APAT) 
4. Ajuntament de Talarn 
5. Ajuntament de Torre de Capdella 
6. Ajuntament de Senterada 
7. Ajuntament de Sarroca de Ballera 
8. Ajuntament de La Pobla de Segur – Promoció 

econòmica 
9. Ajuntament de Salàs 

10. Oficina de Turisme de Tremp 
11. Oficina de Turisme de La Pobla de Segur 
12. Oficina de turisme de Isona i Conca Dellà 
13. Oficina de turisme de la Vall Fosca 
14. Escola de Capacitació Agrària 

 

SECTOR PRIVAT 

15. Casa Leonardo 
16. Associació promotora del Cinquè Llac 
17. Pirineu Emoció 
18. Grimpada 
19. Estació Biològica Pallars Jussà 
20. Peperepep 
21. Hotel Terradets 
22. Hotel Vall Fosca 
23. Aparthotel L’Era del Marxant 
24. Casa Julià 
25. Casa Batlle 
26. Casa Perdiu 
27. Casa Churchill 
28. Càmping Collegats 
29. Ecotallers La Carreta 
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Altres actuacions presencials a la comarca: 
 
• 25 de febrer – matí.   

Participació i presentació de la ponència “Consolidació i comercialització de 
productes turístics al Pallars Jussà” a les 2nes Jornades Econòmiques del Pallars 
Jussà. 
http://pallarsjussa.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=1  

veure annex 2. 
 
• 21 d’abril – vespre. Participació en el sopar-col�loqui de l’Era del Marxant.   
• 22 d’abril – Visita al Museu Hidroelèctric de Capdella, acompanyats pel Sr. Josep 

Montané i a les Botigues de Salàs. Entrevista amb el Sr. Francesc Farràs, 
promotor del projecte. 

 
 
Mails i contactes telefònics: 
 
Al llarg dels mesos que ha durat el projecte han estat molt nombrosos els contactes 
telefònics i per correu electrònic, per tal de dinamitzar la participació dels agents 
implicats i invitar a d’altres a participar en el grup de treball. 
 
Empreses i entitats incorporades: 
 

• Fonda Fasersia 
• APAT 
• Ecoturisme al municipi de Tremp 
• Botigues de Salàs 
• La Fàbrica 
• Casa Julià 
• Casa Batlle 
• Casa Perdiu 
• Casa Masover  
• Casa Churchill (nova direcció) 
• Geoplay (incorporat producte a dossier professional) 
• Busseing Pallars (incorporat producte a dossier 

professional) 
•  BTT Pallars (incorporat producte a dossier professional) 
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Resum de l’activitat realitzada: 
 
14 jornades de treball en les que hi han participat 29 empreses, entitats i 
institucions diverses, distribuïdes de la següent forma:  
 
•  3 sessions conjuntes amb 34 participants i 14,5 hores de durada. 

• 10 jornades d’assessorament amb 55 sessions individualitzades, de entre 1 i 1,5 
hores de durada en què hi van assistir 103* persones i 63 hores de durada 

•  1 jornada de participació en les Jornades Econòmiques 

•  1 de visita tècnica als equipaments del Museu Hidroelèctric i Botigues de Salàs 

• 13 noves empreses s’han incorporat al projecte. 

*Cal entendre que els participants han assistit a diverses jornades de treball, fins i tot en 
diferents grups de treball, en funció dels productes que volien desenvolupar. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREPARADA PER A LES JORNADES DE TREBALL 
 

Des del primer moment DCB va recolzar les sessions d’assessorament personalitzat 
amb la recerca de informació complementària que ajudessin a la consolidació dels 
productes turístics.  Aquesta recerca es va anar plasmant en documents, que en 
alguns casos eren d’utilitat només per a alguna de les empreses o institucions i en 
d’altres, es presentaven a diversos agents. Els documents s’han explicat de forma 
detallada en les sessions individualitzades i s’han lliurat en format digital i/o en 
paper, als interessats.  

Aquesta actuació dóna resposta a alguns dels objectius específics previstos: 

• Disposar d’eines per dur a terme les accions de comunicació i de promoció 
d’ofertes turístiques, basades en els productes de turisme actiu i de descoberta 
integral dels valors territorials, adreçades a diferents mercats. 

• Acompanyar als emprenedors que estan treballant en la creació de productes 
turístics transversals a fi de facilitar la seva consolidació. 

• Disposar d’informació complerta sobre el funcionament de l’estructura comercial 
en els principals mercats emissors: operadors, mitjans de comunicació, fires, 
altres esdeveniments, etc. 

• Fer conèixer als actors públics i privats de la comarca les característiques i 
tendències dels principals mercats emissors de turisme i molt especialment, del 
turisme en el medi natural. 

• Aprofundir en el coneixement dels criteris de sostenibilitat i de turisme 
responsable com a base de l’activitat turística europea. 

 
Els documents preparats són els següents i s’incorporen a l’annex 3. 
 

1. Associacions de touroperadors especialitzats 
2. Destinacions especialitzades 
3. Marques especialitzades a les destinacions 
4. Xarxes d’allotjament especialitzats 
5. Fitxa RANDO ACCUEIL. Criteris d’adhesió 
6. Documentació revisada de la Generalitat 
7. Guies de viatge relacionades 
8. Revistes seleccionades 
9. Resum del Pla Estratègic de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran 

10. Cerca de productes en les webs turístiques 
11. Fitxa Brama del Cèrvol 
12. 1. Fitxa Caiac al riu Sella – Astúries 

2. Fitxa canoe-caiac a França 
3. Operadors amb producte caiac 

13. 0. Andalucian Walking Festival – Frontier Holidays 
1. Frontier holidays. Festival de Senderismo y Cultura 
2. Cultural holiday planner 2012. Guardian 

14. Centrals de reserves d’hostals 
15. Enoturisme Penedès 
16. Fitxa sopars col�loqui Tribuna de Girona 
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17. Proposat de model fitxa producte 
18. La Balaguère – Sous soleil Cerdagne. Vacances en famille 
19. Green Holidays in Spain.  Eco Hotels and Responsible Travel 
20. Alberg L’Estació 
21. Chemins de Fer de Provence. Liens avec nos partenaires 
22. Cinquè Llac. Un projecte de territori 
23. Cinquè Llac. Turisme responsable 
24. Mail Cinquè Llac 31 gener. 
25. Fitxa promoció Sopars de l’Era 
26. Fitxa Paleontologia 
27. Revisió del catàleg Pallars Jussà 
28. Dades proporcionades per les oficines de turisme 
29. Proposta model d’observatori del Pallars Jussà 
30. Document iniciativa Keep it Real 
31. Autocaravanes 
32. Comentaris El Cinquè Llac. 25 gener 
33. Llistat agències BTT 
34. Models dossiers professionals 
35. Wanderdörfer. Pobles pel senderisme 
36. Fitxa fira FIETS en WANDELBEURS 
37. Més exemples de Destinacions especialitzades en senderisme 
38. Geoparcs i gastronomia 
39. Fitxa Rutes a cavall 
40. Iniciatives gastronòmiques + col�lectius de cuina 
41. Reserves de la Biosfera i valorització dels productes locals 
42. Aparadors de productes agroalimentaris a Cinque Terre 
43. Codiretti Toscana 
44. Fitxa fira DESTINATIONS NATURE. Paris 
45. a. Oficines de turisme. Model tipologia visitant 

b. Oficines de turisme. Model consultes ateses 
c. Oficines de turisme. Model d’ocupació als establiments turístics 

46. Fitxa Turisme Garrotxa 
47. Actuacions en senderisme al Parc Natural de Cevennes 
48. Operadors i exemples productes birdwatching i ecoturisme 
49. Operadors espanyols per Casa Leonardo 
50. Jornada Sports de Nature et Europe_Strasbourg maig 2012 
51. Municipis pel Senderisme_exemples de tipus d’associacions 

 

La informació que es va considerar d’interès públic es va posar a l’abast dels 
participants en la plana web del projecte el mes de febrer 
www.desenvolupamentpallarsjussa.net/index.php?option=com_content&view=section&layout
=blog&id=2&Itemid=54. La resta també està disponible per si es vol incorporar a la 
mateixa plana web. 

Documentació preparada de suport a les jornades de treball. 
 
S’han preparat 51 documents alguns d’ells formats per diverses seccions.  
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4. OPERADORS DE TURISME DE NATURA I PRODUCTES  

La recerca d’operadors de turisme de natura i dels productes que ofereixen, vol 
donar resposta a alguns dels objectius específics del projecte, concretament: 

• Acompanyar als emprenedors que estan treballant en la creació de productes 
turístics transversals a fi de facilitar la seva consolidació. 

• Ampliar la gamma de productes turístics de la comarca, generant complicitats 
entre actors públics i privats. 

• Disposar d’informació complerta sobre el funcionament de l’estructura comercial 
en els principals mercats emissors: operadors, mitjans de comunicació, fires, 
altres esdeveniments, etc. 

• Fer conèixer als actors públics i privats de la comarca les característiques i 
tendències dels principals mercats emissors de turisme i molt especialment, del 
turisme en el medi natural. 

 

S’han portat a terme 3 accions: 

1. Recull d’operadors de turisme de natura i descoberta. 
 
Es tractava de identificar operadors turístics que poden ser d’interès per 
presentar productes del Pallars.  En aquesta relació hi són inclosos operadors 
especialitzats en caiac (17), BTT (20) o ecoturisme i birdwatching (13) que s’han 
presentat en alguns dels documents que es recullen a l’annex 3. 

En total s’han seleccionat 118 operadors de 7 països que s’adapten a les 
característiques de la comarca, d’una relació d’unes 350 agències de què disposa 
DCB Turisme i Desenvolupament Local i que va actualitzant de forma regular. 

Tot i no estar previst en aquest estudi, DCB va assistir el mes de febrer i abril   a 
2 fires especialitzades, concretament a la FIETS- VAKANTIES a Amsterdam i a 
DESTINATION NATURE, a Paris, en les quals es va fer un petit sondeig a alguns 
dels operadors presents, sobre la possibilitat d’incloure productes del Pallars 
Jussà en la seva programació.  En la major part dels casos es va deixar la porta 
oberta a un futur contacte per part dels agents de la comarca. El resum i 
contactes realitzats es troben en dos dels documents indicats en el capítol 
anterior. 

Estat espanyol - 34 

A tu Aire www.atuaire.es 

Alua Turismo Activo www.alua.es  

Arawak Viajes www.arawakviajes.com 

Atlas Natura www.atlasnatura.es/cat  

Audouin Birding  Tours www.audouinbirding.net  

Birding in Spain www.birdinginspain.com 

Bon Viure www.bonviure.com 

Camins www.camins.net  

Catalan Bird Tours www.catalanbirdtours.com 
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Catalonia Adventures www.cataloniaadventures.com 

Cicloturisme i medi ambient www.cicloturisme.com 

Club Marco Polo www.clubmarcopolo.com 

Didàctic www.didactic.cat  

El Mussol www.elmussol.com 

Frontera verde www.fronteraverde.es 

Gente viajera www.genteviajera.com 

Giroguies www.giroguies.com 

Grupo Natura www.grupo-natura.com 

Guies de Muntanya de l'Alt Pallars www.guiesdemuntanya.com 

Haciendo huella www.haciendohuella.com 

Huesca en btt www.huescaenbtt.es 

Ismalar Rutas www.ismalar.org  

Josan Aventurs www.josanaveturs.com 

Masnatura www.masnatura.com  

Obrint via www.obrintvia.cat  

Roc Amunt www.rocamunt.com 

Rutas 10 www.rutas10.com 

Rutas Pangea www.rutaspangea.com 

S-cape www.s-cape.eu  

Terra Diversions www.terradiversions.com 

Tierra de Fuego www.tierradefuego.es 

Turismo Responsable-Agrotravel www.turismoresponsable.es 

Viajes Akali www.viajesakali.com 

Viajes Responsables www.viajesresponsables.com 

 

França - 24 

Akaoka www.akaoka.com  

Allibert www.allibert-trekking.com 

Arcanson www.arcanson.com 

Chamina voyages www.chamina-voyages.com 

CHEMINS DU SUD www.cheminsdusud.com  

Clubaventure www.clubaventure.fr  

Cyclomundo www.cyclomundo.com 

Destination Merveilles www.destination-merveilles.com   

Europe Active www.europe-active.com 

France Randonnée www.france-randonnee.fr  

Grand Angle www.grandangle.fr  

L'Echaillon www.echaillon.com 

L'Échappée Verte www.echappeeverte.com 

LA BALAGUÈRE www.labalaguere.com 

MONTAGNE EVASION www.montagne-evasion.com 

NATURA Randonnées & Aventures www.e-natura.com  

NOMADE www.nomade-aventure.com 
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PEDIBUS www.pedibus.org  

Randonades www.randonades.fr  

SANS FRONTIÈRES www.sans-frontieres.fr 

TERRES D'AVENTURE www.terdav.com  

VERDIE VOYAGES www.verdie.com 

Viamonts www.viamonts-voyages.com 

Zigzag Randonnees www.zigzag-randonnees.com 

 

 

Regne Unit - 21 

Activities Abroad www.activitiesabroad.com 

Earthwatch www.earthwatch.org/europe 

Exodus www.exodus.co.uk  

Explore! www.explore.co.uk  

Frontier Holidays www.frontierholidays.net 

Gourmet Birds www.gourmetbirds.co.uk  

Hfholidays www.hfholidays.co.uk  

In the saddle www.inthesaddle.com 

Inntravel www.inntravel.co.uk  

Intrepid www.intrepidtravel.com 

KE Adventure Travel www.keadventure.com 

Naturetrek www.naturetrek.co.uk  

On Foot Holiday www.onfootholidays.co.uk  

Outbreak Adventure Holidays www.outbreak-adventure.co.uk  

Peregrine www.peregrineadventures.com 

Pura Aventura www.pura-aventura.com 

Ramblers www.ramblersholidays.co.uk  

Sherpa 
www.sherpa-walking-
holidays.co.uk 

The Travelling Naturalist www.naturalist.co.uk  

Utracks www.utracks.com  

Wildwings www.wildwings.co.uk  

 

Alemanya - 14 

Die Vagabunden www.die-vagabunden.de  

Dr. Koch Reisen www.dr-koch-reisen.de  

Gebeco Länder Erleben www.gebeco.de  

Keymove www.keymove.net  

Nabu-Reisen www.nabu-reisen.de  

NAToURs www.natours.de  

Neckermann www.neckermann-reisen.de  

ONE WORLD. Reisen mit Sinnen www.reisenmitsinnen.de  

Pegasus Intern. Reiterreisen www.reiterreisen.com  
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Radissimo www.radissimo.de  

RUCKSACK REISEN www.rucsack-reisen.de  

Schulz Aktiv Reisen www.schulz-aktiv-reisen.de  

UNTERWEGS www.unterwegs-reisen.de  

VUELTA www.vuelta.de  

 

Holanda 

Arke Reizen www.tui.nl  

Aktiva Tours www.aktivatours.nl  

Amarant Reizen www.amarantreizen.com 

Birding Breaks www.birdingbreaks.nl  

Cycletours www.cycletours.nl  

Eigen Wijze Reizen www.eigenwijzereizen.nl  

De Jong Intravakanties www.dejongintra.nl  

Djoser www.djoser.nl  

Fietsvakanties Winkel www.fietsvakantiewinkel.nl  

Kras www.kras.nl  

Meander Reizen www.meanderreizen.nl  

Nimsjoe Reizen www.nimsjoe.nl  

Oliva Travel www.olivatarvel.nl  

Pharos Reizen www.pharosreizen.nl  

Sawadee puur Reizen www.sawadee.nl  

SNP Natuurreizen www.snp.nl  

Stap Reizen www.stapreizen.nl  

Topo-Aktief www.topo-aktief.nl  

Treinreiswinkel www.treinreiswinkel.nl  

Vos Travel www.vostravel.nl  

 

Bèlgica 

Europ Aventure www.europaventure.be 

Hippo Trek www.hippotrek.be 

Kriskras www.kriskras.be  

Poco Loco Adventures www.pocolocoadventures.be 

 

Dinamarca 

Topas Travel www.topas.dk  
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2. Anàlisi de productes que s’estan comercialitzant. 

Una altra actuació important ha estat la de buscar models de referència a partir 
de productes reals que ja comercialitzen operadors turístics europeus. S’ha 
mostrat als professionals del Pallars la tipologia dels operadors, el públic al qual 
s’adrecen, les associacions a les que pertanyen o quina aposta fan en temes de 
sostenibilitat i turisme responsable, per que ho puguin tenir en compte a l’hora 
d’adreçar-se no només als mateixos operadors, sinó també a cada un dels 
mercats. 

Pel que fa als productes que s’han seleccionat (veure annex 4), es presenten en 
el seu format on-line i/o paper i s’ha fet una fitxa en que es recullen les principals 
característiques. Aquestes fitxes s’han pogut realitzar gràcies a la base de dades 
dissenyada expressament per a aquest tipus d’anàlisi i que s’ha utilitzat en altres 
projectes d’assessorament de DCB a diverses comarques de Catalunya. 

La informació que conté la fitxa és la següent: 

catàleg En haver-se extret majoritàriament via web, no té interès en 
aquest cas.  

agència Agència que organitza la ruta. 
 

país País al qual pertany l’agència. Resposta 
única 

ruta Títol de la Ruta en l’idioma original. Ve precedida d’un codi 
d’ús intern  

descripció 
Traducció de la ruta al català i/o comentaris per 
contextualitzar-la. Sempre que sigui possible, amb les paraules 
utilitzades a la presentació. 

 

país ruta País en el qual transcorre la ruta. Resposta 
única 

destinació 

 

Regió o zona per on transcorre la ruta. S’han desglossat 
destinacions a 4 països: França, Espanya, Itàlia i Portugal 

Resposta 
única 

tipus viatge 

S’han previst 3 opcions: 

• amb guia i sense guia 
• amb guia 
• individual sense guia 

Resposta 
única 

nits Per unificar criteris, s’indiquen les nits de durada de la ruta Resposta 
única 

possibilitat 
d’allargar 

Opcions SI / NO si la ruta ofereix explícitament l’opció 
d’allargar l’estada, sigui continuant la ruta senderista, sigui 
amb alternatives de lleure i relax 

Resposta 
única 
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client 

S’han previst 6 opcions: 

• adults majoritàriament 
• adults 
• viatges amb nens 
• dones 
• seniors 
• nens i joves (colònies) 

Resposta 
única 

allotjament 

Tot i que de vegades és multiresposta, s’ha preferit indicar 
únicament l’allotjament principal en cas que hi hagi més d’un 
durant el trajecte. S’han previst 8 opcions: 

• Hotel categoria mitjana 
• Allotjament rural 
• Apartament/bungalow 
• Càmping 
• Refugi/alberg 
• Hotel categoria alt standing 4 i 5* 
• No inclòs en el preu 
• No indica 

Resposta 
única 

règim 
majoritari 

Es refereix al règim alimentari. S’han previst 6 opcions: 

• Pensió completa 
• Mitja pensió 
• Sols esmorzar 
• “Self catering” ( allotjament equipat amb cuina) 
• Altres opcions 
• No indica 

Això no significa que els àpats es facin al mateix establiment 
on s’allotja el client, ja que sovint trobem que es fan en 
restaurants de la zona i que el de migdia correspon a un 
pícnic.  

Resposta 
única 

itinerància 

S’han previst 3 opcions, per saber si les rutes comporten un 
canvi continu d’allotjament o no. 

• 1 hotel 
• 2 hotels 
• 3 o més 

Resposta 
única 

dificultat 

S’han previst 5 opcions, en funció del grau de dificultat de les 
activitats. Cada agència, en els seus catàlegs, determina un 
nombre determinat de graus de dificultat que adaptem als 5 
següents: 

• alta 
• mitjana-alta 
• mitjana 
• mitjana-baixa 
• baixa 

Resposta 
única 

tipus terreny 
S’han previst 8 opcions 

• alta muntanya (aprox. a més de 1000 m). S’han 
descartat les rutes més pròpies d’alpinisme, etc. que 

Resposta 
única 
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van dirigides a un públic diferent al del senderisme. 
• muntanya mitjana 
• litoral (inclou muntanyes a poca distància) del mar. 

Habitualment, en els catàlegs s’inclou una fotografia 
amb una vista al mar 

• riu 
• llac 
• via verda 
• plana 
• altres 

espai 
protegit 

S’entra aquesta opció únicament si en la ruta ho indica 
explícitament. 

S’han considerat 4 opcions: 

• Reserva de la Biosfera 
• parc natural 
• altres proteccions 
• patrimoni cultural declarat 

Resposta 
única 

mesos 
Es marquen els mesos en els quals s’ofereix la ruta, sense 
considerar si és durant tot el mes o únicament alguns dies. Multiresposta 

moneda S’ha previst en euros, lliures o dòlars americans. Resposta 
única 

preu 

S’indiquen com a màxim 3 preus:  

• màxim 
• mitjà  
• mínim 

 

el preu 
inclou 

Per poder comparar en cas que sigui d’interès, s’han previst 
quatre opcions relatives al desplaçament des del lloc d’origen 
fins a l’inici de la ruta, ja que el cost d’un o altre mitjà de 
transport pot fer variar de forma important el preu indicat. 

• sense transport 
• transport en tren 
• transport en avió 
• transport en autocar 

Resposta 
única 

paraula clau 

Es tracta de paraules clau que creiem que destaquen en la 
descripció que es fa de la ruta en el catàleg. N’hem previst 14: 

• activitats per a famílies 
• allotjament (qualitat, «amb encant», característiques, 

etc.) 
• altres (a l’apartat d’observacions s’intenta ampliar la 

informació) 
• patrimoni històric (monuments, ruïnes, etc.) 
• botànica 
• cultura 
• documentació (mapes, guies, etc.) 
• esports aventura 

Multiresposta 
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• gastronomia 
• història 
• ornitologia 
• paisatge 
• tren 
• vi, zones vinícoles 

producte 

Es tracta del producte principal que destacaríem d’aquesta 
ruta. S’han previst diverses opcions, entre les quals: 

• cicloturisme 
• senderisme 
• trekking 
• marxa nòrdica 
• BTT 
• caiac/canoa 
• birdwatching 
• descoberta (paraula molt utilitzada en les descripcions: 

conèixer la natura i les formes de vida de la zona per 
on transcorre la ruta) 

• cultura (posa en valor el patrimoni cultural ja sigui 
històric, artístic, gastronòmic, etc.) 

• cursos gastronomia 
• wellness (balnearis, cures de bellesa, posta en forma, 

ioga, etc.) 
• rutes a cavall 
• estades lingüístiques  
• altres (a l’apartat observacions, s’intenta ampliar 

l’informació) 

Resposta 
única 

activitats 
associades 

Es tracta de productes associats que incorpora la ruta que 
analitzem. La mateixa taula que l’anterior, però permet 
multiresposta. 

Multiresposta 

itinerari 

Duració de la ruta per dia en distància (km o milles) o en 
temps, en el cas de senderisme o cicloturisme. A més de 
permetre un petit comentari a l’apartat de Notes. 

A la part de baix, es mostra la suma de km o temps. 
 

observacions 

A més del link a la web on figura la ruta, s’incorpora informació 
que pugui ser d’utilitat com ara si inclou el transport 
d’equipatges i altres. 

Així mateix, s’indiquen els aspectes sobre els quals es vol 
atreure l’atenció dels clients potencials. 

 

 

Tal com es pot comprovar a partir dels resums dels assessoraments, sovint s’ha 
treballat amb aquestes fitxes model per ajudar a crear productes nous i per suggerir 
de quina forma es podria comunicar una oferta, quins elements no poden faltar en la 
configuració del producte, en la informació que es presenta, el tipus de imatges a 
incloure, etc.  

En total s’han preparat 38 fitxes com a models per al treball de consolidació dels 
productes. La relació és la següent: 
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Estat espanyol – 8 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars/ 
Pirineu 

Bon Viure  
 

Pont de la Puríssima i 
Constitució. El Prepirineu de 
Terra Ferma 
 

Muntanyisme  
 

SI 

Bon Viure  Castanyada al PN Cadí Moixeró 
amb tots els colors de la tardor 
 

Senderisme  
 

SI 

Grupo Natura  
 

Aguas Tranquilas Esports aventura SI 

Camins  4 Cumbres 4 Leguas Muntanyisme SI 
Club Marco Polo  
 
 

Bosque Mágico – Hayedos de 
Ordesa 

Senderisme  
 

SI 

Club Marco Polo  Aventura en Benasque en 
albergue 
 

Esports aventura  
 

SI 

Guiroguies  Un cap de setmana d’activitats 
en família 
 

Senderisme  
 

SI 

Guies de 
muntanya de 
l’Alt Pallars 
 

Viure la tardor als parcs 
naturals del Pallars 
 

Senderisme SI 

 
Regne Unit – 11 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Ramblers 
Worldwide 
Holidays 
 

Umbrian Lifestyle. 
Caminant i cuinant en el nostre 
centre de Norcia-Itàlia 

Senderisme 
 

No 

Ramblers 
Worldwide 
Holidays 
 

Wild walking in the Pyrenees- PN 
Aigüestortes 
 

Senderisme  
 

SI 

In the saddle Pyrenean Adventure A cavall SI 
Inntravel Pyrenees to Atlantic- País Basc Senderisme SI 
Inntravel Pyrenees to Garrotxa Senderisme SI 
Exodus Active Pyrenees-Spain Family 

Holidays 
Turisme actiu-
multiproducte 

SI 

Exodus Corsican mountains & Villages Senderisme NO 
Explore! On foot in the Pyrenees Senderisme SI 
Explore! Wild about Corsica Multiproducte per a 

nens 
NO 

Naturetrek Catalonia-The Eastern Pyrenees Senderisme – 
Birdwatching i flora 

SI 

Pura Aventura Pyrenees Family Self-Drive 
Adventure Holidays at a glance 

Turisme actiu – 
multiproducte 

SI 
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França – 7 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Allibert 
 

Le Tour des Encantats 
 

Muntanyisme 
 

SI 

Club Aventure Randonnée gourmande en terre 
catalane 

Senderisme + 
gastronomia 

SI 

Terres 
d’Aventure 

Canyon du Verdon – 
Paisatge espectacular 

Senderisme NO 

La Balaguère Belvedères du Val d’Azun Senderisme SI (França) 
La Balaguère Cauterets. Joyau du Parc 

National des Pyrenées 
Senderisme SI (França) 

La Balaguère Apprentis "Eco-Nomades", sous 
le soleil de la Cerdagne 

Senderisme SI (França) 

Pedibus  L’art roman en Aragon et 
Navarre 

Senderisme SI 

 

Holanda – 4 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Aktiva Tours 
 

Món de flors, ocells i milers 
d’estanys 
 

Senderisme 
 

NO 

Eigen Wijze 
Reizen 

Senderisme al Triglav Senderisme  NO 

De Jong 
Intravakanties 

L’Andorra meravellosa Senderisme SI 

Kriskras Els contrastos de Catalunya  Senderisme SI 
 

Bèlgica – 1 producte 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Hippo Trek 
 

La ruta dels pastors del Pirineu 
 

A cavall 
 

SI 

 

Alemanya – 6 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Gebeco Länder 
Erleben 
 

Ruta entre França i Espanya 
 

Senderisme 
 

SI 

Schulz Aktiv 
Reisen 

Descoberta i plaer al sud de 
França. Caminar, recol�lectar, 
fotografiar, cuinar, gaudir i 
paisatge 

Senderisme SI (França) 

NAToURs Agafa’t-ho amb calma, gaudeix 
mentre camines 

Senderisme NO 

Neckermann Ruta de descoberta del Llac de 
Garda: orquídies 

Senderisme NO 
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Pegasus 
Internationale 
Reiterreisen 

De la Costa Brava als Pirineus A cavall SI 

VUELTA Prepirineus. Senderisme pel 
Ripollès 

Senderisme SI 

 

Dinamarca – 1 producte 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

TOPAS TRAVEL 
 

El cor de Catalunya 
 

Senderisme 
 

SI 

 

 

 

 
Resum de l’anàlisi d’operadors i productes de turisme de natura i 
actiu: 
 

• 118 operadors identificats de 7 països diferents. 

•  38 fitxes de productes turístics que oferta una selecció de 30 dels 
operadors identificats. 

• Preparació d’una fitxa d’anàlisi de productes turístics que oferten els 
operadors. 
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5. PRESÈNCIA DEL PALLARS JUSSÀ EN ELS MERCATS TURÍSTICS 
 

Per tal de poder assessorar convenientment tant als agents turístics privats de la 
comarca com a les entitats públiques interessava conèixer quina presència tenia el 
Pallars Jussà en:  
 

1. Portals web de les entitats de promoció turística superior  
2. Operadors especialitzats de turisme de natura.   

 
Es tractava de donar resposta als següents objectius específics: 
 

• Disposar d’eines per dur a terme les accions de comunicació i de promoció 
d’ofertes turístiques, basades en els productes de turisme actiu i de descoberta 
integral dels valors territorials, adreçades a diferents mercats. 

• Conèixer quina presència té el Pallars Jussà en les principals xarxes de 
comercialització. 

• Disposar d’informació complerta sobre el funcionament de l’estructura comercial 
en els principals mercats emissors: operadors, mitjans de comunicació, fires, 
altres esdeveniments, etc. 

• Fer conèixer als actors públics i privats de la comarca les característiques i 
tendències dels principals mercats emissors de turisme i molt especialment, del 
turisme en el medi natural. 

• Aprofundir en el coneixement dels criteris de sostenibilitat i de turisme 
responsable, com a base de l’activitat turística europea. 

 
1. Presència del Pallars Jussà en portals web de les entitats de promoció 

turística superior. 
 
Els resultats d’aquesta cerca es van plasmar en el document 10, dels que es 
presenten en l’annex 3.  Mostra la presència a: 

 
• Turespaña 
• Turisme de Catalunya 
• Visit Pirineus 
• Turisme de Lleida 
• Web comarcal del Pallars Jussà 
• 14 ajuntaments de la comarca 
• 5 webs diverses 
• 11 webs d’empreses de la zona 

 
El document inclou un quadre-resum en què es mostren les principals activitats 
esportives, lúdiques i culturals i les webs en les que queden reflectides. 
 
L’acció prevista de preparar comunicats a les entitats que gestionen les planes 
web per demanar la incorporació o revisió d’informació, s’ha cregut oportú fer-la 
en una segona fase, un cop estigui enllestit el dossier de presentació de la 
comarca, tal com s’explica en el capítol 6. 
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Aquesta actuació es va completar així mateix amb l’anàlisi de: 
 

• 3 documents de la Generalitat de Catalunya d’interès turístic que recullen 
els principals atractius patrimonials.  

 
� Això és Catalunya. Guia del patrimoni arquitectònic 
� Atles DEL TURISME A CATALUNYA. Mapa nacional dels recursos 

turístics intangibles  

� 116 ICONES TURÍSTIQUES DE CATALUNYA  
 
 

• 7 guies de viatge  
• 4 revistes temàtiques  

 
2. Presència de productes del Pallars en els operadors especialitzats de 

turisme de natura. 
 

A partir de l’anàlisi de 148 operadors de 3 països (França, Regne Unit i Espanya) 
es va analitzar quins oferien productes al Pallars Jussà i a d’altres zones dels 
Pirineus. 

 
Regne Unit  França España Total  

Agències analitzades 45 47 56 148 

Prod. Pallars Jussà 0 1 2 3 

Prod. Pirineus Catalans 12 19 24 55 

Prod. Pirineus Aragonesos 5 26 13 44 
Prod. Pirineus Francesos 1 9 1 11 

Prod. Pirineus Andorrans 3 2 0 5 

Prod. Transfronterers 3 6 4 13 
 

Com es pot veure, les oportunitats perquè el Pallars Jussà tingui una major 
presència en els catàlegs són importants. Pel que s’ha pogut observar, és 
interessant destacar l’interès per productes que combinen diverses zones del 
Pirineu (Pallars, Urgell, Vall d’Aran, Andorra o França) i/o amb alguns dies a 
Barcelona o a d’altres comarques. En aquest grup, destaca algun programa  de 
birdwatching amb estada d’uns dies al Pirineu i d’altres al Delta de l’Ebre. 

 

Resum de la presència del Pallars Jussà en els mercats turístics 
 
S’han analitzat: 
 
•  5 portals web d’entitats turístiques de referència a nivell de comarca, 
marca turística, Catalunya i estat espanyol. 

•  30 portals i pàgines web de municipis i empreses. 

•  14 guies, revistes i altres publicacions. 

• 148 operadors de 3 països per identificar productes dels Pirineus 
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6. DOSSIER PROFESSIONAL DE PRESENTACIÓ DELS PRODUCTES 

TURÍSTICS DE LA COMARCA 
 
La redacció d’un dossier adreçat a professionals de la promoció, dels mitjans de 
comunicació i molt especialment, de la comercialització de productes turístics va ser 
una de les recomanacions sorgides del SEMINARI PRODUCTIU PER AL 
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL PALLARS JUSSÀ i del Pla d’Acció.   
 
Aquesta activitat respon als següents objectius específics del projecte: 
 

• Enfortir la cooperació públic-privada pel que fa a la dinamització turística de la 
comarca. 

• Disposar d’eines per dur a terme les accions de comunicació i de promoció 
d’ofertes turístiques, basades en els productes de turisme actiu i de descoberta 
integral dels valors territorials, adreçades a diferents mercats. 

• Acompanyar als emprenedors que estan treballant en la creació de  productes 
turístics transversals, a fi de facilitar la seva consolidació. 

• Ampliar la gamma de productes turístics de la comarca, generant complicitats 
entre actors públics i privats. 

 
Durant el desenvolupament del projecte es va conèixer l’encàrrec fet pel Consell 
Comarcal a la empresa STOA per a la propera obertura d’un Centre d’Interpretació 
del Pallars Jussà, situat a Tremp.  Per ambdues bandes i recolzat molt especialment 
per part del gerent del Consell, es va consensuar treballar en la mateixa línia pel que 
fa a la presentació dels recursos i en la seva interpretació.   
 
Les actuacions realitzades amb STOA han consistit en 2 reunions de treball i diverses 
entrevistes telefòniques i correus electrònics per intercanviar punts de vista i 
proporcionar informació de base que fos d’utilitat. Això ha permès consensuar un 
índex del dossier que estigui d’acord amb el discurs interpretatiu que s’està 
preparant per al Centre d’Interpretació, tot i que queda pendent el redactat del 
contingut, fins que es pugui disposar dels materials realitzats i adaptar-los seguint la 
mateixa estructura. 
 
Es pot afirmar però, que s’ha completat amb un resultat molt positiu el capítol 5 del 
dossier que recull els resultats globals de les actuacions d’assessorament per a la 
consolidació de productes turístics. S’incorporen 52 productes diferents, tenint en 
compte que en alguns casos s’agrupen alguns que es poden comercialitzar així 
mateix com a ofertes individualitzades.  
 
El dossier professional i molt especialment el catàleg de productes s’ha d’entendre 
com un material de base que permet la seva adaptació continuada, tenint en 
compte: 
 

• Actualitzacions o revisions relatives als recursos, que aportin les diferents 
entitats de la comarca. 

• Característiques dels destinataris als quals s’adreça en cada moment. 
• Actualitzacions i incorporacions de nous productes turístics. 
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• Fitxes complementàries dels recursos, amb preus i/o ofertes específiques 
per un esdeveniment determinat (fires especialitzades). 
 

 
L’índex del catàleg de 52 productes que s’incorpora com annex 5, és el següent: 
 

5. Propostes per descobrir la comarca del Pallars Jussà 
 

5.1 Senderisme: caminant la comarca  
5.2. Ecoturisme 
5.3. Turisme actiu 
5.4. Rutes pels paisatges 
5.5. Rememorant la història 
5.6. Conèixer els nostres pobles 
5.7. Conèixer els castells de frontera 
5.8. Gastronomia, enologia i productes locals 
5.9. Touring i escapades per individuals i grups 

 
 
Un cop es disposi de la informació que està desenvolupant STOA, es podrà completar 
aquest catàleg amb la informació de base per un dossier professional, amb els 
següents apartats i annexos: 
 

1. Presentació: la comarca del Pallars Jussà 
2. Situació i accessos 
3. El millor del Pallars Jussà 
4. Vacances pensades per a tothom 
5. Propostes per descobrir la comarca del Pallars Jussà 

 
Annexos: 
 
• Poble a poble 
• Equipaments turístics 
• Empreses, agències incoming i serveis turístics 
• Fires, festes populars i altres esdeveniments 

 
 
 

CATÀLEG DE PRODUCTES: 
 
52 productes identificats i descrits, agrupats en 9 tipologies diferents. 
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7. RESUM DELS INDICADORS 
 
Els objectius general i específics que s’havien definit per al projecte d’Estudi de 
consolidació dels productes turístics del Pallars Jussà han estat assolits amb escreix 
si es tenen en compte els indicadors que s’han anat mostrant en els capítols 
anteriors. 
 
 

CONCEPTE Assolit Previst 

Nombre de jornades totals 
d’assessorament:   

14 Mínim 12 

Nombre d’assessoraments personalitzats 
a grups d’emprenedors i entitats 

55 No determinat 

Nombre d’hores totals dedicades a 
assessoraments 

77 

(14,5 sessions conjuntes i 63 
individualitzades) 

No determinat 

Nombre de participants en les sessions 
conjuntes 

34 No determinat 

Nombre de participants en 
assessoraments personalitzats 

29 

empreses, institucions i 
entitats.  

En total 103 persones 

No determinat 

Nombre d’altres agents de la comarca 
identificats i invitats a participar en el 
grup de treball 

13 

empreses/entitats 
Mínim 5 

Nombre de documents preparats per als 
assessoraments individualitzats 

51 No determinat 

Dossier de presentació del territori Contingut consensuat amb 
el Centre de Interpretació. 

 

Catàleg de productes 

 

52 

productes de la comarca a 
comercialitzar. 

 

Operadors de turisme de natura 
considerats com a prioritaris 

118 

operadors de 7 països 
Mínim 20 de 5 
països 

Productes de característiques similars 
als que es poden desenvolupar al Pallars 

38 

productes de 7 països 
Mínim 10 

Recerca de la presència de productes de 
la comarca  

148 

operadors de 3 països 
Mínim 50 

Portals web de promoció turística i 
planes revisades 

35 webs i 14 documents Mínim 3 webs 

Comunicats a  entitats de promoció 
turística 

A realitzar un cop es 
disposi del dossier de 
presentació finalitzat. 

Mínim 5 
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ANNEX 1 Informes de les jornades de treball amb els agents 

de la comarca 

 

 

• 2 novembre 

• 30 novembre i 1 desembre 

• 25-26 gener 

• 24 febrer 

• 3 i 4 abril 

• 19, 20 i 21 abril 

• 7 i 8 juny 
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INFORME DE LA REUNIÓ DEL PROJECTE “PALLARS JUSSÀ 2011-2012. 
CONSOLIDACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS” 

 

 
 
Assistents: 30 
Empreses d’allotjament: 5 assistents 

- Hotel Terradets   Oriol Serra 
- Hotel Vall Fosca   Miquel Canut 
- Aparthotel l’Era del marxant Josep Montané (x2) 
- Casa Churchill   Narcís Balagué 

Empreses de turisme actiu: 5 assistents 
- Grimpada Aventura  Xavier Boixadors i Joan Pericón 
- Promotur 
- Peperepep Cultural   Noemí Nus 
- Intrèpid Paintball   Toni Chaparro 

Associacions: 1 assistent 
- Assoc. Cases Rurals  Mireia Font (Casa Leonardo) 

Museus i centres d’interpretació: 2 assistents 
- Botigues Museu de Salàs  Ramon Canal 
- Casa Pare Manyanet de Tremp Elisenda 

Agents públics: 10 assistents 
- Oficina Turisme Tremp  Elisenda Martínez 
- Oficina Turisme Isona  Mariona Solé 
- Oficina Turisme Vall Fosca Sílvia Coll 
- Oficina Turisme Pobla de Segur Sònia Ortiz 
- Ajuntament Talarn   Marta 
- Ajuntament Tremp   Dolors Echalar 
- Ajuntament Tremp   Guillem Puras 
- Ajuntament Tremp   Jordi Casanovas 
- Escola de Capacitació Agrària Maribel Sala 
- Ajuntament Pobla de Segur Núria Farrús 

Polítics: 5 assistents 
- Consell Comarcal Turisme P. J. Constante Aranda 
- Gerent Consell Comarcal P. J. Josep Ardanuy 
- Regidora Turisme Tremp  Teresa Montanuy 
- Regidora Turisme Pobla Segur Noemí Nus 
- Regidora Turisme Salàs  Rosalia 

Ponents: 2 assistents 
- DCB Turisme desenvolupament Josep Capellà 
-  “ “  “  Ramon Iglesias 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Presentació de la feina realitzada fins ara 

En Josep Capellà exposa la feina feta: 

Núm. de la sessió: 1 
Data: 2 de novembre de 2011 
Hora: de 10h a 14h 
Lloc: Museu de l’Oli a La Pobla de Segur 
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“Seminari productiu per al desenvolupament turístic” octubre 2010 – gener 
2011. Es presenta el Document de Treball 2010-2011, on s’exposa el 
contingut del Pla d’Acció: 

� 6 línies estratègiques 
� 10 objectius de línia (específics) 
� 4 àmbits d’actuació 
� 7 actuacions prioritàries  

 
El material complementari que es va preparar i es va penjar al blog del 
Seminari inclou entre d’altres:  

� la guia “Keep It Real” 
� un treball de posicionament del Pallars Jussà a les diferents webs 

promocionals. 
� un llistat d’operadors de diferents països especialitzats en turisme 

actiu, de natura, etc. Analitzant quin producte ofereixen i en quines 
zones. 

� Anàlisi a fons de 34 productes diferents de turoperadors espanyols i 
internacionals, i s’han creat fitxes detallades de cada producte: 
tipus de ruta, nits, allotjament utilitzat, amb guia o sense, 
itinerància, a quin tipus de client es destina, preu, dates, paraules 
clau, etc. 

� Anàlisi de diversos exemples de newsletters que utilitzen tant els 
turoperadors per promocionar i comunicar el seu producte, com 
altres territoris, incloent elements de cohesió en àmbit intern. 

� Anàlisi de com alguns territoris utilitzen certs elements per 
posicionar-se, per exemple “Alpine Pearls” amb la mobilitat 
sostenible, o les empreses que s’adhereixen a marques de 
senderisme com “Walkers are welcome”. 

 
Totes aquestes accions estan fetes i s’han d’utilitzar. A més, es proposa afegir-
ne una altra: considerar la pertinença a la Xarxa de Geoparcs Europeus, 
promoguda per la Unesco, utilitzant els valors geològics de la comarca com a 
estratègia de desenvolupament local.  
A l’annex s’adjunta de nou tota la documentació preparada. 
 

2. Eixos d’actuació per aquest any: “Programa d’assessorament i suport 
2011-2012” 
Les properes actuacions s’agrupen en dos eixos: 
- Consolidació dels productes turístics: estructuració 
- Comercialització dels productes en mercats identificats 
Es parteix de la base que el Pallars té els recursos i que els productes 
sostenibles basats en el turisme actiu i la descoberta dels territoris són els 
que tenen més creixement en el conjunt dels mercat turístics europeus. 
Aquests productes, a més de portar visitants i potenciar l’economia local, 
també dóna prestigi al territori. 
 

3. Consolidació de productes turístics: novembre 2011 – maig 2012 
Reunions amb el grup de treball per donar suport i assessorament: es faran 
poques reunions on participi tothom, i moltes reunions on participin uns 
quants. 
El mes de maig s’ha d’haver aconseguit: 
- Un dossier general de presentació del territori 
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- Uns productes associats que hàgim estat capaços de muntar 
 

4. Comercialització dels productes turístics: juliol – desembre 2012 
Es seleccionaran les fires o esdeveniments que siguin adequades al producte 
creat. Cal tenir en compte que el retorn no és immediat, que poden passar 
mesos entre la presentació del producte i la resposta dels turoperadors. 
IMPORTANT: L’estructura del grup de treball interna serà la que garantirà que 
els turoperadors tinguin un referent local a qui contactar. 
 

5. DEBAT: Estructura dels grups de treball 
Es debat establir diversos grups de treball amb l’objectiu de crear productes 
turístics. En aquest punt inicial, es conclou que la millor manera d’organitzar 
els grups és per productes enlloc de per zones. 

 
GRUP DE TREBALL 1: Recollida i anàlisi de la informació sobre els 

visitants  
Es debat la necessitat d’intercanvi de la informació sobre els visitants actuals, 
que per una banda recullen de manera autònoma i amb procediments 
diversos cadascuna de les 4 oficines de turisme i, per altra banda, les 
empreses privades. 
OBJECTIU: L’anàlisi de les dades de 2011 permetrà elaborar un diagnosi de 
la tipologia de client que visita la comarca.  
Inclourà detalls sobre: el perfil de turista, la procedència, el nº de nits que 
s’allotja, i també sobre l’ocupació dels establiments. 
Igualment, l’anàlisi de les diferents enquestes o sistemes de recollida de 
dades, permetrà dissenyar un qüestionari apropiat per utilitzar en un 
futur. 
PARTICIPANTS EN EL GRUP: Les quatre oficines de turisme: 
- Oficina Turisme Tremp: Elisenda Martínez 
- Oficina Turisme Isona: Mariona Solé 
- Oficina Turisme Vall Fosca: Sílvia Coll 
- Oficina Turisme Pobla de Segur: Sònia Ortiz 
 
 
GRUP DE TREBALL 2: Turisme actiu 
OBJECTIU: En aquest grup s’inclou la creació de productes turístics 
relacionats amb: 
- Senderisme 
- BTT 
- Ecoturisme: birdwatching, papallones, geologia... 
- Aventura 
 
PARTICIPANTS EN EL GRUP:  
- Com a mínim un membre del sector públic: dels ajuntaments de Tremp, de 

La Pobla o d’Isona, o del Consell Comarcal. 
- Grimpada Aventura 
- Hotel Terradets 
- Hotel Vall Fosca 
- Intrèpid paint ball 
- Escola agrària 
- Botigues Museu Salàs – Rosalia (regidora) 
- Cinquè Llac 
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- P. Mun. Vall Fosca 
- PT7C. Guillem  
- Ajuntament de Tremp. Jordi Casanovas 
 
 
GRUP DE TREBALL 3: Vacances actives en família 
OBJECTIU: El disseny de productes que siguin adaptats a la tipologia 
“vacances actives en família”.  
En els últims anys estem assistint a una demanda creixent de vacances 
actives no vinculades especialment a esports de risc sinó a activitats de 
descoberta i gaudi en el medi natural. Moltes d’aquestes ofertes estan 
adreçades a famílies, dones o sèniors, és a dir a un públic molt més ampli al 
estrictament juvenil que és el que tradicionalment s’associava a aquest tipus 
d’activitats. 
 
PARTICIPANTS EN EL GRUP:  
- Com a mínim un membre del sector públic: dels ajuntaments de Tremp, de 

La Pobla o d’Isona, o del Consell Comarcal. 
- Grimpada Aventura 
- Hotel Terradets 
- Hotel Vall Fosca  
- Intrèpid paintball 
- Castell de Mur 
- Museu de la Conca 
- Associació Turisme Rural 
- PT7C. Guillem  
- Ajuntament de Tremp. Elisenda Martínez 
-  

 
 

GRUP DE TREBALL 4: Vacances de descoberta del territori / Touring 
OBJECTIU: El disseny de productes enfocats cap a la descoberta del territori.  
La finalitat és que els clients puguin gaudir del territori, combinant paisatge 
(patrimoni natural) i patrimoni cultural. Aquest tipus de productes de 
descoberta del territori són un complement a l’activitat tradicional i un 
instrument de màrqueting. 
El touring són rutes amb cotxe per tal de descobrir el territori. 
 
PARTICIPANTS EN EL GRUP:  
- Com a mínim un membre del sector públic: dels ajuntaments de Tremp, de 

La Pobla o d’Isona, o del Consell Comarcal. 
- Salàs de Pallars 
- Hotel Vall Fosca 
- Associació Turisme Rural 
- Pirineu Emoció. Núria Martí 
- PT7C. Guillem  
- Ajuntament de Tremp. Dolors Etxalar 
-  
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INFORME DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE TREBALL 1 “RECOLLIDA I ANÀLISI 
DE LA INFORMACIÓ SOBRE ELS VISITANTS” DINS EL PROJECTE 
“PALLARS JUSSÀ 2011-2012. CONSOLIDACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE 
PRODUCTES TURÍSTICS” 
 

 
 
Assistents: 6 
 

- Ajuntament Tremp    Guillem Puras 
- Oficina Turisme Pobla de Segur  Sònia Ortiz 
- Patronat de Turisme Vall Fosca  Sílvia Coll 
- Oficina Turisme Tremp   Elisenda Martínez 

 
- DCB      Josep Capellà 
- DCB       Ramon Iglesias 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 
1.1.1.1. Les oficines de turisme presenten les dades de què disposen 
 
Des de l’oficina de turisme d’Isona no hi ha cap representant ja que la Mariona 
està de vacances, però es disposa de les dades sobre activitat turística. 

 
- VALL FOSCA: Es tenen les dades de tots els hotels i d’alguns de turisme 

rural, a més de les dades del telefèric. No hi ha dades de l’oficina de 
turisme. 
També es té un registre de les consultes realitzades a la web 
www.vallfosca.cat    
 

- TREMP: Només es tenen les dades de l’oficina de turisme, però com que 
les emplenaven becaris no es té una mateixa estructura. Els hotelers no 
han col�laborat i no es disposa de les dades d’ocupació. 
 

- POBLA: Es tenen les dades de l’oficina de turisme. Pel que fa als 
empresaris, han respòs 1 casa de pagès, 1 casa de colònies, 1 càmping, 
les botigues-museu de Salàs, i el Museu dels Raiers. El centre de BTT no 
té registre de dades 
 

- ISONA: Es tenen les dades de l’oficina de turisme, del Parc Cretaci i de les 
pernoctacions de les cases de pagès. 

 
 
 
 

 

Núm. de la sessió: 3 
Data: 30 de novembre de 2011 
Hora: de 13h a 14:30h 
Lloc: Ajuntament de La Pobla de Segur 
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2.2.2.2. Proposta d’estandardització de la recollida de dades a les O.T. 
 
Amb l’objectiu de disposar de la informació necessària i de tenir la possibilitat de 
combinar les dades de les 4 oficines de turisme que permeti realitzar-ne una 
anàlisi, es recomana d’estandarditzar el procés de recollida de les dades. 

 
Es crearà un model que sigui igual per les 4 oficines i que inclogui uns 
paràmetres mínims a emplenar per cadascuna de les consultes ateses. 

 
� SEGÜENT PAS: Enviar una taula model i decidir quins són els paràmetres 

mínims que caldria incloure. 
 
Adjuntem exemples de taules model de recull de dades, que poden servir de 
guia per la que s’estableix 
 

3.3.3.3. Proposta de recollida de dades sobre l’ocupació dels establiments. 
 
Davant la poca resposta rebuda per part dels empresaris, i considerant la 
importància que té conèixer quins són els percentatges d’ocupació i la 
nacionalitat dels visitants, en especial en les empreses d’allotjament, es proposa 
iniciar una nova estratègia. 
 
Cada oficina de turisme haurà d’identificar quines són les empreses que marquen 
la tendència i que siguin més col�laboradores, de manera que aquestes serveixin 
per tenir una idea del que succeeix a la zona. 
 
Es farà un seguiment setmanal a aquestes empreses per aconseguir que enviïn 
les dades sol�licitades. 

  
� SEGÜENT PAS: Decidir quines són les dades a demanar: es parlava com a 

mínim d’ocupació i nacionalitat. 
  

 
 

4.4.4.4. Elaborar un manual d’instruccions per les O.T. 
 
Per tal que es pugui aconseguir una uniformitat en la manera d’atendre els 
turistes, sobretot quan la persona encarregada de l’oficina de turisme estigui de 
vacances, caldrà elaborar un manual d’instruccions. 
 
S’hi explicarà quins són els procediments per atendre les consultes i quines són 
les dades a recollir. 
 

 
 

5.5.5.5. Incorporar un control de les queixes o reclamacions. 
 
Seria convenient incorporar un registre de les queixes i/o recomanacions que 
reben les oficines de turisme, tant turistes o visitants, com dels mateixos 
empresaris o altres agents del sector. 
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Això servirà per guardar un registre de quines són les queixes/reclamacions més 
habituals, i possibilitarà la priorització de les  necessitats d’actuació que adrecin 
aquestes queixes/reclamacions. 
 
 
 
6.6.6.6. Anàlisi del trànsit de les pàgines web 
 
Estudiar les possibilitats que hi ha de tenir un registre del trànsit de les pàgines 
web de turisme, tant de cadascuna de les oficines de turisme (si es que tenen 
una pàgina específica de turisme) com de la del Consell Comarcal 
(www.pallarsjussa.net) o altres que siguin d’interès. 
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INFORME DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE TREBALL 2 “TURISME ACTIU” 
DINS EL PROJECTE “PALLARS JUSSÀ 2011-2012. CONSOLIDACIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS” 
 

 
 
Assistents: 11 
 

- Ajuntament Tremp    Guillem Puras 
- Gerent Consell Comarcal P. J.  Josep Ardanuy 
- Oficina Turisme Pobla de Segur  Sònia Ortiz 
- Patronat de Turisme Vall Fosca  Sílvia Coll 
- Oficina Turisme Tremp   Elisenda Martínez 
- Assoc. Cases Rurals   Mireia Font (Casa Leonardo) 
- Grimpada Aventura   Xavier Boixadors i Joan Pericón 
- Aparthotel l’Era del marxant  Josep Montané 

 
- DCB      Josep Capellà 
- DCB      Ramon Iglesias 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.1.1.1. Introducció als objectius dels grups de treball i recordatori del 

material disponible a la web de 7 comarques 
 
En Josep Capellà fa una ràpida introducció sobre: 

 
� Mercats emissors: tendències del turisme de natura i senderisme, 

federacions esportives, tipus de producte, fitxes de producte. 
 

� Productes turístics: components, estructuració, requisits... 
 

� Documents revisats: pla de senderisme IDAPA, webs d’organismes oficials 
de turisme, documentació Generalitat, criteris de les marques 
especialitzades internacionals, criteris dels turoperadors especialitzats 
internacionals, revistes... 

 
Tant el power point de presentació com tota la documentació que s’hi menciona 
(la gran majoria ja està disponible, la resta ho estarà en breu) es penjarà a la 
web de les 7 comarques de manera que tots els participants hi tinguin un fàcil 
accés. 
 
A partir de l’explicació inicial, es passa a fer una presentació de les iniciatives de 
creació de productes que s’estan desenvolupant en el territori, vinculades al 
turisme actiu. 

 
 

Núm. de la sessió: 2 
Data: 30 de novembre de 2011 
Hora: de 10h a 13h 
Lloc: Ajuntament de La Pobla de Segur 
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2.2.2.2. Presentació “El Cinquè Llac” 
 
La Mireia Font presenta “el Cinquè Llac”, un producte de senderisme que inclou 
tres comarques però on el protagonista és el Pallars Jussà. 

 
S’ha creat l’associació Marques de Pastor que inclou als 6 allotjaments que estan 
inclosos a la ruta i a l’agència de viatges Pirineu Emoció. Aquesta associació és 
oberta a que hi participin més empreses. 

 
L’associació ha rebut 3.700€ de l’IDAPA, per tal de realitzat els tracks GPS i fotos 
per a la presentació de la ruta. 

 
El producte està quasi preparat, ara s’estan netejant alguns camins amb l’ajuda 
del Consell Comarcal.  
S’està preparant també un dossier professional sobre la ruta. 

 
S’han realitzat ja les primeres promocions: 

- Pels mercats d’Alemanya i els Països Baixos 
- Al Saló “Trek & Walk” 
- Al Workshop Pirineus, a la Garrotxa. Algunes agències angleses i 

holandeses van mostrar interès pel producte. 
 

S’està pensant en fer variacions del producte per tal d’adaptar-ho a les 
necessitats d’altres segments: 

- Famílies: estades de 2 dies, senderisme amb rucs catalans. 
- BTT: s’han de canviar els itineraris per fer-los més llargs i adaptables. 
 
 

3.3.3.3. Presentació propostes GRIMPADA: 
 

Ruta de senderisme lligada a Arnau Mir de Tost 
 

� PROPOSTA:  
La proposta és crear una ruta històrico-cultural de senderisme, d’uns 
70-80 km, de 4 dies de durada (3 nits), aprofitant els camins ja 
existents. A partir d’una ruta ja existent en cotxe on es visiten els 
castells de Llordà i Mur (Pallars Jussà) i Àger (La Noguera). 

 
� RUTA:  

Lògicament la ruta faria Llordà–Mur–Àger,  però hi ha un problema de 
manca d’allotjament a Llordà la primera nit. Com a alternativa es 
podria fer a l’inversa, o sigui, Àger-Mur-Llordà. Una altra alternativa 
seria començar i acabar a Tremp, aprofitant la parada de tren. O si 
persisteix el problema d’allotjament es podria fer un transfer. 

 
� DUBTES: fer-lo guiat o autoguiat. 

 
� AGENTS IMPLICATS: Grimpada + Consorci del Montsec (pendent). 
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� RECOMANACIONS: Pensar a fer la mateixa proposta en diverses 
versions per tal d’ampliar els públics objectiu que hi poden estar 
interessats: 3 dies/2 nits o de 7 dies/6 nits ja que de vegades pot ser 
difícil vendre a l’estranger un producte de 4 dies/3 nits. 

 
� SEGÜENT PAS: Caldria anar estructurant la ruta analitzant models i 

exemples del recull de productes que s’han presentat i que estan 
penjats a la web. 

 
 
Rutes en caiac  
 

� PROPOSTES:  
- Cova-caiac: ½ dia caiac + Cova dels muricecs (inclou educació 

ambiental, els mesos de juliol i agost queda tancada). 
- Descobrim l’embassament de Terradets o Camarasa: 2-4h. 
- 1 dia amb caiac: de 10h a 20h fent els dos embassaments i dinar. 
- 1 dia amb caiac: de 16h a 21h en un embassament, sopar, nit en 

bivac, l’endemà de 9h-13h en una altre embasament. 
- Conjuntament amb Photo-Logístics, muntar un hide a Terradets que 

només sigui accessible amb caiac. 
- Conjuntament amb la Federació de Piragüisme, muntar una base fixa 

d’entrenament a algun embassament per tal que no s’hagi d’anar a 
Banyoles. 

 
� SEGÜENT PAS: 
- Buscar exemples de com els TTOOs organitzen les visites 

d’espeleologia, ja que és una recurs a explotar i hi ha molta oferta a 
altres llocs. 

- Buscar exemples de les bases de caiac franceses (n’hi ha més de 800) 
per tal de veure què s’està oferint i com s’organitzen. Mirar què hi ha al 
Saló de Düsseldorf. 

- Buscar exemples de la zona del Sella (Astúries) ja que molts clients 
actuals venen d’allà i en parlen molt bé. 

- Possibilitat de combinar productes de 7 dies: la meitat a les aigües 
tranquil�les del P. Jussà i la meitat a les aigües braves del Sobirà. 

 
 
Tir amb arc  
 

� PROPOSTA: Conjuntament amb l’associació esportiva d’Àger de tir amb 
arc es vol muntar dos recorreguts pel bosc de tir amb arc.  
S’escollirien 2 recorreguts que permetrien fer activitats 2 dies. De 
manera que es podria vendre tant com un producte d’un dia com en un 
paquet multi-activitat de diversos dies. 

 
� SEGÜENT PAS: Desenvolupar el producte. 
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Via Ferrata  
 

� PROPOSTA: No n’hi ha al Pallars Jussà, la més propera és a Corçà 
(Noguera). La competència són també les d’Andorra, de l’Aran, o 
Oliana (Regina). 
Si es pot condicionar una ruta s’adaptaria a un producte multi-activitat. 
Es menciona que es poden buscar alternatives de finançament 
mitjançant la FEEC o el SAM. 

 
� SEGÜENT PAS: Avançar més en el desenvolupament del producte. 

Seria un bon producte per incorporar a programes de multiactivitat. 
 

 
4.4.4.4. Consell Comarcal 

 
Georeferenciació 
S’explica que es disposa de la georeferenciació de 47 rutes. Es demana si 
valdria la pena afegir-hi la georeferenciació dels atractius turístics per tal de 
tenir-ho més complet. 
 
RECOMANACIÓ:  
- Considerem que és important completar al màxim la georeferenciació per 

tal de tenir les 47 rutes amb tota la informació completa. 
 
 
Documentació 
Es mostra el catàleg Pallars Jussà “Terra de Somnis”, es demana recomanació 
sobre altra documentació també, com el “On anem?” i altres. 
 
RECOMANACIÓ: Dividir la documentació en tres àrees: 
- Un dossier mixte (com l’existent, que cal modificar) 
- Un dossier professional: enfocat als TTOOs 
- Documentació de producte final específic: p. ex. de dinosaures, o el “què 

fem”. 
Des de DCB es prepararan exemples de tipus de documents, en funció del 
públic a qui van dirigits. 
 
 

5.5.5.5. Altres aportacions 
 
Alguns dels participants previstos no van poder assistir a la sessió, però es 
mencionen els seus projectes: 

 
� Hotel Terradets: Ruta en BTT “Pirineus Xtrem Pallars”. 

Es tracta d’una ruta de 215 km per realitzar en 2-3 dies. Presentada al 
Saló “Trek & Walk” de Barcelona. 
Els agents implicats són CIM HOTELS (Senderhotel) i BTT Tours. 

 
Des de DCB ens posarem en contacte amb l’Hotel Terradets, ja que 
havíem preparat informació específica d’operadors i productes. 
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� Patronat de Turisme de la Vall Fosca: Es vol desenvolupar una iniciativa de 
senderisme, adaptant la Vall Fosca com a destinació de senderisme. En 
properes visites, s’anirà fent un assessorament específic per desenvolupar 
el projecte, seguint experiències d’altres països com Walkers are Welcome. 
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INFORME DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE TREBALL 2 “VACANCES ACTIVES 
EN FAMÍLIA” DINS EL PROJECTE “PALLARS JUSSÀ 2011-2012. 
CONSOLIDACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS” 
 

 
 
Assistents: 11  
 

- Ajuntament Tremp    Guillem Puras 
- Consell Comarcal Pallars Jussà  Flors Albert 
- Oficina Turisme Pobla de Segur  Sònia Ortiz 
- Patronat de Turisme Vall Fosca  Sílvia Coll 
- Oficina Turisme Tremp   Elisenda Martínez 
- Grimpada Aventura   Xavier Boixadors i Joan Pericón 
- Aparthotel l’Era del marxant  Josep Montané 
- Casa rural La Fàbrica    

 
- DCB      Josep Capellà 
- DCB      Ramon Iglesias 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.1.1.1. Introducció als objectius dels grups de treball i recordatori del 

material disponible a la web de 7 comarques 
 
En Josep Capellà fa una ràpida introducció sobre: 
 

� Mercats emissors: tendències del turisme de natura i senderisme, 
federacions esportives, tipus de producte, fitxes de producte. 
 

� Productes turístics: components, estructuració, requisits... 
 

� Documents revisats: pla de senderisme IDAPA, webs d’organismes oficials 
de turisme, documentació Generalitat, criteris de les marques 
especialitzades internacionals, criteris dels turoperadors especialitzats 
internacionals, revistes... 

 
A la web de les 7 comarques es penjarà tota la documentació que es menciona a 
la presentació (la gran majoria ja està disponible, la resta ho estarà en breu), de 
manera que tots els participants hi tinguin un fàcil accés. 
 
El TTOO francès la Balaguere http://www.labalaguere.com/ dins el seu catàleg 
de senderisme hi incorpora una secció específica dedicada a les vacances actives 
en família. 
 
 
 

Núm. de la sessió: 4 
Data: 30 de novembre de 2011 
Hora: de 16h a 19h 
Lloc: Museu de l’Oli de La Pobla de Segur 



 

2 

 

 
2.2.2.2. Presentació propostes GRIMPADA: 
 

Self-drive en família 8 dies 
 

� PROPOSTA:  
Partint de l’exemple donat amb el catàleg del TTOO Pura Aventura, han 
pensat en un programa multi-activitat adaptat a les famílies. La 
mobilitat es faria amb cotxe de lloguer. 

 
� RUTA: 8 dies 

- 1er dia: Viatge a Celllers. Presentació. 
- 2on dia: Cova-caiac i tir amb arc. 
- 3er dia: Trekking Mont Rebei. 
- 4rt dia:  Senderisme a la Vall Fosca.  
- 5è dia:   Lliure. 
- 6è dia: Ruta Arnau Mir de Tost (castells) + Parc Astronòmic Montsec 
- 7è dia: Via Ferrata 
- 8è dia: Sortida 

 
L’allotjament pensat seria l’Hotel Terradets o bé l’alberg Castell de Mur. 
Es podria fer tot guiat o bé també amb parts autoguiades (trekking a Mont 
Rebei i a la Vall Fosca). 

 
� SEGÜENT PAS: Buscar en les ofertes dels TTOO que siguin similars si 

és tracta d’un self-drive factible pel nombre de nits, quantitat 
d’activitats, cotxe, allotjaments, adaptació ruta i infraestructura a 
famílies... Potser incorporar activitats de bany a l’estiu (pot ser posant 
en valor la mateixa piscina de l’hotel) 

 
 
Pobles oblidats, sabors retrobats 

 
� PROPOSTA: Visita a pobles amb encant, afegint productors 

agroalimentaris i dinar. 
Amb vehicle propi, bé autoguiats o bé guiats (el guia en un cotxe a 
part). 
La idea seria fer-ho en diverses zones de la comarca, ja se n’han 
pensat 7 on es podria fer. 
 

� RUTA D’EXEMPLE: Bastús, Orcau i Figuerola d’Orcau (15 km) 
Visitar Bastús, formatges Vilavella, el castell de Bastus, i els estanys. 
Cotxe fins a Orcau. 
Visitar Orcau, bodegues Sauvella i el castell. 
Dinar a Folguerola d’Orcau, on es fa la wine experience en una bodega 
on beus el vi que s’hi produeix i on es poden fer barreges de diferents 
varietats. 
Preu dinar 30€, preu guia 100€. 

 
� DUBTES: com vendre el producte, si des dels hotels, o incorporant a 

l’agència Pirineu Emoció... 
 



 

3 

 

� SEGÜENT PAS: Grimpada ha d’elaborar fitxa amb els continguts 
específics del producte per poder-ho valorar. 

 
 

Cova-caiac  
 

� PROPOSTA: Es tracta d’un producte que ja es ven, el 60% dels 
participants són famílies. Es podria incorporar en un multi-producte per 
famílies. 
 

� SEGÜENT PAS: Sent un producte que ja està funcionant, elaborar la 
fitxa per poder-la completar.  Seria interessant conèixer les opinions 
del que ja l’han practicat, les edats mínimes dels infants, etc. 

 
 
 
3.3.3.3. Hotel Vall Fosca 
 
Exposa la problemàtica de poder comptar amb empreses de turisme actiu o 
d’activitats que puguin oferir propostes pels clients en temporada baixa, ja que 
molts serveis estan tancats. 
 
Grimpada s’ofereix per arribar a un acord, com ja fan amb l’Hotel Terradets amb 
ofertes d’activitats d’aventura setmanals (dimecres i dissabtes). 
 

� SEGÜENT PAS: Intentar articular alguns productes de forma conjunta. 
 
 
 
4.4.4.4. Oficina de turisme de La Pobla 
 
El Tren dels Llacs és un producte pensat per famílies. 
Incorpora preus especials per nens, i menjar també, com el “Menú del Tren”. 

 
� SEGÜENT PAS: Com és un producte ja operatiu, seria bo disposar d’una 

fitxa per veure com està explicat i si cal, completar la informació. 
 
 
 
5.5.5.5. Casa rural La Fàbrica, Senterada 
 
A més de l’allotjament rural, inclou una antiga fàbrica tèxtil que s’està 
recuperant. Es vol obrir al públic com a Museu, i està previst que estigui fet per 
Setmana Santa 2012. 
 
Ofereix activitats molt populars per famílies, com la pesca de la truita. Inclou la 
possibilitat de pescar-la i menjar-se-la després. 
 
Tenen també molts animals i es poden fer activitats de petita granja, com recollir 
els ous de les gallines o interactuar amb els animals. 

 



 

4 

 

� SEGÜENT PAS: Demanar llista dels productes que ofereixen per tal de 
veure com es pot interactuar més amb els altres allotjaments (ja que ja 
estan enviant clients pel tema de la pesca de la truita).  El dia següent 
(1 de desembre) es va fer una visita a l’establiment i es va acordar 
preparar aquest llistat. 

 
 
 
6.6.6.6. Participants que no han assistit a la sessió 
 
Representants dels castells, de les botigues de Salàs, de Peramea, el Museu 
d’Isona, la proposta de les platges d’aigua dolça, etc. 
S’ha de tenir en compte aquests possibles atractius per famílies. 
 
 
 
7.7.7.7. Necessitats específiques de les famílies 
 

- ALLOTJAMENT: Cal tenir un llistat de quins allotjaments poden disposar 
d’habitacions familiars (o connectades). 
 

- ACTIVITATS: Buscar activitats relacionades amb l’agroturisme que siguin 
compatibles amb les famílies 
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INFORME DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE TREBALL 4 “TOURING I 
DESCOBERTA DEL TERRITORI” DINS EL PROJECTE “PALLARS JUSSÀ 
2011-2012. CONSOLIDACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES 
TURÍSTICS” 
 

 
 
Assistents: 14  
 

- Ajuntament Tremp    Guillem Puras 
- Consell Comarcal P. J.   Flors 
- Oficina Turisme Pobla de Segur  Sònia Ortiz 
- Patronat de Turisme Vall Fosca  Sílvia Coll 
- Oficina Turisme Tremp   Elisenda Martínez 
- Grimpada Aventura   Xavier Boixadors i Joan Pericón 
- Pirineu Emoció    Núria Martí 
- APAT (Ass. Prof. Àmbit Turístic)  Gabi 
- Ajuntament de Talarn   Marta 
- Regidora Turisme Tremp   Teresa Montanuy 
- Ajuntament Tremp    Dolors Etxalar 

 
- DCB      Josep Capellà 
- DCB      Ramon Iglesias 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1.1.1.1. Introducció als objectius dels grups de treball i recordatori del 

material disponible a la web de 7 comarques 
 
En Josep Capellà fa una ràpida introducció sobre: 
 

� Mercats emissors: tendències del turisme de natura i senderisme, 
federacions esportives, tipus de producte, fitxes de producte. 
 

� Productes turístics: components, estructuració, requisits... 
 

� Documents revisats: pla de senderisme IDAPA, webs d’organismes oficials 
de turisme, documentació Generalitat, criteris de les marques 
especialitzades internacionals, criteris dels turoperadors especialitzats 
internacionals, revistes... 

 
A la web de les 7 comarques es penjarà tota la documentació que es menciona a 
la presentació (la gran majoria ja està disponible, la resta ho estarà en breu), de 
manera que tots els participants hi tinguin un fàcil accés. 
 
 
 

Núm. de la sessió: 5 
Data: 1 de desembre de 2011 
Hora: de 10h a 13h 
Lloc: Ajuntament de La Pobla de Segur 
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2.2.2.2. Proposta Oficina de turisme de La Pobla: 
 
Ruta urbana amb combinació de visites: poble + licors + dinar + museu dels 
raiers. 
 

� SEGÜENT PAS: Anar desenvolupant aquesta proposta, que també es 
podria incorporar a activitats per a famílies. 

 
 
 
3.3.3.3. Proposta GRIMPADA: 
 
Activitats que complementin l’oferta associada al Tren dels Llacs.  
Demanar que el tren pari a Cellers i que allí es puguin fer activitats de poques 
hores, com el caiac. 
 
 
 
4.4.4.4. Proposta Tremp (Guillem) 
 
Ruta del Vi de Lleida: És una associació d’agents públics i privats dels 
establiments situats dins l’àmbit geogràfic de la D.O. Costers del Segre. Els 
cellers ja estan adaptats per oferir visites. 
 
PROPOSTA: Crear productes que incorporin diferents elements, entre els quals 
les activitats, les visites i els cellers. 
 
SEGÜENT PAS: Guillem parlarà amb Grimpada per veure què en sorgeix. 
 
 
 
5.5.5.5. Productes d’un dia vinculats a les festes del territori o als elements 

locals 
 
Es proposa la creació d’activitats associades als esdeveniments ja existents. 
Primer de tot cal elaborar una agenda completa d’activitats, on després poder-hi 
associar productes de descoberta del territori.  
 
Algunes de les diades més destacades són: 
  

- Fira d’Art de Salàs 
- Fira de Bestiar de Salàs 
- Fira del Vi 

 
- Baixada de falles: la Sònia proposa desenvolupar-ho, ja que aquets any 

van tenir més de 1.000 participants. 
 

- Castells: es poden desenvolupar productes turístics de descoberta 
associats als castells. Grimpada en té de pensats. 
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- Brama de Boumort: S’exposa la problemàtica de la falta d’organització, de 
la necessitat de taxis, de l’excessiva promoció sense tenir un producte 
adequat, de la necessitat de fer-ho amb guies autoritzats, de la necessitat 
de limitar l’accés amb vehicle particular... 
 

Es mirarà què s’ha fet amb el Trencalòs per tal de veure si es podria fer 
alguna cosa similar amb la brama. Cal demanar l’informe del trencalòs a 
Talarn. 
 

- Diada dels Raiers: El 2012 coincideix amb la Diada Internacional dels 
Raiers, i es proposa aprofitar aquest esdeveniment per crear producte 
associat. 
Cal parlar primer amb el Museu dels Raiers per tal que passin el programa 
de la jornada per conèixer els horaris i les activitats oficials previstes. 
Un dels problemes de cada any és que els visitants queden exclosos del 
dinar popular després de la baixada dels raiers.  
En Gabi des de l’organització APAT (Associació de Professionals de l’Àmbit 
Turístic) dóna l’exemple de l’Aplec del Cargol on hi havia el mateix 
problema i es va solucionar contractant una empresa de càtering per que 
oferís cargols als visitants que no formaven part de cap penya. S’ofereix 
per fer el mateix durant la diada dels Raiers. 
Es decideix crear un grup de treball específic. 

 
 
La Núria Martí exposa el fet que moltes destinacions a les seves webs oficials hi 
tenen enllaços cap a plataformes on els empresaris poden tenir els productes 
turístics penjats. Es pot fer de manera que estiguin adreçades a un públic 
determinat: catalans, anglesos, etc. Demana si això es podria fer amb els 
productes que estem preparant, dins la web del Pallars. 
 
Mostrem el catàleg d’Ariège (la regió de Foix, a França) que incorpora diverses 
ofertes de producte final amb preus.  
 
Es poden crear fitxes de producte per temporades o bé per dies específics 
relacionats amb esdeveniments especials. 
 
 
 
6. Proposta de l’Ajuntament de Talarn 
 
S’exposa que s’estan realitzant visites guiades al nucli històric, d’1 hora de 
durada. Són sota demanda, amb cost 2€ i sense un mínim de persones. El 
contacte i la reserva és a través de l’ajuntament. 
 
PROPOSTA: Per millorar i diversificar es podrien fer visites temàtiques, per 
exemple Talarn a través de l’aigua. 
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7.7.7.7. Propostes de Pirineu Emoció 
 
Mostra els diferents productes que han creat, relacionats amb l’esport, el 
patrimoni o la cultura local.  
Per TTOOs s’ofereixen ja de fa temps productes llargs, associats a la cultura i al 
senderisme.  
Es pot incloure el vi com un atractiu més, sense fer visites centrades en un sol 
tema, sinó incorporant a una ruta de senderisme un dia la visita a un castell i un 
altre dia la visita a un celler. 
 
El “Pallars Nostàlgic” és un dels productes estrella, ha funcionat des del 2009, 
amb un increment del 60% el 2010, amb un total de 251 participants. 
 
 
 
8.8.8.8. Geologia 
 
S’exposen les possibilitats que pel territori (no tant pel producte) oferiria la 
incorporació del Pallars Jussà en la Xarxa de Geoparcs de la UNESCO 
http://www.europeangeoparks.org. 
 
Per exemple, altres xarxes com la Xarxa de Reserves de la Biosfera permeten 
l’accés a finançament de diferents organismes, com del Ministeri de Medi 
Ambient o en programes específics de promoció de Turespaña. 
 
És una etiqueta de valor afegit. Es tracta d’una proposta a llarg termini que 
posiciona la destinació. 
 
 
 
9.9.9.9. L’Era del Marxant 
 

� PROPOSTA: Sopars a l’Era. 
Es tracta d’un producte de 2 dies que te com a figura central els sopars 
col�loqui. 

 
� RUTA: 2 dies 

- 1er dia: Arribada amb el tren a les 11h a La Pobla. Recollida amb 
bus, realitzar les visites previstes i dinar a La Pobleta. Per la tarda 
visita al Museu Hidroelèctric. 

- 20:30h: Sopar col�loqui amb una figura important de qualsevol 
àmbit; la primera vegada seria bo que fos algú del sector turístic. 

- 2n dia: Visites de pobles del Pallars Sobirà, com Peramea o Gerri de 
la Sal. 

Preu tancat amb tot inclòs. 
 

� PROMOCIÓ: Convocatòria a través de la premsa i de la web de l’hotel.  
 

� SEGÜENT PAS: Anar desenvolupant el projecte. Un dels elements clau 
és la comunicació pre- durant i post l’esdeveniment. 
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10.10.10.10. Tasques a desenvolupar 
 
La creació de grups de treball específics on es tractaran temes concrets: 
 

� GRUP DE TREBALL DELS RAIERS: Coordinat per la Sònia, en aquest grup 
s’hi trobaran tots els que tinguin propostes per fer producte relacionat 
amb la diada dels Raiers. 
 

� GRUP DE TREBALL DE LES FESTES POPULARS: Cal identificar quines són 
les festes populars més rellevants per definir on es pot crear producte 
associat. 
 

� GRUP DE VISITES URBANES: Acabar de definir la seva estructura. 
 

� GRUP AMB ELS CASTELLS: Acabar de definir la seva estructura 
 

 
 



DIA 25 DE GENER 

MATÍ TARDA 

HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ 

  9.00 h – 10.00 h O.T. La Pobla de Segur 15.00 h – 16.00 h O. T. Isona i la Conca Dellà 

10.00 h – 11.00 h Pirineu Emoció 16.00 h – 17.00 h L'Era del Marxant 

11.00 h – 12.00 h Ajuntament de Talarn 17.00 h – 18.00 h  El Cinquè Llac 

12.00 h – 13.00 h  18.00 h – 19.00 h Estació Biològica del P. Jussà 

13.00 h – 14.00 h Castells 19.00 h – 20.00 h Escola de Capacitació 
Agrària 

14.00 h -  15.00 h DINAR 20.00 h – 21.00 h Càmping Collegats 

 

 

 

DIA 26 DE GENER 

MATÍ TARDA 

HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ 

  9.00 h – 10.00 h Ecotallers. La Carreta 15.00 h – 16.00 h Hotel Terradets 

10.00 h – 11.00 h Grimpada 16.00 h – 17.00 h  

11.00 h – 12.00 h Fonda Fasersia 17.00 h – 18.00 h   

12.00 h – 13.00 h Ajuntament de Tremp 18.00 h – 19.00 h  

13.00 h – 14.00 h  19.00 h – 20.00 h  

14.00 h -  15.00 h DINAR 20.00 h – 21.00 h  
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Oficina de Turisme La Pobla de Segur. Sònia Ortiz, 973680257, 

turisme@pobladesegur.cat 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 9:00 hores. 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

• OFICINES DE TURISME: 

La Sònia explica la informació recollida de l’oficina de turisme  i de la pantalla tàctil.  

Se li proposa fer la reunió interna de les oficines de turisme partint del material recollit 

amb OTGEST per tal de treballar conjuntament la mateixa informació les 4 oficines de 

turisme. Si no es disposa de l’OTGEST es farà manualment. Es recopilarà: 

- Estadístiques d’ocupació dels allotjaments: cal identificar els més 

representatius de tota l’oferta reglada (hotels, càmpings, apartaments...) 

- Estadístiques pròpies de les oficines de turisme 

D’aquesta manera, al final de la temporada es podrà fer un resum de les consultes 

ateses personalment, amb les pantalles tàctils, de les consultes a les webs, dels 

indicadors d’ocupació dels allotjaments i de les queixes tant de temes del sector públic 

com del privat. Així podrem tenir un bon balanç de la temporada.  

També es podria incorporar l’afluència de visitants a les diferents activitats que es van 

realitzant, de manera que al final de l’any es pugui presentar aquesta informació. 

Mostrem com a exemple de gestió de la informació a les destinacions el Destination 

Management Handbook, per veure de quina manera a Anglaterra s’organitzen. Es pot 

trobar a Internet a http://www.insights.org.uk/destinationmanagementguide.aspx . 

Resulta útil llegir l’apartat 5 “Destination Information”. 

També se li ensenya  un power point de l’Estartit sobre l’anàlisi de la temporada 

turística a través de les consultes ateses, l’ocupació dels establiments, queixes, 

suggeriments, afluència de públic a les activitats, etc. , com a complement de la 

informació que ja s’havia enviat, dels punts d’informació de Turisme Garrotxa. 
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• TREN DELS LLACS: 

- Convencional: tenim la informació del 2008, 2009 i 2010, en total unes 250.000 

persones l’any.  

- Històric: ple al 100% i es va quedar gent en llista d’espera pel següent any 2011, 

tot i haver doblat els preus el 2011 

Sonia explica que a FITUR li demanen molt llocs accessibles. 

• RAIERS: 

Ha estat impossible rebre una resposta per part seva. 

Posteriorment, el dia 26 de gener s’aprofita la reunió amb el Miquel de Fonda Can 

Fasèrsia per parlar conjuntament sobre les dificultats en què es troba la Sònia per 

rebre la informació sobre la Diada dels Raiers. 

Després d’algunes observacions per part del president del Museu dels Raiers sobre la 

difícil relació amb l’Ajuntament, es compromet a enviar el calendari de la Trobada 

Internacional d’aquest any. 

• VISITES A LA POBLA: 

La Sònia prepararà per escrit un guió de les visites que actualment ja ofereixen a La 

Pobla i que complementen la pujada del tren convencional.  

En Josep proposa que de les diferents activitats culturals de la comarca es faci una 

proposta cultural conjunta, per tal que tingui més pes i una major difusió. 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- Fer un anàlisi de la informació de la “carpeta vermella”. 

- Preparar una plantilla o un guió de les dades necessàries a recollir per les 

oficines de turisme. 

 

FEINA A FER PER LES OFICINES DE TURISME: 

- Tan bon punt rebin la plantilla sobre les dades a recollir per les oficines de 

turisme, es posaran d’acord per quedar i començar a implementar-ho. 
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Pirineu Emoció, Núria Martí, 973681518, nmarti@pirineuemocio.com 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 10:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

• TREN DELS LLACS: 

S’exposa que la gent en principi no el van recolzar. Tenen horaris similars amb el bus, 

amb un recorregut que només té 20 minuts de diferència. FGC vol deixar només un 

tren convencional al dia que arriba a la Pobla a les 11h i torna a marxar al cap de 2 

hores, a les 13h. 

La situació més òptima seria que s’eliminés l’horari del migdia i es mantingués el del 

matí i el del vespre, però això implica tenir un comboi i 2 operaris aturats tot el dia. 

El tren històric serveix de “ganxo” pel tren convencional. La reducció dels horaris del 

tren convencional afecta directament als paquets de cap de setmana que utilitzen 

aquest. El convencional és molt més barat (14€ de diferència) i dóna un horari més 

ampli (7 hores a La Pobla).  

Des de DCB mostrem informació de iniciatives de turisme en tren:  

- Green Traveller on apareixen agències que treballen amb desplaçaments amb 

tren 

- Tren de Niça cap als Alps, que serveix també com a exemple de creació de 

producte.  

La Núria es queda la informació en paper que s’havia preparat. 

• CINQUÈ LLAC: 

Ja estan fetes les traduccions en 5 idiomes, però P.E. ha demanat als encarregats dels 

CPT de diversos països què n’opinen i que els facin comentaris crítics. 

La Montserrat Sierra del CPT d’Alemanya els comenta que el tipus de producte seria adequat 

per a l’associació d’operadors alemanys, Forum Anders Reisen. Recomana a Pirineu Emoció 

que hi entri com agència associada. S’estan plantejant anar a Alemanya a visitar FAR per veure 

si s’arriba a un acord. 

La Núria explica que ja tenen una primera reserva pel Cinquè Llac d’uns alemanys. 

Montse Sariol 
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En Josep comenta la possibilitat d’enviar el catàleg del del Cinquè Llac a Eva Hakes, 

periodista alemanya que escriu al Wandermagazin. En podria fer un article. Demanem 

a PE que ens enviïn el fulletó en alemany i en castellà. A mode d’exemple comentem que 

l’Agència Catalana de Turisme dóna suport a un reportatge de la Ruta del Ter al 

Wandermagazin. 

Lamenta la descoordinació que va fer que a FITUR no es parlés del Cinquè Llac.  

En Josep explica sobre Frontier Holidays i el seu producte de senderisme a Andalusia, 

que es va publicar al diari The Guardian.  

També sobre NATURFREUNDE, que abans tenien una web de producte turístic i sortia una casa 

de turisme de Lleida. Actualment s’ha tornat a entrar a la web de l’associació de cada un dels 

països (Àustria, Alemanya, ...) i només es veuen productes locals.  

Donem material de la Balaguère i recomanem que els contactin per promocionar el producte. 

Finalment, recomanem que remarquin als catàlegs i fulletons del Cinquè Llac que hi ha espais 

on banyar-se (sigui als estanys, als rius o als allotjaments). 

L’endemà la Montse va venir amb un llapis USB per poder carregar la informació que se’ls 

havia recomanat i que en bona ja està  penjada a la web del projecte. Concretament: 

• MONT REBEI: 

La Núria exposa la nova proposta d’1 dia a Mont Rebei, “camí de les estrelles”. Creiem 

que pot ser interessant per vacances actives en família. Comentem d’enviar-ho a 

l’Obra Social de Catalunya Caixa, els contactes són Susanna Izquierdo i Miquel Rafa. 

- “Chemins de Fer en Provence” 

- Llistat dels productes analitzats i dels tour operadors.  

- L’excel d’operadors 

- Fitxa resum amb els criteris de Forum Anders Reisen 

- Fitxa amb comentaris a la ruta del Cinquè Llac 

 

FEINA A FER PER DCB 

Cal enviar per mail la informació que se’ls ha donat en paper: 

- Veure Reisepavillon.  Posar en contacte amb la jornada de turismo responsable 

en el marc de la fira ITB.  

- Enviar mail a Eva Hakes amb doc en castellà i alemany.  Demanar pressupost si 

ho demana. Ja s’ha fet, pendent d’acabar de parlar amb la periodista. 

- Llistat de Green Traveller i de Frontier Holidays 

- Enviar contactes de Caixa Catalunya: Susanna Izquierdo, Miquel Rafa 
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Ajuntament de Talarn, Marta Verdeny, 973650812 ajuntament@talarn.ddl.net 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 11:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• VISITES GUIADES: 

Les visites que es feien al casc antic s’han parat aquest Nadal per tal de millorar-les i 

posar-les a l’ordre del dia. 

Han entrat al Pla de Suport a l’Educació del Pallars, on hi ha diferents recursos. A 

mitjans de febrer faran una “taula de savis” per engegar novament el tema de les 

visites. Hi ha diversos àmbits que es poden potenciar: 

• VISITES GUIADES 

 Fil conductor aigua: hidroelèctriques, presa Cellers; producció industrial 

(consum d’aigua); discurs de futur = conreu ecològic de productes alimentaris. 

Josep Capellà recomana fer un programa conjunt de les visites guiades de tots 

els pobles. En el material que edita el Consell, hi podria haver un programa 

conjunt de tot el patrimoni i de l’animació. Es dóna com a exemple la Garrotxa, 

on els membres expliquen als seus clients quines són les visites que poden fer 

de manera gratuïta.  

L’ajuntament de Talarn garanteix que poden oferir visites guiades almenys un 

cop a la setmana, un cop tot estigui més definit. 

Per exemple, agafant l’aigua com a fil conductor, es pot lligar els elements del 

patrimoni amb unes visites guiades i una agenda d’activitats. 

 

• FIRA DEL VI DEL PIRINEUS 

El 2011 ha anat molt bé, 200 persones en un mal dia plujós. Conviden a Torres i 

a un celler petit d’Andorra. 

Es pensa en canviar el nom per delimitar-ho: “Vi del Pallars” no, perquè són 

pocs, només 3 cellers. Amb “vi d’alçada” s’hauria d’incloure el Priorat. Vi de 

muntanya?? Costers del Segre ja fa una altra fira a Lleida.  

Es proposa “Vi del Pirineu” on hi participin els dos Pallars + qui vulgui venir de 

Costers del Segre + 1 celler convidat dels Pirineus, sigui català, espanyol o 

francès.  

Lluís Oliva (alcalde) 
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En Josep proposa tenir en compte el projecte INTERREG, la convocatòria 2014-

2020. 

Hi ha voluntat de lligar el vi amb la producció agroalimentària local, a la vegada 

lligat amb la primera cooperativa de Catalunya d’oli i vi, creada a Talarn.  

Hi ha altres activitats relacionades amb el vi durant la resta de l’any, per 

exemple el 2011 han fet dos cates, la “Tu Rai” i una relacionada al programa de 

tv “Va de vi”. 

 

• FULLETÓ TALARN: 

S’està preparant el fulletó Talarn, la idea és “vendre” Talarn. Es demana ajuda 

en el seu disseny: continguts, fotografies, etc. 

 

• ALTRES ELEMENTS A TENIR EN COMPTE: 

 

- Museu dels militars: per fer alguna cosa del turisme militar; hi ha una possible 

línia d’ajudes del ministeri de defensa. Un handicap és que no se’ls pot 

ensenyar molts dels atractius locals com serien nius de metralladores, trinxeres 

o elements de la memòria històrica. 

 

- Concurs de pintura ràpida: Té cert renom, és la 18ª edició (per St. Martí, 10 i 11 

novembre). Proposta de fer exposició permanent dins el pressupost del Pla 

d’Educació del Pallars. Veure si es pot vincular d’alguna manera l museu dels 

militars. El concurs s’ha començat a modificar: iniciar tallers per nens per 

implicar més la gent que hi participa.  Aquest any el tema és hidroelèctrica.  Un 

altre any, horts (ara estan il·luminats, molt endreçat, amb la crisi hi ha pocs 

horts erms). 

 

- Cursa de muntanya nocturna “Cuca de llum”: 1ª cursa nocturna de muntanya, 

èxit de participació i organització. Van tallar les inscripcions a 150 participants.  

Enguany s’ha parlat de 200.  Dates: lluna plena d’agost (11 d’agost). És una 

mitja marató.  Es comença parlant de temes de natura, fer com 2 curses, els 

que volen caminar surten a les 6, la resta a les 8.  Petició de fer una cursa per 

nens, entraria en el consell esportiu, dins el calendari escolar. Proposem de fer-

ne una altra a l’estiu així entraria com a productes per famílies. 

 

- Zona per autocaravanes: Prevista pel 2013. Recomanem que 6 mesos abans del 

funcionament facin un comunicat de premsa i un dossier tècnic per enviar a les 
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associacions d’autocaravanes catalanes, espanyoles i franceses, enviant-los un 

fulletó amb les característiques de l’espai. 

 

- ACA: el 15 agost el pantà estava 2,5m per sota de la seva cota. A la Junta la part 

turística no està representada. Tenen problemes amb les activitats esportives al 

pantà: degut al “musclo zebra” els van fer muntar una planta de desinfecció, 

ara tenen problemes amb els usuaris de les canoes que han de deinfectar els 

caiacs cada vegada que l’utilitzen però no els poden utilitzar en cap altre lloc 

(il·lògic). S’han perdut campionats nacionals d’esquí nàutic i de motonàutica 

que es feien. A dia d’avui serveix per simulacres d’accidents de parapent, però 

no te el renom dels campionats. 

 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- Fer un llistat dels elements que ha d’incloure el fulletó de Talarn: 

Presentació – eslògan: Talarn il me rient fou, estic boig per Talarn, Talarn bojos per 

l’aigua... 

Trets històrics, per descobrir-los 

Paisatges, pantà. 

Producció agroalimentària 

Per descobrir: itineraris marcats, visites guiades, programa d’activitats al llarg de tot 

l’any, llistat de serveis locals. 

- Autocaravanes  veure si  trobem més informació 
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Castell de Mur, Noemí Nus – Peperepep Cultural, 677701820  

peperepepcultural@gmail.com 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 13:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

CASTELL DE MUR: 

El 2011 ha estat en obres. Inclou el castell i l’església de Sta. Maria. Forma part de la 

Xarxa de castells de frontera. Col·labora amb la gent  de l’Estació Biològica. 

Degut a l’ampliació del recorregut de visita a la part de dalt del castell ara la durada de 

la visita és d’1h 15min. Els horaris són 10h, 11:30h i 13h. Tres quarts al castell i mitja 

hora a l’església i la botiga.  

Els que arriben fora dels horaris marcats però durant una visita poden començar a la 

meitat, de manera que no es perd la visita però sí la possibilitat de visitar la botiga.  

Total visites anuals: 10.000 oficialment, 7.000 en realitat, els quals molts no paguen 

per estar exempts. L’idioma de les visites és principalment el català. 

La botiga ofereix llibres, contes i productes agroalimentaris del territori.  Productes 

Pallarès.  Falta producte. Estan plantejant programa producte agroalimentari del 

Pallars. 

No sembla tenir cap lògica en quins moments hi ha més venda de productes. Sí tenen 

vist que es ven més quan són 2 de personal. Productes més venuts: ratafia, mel, 

confitures ja no tant, tampoc postres de músic o  carquinyolis. 

Els falta imants de nevera , creu que això ho podria fer amb el bisbat.  També el crear 

una galeta pròpia del castell, amb procés participatiu.... obrir debat sobre com hauria 

de ser, això genera notes de premsa. Es faria amb l’empresa Postres De Músic.  

Tornant a la visita del castell, els ponts funcionen molt bé.  A partir de 10 pax s’obre 

amb reserva prèvia. 

La Ruta dels Castells no funciona perquè 3 castells amb visites històriques o culturals 

són massa per fer en un sol dia. La gent vol fer màxim 2 visites, no 3. 
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El conveni de descomptes (15%) que s’ha establert entre diferents equipaments 

funciona amb alguns però no amb l’Observatori del Montsec, del qual es dóna molta 

informació però en canvi no genera dinàmica cap als altres equipaments.  

L’Observatori depèn del Parc Astronòmic del Montsec, del Consorci del Montsec. Ha 

servit per fer contactes entre ells, sense l’Observatori (per ex. Monestir de les 

Avellanes). 

Perfil del visitant: es coneix boca-orella (per tant, important qualitat de la visita) i 

internet (ajuntament i del consorci ). Es fomenta dient als visitants que si els ha 

agradat la visita, que la recomanin.  

Procedència: Barcelona (pernocten) i Lleida (de dia). El Consell Comarcal va fer una 

campanya amb Sàpiens i amb Descobrir Catalunya, que serveix per iniciar la cadena.  

També treballen amb 2 agències: una va començar amb una pluja d’estels, i l’altre 

“Castells de Lleida”, es porten el 20% de l’entrada. Estan al Castell de Montsonís, 

gestiona grups. 

Els que estan allotjats poden ser un 40%, normalment els recomana la visita 

l’allotjament on dormen. La Noemí els recorda per e-mail als allotjaments quan estan 

oberts. Té previst fer un pòster + tríptic per portar. Creu que hauria d’anar ampliant el 

radi d’acció (La Noguera….)  

Proposta d’oferir als allotjaments la possibilitat de fer paquets tipus SMARTBOX a 

nivell local. Teixir una xarxa de punts de venda “col·laboradors” que tinguin incentius.  

Ells poden fer paquets més amplis que ho puguin “vendre” a operadors. 

Amb l’Estació Biològica fan activitats conjuntes, va molt bé per a les escoles.   

Vol reunir-se amb els de la Vall de Boí, per intentar vincular grups. 

Hi ha bars/restaurants al voltant. Ells tenen una carpa però no ha funcionat massa. Ho 

vol tornar a provar, per exemple amb una cervesa especial: Almogàvers. No pot fer 

molt ja que hi ha el compromís de tenir lligams amb els establiments del municipi. Com 

a forma de publicitat de les empreses del municipi, han previst que a l’esquena de les 

armilles del uniforme, posar informació dels establiments, a més d’un roll-up en el 

punt de trobada. 

L’església de vegades està tancada, ja que té prioritat de culte. Per exemple, el 25 

d’agost hi ha un casament. 

En Josep proposa com una oferta degustacions/esdeveniments ... que la visita sigui un 

complement.  Intentar lligar més activitat econòmica, d’organitzadores de casaments... 

La Noemi comenta que a Barcelona es programen visites nocturnes i un tast de 

productes medievals. A l’ajuntament l’interessaria ja que no té cap cost i dinamitza els 
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negocis locals. En el futur, PEPEREPEP ha d’augmentar les línies de negoci, ja que té 

criteris de gestió molt clars que podria aplicar a altres equipaments. 

En Josep explica les experiències de les empreses TERRAMAR i ARTIFICIS. També sobre 

crear una proposta d’activitat global, a nivell de comarca per donar més dimensió i 

més volum al conjunt de visites culturals. 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- ENVIAR EL Keep It Real amb l’exemple de l’empresa que munta casaments amb 

productes km.0. 

 

FEINA A FER PER CASTELL DE MUR: 

- Saber com arriben els grups  

- Saber quin percentatge dels visitants estan allotjats  

- Veure els allotjaments que estan en un radi de X km. El mateix del que ja fa 

actualment només cap al nord, que faci el mateix cap a tot els voltants del 

castell. 
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Oficina de Turisme Isona i la Conca Dellà, Mariona Solé, 973665062 

ofturisme@parc-cretaci.com 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 15:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• OFICINES DE TURISME: 

Expliquem el parlat abans amb la Sònia: sintetitzarem la informació que ja tenim i la 

propera trobada serà conjunta i es decidiran quins aspectes es recolliran a partir d’ara. 

Es farà també un programa d’activitats conjunt del territori. 

 

• MUSEU DE LA CONCA DELLÀ: 

Creat el 1995 per tal de mantenir i gestionar tot el patrimoni cultural i arqueològic. 

També es va crear el PARC CRETACI, la gestió del qual la fa el Museu mitjançant 

activitats per nens, visites guiades, etc. Des del 2004 el Museu té categoria comarcal. 

Problema: necessita una reforma i una actualització, ja que l’exposició és la mateixa 

que des de l’inici, no s’ha canviat res. 

L’edifici comparteix oficina de turisme, recepció de visitants, entrada al museu, 

botiga...  

CASTELL DE LLORDÀ: es gestiona des del mateix museu, és l’ajuntament qui el porta. La 

Mariona comenta el fet que ho pugui gestionar una empresa privada. Un estiu van 

tenir una persona permanent al castell però no va funcionar ja que entre setmana no 

hi pujava gairebé ningú. Les obres no estan del tot acabades, falta una part. 

Actualment el Castell obre només Setmana Santa i de l’1 de juliol al 15 de setembre els 

caps de setmana, sense reserva. La visita és d’1 hora amb guia. El preu és el mateix que 

el Museu 3,70€. Formen part de la Ruta Arnau Mir de Tost, el tiquet conjunt (9€) no ha 

funcionat bé. 
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VISITES PRINCIPALS: Actualment el que venen més bé és el Museu + jaciment de La 

Posa, en especial per grups de gent gran. La gent jove hi va per lliure, els donen 

indicacions per anar a dos jaciments que visiten per si sols.  

Tenen un programa pedagògic que va des de P3 fins a Batxillerat. També es fa recerca 

amb l’Institut de Paleontologia de Catalunya. 

VISITANTS: Van cap avall, el 1997 sumaven 10.000 visitants, 4.200 el 2011. La tipologia 

de visitants quan van començar era bastant similar: familiar i visites pedagògiques. Les 

visites de les escoles han baixat molt. De grups de gent gran en fan pocs, uns 10 

autocars l’any. Per altra banda es perden visitants perquè arriben solts entre setmana i 

si no es suma un mínim de 6 persones no es pot fer la visita al Castell.   

Al Museu són 3 treballadors: el director del museu (paleontòleg), 1 guia i funcions 

administratives, i la Mariona, comunicació i guia. Per Setmana Santa, han de contractar 

fins a 3 persones més degut a l’afluència de gent.  

SERVEIS TURÍSTICS: D’allotjaments i restaurants hi ha poca infraestructura turística, no 

s’ha invertit res. Les cases rurals tenen poca capacitat i moltes lloguen per 

temporades.   

RENOVACIÓ DEL MUSEU: Hi ha la subvenció, el projecte està fet. Es començarà quan 

hagin cobrat, segurament després de Setmana Santa. Durada dels treballs: aprox. 2 

setmanes. 

PROJECTES CONJUNTS: El Museu està treballant en el projecte “Terra de Dinosaures”, 

que sí funciona a nivell de recerca però no en promoció dels espais. Hi ha col·laboració 

amb l’Institut Paleontològic de Catalunya de Sabadell.  

A Coll de Nargó es va obrir un Centre d’Interpretació amb els qual no s’han sumat 

esforços ja que hi havia la por que perjudiqués el Museu. No hi ha hagut cooperació. 

Estudiants holandesos de paleontologia de la Universitat d’Utrecht venen cada any. 

Estan allotjats a Terradets, a Cellers... 

 

RECOMANACIONS I PROPOSTES: 

- Aconseguir que la mínima renovació vagi acompanyada d’una màxima 

campanya de comunicació. S’ha d’aconseguir la reposició en el mercat amb la 

renovació de la sala del Museu. 

- Fer un fulletó - guia del patrimoni a visitar, que inclogui tots els elements de 

visita, que es posicioni conjuntament, ja que ara dóna la sensació d’una cosa 

molt dispersa. Cal fer-lo arribar a tots els allotjaments. 
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- També cal sumar-hi el patrimoni natural, ja que la primera impressió del Pallars 

és més de natura que de cultura. 

- Necessitat de conèixer l’ocupació dels establiments al llarg de l’any; així inclús 

es podria trobar un guia polivalent, amb un telèfon de contacte, que pogués fer 

visites en determinats moments. 

S’ha d’intentar mantenir una línia de treball durant 2 anys, entre tots els centres 

d’interès decidint quins haurien d’estar obert cada dia, fent informació activa en tots 

els punts d’informació (Oficines de Turisme i establiments). 

COMUNICACIÓ: Es proposa el següent Pla de treball: 

- Per a escoles: Caldria fer els contactes tant l’última quinzena de juny com al 

setembre. 

- Per als mitjans de comunicació: elaborar un pla de notícies amb enviament 

periòdic. 

- Per als allotjaments: Primer obtenir un llistat de l’oferta d’allotjament dels 

voltants, agafant un radi de 2 hores en cotxe. Cal tornar a presentar l’oferta del 

Museu. 

- A revistes especialitzades: Intentar repetir l’èxit de l’experiència amb Pyrénées 

Magazine, on fa uns anys es va publicar un article sobre la zona i els visitants 

francesos van augmentar considerablement. Potenciar el contacte amb 

aquestes revistes, enviant informació. 

- A nivell de comarca es recomana fer una promoció conjunta de tota l’oferta 

cultural. 

FEINA A FER PER DCB: 

- Avaluar i donar criteris sobre el pla de comunicació del Museu, quan es renovi, 

per tornar a fer un altre llançament 

- Aprofitar la visita a la fira d’Holanda aquest mes de febrer per veure si hi ha 

productes que puguin estar relacionats 

- Buscar què estan fent a zones com el Jura a Suïssa www.pal-a16.ch o el Musée 

des Dinosaures d’Espéraza a França www.dinosauria.org ,  a nivell de productes 

turístics. 

FEINA A FER PEL MUSEU DE LA CONCA DELLÀ: 

- Enviar per e-mail l’agenda del Museu  

- Fer resum d’informació útil dels visitants del Museu: procedència, tipologia, 

com ens han conegut... 

- Elaborar nota sobre l’escola d’Utrecht que cada any visita la zona, per tal de 

poder incorporar-ho a la campanya de presentació. 
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Aparthotel L’Era del Marxant, Josep Montané, 973661735/699461537 

leradelmarxant@yahoo.es 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 16:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• SOPARS DE L’ERA 

El primer convidat va ser en Jordi Blanch, Gerent del Patronat de Turisme de Lleida. Hi 

havien altres polítics convidats; el públic era gairebé tot de Lleida. Es va fer difusió als 

mitjans de comunicació, en algun va sortir que eren “idees innovadores”. Els assistents 

eren principalment institucionals i molts van estar convidats. 

El segon convidat és en Vicenç Villatoro, el 27 de gener. El paquet de cap de setmana 

està a la venda a Pirineu Emoció per 119€. S’ha decidit fer-ho el divendres, fet que no 

permet pujar amb el tren. A dia 25 de gener hi ha unes 30 persones reservades pel 

sopar (les 18 places de l’hotel estan ja plenes, la resta només venen a sopar; els altres 

hotels estan avisats). La capacitat màxima tant pel sopar com pel col·loqui és de 45-50 

pax. 

Següents convidats: l’esportista Alfred Bosch (10 febrer), un economista (24 febrer), un 

cuiner, un micòleg, etc.  

Té previst fer els sopars cada dues setmanes, a l’estiu més espaiat, per reprendre a la 

tardor. 

PROMOCIÓ: La promoció es fa amb un mailing que s’envia als clients que prèviament 

ho han autoritzat. No té ningú de premsa que el recolzi, s’ho fa tot sol de moment. 

En Josep Capellà comenta la possibilitat de tenir un periodista que faci el previ, el durant i el 

post-sopar: 

- Previ: enviament de l’agenda cultural 

- Durant: Twitter, Facebook, Youtube, fotos... Per exemple, que mitjançant Twitter i a 

temps real vagi emetent missatges amb les frases del convidat i els tertulians.  

- Post: preparar un resum i enviar-lo. 
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Al Segre hi apareix els dilluns en la secció d’empresa. S’ha de provar d’aparèixer a la 

secció de lleure o d’activitats culturals. 

Al primer sopar del Consell Comarcal no hi va anar cap representant . per altra banda, al 

Museu de la Hidroelèctrica els van cobrar la visita (67 euros), tot i que en el grup hi havia 

representació institucional. Creu que estan “encantats”. 

Es considera que el producte es va consolidant i que pot ser un bon instrument de promoció 

de l’establiment i alhora del conjunt del territori. 

• SENDERISME:  

En Josep Montané mostra la seva bona predisposició en posicionar la Vall fosca en el 

senderisme, creant una marca de territori. “La marca per les empreses les 

destinacions, i els destins, i si ens podem associar a una marca anglesa o alemanya, 

millor”.  Els pobles de la zona estan molt ben arreglats però no hi ha ningú, estan 

deshabitats. Cal revitalitzar la zona i que hi hagin indicadors de progrés, per exemple, 

que han tornat a obrir l’escola de tal poble, això significa vida. Cal veure com els 

esports d’aventura al P. Sobirà han permès tornar a la gent jove.   

Com a empresari participa a l’empresa Yeti Emotions i estan associats amb Roc Roi. 

 

COSES A FER PER DCB: 

- Hem donat exemple de Tribuna de Girona, amb una oferta de ponents joves – 

podríem buscar més informació sobre com fan difusió altres estils de sopar 

col·loqui? Com pot arribar a un públic de l’àrea metropolitana per exemple? 

COSES A FER PER L’ERA DEL MARXANT: 

- Per Internet ha vist els sopars per pràctica d’idiomes (anglès). Veure la viabilitat 

a l’Era  
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El Cinquè Llac , Mireia Font, 973661787, info@casaleonardo.net 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 17:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

• CINQUÈ LLAC: 

A partir de Setmana Santa ja estarà en funcionament. S’haurà de canviar algun 

itinerari, i es vol lligar amb temàtica Pirineu màgic. Com hi ha en Pep Coll que ha 

recollit llegendes, també farà la presentació del producte. 

Per destacar en les xarxes socials, els promotors han pensat en fer alguna cosa amb els 

clients. Com a exemple un poble de Suïssa on tothom que s’hi faci una foto la penjaran 

en un mur del poble. Es pot fer alguna cosa similar amb la web del Cinquè Llac. 

En Josep explica l’oferta de FRONTIER HOLIDAYS a Andalusia, que coincideix amb el Día 

de Andalucía, el Carnaval... incorporant complements que poden ser d’interès pels 

visitants. 

S’explica també els comentaris que des de DCB s’han preparat sobre la fitxa Cinquè 

Llac, com a suggeriments per millorar el seu contingut, tot i que es valora que la 

documentació està molt ben feta i que hi ha un treball molt important al darrera. 

Es vol complementar la documentació de la fitxa destacant més la part de sostenibilitat 

i responsabilitat. En aquest sentit, en Ramon Iglesias pot donar un bon cop de mà, tal 

com ja va fer amb Pirineu Emoció. 

Els promotors informen que actualment estan treballant en SUBPRODUCTES del 

CINQUÈ LLAC: 

- Per dies diferents: 2, 3, 4 dies ... 

- Per BTT: potser  aprofitant allotjaments, depèn dels camins per on puguin 

circular. 

En Josep destaca que és important explicar tota la moguda que hi ha hagut en la 

creació del producte, com la implicació de la població, dels afeccionats a la BTT... 

(mostra com a exemple el cas del Consorci Alba Ter i altres projectes que moltes 

vegades el seu posicionament i interès dels mitjans de comunicació és tant pel 

contingut del producte, com pel procés que s’ha portat a terme de dinamització i 

implicació de la gent del territori).  

Joan Español 
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També es suggereix tenir un pla de comunicació, que inclogui l’edició de notícies, la 

presència en mitjans de comunicació, el recollir i penjar a la web del Cinquè Llac, les 

notícies aparegudes, les impressions dels usuaris de la xarxa i de les empreses 

associades. 

 

• SENDERISME VALL FOSCA: 

La Mireia se n’ha apartat una mica per tal que no sembli que agafa massa 

protagonisme, creu que potser ha de quedar una mica al marge, i que la iniciativa 

vingui una mica més de dalt. 

En Josep explica les condicions de la xarxa Walkers are Welcome. També la possibilitat 

d’associació amb destinacions que no siguin competència com Cap de Creus. No hi ha 

despeses associades, bàsicament és voluntat i fer-ho servir com a base d’un pla de 

comunicació. 

 

• CASA LEONARDO: 

Per falta de temps queda pendent parlar de les propostes de Casa Leonardo.  

El 27 de gener la Mireia ens envia un e-mail amb els detalls, en relació amb productes 

de senderisme i web orientada 100% al client. 

 

FEINA A FER PER DCB:  

- Enviar fitxer dels productes d’agències per We transfer. 

- Enviar fitxa La Balaguère (també entregada durant la reunió). 

- Enviar llistat BTT 

- Enviar document d’associacions de TTOOs 

- Enviar la fitxa d’anàlisi de la documentació que se li ha donat en paper, per 

mail.  

- Ajudar en el document “Turisme Responsable” del Cinquè Llac 

- Ajudar en alguns apartats de conceptualització de la web  

- Donar recomanacions en els productes de senderisme i web 100% client- Ja 

s’ha estat fent els dies següents a la reunió. 
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Estació Biològica del Pallars Jussà, Jordi Castilló, 606144895,  

ebpallarsjussa@gmail.com 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 18:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

És una associació d’administracions, empreses i privats, el 2008 constituïda com 

associació.  

El 2011 han crescut molt en àrea social i projectes, degut també a temes de custòdia 

del territori, amb subvenció de la Generalitat per a la contractació d’un tècnic de 

custòdia. Es financen per projectes, ara són 1 persona en jornada completa i 1 en mitja 

jornada. Treballen teixint sinèrgies. 

• AGUAIT DE LLERÀS (TREMP):  

Per exemple el cas del canyet per a l’alimentació de carronyaires i l’aguait per a 

fotògrafs i naturalistes a la Serra de Lleràs, on estan treballant conjuntament 

l’ajuntament de Tremp, Photo Logístics, Lo Trencalòs i l’escorxador de Cardona. Es 

tracta de posar en valor a un recurs, com els carronyaires.   

En 3 anys hi han passat 50 fotògrafs, i han calculat que han generat uns 9.000 euros de 

despesa genèrica. Recullen la gent a Talarn, els pugen, els deixen i l’endemà els van a 

recollir. Venen per l’aufrany, ja que s’hi  poden ajuntar fins 60 exemplars, la qual cosa 

és molt poc habitual. 

És un aguait complementari al de la Terreta ja que les aus aquí estan en moviment.   

• RUTA A GURP:  

Potser fer una ruta circular a l’entorn de Gurb per un sender marcat, més accessible a 

tot tipus de públic.  Estant fent proves, per exemple una ruta d’un dia; ja es va fer amb 

motiu del congrés d’ornitologia.  

La millor època és primavera, estiu i potser tardor. A l’hivern es veu poca cosa. Podria 

ser un tipus d’oferta per famílies. 
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• SERRA DE BOUMORT (Brama del cérvol):  

La Reserva no està preparada per atendre visitants, hi ha una allau de gent i la gent 

surt decebuda.  El 2011 es van posar dos punts d’informadors (van passar 4.000 

persones en 5 caps de setmana entre 11 de setembre i pont de l’octubre, des de les 

diferents entrades).  

Pel 2012 es vol intentar posar dues persones amb bons prismàtics en dos punts 

estratègics al costat de la carretera, que puguin orientar la gent, satisfer les seves 

expectatives i a la vegada mantenir la reserva menys transitada. S’hauria de veure com 

fer-ho, si es pot reservar prèviament o si els visitants poden pagar en el moment.  

De moment el taxista Ignasi és l’únic que porta gent a la brama, per amistat amb el 

director de la Reserva. Se’ls està plantejant obertament de fer-ho conjuntament. S’ha 

parlat també amb la Núria de Pirineu Emoció, sense avançar res encara. 

L’empresa “L’Altre Pallars” d’en Jordi Canut també ho fa però al Pallars Sobirà, just a 

tocar del Jussà. Han restaurat una casa CAN FELIP i hi tenen un canyet, ple a l’època de 

la Brama. Els cérvols es poden sentir tant bé a fora com a dins de la Reserva.  

• COLLEGATS:  

Ofereix moltes possibilitats per veure fauna, és un lloc on s’hi pot anar amb ornitòlegs 

de veritat. Bona quantitat d’allotjaments a prop,  hi ha una casa rural, Gerri de la Sal i 

La Pobla.  

En Josep remarca que aquets tipus d’activitats d’ecoturisme és un molt bon aparador a 

nivell de territori. No és tan important quanta gent ve, sinó el prestigi que genera pel 

territori. 

PROPOSTES PER CONCRETAR: 

- Gurp: ruta vinyes + ocells – prova per Setmana Santa? 

- Collegats: riu + penya-segats + ocells – prova a l’estiu? 

- Boumort: brama del cérvol – prova a la tardor? 

FEINA A FER PER DCB: 

- Reenviar la fitxa de la brama del cérvol a altres espais naturals 

- Enviar fitxa model de producte (La Balaguère i una a nivell intern, com l’enviada 

a l’oficina de turisme de La Pobla). 

FEINA A FER ESTACIÓ BIOLÒGICA: 

- Enviar per e-mail la presentació del dia de la reunió 

- Concretar les proves pilot per Setmana Santa 
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Escola de Capacitació Agrària, Maribel Sala, 973252394, maribel.sala@gencat.cat 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 19:00 hores  

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

VIABILITAT DE DESENVOLUPAR UN PROJECTE TURÍSTIC BASAT EN EL SENDERISME EN 

ELS MUNICIPIS DE LA TORRE DE CAPDELLA, SENTERADA I SARROCA DE BELLERA. 

El senderisme i el turisme de natura és un mercat que creix d’una forma exponencial, 

el turisme de natura creix entre un 10 i un 30% anual, mentre que el turisme 

convencional ho fa en un ritme molt més baix (3-5% anual), segons dades del World 

Resource Institute. 

La revista Wandermagazin (Alemanya) diu que hi ha 40 milions de senderistes, i una 

oferta molt extensa de serveis relacionats amb la pràctica d’aquesta activitat 

(200.000km. de camins senyalitzats, xarxes tipològiques d’establiments 

“wanderhotels”, xarxes de destins turístics especialitzats. etc...El creixement en la 

pràctica d’aquests tipus d’activitats està  també molt relacionat amb les tendències 

que s’estan imposant a tot Europa de  cuidar-se, estar en forma. 

En Josep Dalmau comenta que fa anys que es fan coses: rutes, senyalització... però 

encara falten moltes coses. 

En Josep Capellà exposa l’avantatge d’estar al costat d’un Parc Nacional. Al Regne Unit 

la xarxa de Parcs Nacionals reben 61 milions de visitants cada any . 

L’objectiu de la reunió és començar a crear una acció comuna. Tots els assistents hi 

estan d’acord. 

En Josep Capellà proposa que el senderisme es converteixi en un dels productes més 

identificatius de la zona. Explica l’exemple de l’Estartit, descrit als anys 80 com una 

“playa de fina arena .... ideal para familias”.  Amb la protecció de les Illes Medes, es va 

apostar per la promoció de les activitats subaquàtiques i  s’ha passat de 3 a 7 mesos de 

temporada, ha permès que el sol i platja funcioni igual però permet posicionar la 

destinació amb el fet distintiu d’estar “davant la millor reserva marina del 

Mediterrani“. 

La Vall Fosca podria ser un exemple pel senderisme.   

Josep Dalmau, La Torre de Capdella;  Toni Toló, Senterada;  Josep 

Ramon Lloret i Marta Moyes, Sarroca de Bellera; Silvia Coll, técnica de 

turismo de la Vall Fosca. 
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Al Regne Unit existeixen xarxes d’establiments especialitzats (Walkers Welcome, 

Cyclists Welcome...) però ara també de destinacions: la Walkers are Welcome, ara són 

70 municipis. Es llegeixen els requeriments que la xarxa Walkers are Welcome demana 

als municipis que vulguin formar-ne part i que s’adjunten a l’annex. 

També es comenta la possibilitat de treballar en xarxa amb altres destinacions de 

senderisme un que tinguin interès en potenciar una marca de referència. Per exemple, 

això va passar amb el cas de les Estacions Nàutiques, originalment eren 3 municipis 

L’Estartit, Tarifa i La Manga del Mar Menor, al tractar-se d’una iniciativa de diferents 

CC.AA. el ministeri la va recolzar, i actualment són 34 estacions nàutiques repartides 

per tot l’Estat i que compten en programes de suport del govern de l’Estat i de les 

Comunitats Autònomes. 

La Sílvia comenta l’existència d’ajudes del Ministeri per recuperar CAMINOS 

NATURALES. 

En Josep Dalmau comenta que cal fer veure a la gent del territori (ramaders...) que el 

senderisme els pot aportar un benefici (tenen botigues...); avui en dia l’activitat més 

important a la Vall Fosca és la ramaderia. Abans era ENDESA, però ja no hi ha llocs de 

treball lligats a l’aprofitament energètic. 

En Josep Capellà exposa que s’iniciï amb una xarxa de camins consensuada amb els 

ramaders que el manteniment sigui assumible, i en el futur, a mesura que creixi la 

demanda, es vagi ampliant. 

La Sílvia indica quines són les passes a seguir: 

- Acord de ple que faci evident la determinació del conjunt de la Vall  en apostar 

pel senderisme i que vol recolzar a les empreses que inicien l’activitat. 

Josep Capellà informa que es disposa de llistats de tour operadors especialitzats i  dels 

productes que comercialitzen i que serviran per a preparar rutes que organitzin  els 

privats. 

La Maribel exposa que el senderisme és un mitjà per desenvolupar el territori; forma 

part de la missió de la definició. Cal avançar en crear una marca público-privada que 

pugui tenir com a model de referència les iniciatives realitzades per l’associació 

Walkers are Welcome o d’altres de similars. 

 

En Josep Capellà comenta que en els requeriments de la xarxa de senderisme s’hi pot 

posar que cal “fomentar els productes locals”. 
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En Toni Toló menciona que qui fa el producte i qui ven el producte és el privat, que els 

ajuntaments condicionen la infraestructura, i aquest projecte incorpora 

necessàriament el netejar camins. 

 

En Josep Capellà posa d’exemple de treball en xarxa  el projecte RETECORK, de la Red 

Rural Nacional, per la valorització dels paisatges surers on treballen conjuntament  

municipis de 6 comunitats autònomes, i això ha permès aconseguir recursos de 

l’administració central, en el marc de la convocatòria de programes pilot de la Red 

Rural Nacional que ofereix  un cofinançament dels projectes de fins al 90%. 

 

En Josep Ramon Lloret comenta que de moment serien 3 municipis però que pot 

arribar a ser intercomarcal. 

 

En Josep Capellà segueix amb la xarxa Alpine Pearls dels Alps, on destinacions 

turístiques de muntanya que no podien competir amb les més reconegudes, van 

començar a cooperar i van obtenir finançament a través dels programes INTERREG per 

temes de mobilitat sostenible: xarxes de transport públic, crear llançadores fins els 

destins; potenciar les zones per a vianants, carros amb trineus, vehicles elèctrics... 

Actualment és una xarxa de 22 destins de Alemanya, França, Itàlia, Àustria, Eslovènia i 

Suïssa. 

 

Altres exemples es troben a França amb les Stations Vertes de Vacances, o a Àustria 

amb els Wanderdörfer (pobles de senderisme). 

Un altre exemple de producte de senderisme que ha estat destacat al diari The 

Guardian del Regne Unit és l’Andalucian International Walking & Cultural Festival, de 

Frontier Holidays, on al producte de senderisme hi incorpora activitats diverses 

relacionades amb el festival, com un pintor, un ceramista, un cuiner, un botànic, un 

astrònom...  

 

La Sílvia demana on cal registrar la marca, i en Josep Capellà comenta que si cal es 

registra a Madrid. De moment com una associació, hi ha l’exemple de Turisme 

Garrotxa (ajuntaments, consell comarcal, associacions) i les empreses hi poden 

participar a través de quotes.  

 

Es pot començar buscant un nom i començar a desenvolupar el projecte, aprofitant la 

iniciativa del Cinquè Llac que pot servir d’aparador. 

 

La Marta Moyes comenta que serà difícil posar-se d’acord, que els particulars estiguin 

d’acord amb les mateixes condicions, i que és important que els privats s’involucrin en 

el manteniment dels camins. 
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Reunió 25 de gener.  

Es comenta que una part dels beneficis del Cinquè Llac revertiran en el manteniment 

dels camins.  

 

En Josep Capellà comenta d’iniciar l’associació de senderisme els 3 municipis, 

assegurant la connectivitat dels camins entre tots tres municipis; i, a mesura que vagi 

augmentant l’interès connectar-ho amb el Pallars Sobirà i la Ribagorça. Es pot agafar 

com a document de referència els criteris que proposa l’associació “Walkers are 

Welcome”.  A partir d’aquest document i amb les modificacions que proposin els 

ajuntaments, es podrà fer un text que serveixi de base per a la constitució. 

 

És important que l’associació o marca sigui gestionada pels ajuntaments. Després hi ha 

d’haver associació amb els empresaris locals (sigui de cada municipi o del territori en 

conjunt) que els vinculi al projecte. 

 

Es va acordar anar decidint un nom per a l’associació. 

 

 

ANNEX: Document: Destinacions especialitzades. 
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Càmping Collegats, Jordi Monerris, 973680714, camping@collegats.cat 

Data i hora: dimecres 25 de gener de 2012, 20:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

• OFICINA VIRTUAL DE TURISME: 

En Jordi exposa la utilitat de l’oficina virtual de turisme com a eina de comunicació 

entre els establiments i l’oficina de turisme. També pel fet de tenir informació al 

moment sobre l’estat d’alguns equipaments; posa com a exemple gent que ha pujat a 

la Terreta i aquell dia està tancat, tot el trajecte per res i el client torna enfadat. 

Ha presentat el projecte a l’antic Consell Comarcal i ha quedat pendent de veure la 

viabilitat. 

La idea de l’aplicació és fer-la conjunta dels dos Pallars, més La Noguera, el Parc 

Nacional i la vall de Boí. 

L’aplicació permet un xat entre els qui hi estant connectats, tant de veu com de text, 

utilitzant l’ample de banda de la connexió a Internet. Funciona amb Windows i Mac, i 

estant creant una aplicació per a mòbils. 

Cadascú hi pot anar posant la informació que cregui d’interès i seria vist  pel punt 

d’informació. És conscient que si no s’hi connecten els actors, no té utilitat. Ara la gent 

no es connecta perquè no hi ha un moviment. L’oficina de turisme s’ha de convertir en 

l’animador a fi d’assegurar que tothom hi va subministrant la informació actualitzada. 

Fins ara, s’han fet proves amb el Terradets i alguna oficina de turisme. 

Un altre benefici és que potencia la comunicació entre la gent del territori, fet que 

possibilita el sorgiment de nous productes. En Jordi creu que és molt interessant pels 

allotjaments de tot tipus. 

En Josep explica en primer lloc que la funció d’aquests seminaris és donar suport als 

empresaris a crear producte. Paral·lelament s’ha fet un grup de treball amb les oficines 

de turisme, i aquesta aplicació podria ser un bon instrument per a la comunicació 

entre oficines de turisme, les recepcions d’allotjaments i els promotors d’activitats. 

Exposa que la visita a la Garrotxa que es va fer l’any passat, era també per veure de 

quina manera cada establiment pot ser un Punt d’informació, i Turisme Garrotxa fa la 

coordinació i la formació dels agents. 
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Per tant aquest projecte no entraria dins la primera fase, però sí podria donar suport a 

les actuacions de les oficines de turisme.  

• RIU: 

Al riu Noguera Pallaresa proposa que hi hagués un baixador per tal que es pogués 

baixar fins al llac, fer venir el riu fins a l’embassament, ja que el riu no acaba al 

congost, i hauria d’acabar al llac. 

• CÀMPING: 

Fan trobades amb els càmpings de Lleida però no amb la gent del territori… i el 

productor local. 

Fa 3 anys que es nota la baixada de clients. El 90% són holandesos, atrets pels 

paisatges de muntanya. 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- Cap en aquest punt; veure si encaixa en la següent fase del projecte 
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ECOTALLERS – LA CARRETA. Informe de valoració dels 
productes turístics que es presenten. Gener 2012 

 

A sol·licitud del Sr. Josep Ardanuy, Gerent del Consell Comarcal del Pallars, en data 26 de 
gener de 2012 ens vam reunir amb els Srs. Francesc Miret de ECOTALLERS SCCL i el Sr. Xavier 
Bastida, de la casa rural Casa Julià, a Aramunt, en el marc del treball que s’està realitzant: Pla 
de consolidació dels productes turístics de la comarca del Pallars Jussà. 
 
Antecedents i documentació analitzada: 
 

• 11 desembre 2011. Mail del Sr. Josep Ardanuy informant que aquestes promotors 
tenen uns projectes en marxa i que seria bo analitzar, doncs poden ser d’interès. 
També demana de mirar d’engrescar Casa Julià en el procés que s’està posant en 
marxa a la comarca. S’adjunta: 
 

o Power point: Aula d’interpretació de la biomassa i oficina de turisme de Conca 

de Dalt 

o Power point: La Carreta. Un transport turístic veritablement útil, ecològic i 

sostenible per gaudir de la fira i promocionar el territori 

 

• 11 i 12 gener 2012. Trucades al Sr. Francesc Miret i Montse Pérez. S’aconsegueix 
parlar amb ells per telèfon. Se’ls explica el Seminari Productiu realitzat el 2010 a la 
comarca, les conclusions a què es va arribar conjuntament amb els actors públics i 
privats, així com l’objectiu i actuacions del procés actual.  
 
L’interès del Sr. Ardanuy és que s’integrin en el projecte i poder valorar el seu 
projecte des de DCB.  El Sr. Miret explica abastament el projecte que tenen en mans, 
les dificultats de comunicació i el seu escepticisme, si no hi ha un interès decidit per 
apostar per la sostenibilitat i les energies renovables, a la zona. També els avantatges 
i facilitats que estan trobant en localitats d’altres comarques i l’entrevista (o 
entrevistes) amb el consultor Sr. Eduard Jiménez. 
 
Per tal de disposar de més informació sobre el projecte (la que es va rebre no té prou 
detall tècnic), se li demana si podria preparar una cronologia de les actuacions 
realitzades davant les administracions i si hi ha algun projecte tècnic que s’hagi 
presentat. 
 

• 12 de gener. S’envia mail al Sr. Miret amb el link a la plana web de Desenvolupament 
del Pallars Jussà on hi ha el document de conclusions del Seminari Productiu i es va 
penjant material d’interès. Se li envia així mateix còpia del que es va tractar a les 
reunions celebrades a la comarca, els dies 2 i 30 de novembre de 2011.   
 
Se li diu que s’hauria de posar en contacte amb la Sònia Ortiz, de l’Oficina de Turisme 
de Pobla de Segur, que és qui està gestionant l’agenda de visites de DCB els propers 
25 i 26 de gener. Se li dona hora per dimarts 26 de gener a les 9:00 del matí. 
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• 16 gener.  Mail del Sr. Miret en què demana la participació en la reunió de 
representants de les administracions i envia informació complementària. En concret: 
 

o Proposta de projecte. En aquest document ECOTALLERS vol destacar el fet que 
es tracta de 4 projectes interrelacionats, a més d’una referència a l’Agenda 21 
Local: 

� una Carreta tibada per cavalls 

� una oficina de Turisme i aula d'interpretació de la biomassa   
� pla de gestió de millora forestal de la Reserva de Boumort (ubicació 

Sant Corneli) 
� planta de trigeneració: aigua freda, aigua calenta (climatització) i 

electricitat    
� Agenda 21 Local 

 

o Anàlisi 2011. Amb una cronologia de les actuacions i de les sol·licituds 
presentades, que permet conèixer la seva evolució. 

o Pdf Francesc Miret (Ecotallers). Resolució denegatòria del permís per part de 
l’Ajuntament de Conca de Dalt, de gener de 2012 (tot i que hi ha un error a la 
data i posa 2011). 
 

• 17 gener. Es fa acús de rebuda del mail i s’informa que es passarà còpia al Sr. 
Ardanuy.  
 

• 19 gener.  Mail de Inma Ballbé (DCB) per absència a FITUR del Sr. Capellà, al Sr. 
Ardanuy, informant de les gestions i de la sol·licitud del promotor que a la reunió 
prevista, hi hagin representants de les administracions. 

 

• 26 de gener. Entrevista a La Pobla de Segur amb els Srs. Miret i Bastida. Per part de 
DCB Turisme i Desenvolupament Local, hi assisteixen Inma Ballbé i Ramon Iglesias. 
 
Temes tractats: 
 

o Francesc Miret explica que es tracta de 4 projectes interrelacionats, tant pel 
seu esperit de suport a les energies renovables, com de rendibilitat individual, 
de forma separada. 

o Josep Capellà explica en què va consistir el Seminari Productiu del 2010 i 
l’encàrrec del Consell Comarcal per al 2011: Consolidació de productes 
turístics, en que es vol detectar quines empreses estan més “madures” i 
tenen material que permeti fer productes turístics. En una segona fase, ajudar 
a la seva comercialització.   Se li ensenyen exemples de productes turístics de 
6 països europeus, que poden servir de model, i que estan a disposició dels 
participants en l’actuació que s’està portant a terme. 

o Els representants de ECOTALLERS i LA CARRETA argumenten la manca de 
suport de les administracions, malgrat les recomanacions que emanen del Pla 
Estratègic. 
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o Josep Capellà explica que a les sessions del Seminari Productiu del 2010 van 
assistir tècnics i representants polítics dels ajuntaments i del Consell 
Comarcal.. 

o El Sr. Bastida argumenta que no va tenir coneixement de les sessions del 
Seminari Productiu, etc. Se li explica la participació activa de l’Associació de 
cases de turisme rural (en la que està integrat) i els avantatges que estan 
tenint els establiments que han volgut integrar-se en el projecte, pel que fa a 
formació i assessorament. 

o A continuació, es passa a analitzar els projectes que presenten els dos 
promotors. En primer lloc, Josep Capellà informa que ell no és la persona 
adequada per avaluar dos d’aquests, en concret: Pla de gestió de millora 
forestal i planta de trigeneració.  La única recomanació que pot fer, a partir de 
la seva experiència com assessor en diversos projectes (per exemple 
RETECORK – Xarxa Europea de Territoris Surers) és buscar el suport d’entitats 
com ara SOM ENERGIA, el Consorci Forestal de Catalunya o el Centre 
Tecnològic Forestal, que són referents en aquests temes.  Pel que fa als 
terminis de resposta, comenta que es tracta de temes molt complexos i que 
en el cas de RETECORK, les gestions pel que fa a temes de biomassa s’estan 
portant des de l’any 2009. 

o D’aquesta forma queden 2 projectes per analitzar: La Carreta i l’Oficina de 
Turisme.  Després d’un intercanvi d’informació que ajuda a centrar ambdós 
projectes i principalment, quins són els interessos dels promotors, es proposa 
el següent: 
 
LA CARRETA. Es prepararà un informe per al Consell Comarcal argumentant  
la idoneïtat d’un producte d’aquest tipus: 

 
� Va en la línia de les noves tendències de mobilitat sostenible a les 

destinacions, complement idoni als productes que tenen com a mitjà 
de transport el tren. 

 
� Molt apte per complementar els productes que s’estan elaborant i que 

es volen comercialitzar, de “vacances actives per a famílies”. 
 

� Aquest tipus d’activitat té una implantació important i des de fa molts 
anys a molts espais naturals i fins i tot a destins turístics. El més 
conegut és a La Fageda d’en Jordà.  

 
� Caldrà un informe dels tècnics pertinents en matèria de seguretat vial i 

de idoneïtat dels camins i accessos utilitzats. 
 

OFICINA DE TURISME A LA CONCA DE DALT I CENTRE DE INTERPRETACIÓ. La 
recomanació que se li fa és esperar un parell de mesos per conèixer la 
voluntat del Departament d’Empresa i Ocupació sobre el tema de les oficines 
de turisme, ja que habitualment al mes d’abril es celebra una trobada anual 
de les OT, organitzada per la Generalitat. Cal tenir en compte que l’anterior 
govern va redactar un decret que preveia diferents modalitats i categories, 
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entre els quals els CAT, però que ha quedat en suspens.  A partir d’una 
consulta realitzada recentment al Departament sobre aquest tema, sabem 
que hi ha la voluntat d’establir un nou marc normatiu.   
 
Independentment d’aquest fet, es posa de relleu que si la nova llei inclogués 
la possibilitat d’oficines de turisme de promoció privada, segurament s’haurà 
de seguir el sistema de concurs públic, és a dir l’Ajuntament no podria fer una 
adjudicació directa, com ens sembla que demanen els promotors. 
 

o ECOTALLERS agraeix la informació rebuda i la valoració positiva. Tot i això fan 
incís de nou que per ells, es tracta de projectes complementaris amb els de 
biomassa i planta de trigeneració per diversos motius: 

 

� LA CARRETA pot ser viable per a transport de passatgers però què hi 
ensenyem als visitants? Se li ha de donar un marc d’atractiu turístic i 
de “autenticitat”. Els models que proposen ells es combinen amb que 
els visitants puguin veure l’actuació dels animals traient i gestionant 
biomassa –principalment del riu-, i l’interès que pot despertar veure 
diverses “carretes” creuant-se. 

 

� L’actuació del museu i centre d’interpretació hauria d’anar en línia 
amb els altres dos projectes i podria ser complementari a l’exposició 
que hi ha el Museu dels Raiers sobre energies. 
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PROJECTE TURÍSTIC LA CARRETA 

 
Es parteix de la base que la informació de que es disposa no inclou documentació tècnica 
tipus un pla de negoci que permeti disposar de dades sobre fluxos de visitants previstos, 
viabilitat econòmica, etc. 
 
Tot i això, la valoració que fem quant a la implantació al territori d’una empresa de transport 
de persones en carruatges tradicionals, no contaminants, és molt positiva pels motius que 
s’exposen a continuació.  S’exclou d’aquesta valoració el transport de material de biomassa 
que, com s’ha explicat, queda totalment al marge dels coneixements de DCB Turisme i 
Desenvolupament Local i que s’entén que ha d’estar relacionat amb la viabilitat dels 
projectes referits a la valorització de la biomassa forestal. 
 

• Els escenaris i tendències pel que fa al desenvolupament del turisme apunten a la 
necessitat que turisme i mobilitat sostenible avancin en la mateixa línia.  Per exemple: 
 

Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE)
1
:  

“Tendències i polítiques turístiques 2010” 

 
Reptes als quals s’exposa el turisme mundial a llarg termini: 
 
El número 3 – SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC 
 

Els canvis en el comportament dels consumidors en resposta al canvi climàtic, l’impacte de 
l’adopció generalitzada de programes voluntaris o obligatoris de compensació de les emissions de 
CO2, possibles canvis en els usos del transport, i la demanda per un comportament 
mediambientalment responsable, també poden significar noves amenaces o nous reptes a les 
destinacions turístiques consolidades i a les empreses turístiques.  

El canvi climàtic i les seves implicacions pel turisme exigeix que la indústria turística ha 
d’estar encara més conscienciada sobre la sostenibilitat mediambiental de les seves accions. L’entorn 
on els turistes volen viatjar juga un paper clau en la determinació de la viabilitat i l’atractiu de les 
destinacions turístiques.  

La sostenibilitat d’una destinació depèn de la capacitat de les diferents parts interessades, 
dins l’administració, empreses i comunitat local, per treballar conjuntament per posar en pràctica 
mesures i instruments de regulació adequats que assegurin resultats beneficiosos pel medi ambient i 
per la comunitat local. 
 

 
El Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC) és un altre actor important en el 

turisme internacional. Creat el 1990, en són membres els líders més representatius 

de la indústria dels viatges i turística internacional. En el primer informe que el WTTC 

ha publicat sobre l’estat del turisme al món, Travel & Tourism 20112, s’analitzen 

també quines són les tendències del turisme pels propers anys. 

                                           
1 Disponible a la biblioteca online de l’OCDE http://www.oecd-ilibrary.org  
 
2 http://www.weforum.org/reports/travel-tourism-competitiveness-report-2011  
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Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC - World Travel & Tourism Council): 

“Travel & Tourism 2011” 

 

- LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL COM A TEMA CENTRAL: La indústria turística està 

experimentant la revolució de la sostenibilitat. Cada vegada més hotels, atraccions i empreses de 

transport s’estan apuntant a codis de gestió mediambiental i a polítiques de Responsabilitat Social 

Empresarial (RSE), i moltes estan revisant els seus models de negoci per incorporar-hi pràctiques de 

sostenibilitat social, cultural i mediambiental.  

 A mesura que les preferències dels consumidors evolucionen cap a l’exigència d’un millor 

rendiment mediambiental a les empreses on compren els seus viatges, molts emprenedors amb visió 

de futur estan forjant nous i lucratius nínxols de mercat –des d’hotels ecològics a centres de 

convencions dissenyats per emetre zero emissions de carboni. El més important és que l’estreta 

relació del turisme amb el medi natural està fent que les empreses líders del sector adoptin el 

concepte de rendibilitat òptima enlloc de rendibilitat màxima. 

 
La Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea va publicar el setembre 
del 2009, un informe sota el títol Estudi sobre la competitivitat en el sector turístic de la 
UE3, en que s’identifiquen 8 megatendències, entre les quals: 

 

Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea: 

“Estudi sobre la competitivitat del sector turístic de la UE” (2009) 

 

LES VUIT MEGATENDÈNCIES: 

6. Sostenibilitat: Les preocupacions sobre el canvi climàtic, la contaminació ambiental i el benestar 

social comporten un augment en la demanda d’un consum responsable ecològicament, social i 

econòmica. Les iniciatives legislatives reforcen aquesta tendència. 

 
I apunta 5 àmbits fonamentals en els que cal actuar, entre els quals: 
 

1. Assegurar un desenvolupament turístic sostenible: fomentant la sostenibilitat social i 

mediambiental del turisme; resolent les ineficiències dels mitjans de transport; donant suport a 

un “turisme per a tots”; participant en el diàleg social; i augmentant la consciència sobre la 

importància dels principis de sostenibilitat. 

 
També apunten en la mateixa línia el Plan Horizonte 2020 (de Turespaña) o el Pla 
Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010. 
 

• El posicionament de les regions i destins turístics va lligat implícitament a la capacitat 
que tenen de diferenciació dels seus productes, per tal que representin una experiència 
“única” per als seus visitants (entorn, activitats, ...), que no es pugui gaudir en altres llocs 
de vacances.  En aquest sentit, cal destacar l’aposta feta per diverses estacions d’esquí 

                                           
3 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5516  
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dels Alps sota el nom de “Alpine Pearls” en què conjuguen el caràcter sostenible de les 
seves actuacions (és a dir, amb visió de futur) i la innovació dels seus productes.  Aquesta 
aposta els fa beneficiaris d’una notorietat de cares als possibles visitants i d’una major 
capacitat per atreure finançament per part d’organismes públics (van gaudir d’un 
programa INTERREG que és el que va permetre la seva consolidació). 
 

Alpine Pearls                                                                                                                   

Associació de 20 destinacions en 6 països, que es presenta sota el títol de  

“vacances ecològiques en simbiosi amb la natura” amb tot un apartat dedicat a formes alternatives 

de transport intern com ara bicicletes elèctriques, motos elèctriques, segway a més de posar a 

disposició dels clients bicicletes BTT, cotxets per a nens, etc.  Aquesta iniciativa ha rebut el 2011 el 

premi a la millor destinació, en els premis TOURISM for TOMORROW Awards en el marc de la cimera 

de Global Travel & Tourism Council (WTTC). 

www.alpine-pearls.com, 

 

• La segmentació dels mercats –un dels principals reptes que afronta el desenvolupament 
turístic actual i que pot afavorir els destins poc coneguts- i les noves tecnologies, ha 
permès la consolidació d’operadors i iniciatives adreçades a nínxols de mercat 

específics, alguns d’ells molt vinculats a l’ecomobilitat. Pel seu interès destaca el 
portal web www.greentraveller.co.uk que ofereix destinacions accessibles en tren, 
entre les quals unes 30 a l’estat espanyol. En aquest sentit, el complement tren + La 
Carreta posa al Pallars Jussà en un bon lloc per atreure visitants. 
 

• Els participants en el procés de consolidació de productes turístics que s’està portant a 
terme al Pallars Jussà han vist en les “Vacances actives per a famílies”, un dels segments 
de la demanda turística amb majors potencialitats en aquest territori. Per aquest motiu, 
ja hi estan treballant diverses empreses, a partir de les seves pròpies experiències i dels 
models que se’ls ha aportat en el marc de l’assessorament.  Per aquest motiu, és obvi 
que La Carreta es un complement idoni que es podria oferir en bona part dels productes 
que s’estan creant.   

 
Cal destacar en aquest sentit l’acceptació que ha tingut en altres comarques, com ara a 
La Garrotxa i també com a element dinamitzador i de suport d’alguns itineraris de 
senderisme adreçats a famílies, en el cas de França i altres països. 

 

• Entenem que la posta en marxa d’un element com La Carreta és complexa pel que fa a 
assegurar la vialitat, la seguretat dels propis passatgers però també de la resta de 
vehicles de la xarxa viària per on transcorre.  Tot i això, el fet que sigui un producte molt 
consolidat en comarques properes com ara La Fageda d’en Jordà a La Garrotxa, però 
també en destins turístics de sol i platja, com a L’Estartit, permetria tenir accés a 
experiències que podrien facilitar la resolució dels dubtes i problemes que puguin sorgir 
per a la seva aprovació per part dels organismes competents, fixar les condicions per a la 
seva implantació, etc. 
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OFICINA DE TURISME 

• La creació d’una oficina de turisme significa en general un element dinamitzador de 
l’entorn sobretot, si no limita les seves funcions a la informació sinó que s’implica en la  
coordinació i recolzament de les iniciatives locals. El fet que es vulgui complementar 
l’oficina de turisme amb un centre de interpretació fa més atractiva la visita per a tot 
tipus de públics: escolars, famílies, etc. 
 
Tot i això, en el marc del programa de consolidació de productes turístics que s’està 
portant a terme al Pallars Jussà, els propis actors han detectat una necessitat important 
que les actuals oficines de turisme, museus i centres d’interpretació actuïn de forma 
coordinada i la voluntat de seguir un full de ruta similar.   
 
La posta en marxa i consolidació d’aquest procés és un element bàsic per assegurar l’èxit 
de les iniciatives que porti a terme el sector turístic de la comarca i, principalment, de la 
comercialització dels productes, que és l’objecte de la segona fase del projecte sol·licitat 
al SOC. 

 
La primera recomanació en aquest sentit seria per tant, garantir que els promotors del 
projecte d’una nova oficina de turisme basen el seu model de negoci, en el mateix full 
de ruta consensuat per la resta d’actors turístics. 
 

• Tal com es va indicar als promotors durant la reunió del 26 de gener, seria recomanable 
esperar a aproximadament el mes d’abril de 2012 per conèixer quina serà la via que 
adoptarà el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El decret 
127/2010, de 14 de setembre, de regulació de la Xarxa de Serveis d’Informació, Difusió i 

Atenció Turística de Catalunya sembla que serà revisat properament degut a que alguns 
dels elements que es van introduir són de difícil compliment per part dels equipaments 
existents.   
 
En aquest sentit, la sol·licitud d’una nova oficina d’informació hauria d’ajustar-se als 
requeriments que estableixi la normativa pel que fa a la possibilitat de gestionar 
serveis d’informació turística per part de la iniciativa privada, a més evidentment, dels 
que consideri convenients establir l’ajuntament on es vulgui implantar. 
 
 

 
Josep Capellà 
DCB Turisme i Desenvolupament Local 
27 de gener de 2011 



1 
 

 

Grimpada, Xavier Boixadors i Joan Pericón, 696927061, grimpada@grimpada.org 

xboixa2@gmail.com 

Data i hora: dijous 26 de gener de 2012, 10:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

Es parla de l’estat de les diferents propostes que Grimpada té més avançades: 

• RUTA ARNAU MIR DE TOST: 

Són 3 nits / 4 dies: Llordà - Castell de Mur – Àger, amb 3 allotjaments diferents. 

Existeix la variant de 6 nits / 7 dies, de Tremp a Àger i circular. 

Existeix una tercera variant, de manera que es puguin fer 3 ofertes diferents. 

Hi ha el problema de les visites guiades entre setmana a alguns espais, com poden ser 

ermites. 

En Josep mostra la fitxa de La Balaguère, com a exemple del contingut que aquest 

operador incorpora als catàlegs, l’estructura i les coses a incloure per tal de donar tota 

la informació prèvia necessària. També es menciona la importància que s’ha pogut 

constatar en la programació d’operadors especialitzats, d’anar informant d’espais on 

banyar-se a l’estiu, sobretot en aquells productes adreçats a famílies. 

En Xavier i en Joan exposen el seu interès en que la ruta sigui només guiada, ja que 

sinó no hi ha possibilitat de negoci. També permet entrar als castells, i inclús accedir a 

altres espais. 

De moment està enfocada als mercats català i espanyol. Per l’anglès també es podria 

fer amb un guia biòleg que el parla, i sinó ells mateixos també han començat a fer-ne. 

Expliquem el cas de TERRAMAR, una empresa de l’Alt Empordà que gestiona visites i 

educació ambiental en diferents espais d’interès natural i cultural. Editen tot una sèrie 

de productes que els poden servir de guió. 

Josep: Proposa preparar una estratègia de comunicació/presentació, buscant la 

implicació d’en Jordi Blanch del Patronat de Turisme de les Terres de Lleida, algun 

hoteler, Consorci del Montsec, ... Seria bo preparar un “abstract” que serveixi per 

proposar un fam-trip a través del Patronat i l’Agència Catalana deTurisme. 
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CAIAC:  

És un producte a tenir molt en compte, té molta acceptació. Hi ha 4 bases a la 

comarca.  

Sobre l’informe del caiac que es va preparar des de DCB  (documents riu Sella i França), 

els ha sigut d’utilitat per preparar els seus productes, sobretot les rutes de mig dia. El 

producte cova-caiac està funcionant bé.  

En Josep comenta de poder-ho oferir als allotjaments. També proposa la creació d’una 

oferta que combini aigües tranquil·les i aigües braves. 

En Xavier comenta que el seu públic és en principi familiar, sense experiència i que 

demana acompanyament. Creu que un producte exclusiu de caiac és massa 

especialitzat, s’ha de combinar amb altres activitats. 

En Joan afegeix que actualment són una base pel “test” de caiacs i això els funciona bé 

i ho volen potenciar. Els usuaris els poden provar, navegant... abans de comprar el 

material. 

JOSEP- explica una experiència de sortida en caiac de mar en una zona tropical. Hi 

havia mainada i gent gran. Combinava explicació dels paisatges dels manglars, amb 

una parada per menjar, vista de la posta de sol.. i una estona per fer “caiac-surf” per 

als més intrèpids però que al final ho feia tothom. La durada de la sortida era d’unes 3 

hores. És important destacar que els guies feien fotos i les penjaven al seu facebook, 

que és la manera de fidelitzar els clients i fer augmentar les consultes a la web. 

 

• TIR AMB ARC 

La instal·lació del recorregut de bosc no està prevista ja que té un cost d’entre 6.000 i 

9.500 euros, que no pot assumir l’associació de tir amb arc d’Àger. Si sortís el 

PLADETUR, es podria presentar el projecte, des de DCB es podria ajudar a redactar-lo. 

 

• VIA FERRATA: 

Hi ha una projecte ja fet, però el pressupost és de 60.000€.  Actualment es fan a Corçà, 

però el projecte en preveu una de nova al mateix embassament de Cellers, a prop de la 

Cova dels Muricecs, de manera que es vegi des de la carretera.  En Joan comenta que 

parlaran amb en Guillem per si es pot demanar un programa de finançament (Leader, 

etc.) per aquesta iniciativa. 
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• SELF DRIVE PER FAMÍLIES: 

En Xavier comenta que han agafat l’exemple de Pura Aventura que se’ls va 

proporcionar des de DCB. Explica l’itinerari i els preus.  

En Ramon comenta que s’han d’ajustar al màxim els preus. Per començar a tirar-ho 

endavant el primer any cal fer oferta de llançament i tenir preus baixos. També cal 

tenir present que després s’ha de donar un percentatge a l’operador, del 15 al 20% i 

per tant afinar molt les tarifes individuals de cada element que s’integra en el 

producte, a fi que sigui competitiu, sobretot en aquesta etapa de llançament. Cal 

també preparar tota la documentació necessària per poder explicar bé la composició 

del producte (producte tangible) i per això se’ls facilita una fitxa tècnica que utilitza 

l’operador francès La Balaguère, per explicar totes les característiques i serveis que 

s’ofereixen. El poden fer servir de guió, tant per aquest producte com pels altres que 

se’n ha parlat. 

 

• PROGRAMES ESCOLARS  

Bàsicament és la principal font de finançament de Grimpada. És important que es 

mantingui el tren ja que les escoles fan escapades d’1 dia i serà complicat si es 

redueixen els horaris. A l’alberg de Cellers no s’hi queden gaire ja que té poca 

capacitat. 

Per a programes escolars, ha estat molt útil la fitxa de “caiac al Sella”. 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- Enviar el link de la fitxa de La Balaguère. 

- Enviar exemple Terramar  

- Enviar productes de ZIG ZAG i el de GIROGUIES com exemple de presentació de 

rutes de senderisme, atractives per a famílies per nens. 

FEINA A FER PER GRIMPADA: 

- Veure amb en Guillem les possibilitats de finançament per la possible Via 

Ferrata de Llimiana  
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Fonda Fasersia, Miquel Gordó, 973680245 / 695169181 / 679592078, 

info@canfasersia.com 

Data i hora: dijous 26 de gener de 2012, 11:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• FONDA CAN FASÈRSIA 

En Miquel exposa la situació de la Fonda, amb els diferents tipus d’habitacions que 

disposa i els diferents tipus de públic a qui poden anar adreçades. 

Hi ha habitacions exteriors i interiors, la majoria amb bany dins l’habitació i altres amb 

el bany compartit, de manera que unes les pot vendre bé a un tipus de client i altres 

han d’anar cap a altres segments de mercat que no siguin tant exigents i que en tinguin 

prou amb un lloc còmode i senzill on dormir. 

En Josep dóna l’exemple de les Gîtes a França, o de l’alberg de Llançà, que podria ser 

un allotjament enfocat a diversos públics. 

També es mostra l’exemple d’un producte de senderisme de La Balaguère, en el qual 

ofereixen diferents possibilitats d’allotjament per la mateixa ruta, amb els preus 

corresponents. Exemple: ruta Cotlliure-Cadaqués.  

En Miquel exposa la seva preocupació en combinar dos tipus de clients molt diferents, 

té por que els backpackers tirin endarrere a la resta de clients més “estàndard”, molts 

dels quals reserven mitjançant “La vida es bella” i  que són bons clients per al 

restaurant. 

Es comenta que actualment en molts llocs es combinen els dos tipus de clients i que no 

hauria de ser un problema. En Josep exposa que aquest tipus de producte que s’adiu 

molt a la situació actual. 

S’hauria de complementar amb un bon punt d’informació,  ja que sedueix als clients, i 

internet ja el té disponible a tota la casa, amb petits problemes a la planta de dalt. 

En Miquel exposa la dificultat en saber on anar a vendre el seu producte d’allotjament. 

Es comenta que la guia Lonely Planet té la publicació “Senderismo en España”, també 
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de posar publicitat en blocs d’escaladors, o la possibilitat d’organitzar xerrades sobre 

escalada a la mateixa Fonda.  Tot això genera notícies. 

En Ramon comenta que s’ha de tenir en compte també la pàgina Trip Advisor, ja que 

és un referent per molts turistes abans de reservar l’allotjament. Hi ha dos comentaris 

que són una mica negatius, es poden respondre explicant de manera sincera la situació 

actual, donarà bona imatge de l’establiment i també credibilitat.  

A més de comercialitzar-ho amb “La vida es bella”, es dóna llistat de webs de reserves 

d’hostals i informació sobre com funcionen.  També la fitxa de Rando Accueil, una 

xarxa d’allotjaments especialitzats en senderisme. 

En Josep comenta que també és important pensar en altres mercats. De la feina feta 

amb l’anàlisi d’operadors, se li ensenyen els requisits de Walkers Welcome, de Forum 

Anders Reisen... 

També sobre com incorporar la informació de sostenibilitat i responsabilitat en els 

processos de comunicació, més relacionat amb l’origen dels productes alimentaris que 

fa servir en el seu restaurant. 

 

• DIADA DELS RAIERS 

Aprofitant el fet que és el president de l’Associació de Raiers, es comenta la possibilitat 

de crear productes al voltant de la Diada Internacional dels Raiers del 2012, el primer 

cap de setmana de juliol (28 juny – 1 juliol). 

S’ha intentat fer una reunió entre APAT, Pirineus Emoció i Raiers, sense èxit de 

moment. Amb Pirineu Emoció ja treballen. 

Per part del Museu dels Raiers en Miquel exposa la seva predisposició a treballar 

conjuntament.  

També explica els problemes amb la solució del Museu dels Raiers. si no hi ha solució 

ràpida l’Alcalde ha proposat un lloc alternatiu per fixar l’exposició. 

FEINA A FER PER DCB: 

- Passar el contacte de Llançà 

- Enviar document “Keep it real” sobre com comunicar la sostenibilitat dels productes 

alimentaris 

- Enviar informació de Rando Accueil 

- Enviar llistat de les webs dels hostals, que se li ha donat en paper. 
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Ajuntament de Tremp, Guillem Puras, 973650005 

promocioeconomica@ajuntamentdetremp.cat 

Data i hora: dijous 26 de gener de 2012, 12:00 hores 

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

Expliquen la situació actual en relació al Pla Director d’Ecoturisme del municipi de 

Tremp, realitzat per la consultoria X3 Estudis Ambientals fa una anys. Tenen un 

document de treball que és el punt de partida. 

Es mostra el document, s’hi parla entre d’altres de creació de producte en base als 

recursos naturals del municipi. Expliquem la semblança amb els productes que vol 

crear l’Estació Biològica, alguns dels quals ja fan en conjunt amb l’ajuntament de 

Tremp i per tant, els productes de La Terreta i l’Estació Biològica poden ser la base per 

desenvolupar tot un paquet de productes d’ecoturisme a la comarca, als quals es 

podrien afegir activitats d’altres espais: Mont-Rebei, Vall Fosca, etc. 

Es proposa de crear productes ecoturístics de mig dia o d’un dia, que siguin aptes tant 

per adults com per famílies. S’insisteix en la necessitat d’ampliar el públic objectiu, que 

no siguin només “ecoturistes” sinó també visitants del territori que puguin incorporar 

aquest tipus d’activitats dins el seu programa de visites. D’aquesta manera es pot 

enriquir la gamma de productes de la comarca i el perfil del públic objectiu per a La 

Terreta. 

Abans de res cal poder mirar amb calma el Pla Director d’Ecoturisme i la Guia 

d’Ecoturisme, que han d’enviar per e-mail.  

A partir d’aquesta anàlisi, haurem de veure de quina manera podem ajudar a crear 

producte que pugui ser d’interès als operadors turístics, tant a nivell local (agència 

Pirineu Emoció entre d’altres), com operadors especialitzats de mercats catalans, 

espanyols i europeus. És evident que la gamma de productes haurà de ser més àmplia i 

en alguns casos, de caràcter supracomarcal, combinant estades en diferents tipus 

d’hàbitats perquè tinguin més poder d’atracció, tal com hem vist en algunes ofertes 

d’operadors especialitzats. És el cas per exemple del birdwatching en què una agència 

anglesa combina en un sol viatge visites al Delta de l’Ebre i al Pallars. 

 

 Jordi Casanovas i Josep Àngel Alert 
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FEINA A FER PER DCB: 

- Un cop rebuts els dos documents “Pla Director d’Ecoturisme” i “Guia 

d’Ecoturisme”, fer proposta de tipus de productes ecoturístics a desenvolupar. 

FEINA A FER PER AJUNTAMENT DE TREMP: 

- Enviar per e-mail els dos documents “Pla Director d’Ecoturisme” i “Guia 

d’Ecoturisme” 
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Hotel Terradets, Oriol Serra, 973651120 / 663859283, direccio@hotelterradets.com  

Data i hora: dijous 26 de gener de 2012, 16:00 hores al restaurant de l’hotel 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

Degut al canvi de l’horari que estava previst per la reunió (a la 13h) pel retràs acumulat 

de les visites anteriors, es fa una reunió informal al bar de l’Hotel Terradets. 

 

• BTT 

La ruta Pirineus Xtrem Pallars està ja en funcionament i ha de fer el seu curs. 

En Josep proposa buscar en el llistat que es va preparar de turoperadors que tenien 

productes de BTT, mirar si hi apareixen productes en zones de característiques similars 

al Pallars Jussà. 

 

• ALTRES OBSERVACIONS: 

L’Oriol exposa altres temes que tenen en consideració pel que fa a les possibilitats del 

turisme a la comarca: 

- Geocatching: Ja disposen d’una ruta que van preparar i que donen als seus 

clients de l’hotel. És útil ja que costa relativament poc de fer i és un servei més 

a oferir, al dia amb les noves tecnologies.  

 

- Esports: Comenta la possibilitat d’atraure més visitants interessats en l’esport, 

mitjançant el lloguer de les instal·lacions esportives ja existents. 

 

- Desestacionalitzar: S’ha pensat en diverses propostes: 

o tenir a la comarca un equipament (museu, castell...) que estigui 

disponible un dia a la setmana, de manera que cada dia de la setmana hi 

hagi almenys un lloc a visitar, ni que sigui prèvia trucada de reserva; 

o fomentar la formació en idiomes, per poder atendre adequadament als 

mercats estrangers; 
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o tenir un responsable de turisme a nivell comarcal. 

 

- Habilitar el camí que fa el tomb al voltant del llac. S’està parlant ja d’arreglar el 

llac de Sant Antoni, però convindria més al de Terradets ja que al seu voltant hi 

ha molta més infraestructura turística. 

 

 

COSES A FER PER DCB: 

- Analitzar del llistat de TTOO de BTT si hi ha els productes de BTT en zones 

similars al Pallars, per veure què ofereixen i com ho fan 

COSES A FER PER L’HOTEL TERRADETS: 

- Anar desenvolupant el contingut dels productes que ja tenen preparats per 

poder tenir la informació necessària per a la presentació dels productes als 

operadors 
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Municipis pel Senderisme, Maribel Sala, 973252394, maribel.sala@gencat.cat  

Sílvia Coll,  973 663001, comunicacio@vallfosca.net  

Data i hora: dimecres 24 de febrer de 2012, 9:00 hores  

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

La Maribel llegeix el document previ a l’acord de conveni que van preparar a la reunió 

del passat dimecres. 

S’analitza el contingut de l’acord i es debat sobre alguns dels punts: 

- Clàusula primera: escollir entre “destinació singular de senderisme” o bé 

“destinació de referència”. 

 

- Clàusula segona: proposa rectificar “tenir l’aval” i deixar només “aprovació de 

l’ajuntament”. 

INTEGRACIÓ DELS PRIVATS 

L’associació és municipal, per tant s’ha de veure com es lliga que els privats en formin 

part, o quina relació s’estableix. Igualment això seria en una segona fase; primer cal 

concretar el conveni per treballar entre ajuntaments, i desprès es fixaran els requisits 

per integrar els privats. 

Per adherir-se a la marca, hi hauria d’haver el compromís 

XARXA DE SENDERS 

Sobre si es determina el nombre de quilòmetres de camins, es decideix potser fer més 

un inventari que no pas fixar un número determinat.... i un compromís per anar 

creixent. 

Cal reforçar el fet de tenir una xarxa intermunicipal, l’usuari no ha de saber que està 

canviant de terme, hi ha d’haver una continuïtat. 

També es realitzarà una petita enquesta (tipus fulletó que es dóna als usuaris) per 

conèixer si els camins estan en bon estat.   

 

Josep Dalmau, La Torre de Capdella;  Toni Toló, Senterada;  Josep 

Ramon Lloret, Sarroca de Bellera; Silvia Coll, tècnica de turisme de la Vall 

Fosca. 
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT / GRUP DE COORDINACIÓ LOCAL 

Pel que fa als membres integrants de la comissió o del grup de coordinació local, la 

Maribel demana que es faci una petició “formal” per tal que l’Escola Agrària participi 

dins aquest grup, ja que sinó arribarà un moment en què ella no podria prendre’n part. 

En Josep Capellà pregunta si està prevista la participació del Consell Comarcal. En Toni 

Toló creu que s’ha de tirar endavant i gestionar-ho primer els ajuntaments, i desprès 

quan ja estigui fet invitar als del Consell; que els ajuntaments marquin la pauta. 

En Josep Dalmau creu que els ajuntaments han de portar la iniciativa; explica que des 

del Consell s’han fet fulletons i material amb el tema de castells, i la Vall Fosca s’ha 

deixat de banda. 

En Josep Capellà proposa de fer l’associació o el conveni de col·laboració entre 

ajuntaments en forma de mancomunitat de municipis. D’aquesta manera, la 

mancomunitat pot establir mecanismes de cooperació amb altres organismes públics. 

Ja existeixen exemples previs, com la mancomunitat dels municipis de la Vall de 

Camprodon amb la carn de poltre (han lligat turisme i ramaders, restauradors...). 

També van establir un conveni amb la part francesa. També el Patronat de Turisme 

Costa Brava, en principi també era mancomunitat. 

En el cas de la Vall Fosca no seria tant per promoció sinó per tirar endavant el projecte. 

Tant si és una associació com mancomunitat, es necessita una estructura tècnica 

(secretari i interventor) que hauria de ser els d’algun dels ajuntaments. Pensa que amb 

una estructura de mancomunitat es poden crear menys susceptibilitats, a nivell de 

comarca. 

En Josep Capellà creu que la Mancomunitat també és útil per accedir a línies 

específiques dins el PUOSC, a part de les pròpies de cada municipi. 

S’acorda excloure les associacions i el sector privat d’aquest grup de coordinació. Es 

manté el Parc Nacional ja que té una taula de treball de senderisme.  

1. En un primer nivell, la Mancomunitat és una demostració de la voluntat de 

treballar conjuntament entre els ajuntaments. 

2. En un segon nivell, cal crear teixit amb els empresaris, per tal d’aconseguir 

finançament. Cal pensar en un apartat de voluntat d’integració dels privats. Per 

demanar subvencions, els ens público-privats són els que més funcionen. 

També s’ha de pensar en un nom apropiat, que sigui vàlid tant local com en general. 

Per exemple, Senders i encant. Es pot començar amb un nom local, però anar 

reflexionant a nivell global. Pensar per exemple, senderisme a l’entorn d’espais 

protegits. 
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Recordar que en un futur, una possible ampliació amb altres zones de senderisme pot 

ajudar a obtenir programes a nivell supra-local. 

Des de DCB s’expliquen els orígens i el funcionament de Wanderdörfer (Àustria). 

Tenen el suport de Turisme d’Àustria, tot i que la xarxa va començar el 1993 i no va ser 

fins el 2007 que es va crear un segell de qualitat del senderisme. 

Parlem també de l’Andalucian Walking Festival de Frontier Holidays, un festival de 

senderisme i cultura, iniciativa d’un privat. La Maribel estava interessada ja que està 

muntant una ruta entre cases rurals i productors agroalimentaris. 

Per acabar, la Sílvia comenta la possibilitat de presentar l’acord municipal pel 

senderisme a la jornada de l’IDAPA del 24-25 maig. 

 

COSES A FER MUNICIPIS: 

- Enviar a DCB les modificacions que es va parlar a la reunió (Sílvia) 

- Constituir l’associació. Veure amb els secretaris de l’Ajuntament, el tema d’una 

possible mancomunitat. 

 

COSES A FER DCB: 

- Aportar suggeriments al document d’associació/mancomunitat un cop rebut 

amb les modificacions que es va parlar a la reunió, per tal de procurar que es 

tanqui al més aviat. 

- Enviar les dues fitxes: Wanderdörfer i Frontier Holidays 

- A nivell de França: fer contacte amb la Féderation Française de Randonnée 

Pédestre i amb el Parc de Cévennes, mirar associacions de senderisme 

- Buscar altres exemples a Suïssa, o Irlanda 

 

COSES A FER DCB i MUNICIPIS: 

- Definir un pla de treball. Dins aquest  

o Criteris d’identificació dels camins 

o Com donar-los a conèixer 

o Com reportar deficiències als camins, l’estat dels camins... 

o Col·laboració ens públic-privats 
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El Cinquè Llac , Mireia Font, 973661787, info@casaleonardo.net 

Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 10:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• CINQUÈ LLAC: 

S’han incorporat al manual diversos elements, com el total de desnivells negatius, la 

part de turisme responsable i la d’un projecte de territori. 

En Ramon comenta que part del contingut de turisme responsable i d’un projecte de 

territori és el mateix, i que potser es podria anar més enllà amb un projecte de territori 

i fer-lo una mica més “personal”, més narrat i menys en punts. 

Seguint amb el Cinquè Llac, la Mireia exposa que alguns allotjaments són molt 

diferents en categoria: el primer dia hi ha un allotjament més senzill i l’últim dia més 

de luxe. Preveuen fer dos opcions diferents, amb primer i últim a la Fonda Can Fasèrsia 

i/o primer i últim a Casa Churchill.   

També remarca el concepte de “Pirineu màgic”. En Ramon diu que a Wanderdörfer hi 

entra molt el tema “màgic”. 

VERSIONS DEL CINQUÈ LLAC: 

- A cavall: Es té contacte amb una hípica de Vilaller que faria una ruta adaptada. 

- BTT: La ruta per la BTT està ben avançada. Per altra banda, un noi de Senterada 

aficionat a les bicicletes ha preparat una ruta del Cinquè Llac en BTT per part 

seva. Se li ha dit que no, ja que ja s’està comercialitzant a través de Núria. 

- Amb ruc català: Es farà una prova entre 2 allotjaments; potser serà la manera 

d’entrar al mercat francès.  

COMERCIALITZACIÓ: En Josep comenta de parlar amb la Núria, de Pirineu Emoció per 

tal d’intentar que el Cinquè Llac entri en el dossier del club de producte Turisme Actiu 

de l’Agència Catalana de Turisme. La responsable és la Rosalia Pont. 

Ja apareixen a AKTIV URLAUB. Pel que fa a LA BALAGUÈRE, des de DCB s’intentarà 

parlar amb en David Sérano, part de l’equip d’aquest operador francès. 

 



2 
 

Pel que fa a les reserves, una agència de viatges farà una visita d’inspecció al mes 

d’abril, i hi ha una parella alemanya (la primera reserva) que vindran al juliol/agost. 

ROAD BOOK: La Mireia compta amb molts voluntaris del territori que volen col·laborar 

amb els continguts de la guia de viatge del Cinquè Llac. Li proposem d’afegir-hi fotos 

dels col·laboradors, per fer-ho més complet. 

POWER POINT DE PRESENTACIÓ: En Josep comenta que amb aquesta mateixa 

presentació que s’ha preparat per les Jornades Econòmiques es pot utilitzar per altres 

llocs, i que el que és més important és que se’n parli. 

 

• CASA LEONARDO: 

La Mireia ens mostra les diferents fitxes que ha anat fent per posicionar la casa a 

Google, per poder anar segmentant. 

- Pètals de Casa Leonardo 

Es tracta de cinc rutes circulars, per fidelitzar clients.  Al final se’ls dóna una 

samarreta, que té cost baix i alhora permet fer publicitat. En Josep explica un 

cas similar de samarretes a Llançà, on amb les samarretes de la gent que fan 

activitats es promocionen les mateixes activitats. 

 

- Rutes temàtiques – Herbes i bolets 

PER QUI ÉS? Adreçades principalment a col·lectius de dones, associacions...  

Es faran diferents nivells  per tal d’adaptar-se als diversos tipus de possibles 

clients. Es començarà en castellà i català, amb grups màxim de 18 pax. 

FLYER: part de davant foto + text atractiu, al darrera el programa. 

DIFUSIÓ: En Josep comenta que mitjançant el Jardí Botànic de Barcelona on 

l’Evarist va treballar es podria accedir a una llista de possibles interessats, si 

existeix una espècia de “xarxa d’amics del Jardí Botànic”.  També es pot tenir en 

compte els col·legis professionals (biòlegs, farmacèutics), les xarxes de 

distribució farmacèutica (incentius)... 

Possible també en una associació de “gardens”. 

El flyer també es pot distribuir mitjançant el Consell Comarcal a les properes 

fires on vagi, per exemple al SITC del 20-22 d’abril. 

O en les agències especialitzades, RACC, www.viajesresponsables.com, etc.  

 

- Espai d’informació al bar per posar-hi de manera personalitzada, les notícies de 

la temporada, les noves rutes que ha preparat, o bé explicar d’una manera més 

propera les possibilitats de turisme a la vall o a la comarca. 
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Per exemple, es pot incloure un apartat: “Avui és notícia”, amb les 

temperatures, l’observació de fauna, flora, també “a la primavera fem...” amb 

les diferents activitats previstes, etc. 

 

- Difusió. Veure que surti a les webs comarcals, seria una bona idea fer una 

presentació pública per atreure periodistes, notícies a radios, fins i tot veure si 

pogués aparèixer a programes com  ESPAI TERRA 

Altres propostes: 

- Ruta dels formatges 

- Ruta dels rucs 

- Experiències de vida de poble 

 

FEINA A FER PER DCB:  

- Enviar el resum del Keep it Real en català (donat per usb el dia de la reunió) 

- Andalucía Walking Festival (donat per usb el dia de la reunió) 

- Un exemple de Inntravel, amb diferents establiments 

- AITO  i alemanys -  RUTES especialitzades en botànica 

- Veure quines agències espanyoles poden estar interessades amb les vacances 

entre plantes (havíem parlat d’Años Luz...) 

- Buscar on trobar carmanyoles ecològiques – mirarem a la fira de Paris. 

- Buscar més detalls de “neteja fangs de les botes”- també fira de Paris  

- Veure adreça francesa de plantes que vam conèixer a Aínsa. 

- Enviar resum de la fira d’Amsterdam  

- Parlar amb el David Sérano de La Balaguère – fira de Paris. 

 

TASQUES A FER PER CINQUÈ LLAC 

- Inquirir amb la Rosalia Pont del Club de Turisme Actiu de Turisme de Catalunya 

per veure si s’hi pot incorporar el Cinquè Llac  
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Oficina de Turisme La Pobla de Segur. Sònia Ortiz, 973680257, 

turisme@pobladesegur.cat 

Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 12:00 hores. 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

VISITES URBANES A LA POBLA 

La Sònia mostra la fitxa que ha preparat. És un multi producte, visites independents 

que es poden combinar: 

- Els preus depenen del lloc de la vista 

- També del nº de visitants, si són grups o particulars 

- Disposa de fotografies de tot 

- Disposa dels guions de les visites 

Les visites estan disponibles tot l’any. 

Per altra banda, Pirineu Emoció ofereix també visites guiades combinades amb el Tren 

dels Llacs històric, fet que provoca duplicitat d’oferta. Això passa amb el Museu dels 

Raiers i amb el conjunt de modernisme. 

Les visites al conjunt modernista, quan es gestionen des de l’oficina de turisme, el cost 

és al 50% per al guia i al 50% és ingrés per a l’oficina de turisme. Si es fa amb Pirineu 

Emoció, l’oficina de turisme no cobra res. 

 

PROPOSTA CULTURAL COMARCAL CONJUNTA 

Es proposa novament de fer una proposta cultural conjunta per tota la comarca, per 

tal de generar més sinergies i també tenir major visibilitat. La Sònia hi està d’acord. 
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FEINA A FER PER DCB: 

- Analitzar la informació que ens ha donat de les visites a la Pobla (rebuda també 

per e-mail) 

- Preparem una proposta de treball conjunt per als municipis que fan visites 

guiades. 
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Oficines de Turisme 

La Pobla de Segur. Sònia Ortiz, 973680257, turisme@pobladesegur.cat 
Vall Fosca. Sílvia Coll.  973 663001  comunicacio@vallfosca.net  
Isona. Mariona Solé  973 665062  ofturisme@parc.cretaci.com  
Tremp. Elisenda Martinez 973650005 turisme@ajuntamentdetremp.cat  
 
Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 11:30 hores. 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• BUTLLETÍ OBSERVATORI 

Es mostra l’exemple de butlletí de resum de les dades recollides per les oficines de 

turisme, que es podria realitzar periòdicament.  

La seva utilitat és tant per posar en valor la feina de les O.T. com per sistematitzar la 

informació.  

Del CITA de Talarn no es tenen dades. S’hauria de veure si també recullen dades, per 

tal d’incorporar-ho. 

OFERTA TURÍSTICA DE LA COMARCA 

La Sònia disposa del llistat d’allotjaments de la comarca, que s’actualitza anualment. 

Falta afegir-hi els restaurants i les empreses d’activitats. Si es tingués, també s’hi 

podrien posar els museus, telefèrics, tren dels llacs. 

Altres oficines ho tenen però  només del terme municipal (Vall Fosca) 

OCUPACIÓ DELS ALLOTJAMENTS  

Amb les dades actuals és molt difícil analitzar l’ocupació dels establiments. En Josep 

proposa començar per demanar les dades d’ocupació de Setmana Santa i de l’estiu, ja 

que en dades anuals serà difícil d’aconseguir-ho. 

Es comenta la possibilitat de passar una plantilla als allotjaments, per tal d’ajudar-los a 

que recullin les dades que ens interessen. 
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En Josep dóna l’exemple del Moianès: la metodologia incloïa demanar la informació 

d’ocupació diverses vegades al llarg de l’any, o bé una vegada al mes, en una data 

determinada, per exemple el primer dimecres de cada mes. 

ALTRES 

En Josep comenta que a la llarga es poden incorporar al butlletí altres dades, com els 

índexs d’ocupació de personal en el sector turístic (dades SOC), els esdeveniments que 

hi ha hagut i la repercussió que han tingut (en visitants, econòmica...). 

 

INFORMACIÓ RECOLLIDA PER LES OFICINES DE TURISME 

En la comptabilització de la informació que es demana a les OT, cal consensuar quins 

apartats s’haurien de recollir. 

S’ha de dividir en dos àrees:  

1. Consultes ateses en les oficines de turisme + Punt Informació Estany Gento. 

2. Perfil del visitant, que cada oficina agafi la informació de la manera que pugui. 

Pel que fa a les consultes fetes per la població local, seria interessant separar les seves 

consultes de les fetes pels visitants, ja que poden condicionar els resultats obtinguts. 

L’Elisenda a Tremp ho té difícil per calcular-ho, ja que està a la planta baixa de 

l’Ajuntament i rep moltes preguntes dels residents, per tot tipus de temes. 

En Josep proposa que les consultes ateses s’anotin desglossant la informació 

sol·licitada per grups: 

- ALLOTJAMENTS 

- RESTAURANTS 

- BOTIGUES 

- CONÈIXER EL MUNICIPI (aquí personalitzar de cada un) 

- TURISME ACTIU 

- VISITES A L’ENTORN 

o COMARCA (Congost, Pantans...) 

o COMARQUES VEÏNES 

o ALTRES 

- TRANSPORT PÚBLIC 

- FIRES I MERCATS 

- ALTRES SERVEIS 
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Seria interessant que el mes de setembre 2012 es pugui fer un primer butlletí. Des de 

DCB es farà una mica de plantilla (quins apartats) i quins criteris homogenis de recollir 

la informació. 

 

• CATÀLEG DEL CONSELL COMARCAL “Pallars Jussà, terra de somnis” 

Està prevista una reunió el dimecres per parlar-ne.  

El catàleg ja editat “On anem?” exposa uns centres d’interès de la comarca que són els 

consensuats en l’edició prèvia del seminari; i no són els mateixos que els previstos en 

el fulletó “Terra de somnis”.  Per tant, es millor adaptar el catàleg “Terra de Somni” als 

recursos que es varen acordar en el seminari productiu del 2010. 

El dossier tècnic que es farà seguirà la mateixa línia que el catàleg. Tindrà menys fotos i 

inclourà informació més tècnica. 

 

• FIRA D’AMSTERDAM 

L’Elisenda hi va anar com a representant d’Ara Lleida. 

Van haver-hi problemes amb la distribució de fulletons, doncs només deixaven portar 

50 unitats (insuficients, es van acabar el primer dia), però per exemple el Pallars Sobirà 

en portava 4 caixes. La fira penalitzava si es deixava material no utilitzat. 

Sobre la tipologia de client a la fira, era molt exigent.  Només volien informació del que 

tenien interès. Per promocionar-se s’havia d’utilitzar l’atractiu del Parc Nacional, ja que 

no hi havia plànols dels Pirineus.  El nom Pallars es desconeix. 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- Un cop rebuda la informació de la Sònia sobre l’oferta turística, fer una primera 

avaluació  

- Preparar una plantilla de recull de dades, tant de les consultes ateses a les 

oficines com de la informació a demanar als allotjaments sobre l’ocupació 

En aquest cas, preparar un text d’introducció . Pensar la frase amb que 

s’haurien d’adreçar als establiments. 

- Enviar informe fira Amsterdam 

FEINA A FER PER LES OFICINES DE TURISME: 

- Sònia enviarà la informació sobre l’oferta que té, de diversos anys 
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Pirineu Emoció, Montse Sariol, 973681518, nmarti@pirineuemocio.com 

Data i hora: dimecres 24 de febrer de 2012, 14:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• CINQUÈ LLAC 

La Núria ha enviat e-mails a operadors alemanys i francesos. Dels alemanys hi ha hagut 

bona resposta, de fet VUELTA i TOUR EXQUISIT tenen previstes unes visites 

d’inspecció. 

Dels francesos no hi ha hagut resposta. L’Inma comenta que una raó pot ser que no 

sigui el moment oportú, ja que és ara quan estan traient els catàlegs. En Josep mirarà 

de contactar en David Serano (de La Balaguère) a la fira de senderisme de Paris, 

Destination Nature. Comentem a la Montse que si volen fer un dossier en francès, es 

podria portar a la fira. Els del Patronat també van a la fira de Paris, segurament també 

els hi donaran informació.  

Expliquem que a la fira d’Amsterdam es va incloure la informació del Cinquè Llac dins 

el sobre. La Montse comenta que hi ha interès del mercat holandès. L’Inma mostra un 

catàleg d’una agència de trens, Treinreiswinkel, on hi surt un mapa de la península 

Ibèrica amb els recorreguts de trens destacats, i hi apareix el Tren de la Pobla com a 

“ruta escènica”. 

En Josep mostra el catàleg del club de Turisme Actiu (de recull de producte) que es 

distribuïa a la fira, on no hi apareix res del Pallars Jussà. Pirineu Emoció no en forma 

part d’aquest, però sí del club de Turisme Cultural. Proposem que a través del Consell 

Comarcal (que és membre del club Actiu Natura) demanin si es podria incloure el 

Cinquè Llac com a representació de la comarca. 

També se li ensenya una guia en paper d’agències alemanyes on hi ha publicitat de 

Pirineus, Patronat de Turisme Girona i alguna empresa d’aquí.  Li passarem el link per 

mail per si ho vol consultar i veurem d’esbrinar si és un mitjà efectiu per promocionar-

se. 

La Núria Martí no ha pogut venir 
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La Montse exposa que a la fira Navartur el Consorci del Montsec (molt receptius en 

col·laboracions) van distribuir tots els fulletons del producte del Montsec. Comenten 

que els demanaven sobretot paquet amb allotjament. 

CINQUÈ LLAC AMB CAVALLS: s’ha arribat a un acord amb una hípica de Vilaller per 

adaptar la ruta, sembla que es podrà fer el producte. Es tracta d’una hípica que ja fa 

rutes itinerants. La Montse no sap si el preu sortirà molt car.  

• ALTRES PROPOSTES 

 

- Visites a Sant Llorenç de Morunys i la Vall de Lord 

La Montse explica que han començat una col·laboració amb gent del Solsonès 

per crear 2 paquets de visites culturals d’un dia. Ara ho intentaran ajuntar per 

fer una ruta de 2 dies, 1 nit. El guia és regidor de turisme de Sant Llorenç de 

Morunys.   

 

- MONT-REBEI a la carta, “Essencial” i Mont-Rebei “Absolut”, amb tres tipus 

d’allotjament.  Comentem que en el fulletó potser faltaria una mica de 

descripció. 

La Montse demana com es poden distribuir aquests productes en els àmbits català i/o 

espanyol. Comentem que buscarem quines possibles vies i prepararem un llistat. Per 

exemple mitjançant Descobrir Catalunya, o centres excursionistes o certes 

associacions... 

FEINA A FER PIRINEU EMOCIÓ 

• Turisme de Catalunya: A través del Consell Comarcal (que és membre del club 

Actiu Natura) demanar si es podria incloure el Cinquè Llac com a representació 

de la comarca, en el catàleg del Club que vam veure a la fira de cicloturisme i 

senderisme d’Amsterdam, ja que no hi ha cap proposta del Pallars Jussà. 

FEINA A FER PER DCB 

• Enviar link amb la guia d’operadors alemanya. Preguntarem a l’Empar Vaqué si 

ens vol valorar quin retorn hi ha trobat.   

http://www.flippkataloge.de/2012/kataloghaus/ 

• Enviar informe de la fira FIETS 

• Buscar informació de rutes a cavall, productes tant de Catalunya com de la 

resta de l’estat. 

• Veure d’on es poden treure pictogrames 

• Preparar un llistat d’on es podria distribuir la proposta de Sant Llorenç de 

Morunys i del Montsec, en àmbit català i/o espanyol 
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Ecotallers – La Carreta, Francesc Miret i Montse Pérez, 691545931  -  630687839 

francesc@ecotallers.com; montse@ecotallers.com 

Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 16:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

En Josep explica el informe preparat.   

En Francesc comenta que hi ha un problema, que els ajuntaments no donen resposta 

fins al cap de bastants mesos. Remet a l’article sobre la circulació de vehicles de tracció 

animal en carreteres nacionals. 

La Montse exposa les dificultats amb el municipi de La Pobla, en canvi altres els 

ofereixen totes les facilitats.  

En Francesc comenta que de 13h a 14h han estat amb el President de l’Associació de 

Raiers i els ha dit que sí que seria possible que La Carreta hi actuï. Dimarts tenen una 

entrevista amb el delegat d’Empresa i Ocupació de Lleida. 

En Francesc fa incís en que troben a faltar el punt de connexió amb el sector públic.  

En Josep exposa que ja s’ha passat l’informe, i que plantejarà com evoluciona, en les 

properes reunions amb els responsables del programa (explica que el programa depèn 

del SOC i que s’administra a través del Consell Comarcal, i que en el seguiment hi ha 

també els tècnics de promoció econòmica de l’Ajuntament de Tremp). 

En Francesc explica que des de LA CARRETA no treballaran sinó és en un projecte 

conjunt que incorpori les quatre propostes que van passar a l’ajuntament. Sense 

projecte sencer, no treballaran amb La Carreta. Les seves opcions de viabilitat les 

veuen amb el projecte sencer, però no a parts. Volen la implantació de l’Agenda Local 

XXI. 

La Montse comenta que ja hi ha exemples, com a Sort, on s’han potenciat plantes de 

biomassa. En Francesc comenta que la pròpia administració per una banda està negant 

l’activitat i per altra banda protesten amb el “Volem lo tren”.   

En Josep exposa que en el cas de La Carreta hi ha un coll d’ampolla; l’informe elaborat 

ja argumenta la viabilitat del projecte de La Carreta. 
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La Montse pregunta perquè l’informe s’envia a l’ajuntament de Tremp i al Consell 

Comarcal, però no a La Pobla. 

En Josep respon que el SOC va acordar que fos promoció econòmica de l’Ajuntament 

de Tremp qui en fes la coordinació. 
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Fonda Fasersia, Miquel Gordó, 973680245 / 695169181 / 679592078, 

info@canfasersia.com 

Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 17:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

En Miquel explica que el restaurant va bastant bé (capacitat 25 persones); la Fonda, 

més de mica en mica. Ha preparat un document, al final tipus pla estratègic que 

s’adjunta a aquest resum. 

Encara no han parlat amb l’alberg de Llançà. 

L’Eina explica que van veient com fer-ho per integrar els dos temes: fonda i restaurant. 

El problema és tenir temps per posar en marxa el material que haurien de preparar. En 

Miquel explica els reculls al País d’en Narcís Comadira, on explica la recepta però no 

l’explica.   

En Josep dóna l’exemple de Rando Bistrot, que comença precisament citant en Pla.  

En Miquel explica sobre l’agència Climbout, especialista en escalada, que ha conegut 

mitjançant un contacte en comú. 

També sobre en Lluís Ardèvol (http://geotourism.geoplay.org) de Tremp, que és un 

referent en geologia, que porta gent d’empreses i també grups. Fa caps de setmana 

temàtics. 

També la Lídia, que porta el Pla de barris de La Pobla, té idees per fer cicles temàtics 

que poden ajudar a omplir la Fonda.  

Han pensat en fer també cates de vins. 

En Josep comenta que tot això representa també comunicació i promoció. Aquestes 

accions obliguen a fer coses que sinó no es farien, generen posicionament... a la llarga 

segur que funciona. 

En Miquel explica sobre el projecte de preparar un llibret de camins/rutes. Per anar 

nodrint el punt d’informació. 

Eina Martí  
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En Josep comenta sobre la importància de tenir un punt d’informació personalitzat, 

amb informació d’elaboració pròpia, que el punt d’informació “inciti” a demanar-la i 

que ajudi a “vendre” els caps de setmana temàtics. El punt d’informació ha de servir 

d’aparador del que es fa i del que es vol fer. 

En Josep comenta de lligar la sostenibilitat amb els temes de productes locals. Proposa 

explicar el que es faci en matèria d’eficiència energètica, per exemple. Comunicar un 

mínim full de ruta per avançar aquest camí.   

En Miquel diu que el handicap són els vidres i les finestres, que són molt velles, i no es 

poden canviar a no ser que es faci un contracte d’arrendament per molts anys. El 

problema és que la inversió inicial ha estat molt forta. 

En Josep explica que s’ha de comunicar la voluntat de millorar en temes 

mediambientals, i explicar què es pot fer: 

- Residus, reduir al màxim els embalatges... 

- Consum energètic 

En Miquel explica que ve escamat pel tema de la granja de vedells, ja que en aquest 

àmbit hi ha gent “més papista que el papa” i quan els ensenyes, encara hi troben 

problemes. 

En Josep comenta d’introduir més comunicació on-line; els caps de setmana temàtics 

poden ser una forma d’interactuar i promocionar-se. Quan tingui programació, 

comunicar-ho als seus antics clients. 

També per Internet, fer ofertes per tenir la plana actualitzada. 
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Aparthotel L’Era del Marxant, Josep Montané, 973661735/699461537 

leradelmarxant@yahoo.es 

Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 18:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• SOPARS COL·LOQUIS 

Els sopars estan anant bé, però manca gent que es quedi el cap de setmana. Caldria 

tenir un 20-25% que es quedés, per omplir els allotjaments de la Vall. 

Falta la comunicació, fins ara només a nivell local. En Josep M. té contactes a través de 

l’agenda de TV3. També amb El Periódico, La Vanguardia, però cal donar-hi més 

difusió. 

Al Comarques de TV3, hauria de sortir dilluns al migdia, però llavors és massa lluny. 

No ha rebut l’e-mail que vam enviar amb la “fitxa de promoció dels sopars de l’Era”. 

Expliquem que es basava en dues possibles estratègies de promoció: 

- Genèrica: diferents vies independentment de qui sigui el ponent. 

- Específica: centrades a l’entorn del ponent, per tal d’atraure la gent que hi 

pugui tenir un interès especial. 

S’imprimeix i se li dona en paper. 

PONENTS:  

El sopar amb el Vicenç Villatoro va ser un èxit total.  

L’esportista Albert Bosch encara no ha pogut venir. Juntament amb Joan Carles Piñol 

(Business Angels) estan muntant un sopar a Lleida el dia 23 de març, amb un grup de 

recerca i alcaldes. Tenen un acord amb el ICF que per cada 1€ que posa un ajuntament 

o una empresa, ICF en posarà 2€ i una empresa en posarà 4€. 

Expliquem que si sabem qui són els propers ponents, es podria preparar un llistat de 

possibles llocs on fer la promoció, específics a la temàtica de cada ponent. 

 

Mª Dolors Peruggio 
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• ALTRES PROPOSTES 

S’està pensant en fer caps de setmana o estades de coaching per a empreses, tipus el 

que coneix que s’havia fet per KETTAL, Institut Penedesenc... 

Esquí Nòrdic: encara no han pogut obrir, no hi ha neu. 

Open Vall Fosca: s’ha hagut d’anul·lar per manca de neu. 

Consell Comarcal: encara no s’ha rebut resposta dels punts que es van presentar 

conjuntament amb APAT fa 3 mesos. 

 

COSES A FER PER DCB: 

- Anar veient coses que es puguin anar fent, com ara pensar en més vies de 

difusió genèriques, per complementar les que ja s’han donat 

 

COSES A FER PER L’ERA DEL MARXANT: 

- Enviar llista de persones que vindran per anar preparant mètodes de 

funcionament 
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Ajuntament de Tremp  Dolors Etxalar , 973650005 detxalar@ajuntamentdetremp.cat 

Data i hora: divendres 24 de febrer de 2012, 19:00 hores 

Altres assistents:  

 

Punts tractats: 

 

• “AL TEU GUST, Aliments del Pallars” 

Proposta de 50 productors i elaboradors agroalimentaris. Es tracta d’una marca de 

qualitat per la producció agroalimentària, té com a objectiu posar en valor els 

productes pallaresos i dotar-los de major reconeixement tant dins com fora del Pallars. 

L’Ajuntament de Tremp dóna el suport, però el projecte s’estén a l’àmbit comarcal. Ve 

d’un procés de participació ciutadana. 

Es vol crear un producte turístic lligat a la gastronomia. Es dóna l’exemple de la “Cuina 

Volcànica” de la Garrotxa, o la Cuina Geològica d’Aínsa, cal veure cap a on es podria 

anar al Pallars. 

En Josep exposa per on es pot començar:  

- Esdeveniment tipus Jornades gastronòmiques (ja s’estan fent la dels bolets a la 

tardor i una de cuina de primavera) 

- Una cosa més permanent – A la Garrotxa identifiquen a les cartes els productes 

locals amb uns “volcanets”. La Dolors comenta d’identificar amb el logo d’Al 

Teu Gust el que sigui local. També caldria fer un cert acompanyament per 

ajudar als restauradors a incorporar-ho a les cartes. 

- Pensar en una marca paraigua. Cal que sigui atractiva. S’ha de veure si entra 

dins el projecte “Al teu gust” o bé si és complementària. 

- Es pot identificar un producte estrella. També incorporar un “menú del 

territori”. 

- Per identificar els productes, cal explicar els valors. Es proposa analitzar els 

exemples de la fitxa “KEEP IT REAL”, una iniciativa d’Anglaterra. Un exemple 

són els “herois del menjador”, donant noms i cognoms als productors, inclús es 

fan itineraris per tal que els clients puguin visitar el productor. 

- Xarxa de RANDO BISTROT, de França. 

Montse Blesa montse@restaurantlacuineta.com  616040991  

Josep i Montse Palau casamasover@hotmail.com 973 66 17 00 

Gabriel Serra (Restaurant GABS) gserra@destipallars.com 

gastropallars@gmail.com 973652545 
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- La Dolors comenta que també es pot prendre exemple del Mugaritz de 

Renteria, tenen un vídeo interessant. 

Es comenta que els restauradors puguin presentar els productes del territori, com una 

mena d’aparadors, on els clients hi puguin comprar els productes. Es dóna l’exemple 

del parc Cinque Terre a Itàlia. Al Pallars però s’ha de tenir en compte que el 75% del 

producte que s’elabora és producte fresc, que no aguanta en un aparador. 

A les cartes dels restaurants s’hi pot incloure una “carta de presentació” on s’hi 

expliqui el compromís del restaurador amb la terra, amb els productors locals... Es pot 

convertir en un element de prestigi per al propi restaurant i una forma de difondre el 

productor. 

Pel que fa a la compra directa, es pot anar a comprar a casa de molts productors, la 

major part, i la resta poden indicar el nom de la carnisseria o de l’establiment que 

vengui el seu producte. 

En Josep comenta que en algun dels mapes turístics que s’estan fent es pot incloure els 

productors i els restauradors adherits.  

La Dolors explica sobre l’aplicació per smartphone LAYAR, que mitjançant la càmera i 

una foto dóna una interpretació del territori. 

Sobre els possible noms que siguin representatius pel territori, sorgeixen: 

- cuina geològica: es comenta que lliga molt bé amb el vi 

- terra geogastronòmica 

S’ha de considerar que el nom ha de poder englobar als diversos productors de la 

comarca, considerant que el 50% són del sector càrnic. Pel que fa als cellers, al Jussà 

ara mateix n’hi ha 4 en funcionament i un cinquè que obrirà en breu. 

S’exposen exemples d’altres zones: 

- a Camprodon s’han associat per comercialitzar la carn de poltre, ho porta l’Eva 

Martínez Picó; 

- a Ariège, es va aconseguir crear una central de compra i de distribució conjunta 

entre els productors; 

- a Aragó hi tenen un geoparc, cal veure si tenen algunes jornades 

gastronòmiques relacionades; 

- a la Fira de primavera a Tremp es va mostrar el “Tast del Pallars”, des d’APAT, 

es van fer 8 plats entre 17 restaurants; 

- altres propostes que es mencionen: els productors del slow food (en Josep 

Palau comenta que és difícil si no es tenen baluards a prop de casa); els cuiners 

de km.0; l’Espai Tomata (www.laccb.cat/ca/espai-tomata); el Celler dels Joglars   
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(www.elcellerdelsjoglars.com); el Fogony (www.fogony.com); l’Associació 

Gastronòmica la Xicoia (www.laxicoia.blogspot.com)...  

 

El següent pas d’AL TEU GUST és la incorporació dels restauradors, demanant un 

compromís.  Encara no hi ha l’escrit fet.  

La Dolors Etxalar mostra el blog que està començant a preparar sobre el tema i que 

aviat serà visible. 

 

FEINA A FER PER DCB: 

- Fer busques de geogastronomia 

- Productors per comercialitzar  

- Mirarem de fer un recull + vinculat a jornades gastronòmiques / i iniciatives de 

productors locals 

- Xarxa de GEOPARCS – Veure si hi ha algun tipus d’esdeveniment que s’hi 

organitza, ...  

- Reserva de la BIOSFERA – veure també exemples. 

- Mirar aparador de productes al parc Cinque Terre 

 

FEINA A FER PER AJUNTAMENT DE TREMP: 

- Enviar la informació sobre les jornades gastronòmiques existents  

- Enllaç al blog, informació  
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Consell Comarcal del Pallars Jussà., 973650187,  

Data i hora: dilluns 2 d’abril de 2012, 16:00 hores  

Assistents: 

 

Punts tractats: 

• EXPLICACIÓ DE L’ESTAT DEL PROJECTE 

En Josep Capellà mostra en un guió el desenvolupament de l’assistència tècnica 

realitzada fins ara, dividida en diversos punts de treball: 

- Llista de reunions mantingudes amb els diversos agents 

- Llista d’operadors turístics, mitjans de comunicació o institucions contactades 

de diversos països: Holanda, Regne Unit, França... 

- Llista dels productes turístics identificats 

- Grup de treball específic amb les oficines de turisme 

- Nous actors que s’han identificat durant el projecte 

 

• REUNIÓ AMB STOA 

En Josep Capellà explica els detalls de la reunió mantinguda a Barcelona amb STOA el 

passat 23 de març, i la voluntat de col·laboració entre ambdues parts per tal de lligar 

els discursos pel que fa a la descripció del territori i els recursos existents. 

També comenta que vam mostrar-los i posteriorment enviar per mail el document de 

treball “Elaboració del pla d’acció per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”, 

fruit del Seminari Productiu per al Desenvolupament Turístic del 2011. En especial vam 

destacar les “Fitxes de valorització dels recursos turístics”, per tal que STOA les 

tinguessin en consideració en l’elaboració dels continguts. 

 

Josep Ardanuy, Josep Maria Tarrat. Flors Albert 
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• GASTRONOMIA 

En Josep Ardanuy explica que cal que les iniciatives del Consell Comarcal (Cinc sentits) i 

les de l’Ajuntament de Tremp (Al Teu Gust) convergeixin en un punt comú. 

• CENTRE DE VISITANTS DEL PALLARS – Back Office 

Un altre dels temes tractats és el funcionament intern del Centre de visitants del 

Pallars. La Flors pensa en demanar hora les properes sessions del 19 i 20 d’abril per 

parlar-ne.  

En Josep Ardanuy comenta que si el centre ha de ser un referent turístic del territori 

també hauria de integrar als diversos actors que hi operen per definir conjuntament 

les estratègies que cal abordar. 

En Josep Maria Tarrat exposa els seus dubtes en quina ha de ser la fórmula adequada 

per operar el centre de visitants, si bé en forma de Patronat, o bé una agència i central 

de reserves amb el corresponent capital social necessari, o bé d’alguna altra manera. 

En Josep Ardanuy demana si podem fer un abstract de les funcions del Centre de 

Visitants. Proposa que ens parlem amb STOA sobre quin pla de gestió es pensa pel 

centre; intentar coordinar entre les parts quina seria la millor manera de treure el 

màxim de profit del pla de gestió del centre. 



1 
2 d’abril 2012 

 

Municipis pel Senderisme // Maribel Sala, 973252394, maribel.sala@gencat.cat 

Data i hora: dilluns 2 d’abril de 2012, 18:30 hores  

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

Es comença parlant de l’acord – conveni. Sorgeixen diversos punts a debatre: 

 

• CENTRAR-SE EN ELS PIRINEUS O CAP A ALTRES TERRITORIS? 

La Marta comenta que quan es parla de la possibilitat d’incloure altres municipis 

hauria de ser més clar que “amb un entorn privilegiat”, potser millor que hi digui “de 

muntanya” o bé “del Pirineu”. 

Es debat aquest aspecte. La Maribel comenta que potser és millor deixar-ho ampli per 

evitar més endavant traves burocràtiques si es decideix incorporar municipis que no 

siguin de muntanya. 

En Josep Dalmau exposa que s’ha d’anar amb compte ja que això pot obrir portes però 

també tancar-ne, mentre que en Toni diu que la marca s’hauria d’identificar el Pirineu, 

la Marta hi està d’acord en centrar-se en el Pirineu. 

La Maribel comenta que parteix de municipis del Pirineu que busquen el 

desenvolupament econòmic local però amb idees d’obertura a la resta del món. 

En Josep Capellà comenta que es poden fer uns estatuts més aviat genèrics, i després 

que  el règim interior sigui més concret, o bé per altra banda fer de bones a primeres 

uns estatuts més aviat concrets, però que poden fer que d’aquí a tres anys si es volen 

incorporar nous municipis s’hagin de fer plens per cada vegada que algú s’hi vulgui 

incorporar. 

Josep Dalmau (La Torre de Capdella);  Toni Toló (Senterada);  Josep 

Ramon Lloret i Marta Moyes (Alcalde i Regidora de Sarroca de Bellera); 

Silvia Coll (tècnica de turisme de la Vall Fosca); Maribel Sala (ECA) 



2 
2 d’abril 2012 

En Toni Toló comenta que segons com es redacti, les noves incorporacions només 

caldran ser ratificades per assemblea, molt més àgil. 

En Ramon exposa que s’ha de valorar si interessa fer créixer la marca cap a altres 

municipis del Pirineu o bé d’altres zones. Posa per exemple el cas d’Itinerànnia que a 

les comarques de La Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà tenen una gran 

infraestructura de camins, i potser és una marca ja consolidada i gran, que si es 

compara amb la proposta de la Vall Fosca pot ser massa gran. 

La Sílvia demana a en Josep que expliqui l’exemple de cooperació de les estacions 

nàutiques. En Josep explica com 3 estacions nàutiques especialitzades en diferents 

activitats aquàtiques es van constituir com a associació, van anar a Madrid a registrar-

se. Cada estació nàutica és una associació en sí mateixa, de manera que firmen un 

conveni d’acord entre totes. Hi ha uns compromisos, com per exemple que hi hagi una 

distància mínima de 30km entre cada estació nàutica, o que hagin de pertànyer cada 

una a una marca turística diferent. 

La Maribel comenta que cal començar a moure’s, establint uns criteris clars i començar 

amb l’objectiu dels beneficis de tots. Més endavant es parlarà de per on passen els 

camins i quins es volen potenciar i quins no. 

En Toni diu que això es resoldrà més endavant quan els associats (privats, etc.) 

comencin a entrar-hi. Es poden seguir les pautes [de comportament dels caminants, de 

residus...] de la Federació Francesa de Randonée. 

En Josep Capellà explica que han estat a Paris a la fira “Destinations Nature” on han 

recollit informació de la FFRandonée. 

 

• ASSOCIACIÓ, MANCOMUNITAT, CONSORCI O PATRONAT? 

La Sílvia comenta que parlant amb el secretari de l’ajuntament li ha comentat que la 

mancomunitat demana més temps, que és més complicada que altres formes. 

En Toni exposa que lo més senzill és l’associació, sobretot a nivell de gestió, i que es 

regeixi per un conveni. 
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En Josep Capellà diu que una mancomunitat o un consorci són entitats de dret local, i 

com a tals poden accedir a finançament per a les administracions locals com el Feder o 

el Pla Únic d’Obres i Serveis, amb independència que els ajuntaments que en formin 

part n’hagin demanat d’altres. Posa l’exemple del Consorci Alba Ter. 

En Toni comenta que la forma d’associació, si es fa el més àmplia possible, també 

permet arribar a molts tipus de subvencions. 

En Josep Capellà, parla de l’experiència de l’associació RETECORK, que es pot acollir a 

certes convocatòries, però a d’altres no, com els PUOSC o els FEDER. Per exemple sí 

han aconseguit un finançament del 90% de la Red Rural Nacional. Creu que es bo 

deixar que els estatuts de l’associació siguin oberts per tal que en un moment 

determinat tingui amplitud estatal. La Maribel i la Sílvia mostren el seu acord. 

En Toni també comenta que en un futur, quan s’hi incorporin nous ajuntaments, inclús 

es pot canviar el tipus d’associació. 

La Maribel puntualitza que en la clàusula primera s’hauria de canviar “regions” per 

“territoris”. Tothom hi està d’acord. 

 

• FINANÇAMENT DE L’ASSOCIACIÓ:  

En Josep Dalmau demana com es finançaran les diverses actuacions, els ajuntaments hi 

hauran de posar diners, potser dedicar-hi una partida. Valora si això s’ha d’incloure al 

conveni o no. 

En Josep Capellà respon que creu que sí, que s’ha d’indicar en el conveni el compromís 

de complir l’acord i el cost de fer-se soci. 

En Josep Ramon Lloret creu que això s’ha de detallar als estatuts. 

Respecte a tenir una partida específica per camins, en Toni comenta que no és 

necessari, en el seu cas ho inclouen dins de la partida de gestió forestal. Un altre 

exemple seria incloure-ho dins la partida de brigada municipal, que consti com a 

despeses de personal. 
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La Sílvia remarca que s’ha de tenir en compte dos necessitats de finançament: 

- el finançament propi de l’associació 

- la partida pels camins (manteniment, neteja, etc.) 

La Maribel llegeix el punt “Finançament de les actuacions”, on no s’hi especifica que 

calgui tenir una partida específica. Es decideix canviar la paraula “mancomunada” per 

“conjuntament”, per evitar confusions amb mancomunitat com a forma jurídica. 

En Josep comenta que es podria escriure, per exemple, que “per formar part de 

l’associació cal tenir els camins nets, etc., i a part s’ha de pagar una quota mínima de 

soci per tal d’assistir a l’assemblea i poder decidir”. 

La Marta comenta que, des del punt de vista dels privats, creu que no voldran pagar 

per fer-se socis. 

El Ramon diu que aleshores els que no vulguin pagar no podran formar part de 

l’associació i no en tindran els beneficis. 

Canviant de tema, el Toni comenta que falta afegir a l’acord temes de patrimoni 

cultural, ja que també s’ha de pensar en poder demanar diners al Departament de 

cultura.  

Tothom hi està d’acord en incloure al final del tercer paràgraf del manifest la frase “i la 

conservació i valorització del patrimoni cultural tangible i intangible”. 

La Sílvia comenta que a l’apartat de Comissió de seguiment s’hi han de fer canvis, ja 

que no té lògica que els actors que no són municipis (com ara IDAPA o el Parc 

Nacional) hagin de vetllar perquè els municipis compleixin amb els requisits. Tothom hi 

està d’acord. 

En Toni comenta que els participants públics (IDAPA, sector públic, ECA...) potser no 

han de pagar amb diners sinó amb assessorament.  

En Josep Dalmau exposa que IDAPA ha pagat al Cinquè Llac la quantitat de 6.000€.  

En Toni creu que és millor que donin un servei de qualitat, no diners. 
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La Sílvia pregunta com viurà l’associació? 

En Toni respon que amb les aportacions dels ajuntaments i dels privats. 

La Maribel comenta que amb els privats potser és millor parlar només amb les 

associacions (associacions de cases rurals, APAT, etc.), enlloc de parlar amb cadascun 

d’ells de manera individual. 

El Josep i el Ramon miraran exactament com s’organitzen a La Garrotxa. 

El Josep Capellà comenta que als estatuts hi ha d’aparèixer qui forma part de l’equip 

de gestió. Dóna dos exemples: 

- L’associació de territoris surers RETECORK: tenen vot només els ajuntaments i 

els ens locals. Les associacions de privats paguen per formar-ne part però 

només tenen dret a veu, però no a vot. 

- La xarxa d’estacions nàutiques: cada estació nàutica és una associació en ella 

mateixa, la qual incorpora els privats. 

 

• NOM: 

La Sílvia creu que “Pas a pas” està molt explotat, a Internet hi surten moltes webs que 

ja ho utilitzen. 

En Josep Capellà dóna els exemples internacionals traduïts al català: “senderistes 

benvinguts” no pot ser ja que ja està utilitzat (es comprovarà de nou); “pobles de 

senderisme” seria una altra opció, i també una que creu és adequada seria “Paisatges i 

senders”. 

La Maribel comenta que van pensar en “Camins d’energia” o quelcom relacionat, com 

“camins i energia”, “camins de força”, “senders de llum”... 

En Ramon comenta que havien pensat en quelcom com “G.R. Catalunya” per la marca 

més àmplia, i “P.R. Energia” per la marca local, agafant les inicials dels grans i petits 

recorreguts.  
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En comú es decideix pensar més a fons en els noms, sobretot els relacionats amb 

l’energia, inclosa la seva possible traducció a l’anglès. Algunes propostes: 

- natursenders 

- terra de camins 

- camins d’energia – energy walks? energy paths? 

- energia natural 

- país de camins 

- G.R. – P.R. 

- un lloc encantat 

- senders de llum 

- paisatge poc transformat 

- paisatge i encant 

- camins de força 

- pobles pel senderisme 

- terra de senders 

 

 

 

 

POSSIBLES ACORDS EXTRETS DE LA REUNIÓ:  

� Forma jurídica: Associació 

� Finançament:  

- Aportacions municipis: quota de soci + manteniment camins (intern) 

- Aportacions sector públic: coneixement, assessorament.. 

- Aportacions privat: quota de soci que permet veu però no vot 

� Possibilitat d’obrir l’associació a qualsevol municipi adequat, no només als de 

muntanya o dels Pirineus.  

� Comunicació amb els privats de manera individual o amb associacions? 
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FEINA A FER DCB: 

- Mirar com s’organitzen a la Garrotxa, quan es tracta només amb les 

associacions i quan amb els privats individualment 

FEINA A FER TOTHOM: 

- Pensar en el nom, compartir idees amb amics, familiars, per veure si arribem a 

un nom interessant. 

 



1 

Reunió 3 d’abril 2012 

 

Ajuntament de Tremp – AL TEU GUST, 973 65 00 05 – ext. 341, 

detxalar@ajuntamentdetremp.cat  

Data i hora: dimarts 3 d’abril de 2012, 10:00 hores 

Assistents: 

 

Punts tractats: 

• AL TEU GUST 

La Dolors i la Teresa expliquen l’estat del projecte Al Teu Gust, una iniciativa d’abast 

comarcal de valorització dels productes agroalimentaris de la comarca, liderada per 

l’Ajuntament de Tremp. 

Actuacions: 

- El dissabte 7 d’abril faran una presentació a la Vall Fosca, amb producte fresc. 

- Van assistir a Expo Tren, una fira de modelisme de trens a Lleida, on tenien un 

estand on s’hi venien els productes. Van arribar a vendre per valor de 1.900€. 

L’assistència a la fira es va fer en acord amb Pirineu Emoció, que hi anaven a 

vendre el Tren dels Llacs. 

En Josep demana quins són els passos a partir d’ara, i si els productors estan associats. 

La Teresa explica que els productors s’han adherit al projecte Al teu Gust, però que 

encara no hi ha una quota. El primer any s’ha tractat principalment amb els 

productors, mentre que el segon any es té previst parlar amb els restauradors per tal 

que s’incorporin al projecte. També es vol incorporar el tema de l’alimentació dels 

nens a les escoles. 

En Ramon demana com es contactarà amb els restauradors. 

Teresa Montanuy, regidora de turisme Ajuntament Tremp, Dolors 

Etxalar 
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La Dolors explica que amb APAT ja tenen restauradors interessats, i que ja han enviat 

mailings a la resta, alguns dels quals han contestat i s’han adherit, i als altres els 

hauran de perseguir. 

En Josep demana quines seran les accions de promoció. 

La Dolors comenta que també a les fires, com la de primavera que és aviat.  

La Teresa diu que no és tant fer un tast, sinó intentar incidir en conscienciar sobre la 

necessitat de consumir producte local, tipus km 0. 

La Dolors explica sobre Coldiretti Toscanawww.toscana.coldiretti.it, els quals tenen un 

decàleg interessant de les raons per consumir producte local. Acordem que buscarem 

la informació i en farem un resum. 

En Josep explica que des del Moianès van  fer un fòrum. La Dolors està al corrent, amb 

el Pep Palau. 

La Dolors exposa que s’ha parlat amb el Consell Comarcal en relació al seu projecte 

d’edició d’un catàleg de productors, per tal que ambdós projectes vagin en la mateixa 

línia. D’entrada, al catàleg s’incorporarà el logo d’al teu gust a aquells productors 

adherits al projecte.  

En Josep comenta que és necessari lligar als productors amb les rutes de senderisme.  

La Teresa explica que en el material editat hi apareix el codi QR que permet obtenir-ne 

més dades, com la web, qui són, etc. 

Finalment, els mostrem els documents que hem preparat sobre: 

- Geoparcs i gastronomia 

- Col·lectius de cuina i jornades agroalimentàries 

- Reserves de la Biosfera i gastronomia 

- Els aparadors de producte del parc CinqueTerre 

En Josep comenta que mirarem també amb SlowFood Espanya i en Jorge Fernández. 
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La Teresa explica que aprofitant la inauguració de l’Institut Geològic es pot aprofitar 

per fer un menú especial que relacioni els productes amb la geologia. 

• RECOLLIDA I PROCESSAMENT D’ALIMENTS 

La Teresa explica el projecte de recollida d’aliments que estan a punt de caducar i el fet 

de cuinar-los per després donar-los a les famílies necessitades. Hi ha problemes 

d’assegurança pel que fa als “voluntaris” que a canvi de col·laborar en la recollida o 

processat dels aliments se’n podrien emportar a casa. 

Hi ha un problema de cobertura legal. 

FEINA A FER DCB: 

- Buscar els detalls de Coldiretti Toscana 

- Parlar amb Jorge Hernández de Slowfood Espanya 

- Enviar documentació preparada 



DIES 19 I 20 D'ABRIL 2012 

19/04/12 20/04/12 

HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ 

13:00 h -  14:00 h Hotel Terradets 09.00h – 10.00h Casa Julià (Xavier Bastida) 

15.00 h – 16.00 h Pirineu Emoció 10.00h – 11.00h Pepita Bertrán (Casa Batlle) 

16.00 h – 17.00 h Casa Leonardo 11.00h – 12.00h  IDAPA 

17.00 h – 18.00 h Cinquè llac 12.00h – 13.00h Rosalia (Salàs)  

18.00 h – 19.00 h L'Era del Marxant 13.00h – 14.00h Turisme La Pobla de Segur 

19.00 h – 20.00 h Casa  Perdiu 16.00h – 17.00h ECOTURISME TREMP 

20.00 h -  21.00 h Hotel Vall Fosca 17.00h – 18.00h  

  18.00h – 19.00h CASA CHURCHILL 

  19.00h – 20.00h  

  20.00h - 21.00h Sopar-coloqui L’era del 
Marxant 

    

 

Dissabte 21/4/12 Visita Museu Hidroelèctric 
(matí) 

Visita Salàs i entrevista amb 
en Francesc Farràs 
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Hotel Terradets, Alba Serra, 973 65 11 20 

direccio@hotelterradets.com 

Data i hora: dijous 19 d’abril de 2012, 13:30 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

Per començar, expliquem sobre el Seminari Productiu per al Desenvolupament Turístic 

del 2010, i mostrem el “Document de treball per a l’elaboració del pla d’acció per al 

desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”. 

Preguntem sobre les activitats complementàries que s’ofereixen des de l’hotel. Les 

activitats pròpies són: 

- Geocatching 

- Camí de les papallones 

Les activitats d’altres empreses són amb:  

- H20 

- Grimpada 

 

• TURISME RESPONSABLE 

Parlem del ressò que té actualment el turisme responsable. La Bea comenta que 

apareix per tot arreu, en els documents que revisen. 

Comentem sobre les guies Keep it Real, amb exemples de petites empreses que fan 

coses de sostenibilitat mediambiental, de productes locals, etc. S’hi pot veure com es 

pot dir als clients, quan dir-ho, de quina manera, a qui dir-ho... 

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

També comentem que enviarem la fitxa dels operadors especialitzats, com Forum 

Anders Reisen (Alemanya). 

Bea González (recepció) 
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Per reduir l’impacte ambiental, la Bea proposa que es coordinés un autobús de la 

comarca que recollís als clients en diversos punts i que els traslladés als llocs d’interès, 

per tal d’evitar tenir molts cotxes particulars circulant, amb l’estalvi energètic i 

ambiental associat. 

L’inma mostra exemples de la fira de Paris, Destinations Nature, a la qual vam assistir 

per posar-nos al dia. Comenta, per exemple: 

- Natura Box: creadors de cofres cadeaux, amb ecolodges, bionatura... 

www.naturabox.com. Són similars als Smartbox però de productes de natura. 

- Fédération Française de Cycloturisme (FFCT) publica guies, per exemple el catàleg 

“Séjours & Voyages” 

 

L’Alba i la Bea comenten que arran de les Jornades de Mercats Emissors van crear 

fitxes per diferents mercats: asiàtic, EEUU, etc. També ens passaran les fitxes per 

programes d’activitats de 2-3-4-5 dies amb base a l’hotel. 

L’Inma menciona sobre la importància que té la possibilitat de banyar-se a rius/piscina, 

.. en els programes d’estiu dels operadors adreçats a famílies, de manera que s’ha 

d’indicar sempre que hi ha la piscina o que es poden banyar al pantà (si s’escau). S’ha 

d’indicar sempre en el “dia a dia” dels programes. 

En relació, també recalquem la importància creixent de les vacances actives per 

famílies. 

 

• EXEMPLES DE PROPOSTES DE DIVERSOS OPERADORS: 

 

- Un de senderisme suau per adults, combinant amb gastronomia. De LA 

BALAGUERE.  Es pot trobar a 

http://www.labalaguere.com/voyage,tour_val_dazun.html i llavors descarregar on 

hi diu TELECHARGER LA FICHE DETAILLÉE 

 

- Un de multiactivitats també suau per famílies amb nens de més de 8 anys.  De SUD 

RANDO. Es pot trobar a Vagabondages al següent link 

http://www.vagabondages.com/randonnee_caroux-famille---multi-activite---

liberte---5-jours__19_31547.html  i descarregar-lo on hi diu FICHE TECHNIQUE 

 

- Un de senderisme als Pirineus, de l’operador anglès INNTRAVEL 

http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Spain/Pyrenees/The-

Catalan-Pyrenees i s'ha d'anar a la dreta a PRINT THIS HOLIDAY 
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QUÈ NECESSITEM? 

- Les fitxes que han preparat per programes d’activitats de 2-3-4-5 dies amb base a 

l’hotel. 

- El paquet familiar d’aventura, amb els detalls de les activitats diàries 

- Els detalls del paquet Xtrem Pallars en BTT 

 

DOCUMENTS A ENVIAR DCB: 

- Document de treball per a l’elaboració del pla d’acció per al desenvolupament 

del turisme al Pallars Jussà 

- Enviar Fitxa Forum Anders Reisen 

- Fitxa fira de Paris 
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Pirineu Emoció, Montse Sariol, 973681518, nmarti@pirineuemocio.com 

Data i hora: dijous 19 d’abril 2012, 15:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

Comencem a parlar de diversos temes 

- Van assistir a la fira Expo Tren a Lleida, van recollir adreces mail de uns 200 

interessats i els enviaran informació dels productes que fan. 

 

- Mostra el nou tríptic del Cinquè Llac en català i castellà. Tenen una nova 

reserva feta a mida, per la 2ª Pasqua, arriben dijous a diumenge. 

 

- Han readaptat el Pallars Nostàlgic I (Jussà) i II (Sobirà). 

 

- Tren Històric: 4 productes associats “La llum de la Vall Fosca” (problemàtica 

horari visites guiades al Museu Hidroelèctric de Capdella) 

 

- Cap de setmana especial grups “Tren dels Llacs”: combinat amb el Parc 

Nacional d’Aigüestortes, dormen a Espot, ho publicarà la web de FFCC. 

 

- Mont Rebei: el camí de les Estrelles + Mont Rebei: a la carta (cap de setmana) 

 

- VISITES CULTURALS A LA POBLA: a partir d’ara les gestionen Pirineu Emoció, 

des de l’oficina de turisme els envien els interessats. 

 

- Paquet que complementa el Festival de Música Antiga que es fa tot l’estiu a 

diversos pobles del Pirineu. 

 

- Inma explica que a França els de Languedoc Roussillon adapten els trens als 

horaris dels concerts i posen propaganda a les estacions amb més passatgers. 

Els vam donar la informació ja durant la primera reunió que vam tenir. 

 

 

 

La Núria Martí no ha pogut venir 
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FIRA DESTINATIONS NATURE (PARIS): expliquem una mica com va anar la reunió 

- Tots els operadors/periodistes contactats coneixien la zona, sovint a través de 

fam-trips o press-trips. 

- Creiem que és important que s’insisteixi amb el Consell Comarcal i amb el “Club 

de producte Actiu Natura” ja que han organitzat visites i fam trips a la zona 

amb diversos operadors. El Consell és membre del Club de Producte Actiu 

Natura però no té cap proposta al catàleg de vendes i de presentació de fires 

dels productes dels membres d’actiu natura. També es pot intentar canalitzar-

ho mitjançant el CPT de França que són molt bons. O amb la marca Pirineus, 

Ara Lleida o Turisme de Catalunya. 

- Enviarem per mail l’informe de la fira que hem elaborat. 

- Ens han parlat d’altre fires, la de Colmar al novembre. 

- El representant de la Balaguère que coneixíem s’havia fet mal, vam deixar al 

fitxa i segueix pendent de contactar. 

- Grand Angle no s’ho havien plantejat però podria ser interessant. Volen fitxa 

tècnica detallada, sobretot especificant la forma d’accés. Es podria contactar-

los. 

- Els de Randonades estaven enfeinats quan la Núria els va trucar ja que tenen 

poca estructura i estaven organitzant les fires, etc. Recordaven el producte i els 

pot interessar ja que treballen principalment al Pirineu. Es recomana contactar-

los de nou quan sigui possible. 

- Club Aventure: cal parlar amb qui porta el producte Pirineus. 

Mitjans de comunicació: 

- És important tenir un referent de la comarca, ja que no es pot difondre només 

un producte individualment, sinó que ha de ser més a nivell general de 

comarca. 

- Lonely Planet Magazine: coneix la comarca per fam trips, li interessa molt com 

s’ha muntat el producte. No es sap si vindrà per un tema concret, però 

segurament sí ho faria en un fam trip. 

La Montse comenta que ara a un receptiu se li anomena un “ensamblador turístic”. 

Explica que comencen a treballar conjuntament amb Turisme de Lleida, on ja tenien el 

producte Lleida Nostàlgic. 

 

En relació al Cinquè Llac a cavall, comentem que els vam enviar la fitxa de rutes a 

cavall. La Montse diu que és una hípica de Vilaller, que és una persona una mica 

especial.  
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L’Inma dóna l’exemple de Panorama Trails www.panorama-trails.com que munten 

rutes a la Costa Brava. Dormen en diverses cases rurals, no sempre els cavalls estan a 

prop, per exemple en un cas la senyora que té els clients a casa, té un estable a mig km 

en un lloc tancat i tranquils. 

Expliquem que hem presentat el Cinquè Llac també a dos operadors de turisme 

responsable: 

- Agrotravel (directora Susana Conde) www.turismoresponsable.es  

- Green Traveller (contacte és Nick Stewart) nick@greentraveller.co.uk 

 

 

 

 

FEINA A FER DCB: 

- Enviar fitxa Destinations Nature 
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El Cinquè Llac , Mireia Font, 973661787, info@casaleonardo.net 

Data i hora: dijous 19 d’abril 2012, 16:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

La Mireia ens explica sobre la propera jornada on participarà explicant la diversitat 

d’activitats complementàries que fa com a casa rural. Serà a Amposta el 19 d’octubre, 

“Taula experiències transhumància, turisme i cultura”, i la següent serà a Llessui i 

canvia una mica el títol “Transhumància, turisme i medi ambient”. És un intercanvi 

d’experiències entre el Pirineu i les Terres de l’Ebre. 

Expliquem sobre els operadors que tenen productes d’ornitologia que comparteixen 

Terres de l’Ebre i Pirineus. 

PARLEM DE LA WEB 100% ORIENTADA AL CLIENT 

- Amb transport públic o sense cotxe: La Mireia comenta que uns visitants ho van 

veure a la web, van seguir les instruccions i van pujar amb transport públic. A més, 

els va donar els tracks dels itineraris al voltant de la casa i van gaudir molt. 

- Trip Advisor: Donem l’exemple de l’hotel Mercure de Paris que un cop els clients ja 

han marxat els envien un e-mail amb el link de Trip Advisor de l’hotel, i els 

demanen que si han estat bé que ho escriguin. Un altre hotel que aprofita al màxim 

el seu posicionament al Trip Advisor és l’Hotel Curious www.hotelcurious.com. 

Veure també l’Hotel Aigua Clara de Begur www.aiguaclara.com. 

- Paraules clau en anglès: l’Inma recomana que afegeixi el concepte de soft mobility 

PRODUCTES DE CASA LEONARDO 

1. Itinerant: Cinquè Llac 

2. Semi itinerant: Camina amb el ruc català. Enfocat a famílies.  Pels nens afegeixen 

geocatching. La prova la faran entre Peramea i Senterada. Seran dues nits: o 

quedar-se a Peramea, anar a Senterada i tornar. 

3. Ruta amb estrella: els pètals de Casa Leonardo; per dissenyar-ho han caminat amb 

els jubilats del poble. Les rutes tenen una mitjana de 4h. 

L’Inma comenta que les motxilles de la foto són massa grosses, millor posar una 

foto amb algú somrient, també està bé que a les fotos hi surtin nens. Les imatges 

no han de donar sensació de duresa de les etapes. 
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4. Rutes temàtiques: Per exemple la dels formatges, ha convençut els formatgers de 

Puigcerver que un cop al mes faran una visita de 11h a 12h; la de Corroncui és 

holandesa i està encantada de rebre visitants.  S’ha de tenir en compte que això 

pot ser interessant de cares a visitants estrangers (anglesos, holandesos,...) 

El flyer de “vacances entre herbes” l’han pogut distribuir amb el CLUB EMAS al 

SITC. Aquest any faran la primera sessió de “vacances entre herbes” de prova, del 

16-21 juliol. A l’octubre es farà la prova amb les “vacances entre bolets”. 

Donem exemple de dos productes similars que poden ajudar: 

- “Cueillette et cuisine aux plantes savages en Haute-Savoie”  

- I un especial de riure, ofert per La Balaguère 

També comentem de mirar a Vagabondages www.vagabondages.com, una associació 

d’agències de viatges especialitzades en senderisme a França. En la seva web 

explicaven com són els diferents tipus de rutes: en étoile, en bucle.. però ara ja no hi 

surt.. 

SORTIDES GUIADES AMB AMICS DEL SENDERISME: 14 cases rurals han pagat 150€ per 

tot l’any de programació de sortides guiades de mig dia o dia sencer. Els van dir que 

farien difusió a 4.000€ membres, però no ha funcionat bé la primera.  

Comentem que prepararem una llista amb webs o altres recursos on poden mirar de 

fer promoció. 

Comentem també que haurien d’intentar aconseguir un tècnic en comunicació que els 

faci 4h a la setmana de comunicació de les visites guiades, per tal de treure’n el màxim 

rendiment. 

FEINA A FER DCB: 

- Demanar a Mireia el fulletó “Tipologia de rutes de senderisme” de la casa 

- Enviar llistat de webs i altres on fer promoció de les excursions guiades (veure 

pàgina següent) 
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• PROMOCIÓ GENERAL PER LES EXCURSIONS GUIADES 
 

Aquí teniu algunes idees on fer difusió de les excursions guiades: 

 

SUPLEMENTS D’OCI DEL DIARIS: 

- La Vanguardia: cada divendres publica el Què fem? en paper, també té una 
pàgina de Facebook http://ca-
es.facebook.com/pages/Qu%C3%A8fem/142515052465580  

- El Punt: cada divendres publica el Sortim 
- El Periódico: cada divendres publica el suplement Idees on fan propostes d’oci 
- Diaris locals: Segre, ... 

 

REVISTES ESPECIALITZADES: 

- Descobrir Catalunya www.descobrir.cat 
- Fem turisme www.femturisme.cat  
- Pànxing Pirineus www.panxing.net/publicacions-panxing/panxing-pirineus  
- Time Out www.timeout.cat  
- Cultura i Oci www.culturaioci.com 
- Guia del Ocio www.guiadelocio.com 

 

WEBS D’ESCAPADES: 

- Atrápalo www.atrapalo.com 
- Propostes oci i aventura www.propostes.com/activitats/cap-de-setmana/  
- Visitar.cat http://visitar.cat/category/oci/  

 

PORTALS TURÍSTICS OFICIALS: 

- Pallars Jussà www.pallarsjussa.net 
- Turisme de Lleida www.lleidatur.com 
- Pirineus www.visitpirineus.com  
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El Cinquè Llac , Mireia Font, 973661787, info@casaleonardo.net 

Data i hora: dijous 19 d’abril 2012, 16:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• DOSSIER PROFESSIONAL 

Comentem els suggeriments sobre el dossier professional del Cinquè Llac: 

- “Senderisme responsable i sostenible als Pirineus de Lleida”, eliminem producte 

- Manca indicar millor sobre AVE/AVANT 

- El nom hotels no queda del tot clar al costat 

- Afegir dades sobre la guia: més de x persones ha col·laborat amb les llegendes, etc. 

Inma diu que la d’Alba Ter es ven molt (Inma diu que li ho preguntem al Josep que 

tbé és l’Alpina) 

Per la traducció del dossier tècnic han demanat hora a la Diputació per tal de trobar 

subvencions.  

Recomanem veure si poden accedir assessorament d’ACC10 www.acc10.cat. L’Inma 

comenta de consultar-ho a la delegació a Lleida :  

ACC1Ó a Lleida 

Telèfon: 973 243 355  

Delegació: Rambla de Ferran, 1, 2n 4a  

25007 Lleida 

lleida@acc10.cat 

 

• EL LLAC DE MONTCORTÈS A CAVALL 

S’ha concretat amb una hípica de Vilaller. Des d’allí és massa llarg baixar a La Pobla, 

així que no pot ser el mateix recorregut del Cinquè Llac; unes cases se’n beneficien i 

altres no.  En l’itinerari, si baixen des de Vilaller han de dormir a Vilaller i a una altra 

casa entremig abans de Senterada. La Mireia exposa que a aquesta gent que es 

beneficien de la marca del Cinquè Llac haurien d’aportar certs diners, com per exemple 

100€. 

Joan – Casa Macianet  casamaci@casamacianet.com 
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• FIRA “DESTINATIONS NATURE” DE PARIS. Exposem les novetats: 

- Natura Box: creadors de cofres cadeaux, amb ecolodges, bionatura... 

www.naturabox.com. Són similars als Smartbox però de productes de natura. 

- Ethic Etapes www.ethic-etapes.fr: 49 allotjaments de qualitat a França vinculats al 

turisme responsable. 

- Revista de muntanya: els nens i la muntanya 

- Senders amb animals de companyia. Mirar com a exemple l’Hotel Muntanya, de 

Prullans de Cerdanya, si interessa a algun allotjament. 

- Carmanyoles ecològiques: no s’ha pogut trobar res a la fira. Comentem que cal 

veure amb els exemples de La Balaguère si obliguen als clients a portar la seva 

pròpia carmanyola.  

- Fitxa Destinations Nature: explica sobre Chouette Nature; el responsable de 

l’operador de La Balaguère estava lesionat, van deixar fitxa; Grand Angle ho estan 

avaluant però necessita el dossier professional; Randonades ja se’ls pot enviar el 

dossier, ell parla català; etc. 

També comentem que el Cinquè Llac ha de sortir sigui com sigui al catàleg del club de 

turisme Actiu Natura (responsable Rosalia Pont), ja que molts dels contactes han dit 

que coneixien el Pallars mitjançant fam trips de Turisme de Catalunya o dels clubs de 

producte. Es tracta de contactar al Consell Comarcal i insistir en què presentin el 

Cinquè Llac com a oferta del Pallars Jussà, ja que no hi ha res de la comarca. 

Recomanem també d’escriure la part més humana del Cinquè Llac, com ha sorgit la 

idea, de quina manera ho han fet, qui hi ha participat... Amb un estil similar al de la 

web de Casa Leonardo, més proper que en el dossier professional. 

 

• KEEP IT REAL 

Recordem sobre els exemples de bones pràctiques en sostenibilitat del Keep It Real: 

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

 

FEINA A FER DCB 

- Reclamar a Mireia el nou tríptic del Cinquè Llac 

- Enviar la fitxa de la fira “Destinations Nature” 
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POST REUNIÓ  

Es rep mail de la Mireia Font que s’ha entrevistat amb la Diputació de Lleida i amb la 

delegació d’ACC10 a Lleida amb resultats esperançadors de suport al projecte tot i que 

no poden finançar les traduccions directament, que era el seu propòsit. Envia de nou el 

dossier complet que incorpora les revisions proposades en la reunió. 
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19 d’abril - L’Era del Marxant 

 

Aparthotel L’Era del Marxant, Josep Montané, 973661735 / 699461537 

leradelmarxant@yahoo.es 

Data i hora: dijous 19 d’abril de 2012, 18:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

Els sopars estan anant bé, tot i que no es queda gaire gent a dormir o a fer el pack 

complet que es ven a Pirineu Emoció. El proper convidat és en Fèlix Larrosa. 

 

• JORNADA A LLEIDA SOBRE LA FORÇA DE L’EMPRENEDORIA LLEIDATANA 

En Josep M. explica sobre la taula rodona a Lleida “El passat i el present de 

l’emprenedoria a Lleida” del 23 de març on van fer una taula rodona. Estava enfocat 

als alcaldes dels ajuntaments que tenen centrals hidroelèctriques al seu municipi. 

Hi van parlar algunes empreses innovadores (Biobé, de bressols ecològics de cartró; 

Dipcat, un sistema 3D de promoció dels municipis; o Captae). També va parlar l’Albert 

Bosch, aventurer i empresari. 

Es tracta que vegin que poden ajudar a emprenedors posant una part de la inversió 

que es necessita, tal com es va explicar en la reunió anterior. 

• SOPAR COL·LOQUI 

Mostrem el fulletó “Els valors en temps de crisi” que s’organitza a Torroella mitjançant 

el Museu de la Mediterrània, com a idea de possibles ponents. 

Per un futur ponent, està pensant amb un polític convergent fill d’allí dalt. El debat pot 

incloure temes d’actualitat, com el tancament de Talarn, o la situació de Boí Taüll. 

L’Inma proposa alguns ponents:  

- De Benasc, la botiga d’esports Barrabés www.barrabes.com  

- Kilian Jornet, que té molt tirada. 

En Josep M. creu que la sortida que els obrirà les portes és la natura. Explica que s’està 

parlant que es faci d’una vegada la Vall Fosca com a porta d’entrada al Parc Nacional. 
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L’Inma comenta que ara per ara una bona opció és buscar al mercat internacional, ja 

que són mercats que encara resisteixen. Cal pensar en comunicar adreçat als mercats 

exteriors. A la Fira Destination Nature de Paris hi eren els de Guara (Aragó). 

En Josep M. explica que seran també al SITC; com a exemple de la crisi, abans costava 

3.000€ el metre quadrat, enguany és gratuït. 

Expliquem que la fira de Destinations Nature enguany també ha baixat molt, que la 

gent ja deia que la fira havia perdut respecte edicions anteriors. Ara està creixent la de 

Lyon. 

 

• ACTIVITATS  

Amb  Yeti Emotions tenen programes de diferents dies. Comenta de mirar-ho a la web 

www.yetiemotions.com.  

Normalment estan al Sobirà fent activitats, alguns baixen a dormir a la Vall Fosca però 

són pocs. El barranquisme el fan al Jussà. 

 

• FUTUR 

Creiem que per activar els assistents de cap de setmana als sopars col·loquis, caldria 

buscar gent afí que tinguin un interès especial en el ponent.  

En Josep M. pensava en portar un especialista mèdic (oculista) i fer un seminari. També 

comenta sobre en Raul Bovet del celler de Castell d’Encus, a Santa Engràcia. 

Té un amic a TV3 que li va comentar que li passaria el contacte a l’Agència Catalana de 

Notícies, però de moment no se’n té novetats.  
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Casa Perdiu, Mir Puyane + Jordi Elies , 973 650525 - 608417814 

casaperdiu@hotmail.com 

Data i hora: dijous 19 d’abril de 2012, 19:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

Per començar, expliquem sobre el Seminari Productiu per al Desenvolupament Turístic 

del 2010, i mostrem el “Document de treball per a l’elaboració del pla d’acció per al 

desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”. 

La Mir i el Jordi comenten que fins ara a la comarca s’ha anat per separat. Com a 

exemple, expliquen el problema que van tenir a Àger amb l’ala delta, un holandès que 

va veure que hi havia potencial ho va muntar i quan ja estava muntat els empresaris ho 

van voler fer sense intermediari, i es van quedar sense res ja que l’holandès es va 

emportar els clients a una altra zona. També expliquen un cas similar en el cas dels 

formatges Copirineu. 

El 80% dels clients de la casa venen del Congost de Mont-Rebei. Expliquen que entre 

les activitats que fan els clients hi trobem: 

- Els recomanen rutes, per exemple a Pont de Montanyana, i després als Voltors. 

- Pujar a Salàs, dinen allí i després a Ribert, o a Aramunt. 

- També a les trinxeres, o als dinosaures. 

 PRODUCTE PROPI 

- Oli: fan molt oli, han intentat fer una cooperativa al poble i no va funcionar. Ho 

han intentat conjuntament amb els de Guàrdia o altres pobles i no hi ha 

manera per posar-se d’acord. Creuen que s’hauria d’informar al Consell i buscar 

experiències d’altres llocs on hagin solucionat el problema. 

- Ous: és menys important però es troba en una situació similar. 

 

APADRINAMENT D’OLIVERES: Tenen la idea que els clients puguin apadrinar algunes 

oliveres i després puguin emportar-se l’oli. Comentem que això ja es fa amb taronges a 

València, i amb nous a l’Empordà. En Jordi diu que també ho fan amb vinyes; que per 

l’oli compraria un molí petit, de 250 kg, i ho faria a casa. 
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Exemples d’apadrinament d’arbres fruiters o d’oliveres: 

- www.licarfruit.es/index.php/ca/apadrina-un-taronjer  

- www.apadrinaunarbrefruiter.com  

Sobre les activitats dels clients amb els animals o amb l’hort, comenta que no té massa 

temps per treballar amb els animals o portar la gent a l’hort, ja que treballa de paleta. 

L’Inma valora molt positivament al web; comenta que han de cuidar la “reputació 

online”, per exemple penjant a la web els links dels vídeos o de les fotos o blogs dels 

clients.  

Coneixen Top Rural que permet posar comentaris, recordem també Trip Advisor, que 

ja el tenen en compte. 

A la casa ofereixen tant la mitja pensió com la completa. Hi ha un restaurant al poble, 

La Rectoria, fan cuina de disseny i no va bé, estan a punt de tancar-lo. 

 

ALTRES ACTIVITATS QUE FAN AMB ELS CLIENTS 

- Ametlles garapinyades: ho fan amb els clients entre setmana  

- Confitures naturals: es pot fer en temporada de collita de la fruita  

- Conserves tradicionals: “   “ 

- Acompanyar gent a buscar bolets: té molt d’èxit 

Recomanem d’incorporar-ho a la web, ja que algunes coses no hi són. 

Expliquem sobre el Keep It Real, un document que mostra exemples de com petites 

empreses comuniquen les seves accions relacionades amb la sostenibilitat; són casos 

de bones pràctiques. L’Inma dóna l’exemple d’una casa rural que indica de qui són els 

productes agroalimentaris de manera que el client va a comprar-ne i així fidelitza un 

client que periòdicament torna per comprar el producte alimentari.  

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

 

DOCUMENTS A ENVIAR DCB: 

- Document de treball per a l’elaboració del pla d’acció per al desenvolupament 

del turisme al Pallars Jussà 
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Hotel Vall Fosca, Miquel Canut, 973 663 024 

info@hotelvallfosca.com 

Data i hora: dijous 19 d’abril de 2012, 20:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

Preguntem si s’ha progressat en les activitats conjuntes amb Grimpada. En Miquel 

comenta que li han promès que farien una ruta però encara no se’n sap res. 

• PRODUCTE PER FAMÍLIES 

Expliquem que els productes per famílies poden ser des de mig dia a diversos dies. 

Si és per mercat local que sí interessa que sigui curt. 

Per mercat estranger expliquem que ja hem començat a anar a fires a sondejar per 

veure si els operadors coneixen la zona i si hi estarien interessats. 

Comentem que el producte per famílies s’ha d’adaptar a les “exigències” de cada 

mercat. Creiem que els operadors dels diversos països ens poden ensenyar com 

munten els productes i nosaltres “copiar” la idea. 

Mostrem com a exemple de La Balaguère, l’estada a La Cerdanya “Aprentis Eco-

Nomades”. És un exemple de com hauria de ser la fitxa del producte 

En Miquel ens pregunta si ha de crear un producte sencer. Comentem que no cal, que 

millor ens digui què és el que ell té a l’hotel per fer una presentació professional de la 

comarca. 

Comenta que té problemes amb el tour que planteja per famílies: al matí caminada pel 

Parc Nacional, dinar, i a la tarda al Romànic de Boí. 

Expliquem que és massa dur per famílies. Millor fer-ho tipus: al matí Parc Nacional, 

dinar, i a la tarda descans a la piscina i una estona de jocs. 

En Miquel comenta que estava preparant un programa de 7-10 dies. Creiem que 10 

dies és massa, millor que faci un de 2-3 dies i que ho combini amb Barcelona, o bé amb 

la costa. Per exemple: 
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- 1er dia: senderisme (descobrir flors, plantes...) interpretat + tarda piscina amb 

jocs exteriors o interiors 

- 2n dia: cultural + lleure 

En Miquel explica que va crear un dia de fauna: matí a la cova dels muricecs i tarda a 

Boumort (amb l’Ignasi). El jeep surt a 120€. Des del nostre punt de vista creiem que 

amb nens no es pot fer tanta cosa junta, que amb tot això ja podria fer un cap de 

setmana sencer. 

Posem l’exemple de les Planes de Son, on els educadors ambientals fan fitxes 

d’activitats relacionades amb la natura per tal que els nens juguin i aprenguin. 

• TOURING: En Miquel comenta que ja ho té clar, es tracta de fer “una barreja 

amb cultural, natural i gastronòmic.” 

• TURISME ACTIU 

Expliquem que millor fer activitats de senderisme, o BTT tipus suau. Es veu que de BTT 

en passen bastantes perquè la Vall Fosca són una etapa d’un itinerari ja creat.  

De senderisme explica que no sap què fer; comentem que té dues possibilitats: 

- Proposar itineraris de curta durada al costat de l’hotel  

- O que utilitzin els senders ja habilitats i que es troben a la vall 

En Miquel comenta que hi ha un problema de comunicació amb l’ajuntament. 

També ens demana quin és el preu d’un circuit a França. Buscarem la informació. 

Tenim exemple Exodus “Active Pyrenees – Spain Family Holidays”. 

• OCUPACIÓ  

En Miquel exposa que els mesos de maig, juny, octubre mai han estat rendibles. 

Ocupació: 100% agost, 50% i 60% juliol i setembre. La resta de mesos poca cosa. Creu 

que amb els catalans ja ha fet el màxim, que no en pot tenir més. Treballa amb una 

cadena, CIM Gourmet Sender, que va a menys. 

Comenta que altres hotels treballen amb Wonderbox o La Vida es Bella, que tenen 

plena ocupació però que el rendiment és molt baix.  

Es pregunta perquè la temporada al Pirineu dura tant poc i que s’ha de fer com als 

Alps. L’hotel té 21 habitacions, màxim 42 persones. 
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• EXEMPLES DE PROPOSTES DE DIVERSOS OPERADORS: 

 

- Un de senderisme suau per adults, combinant amb gastronomia. De LA 

BALAGUERE.  Es pot trobar a 

http://www.labalaguere.com/voyage,tour_val_dazun.html i llavors descarregar on 

hi diu TELECHARGER LA FICHE DETAILLÉE 

 

- Un de multiactivitats també suau per famílies amb nens de més de 8 anys.  De SUD 

RANDO. Es pot trobar a Vagabondages al següent link 

http://www.vagabondages.com/randonnee_caroux-famille---multi-activite---

liberte---5-jours__19_31547.html  i descarregar-lo on hi diu FICHE TECHNIQUE 

 

- Un de senderisme als Pirineus, de l’operador anglès INNTRAVEL 

http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Spain/Pyrenees/The-

Catalan-Pyrenees i s'ha d'anar a la dreta a PRINT THIS HOLIDAY 
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Casa Julià  Xavier Bastida , 973 681395 

xbastidaa@gmail.com 

Data i hora: divendres 20 d’abril de 2012, 9:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• BOUMORT 

En Xavier explica que troba que hi ha opacitat en el contacte amb la Reserva. Per 

exemple aquesta Setmana Santa hi havia gent especialitzada als hides que no sap com 

han pujat. 

Coneix un guia que pot portar gent a Boumort, que fa sortides de mig dia i que els puja 

des de fa 15 anys allí. Des de la casa es pot pujar a la reserva fàcilment. Estan a punt de 

tancar un acord amb el guia per fer sortides conjuntes. De moment no hi surt a la web. 

En Josep comenta que primer de tot el que es pot fer es posar en valor això de la 

brama, que encara que la temporada és molt curta, un cop tingui el paquet creat, que 

ho publiciti tant com pugui, sigui a la web o a la casa. 

Si pot arribar a un acord estable amb aquest guia pot crear productes ecoturístics 

permanents. Li podem passar informació de TTOO especialitzats. Potser el problema és 

que ni el guia ni la seva filla saben idiomes. 

En Josep comenta de passar-ho a operadors anglesos que és on hi ha més passió per 

aquest tema. 

Donem els següents consells: 

- posicionar-se a la web amb els productes de natura 

- tenir les paraules clau (de natura, d’ornitologia) traduïdes en diversos idiomes 

- mirar la web de Casa Guilla www.casaguilla.com per agafar una idea 

Podem donar exemples de productes fets per estades de birdwatchers. L’Inma explica 

que s’organitzen sortides amb determinats guies anglesos que viuen aquí, que munten 

els grups des d’aquí. Per exemple, Audouin Birding Tours www.audouinbirding.net. 
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En Josep comenta que:  

- mirarem de trobar agències especialitzades en ecoturisme, principalment de 

fora però també intentarem d’Espanya (mirar Mike Lockwood, etc.) 

- passarem unes fitxes-exemple de  productes ecoturístics 

En Josep explica també que hauria de fer una mica de dossier amb una descripció del 

producte (donem exemple de La Balaguère): “una casa situada en un lloc estratègic per 

l’observació dels rapinyaires, per sentir la brama a la tardor... i això ho combinem amb 

gastronomia local, els valors de la casa...” Per fer això va bé conèixer les paraules clau 

que s’utilitzen normalment. 

L’Inma afegeix que de vegades és millor que els clients no sopin sempre al mateix lloc, 

que canviïn a una altra casa, o a un restaurant del poble. En Josep diu que a França 

això cada vegada ho demanen més. 

Enviarem link de producte de La Balaguère (francès) i de Inntravel (anglès) perquè 

tingui una idea de com són les fitxes. 

Això pot servir de guia per tenir el dossier de l’allotjament. No cal que programi tots els 

dies, sinó que es poden fer propostes: un dia a veure ocells, un altre dia a uns hides, un 

altre dia a senderistes...  

Alguns dels TTOO espanyols que poden ser interessants són: S-cape, Andara Rutas, 

Agrotravel, Senderos y Pueblos... 

En Xavier explica que el posicionament de la web se’l fa ell directament. L’Inma 

comenta que les paraules clau sí que cal que estiguin traduïdes, i que potser seria bo 

que es posicioni com Birding Pyrenees. 

Demanem quins coneixements té de sostenibilitat. En Xavier explica que té a la web la 

declaració de política ambiental, i té intenció d’obtenir la ISO 14001.  

En Ramon comenta sobre el Segell de Qualitat Ambiental de la Generalitat, o l’EMAS. 

Xavier comenta que el 14001 li va bé per diferenciar-se, no vol tenir el mateix segell 

que tots els altres, a més és una declaració d’intencions, més pràctica que un EMAS 

que demana tenir proveïdors que també tinguin EMAS. A través de l’associació de 

cases rurals es vol aconseguir Ecolabels però no ho veu clar, ja que si tots ho tenen ell 

no apareix diferenciat. 

Sobre l’Ecolabel, en Josep comenta que a Alemanya fa uns anys només reconeixien 

l’Ecolabel. Dóna l’exemple de NaturFreunde.  

Aconsellem d’anunciar a la web quines coses s’estan fent i quines es volen fer. Cal 

començar a comunicar-ho ja amb els primers passos. 
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Expliquem sobre el Keep It Real, exemples de petites empreses que no tenen perquè 

estar certificades i que ho comuniquen. Són casos de bones pràctiques. 

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

 

• RUTES DE SENDERISME 

En Xavier explica que en té 3 o 4 d’identificades als voltants de la casa de diferents 

dificultats, i que ell mateix els acompanya, està inclòs en el preu mateix de l’habitació. 

L’Inma comenta que a la llarga es pot fer producte combinat amb altres zones, per 

exemple uns dies aquí i uns dies al Cadí, o al Delta de l’Ebre. 

En Xavier explica que forma part de l’associació de cases rurals del Pallars i de Ruralcat. 

En Josep diu que aquest pot ser un bon fòrum. 

La idea és tenir el màxim de gamma de productes possibles. 

 

• FRANCESOS AMB JEEPS I MOTOCROS 

En Xavier comenta que per Aramunt i fins a Tremp des de fa anys en passen molts. Els 

ha vist amb roadbook i tot, de manera que ho tenen marcat. Està interessat en saber 

qui són. 

 

• PUBLICITAT 

En Xavier pregunta sobre portals generalistes que funcionin, ell ara es dóna d’alta a 

Booking, amb Atrápalo no està gens content... 

Alguns portals especialitzats de turisme responsable són: 

- www.responsibletravel.com (Regne Unit) 

- www.greentraveller.co.uk (Regne Unit) 

- www.turismoresponsable.es (Espanya) 
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• COMUNICAR LA POLÍTICA AMBIENTAL A LA WEB 

En Xavier explica que ho té a la part inferior de la web; li recomanem que ho associï 

amb la presentació de la casa, amb la descripció de les habitacions. En Xavier comenta 

que al posicionament de Google depèn molt d’on ho poses per sortir dels primers o no. 

L’Inma mostra catàleg Exodus, a la p.8 surt una dedicada a Turisme Responsable. 

En Xavier comenta que Turalcat els va proposar d’escriure-ho a la web sobre les 

sinèrgies que tenen les cases amb els productors agroalimentaris o amb els 

restaurants. 

 

• ESTUDIANTS AMB PRÀCTIQUES 

L’Inma comenta que si no s’arriba a tot arreu es pot intentar fer un conveni amb un 

estudiant amb pràctiques, que moltes vegades són útils, no hi ha cost de S.S. i que se’ls 

paga de manera voluntària. 

 

• EXEMPLES DE PROPOSTES DE DIVERSOS OPERADORS: 

 

- Un de senderisme suau per adults, combinant amb gastronomia. De LA 

BALAGUERE.  Es pot trobar a 

http://www.labalaguere.com/voyage,tour_val_dazun.html i llavors descarregar on 

hi diu TELECHARGER LA FICHE DETAILLÉE 

 

- Un de multiactivitats també suau per famílies amb nens de més de 8 anys.  De SUD 

RANDO. Es pot trobar a VAGABONDAGES al següent link 

http://www.vagabondages.com/randonnee_caroux-famille---multi-activite---

liberte---5-jours__19_31547.html  i descarregar-lo on hi diu FICHE TECHNIQUE 

 

- Un de senderisme als Pirineus, de l’operador anglès INNTRAVEL 

http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Spain/Pyrenees/The-

Catalan-Pyrenees i s'ha d'anar a la dreta a PRINT THIS HOLIDAY 

 

 

Durant la reunió ens hem oblidat de parlar sobre el Museu del Front del Pallars; 

creiem és molt interessant per captar públic del país (fills i nets de combatents) fer 

rutes de senderisme relacionades amb la memòria històrica. Aquí no n’hi ha i seria 

molt bona idea. 
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COSES A FER DCB: 

- Indicar alguns TTOO especialitzats en ecoturisme (estrangers i tbé Mike 

Lookwood) i exemples de productes ecoturístics 

- Donar exemples de productes fets per estades de birdwatchers, com ara 

Audouin Birding Tours 
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Casa Batlle - Casa Mossèn Batista, Pepita Bertran, 973666015 - 629044453 

info@casabatlle.com  

Data i hora: divendres 20 d’abril de 2012, 10:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

Ens expliquen que estan a Les Iglesies, a municipi de Sarroca de Bellera. Són una de les 

cases del Cinquè Llac. També estan fent el Pedals de Foc. 

Expliquem que hem fet promoció del Cinquè Llac a diverses fires (a França i Alemanya) 

i també a mitjans de comunicació especialitzats, etc. 

Propostes:  

- Pensen en fer rutes de senderisme, amb turistes que es quedin a casa més dies. 

Té bordes (paller i corral) de manera que els senderistes puguin anar allí a 

relaxar-se. 

- També pensa en fer una platja de riu, té un terreny que toca al riu i allí hi vol fer 

un accés. 

- També vol fer una biblioteca i una capelleta (obre possibilitats amb el turisme 

religiós). 

- Té un parell de llocs de barranquisme, el barranc de Guiu. 

Ens demana si pot posar a la web rutes de senderisme que ja estiguin habilitades. En 

Josep comenta que aprofitant la tirada dels del Cinquè Llac, pot dir-los als clients que 

quan estan a la casa que hi ha altres itineraris disponibles des de la casa, per futures 

visites. 

Expliquem el treball fet d’identificar a operadors especialitzats en senderisme. Un 

excel amb el llistat de TTOO i els productes que tenen als Pirineus, fet el 2010. Això 

apareix a la web del projecte, en els següents links: 

http://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/index.php?option=com_content&view=

article&id=31:l2-creacio-de-nous-productes-turistics-i-dinstruments-de-

comercialitzacio&catid=12:actuacions&Itemid=54 

Gerard Blanch 
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http://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/index.php?option=com_content&view=

article&id=35:materials-de-referencia-per-la-dinamitzacio-

turistica&catid=12:actuacions&Itemid=54  

D’alguns dels operadors (34) es va fer unes fitxes de productes, amb exemples del que 

venen i com ho munten. Donem l’exemple de molts productes que en una setmana 

estan sempre al mateix allotjament. També hi surten les paraules clau que utilitzen. 

L’Inma afegeix que lo interessant no és tant la descripció de l’hotel com de les 

activitats que poden fer al voltant. 

En Josep comenta que haurien de tenir un dossier de l’empresa, on s’expliqui què és el 

que es pot fer des de la casa. La Pepita pregunta com es pot fer.  

Expliquem sobre el producte de La Balaguère, un operador francès especialitzat en el 

Pirineu. S’hi explica: 

- El millor de la ruta 

- La durada 

- A qui va dirigit 

- Transport de maletes 

- L’allotjament 

- Els aspectes claus de la ruta 

En Josep comenta que això és el que han fet amb el Cinquè Llac, i que ara ho poden fer 

de la casa. Explicant quines característiques té la casa (bordes, riu...) i què es pot fer 

des de la casa: senderisme, barrancs, etc. 

Això pot ajudar a definir el producte si es tenen moltes idees, i així serveix per centrar-

se. Es pot fer un word, fer-la en pdf i que es pugui anar canviant depenent de qui és la 

persona a qui va destinada.  

En Josep comenta que per exemple si es vol anar a buscar bolets a la tardor, pot 

utilitzar el mateix dossier i simplement afegir-hi la part de bolets. 

Igualment ara està creixent molt les vacances actives per famílies, en especial amb 

temes relacionats amb l’aigua. L’inma comenta que els agrada la diversitat, no molt 

carregat, sempre unes hores perquè els nens es puguin banyar, sigui a la piscina o al 

riu. 

Mostrem exemple dels fulletons d’Exodus (per exemple Pisa & Pasta) i HF Holidays. 

La Pepita comenta si seria vàlid fer un llistat d’activitats i donar-lo als clients, més que 

pas crear un programa sencer. En Josep li diu que sí i que es pot adaptar a cada tipus 

de mercat, per exemple amb els sèniors rutes més curtes, bon menjar... I així amb cada 
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tipus de client. S’ha de vendre no només la casa sinó tot el que es fa als voltants de la 

casa, les activitats que es poden fer allí. 

Aquí s’hi troben alguns exemples interessants de què és el que els operadors 

publiciten en les seves propostes i de quina manera ho fan: 

- Un de senderisme suau per adults, combinant amb gastronomia. De LA 

BALAGUERE.  Es pot trobar a 

http://www.labalaguere.com/voyage,tour_val_dazun.html i llavors descarregar on 

hi diu TELECHARGER LA FICHE DETAILLÉE 

 

- Un de multiactivitats també suau per famílies amb nens de més de 8 anys.  De SUD 

RANDO. Es pot trobar a VAGABONDAGES al següent link 

http://www.vagabondages.com/randonnee_caroux-famille---multi-activite---

liberte---5-jours__19_31547.html  i descarregar-lo on hi diu FICHE TECHNIQUE 

 

- Un de senderisme als Pirineus, de l’operador anglès INNTRAVEL 

http://www.inntravel.co.uk/holidays/walking-holidays/Spain/Pyrenees/The-

Catalan-Pyrenees i s'ha d'anar a la dreta a PRINT THIS HOLIDAY 

 

En Josep pregunta sobre temes mediambientals a la casa. La Pepita diu que ho fa tot: 

bombetes de baix consum, vidres dobles, etc. En Josep afegeix que no cal tenir la 

certificació per comunicar-ho. Es pot dir que es responsable amb l’entorn on es viu, 

que redueix la petjada ecològica... Mostrem que els TTOO hi dediquen 2 o 3 pàgines en 

els seus catàlegs. 

Enviem els links del Keep It Real: exemples de petites empreses que fan coses de 

sostenibilitat mediambiental, de productes locals, etc. S’hi pot veure com es pot dir als 

clients, quan dir-ho, de quina manera, a qui dir-ho... 

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 
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SALÀS DE PALLARS, Rosalia Farré, Regidora 606115684 

rosaliafarre@gmail.com 

Data i hora: divendres 20 abril de 2012, 11:45 hores  

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

L’Arcadi demana quina és la tasca del programa en el que estem treballant. En Josep 

explica sobre el seminari del 2010, amb els recursos consensuats i l’esquema: 

- Posada en valor del patrimoni natural 

- Ecoturisme 

- Vacances actives en família, aprofitant els recursos únics de la comarca; és una 

tendència creixent en els mercats internacionals. 

- Productes transversals: enriqueixen aquests i es poden convertir en escapades, 

com ara els productes culturals i els agroalimentaris. 

A partir d’allí, com passem a l’acció. S’identifiquen estructures que ens poden donar 

suport: més de 120 TTOO de 6 països diferents especialitzats en aquest tipus de 

producte; també 34 productes estudiats a fons per veure què fan aquests operadors 

amb fitxes concretes de cada producte, que alguns es poden fer individualment, altres 

que es poden fer combinats; marques de qualitat internacionals relacionades amb el 

senderisme, etc. 

Ara estem ajudant als actors locals a muntar propostes concretes. Ajudant a partir 

d’iniciativa seva, i oberta a tothom. 

L’Arcadi demana si es pot casar els diferents individuals; expliquem que ho estem 

intentant. 

L’objectiu és aconseguir un dossier professional de la comarca. L’Arcadi comenta que 

darrera de Tot Garrotxa hi ha feina feta. Diem que sí, que Turisme de Garrotxa que 

porten molts anys treballant de manera conjunta públic i privat. 

Sorgeix l’exemple del Centre de Visitants del Pallars, indiquem que hem parlat amb 

STOA per tal que la presentació del territori sigui la que es va consensuar entre els 

assistents al Seminari Productiu.. 

 

Arcadi Castilló d’IDAPA, una estona 
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Una altra línia que s’està fent en tot aquest procés són les oficines de turisme per 

treballar conjuntament. Intentar posar en valor la seva feina, i alhora ser un 

observatori de turisme de la comarca. 

Això s’ha de concretar amb una estructura de base (un dinamitzador en el territori) i 

un compromís de tirar-ho endavant. 

 

• SALÀS DE PALLARS + IDAPA 

L’Arcadi explica que hi ha dos o tres temes importants: 

- Botigues – Museu  i a més l’exposició temporal 

- La Fira de Salàs: pot tenir una dimensió urbanística i patrimonial (s’ha fet un 

reportatge fet per Espinàs sobre les eres) 

Possibles vincles entre els projectes gastronòmics que s’estan duent a terme a la 

comarca i Salàs. 

Les botigues és una invenció del Cisco, va ser una iniciativa seva. Ho explica des d’un 

punt de vista històric. El nivell de satisfacció de la visita és altíssim. 

A més de les visites estàndards, tenen dossiers especials per alumnes de primària i 

secundària; un dossier per la gent gran (temes de memòria); o instituts que fan 

dossiers de síntesi. 

L’exposició temporal és de Setmana Santa fins a finals d’any. Aquest any tracta sobre la 

situació de les hidroelèctriques al principi. Altres anys van ser caçadors de mosques, 

des de mosques a l’art fins a la DDT. 

Pel que fa a la Fira de Salàs, els actes inclouen: teatralització, pacte verbal de compra 

venda, actuació musical, parada productes agroalimentaris... 

 

L’Inma explica que en el dossier professional existeix la proposta de fer un apartat de 

visites culturals conjuntes de la comarca. 

La Rosalia explica que convidaran a tots els empresaris turístics de la comarca per tal 

que coneguin les botigues de Salàs. 

Demana quina opinió tenim sobre ampliar els horaris de les visites al matí, ja que ara 

són a les 12:30h i a les 16:00h, per tal que la gent es quedi a dinar. En Josep comenta 

que a la costa normalment ho allarguen cap al vespre. La Rosalia pensa que potser una 

a les 10:30h aniria bé. 
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El menjar de fira s’ha recuperat i ara s’ha de veure com es posa al carrer. Creu que 

potser es pot transformar una mica perquè sigui atractiu. 

PRODUCTE FINAL: 

L’Inma demana com incorporem Salàs al producte final. En Josep comenta de tenir-ho 

com un recurs específic, lligat a la valoració agroalimentària, de productes locals, de 

visites a productors... 

En Josep comenta que es pot lligar el senderisme amb la producció agroalimentària. 

Un bon exemple que trobem a França són els RANDO BISTROTS 

http://www.decaba.com/bistrots-de-pays/ 

 

La Rosalia demana si nosaltres fem propostes o si ells mateixos han de tenir rutes 

preparades. Pensava en lligar les botigues amb senders o dinars, fent un producte més 

complet. 

En Josep comenta el tema de potenciar una mica de mercat al voltant de les visites. La 

Rosalia comenta que sí que cada diumenge una noia que fa pa posa una parada a la 

plaça i que ara segurament s’afegiran unes altres de transformació agroalimentària i 

que els ho vol comentar a uns que tenen una eco-xarxa que tenen allí. 

Parlem també del Keep It Real, un exemple de bones pràctiques d’empreses petites 

que comuniquen de manera adequada les seves mesures de sostenibilitat. 

- “Keep It Real” de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- “Keep It Real” de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

 

Un llibre interessant [en francès] sobre la interpretació del patrimoni és el “Mise en 

Découverte des Espaces et Sites Naturels”. Es pot trobar un extracte de cada un dels 

articles i fins i tot comprar un sol article, en pdf, per 3 euros. Disponible 

a  http://www.revue-espaces.com/librairie/8061/mise-decouverte-espaces-sites-

naturels.html 

 

Dissabte 21 d’abril es fa una visita guiada i una entrevista amb el promotor del projecte, 

Francesc 
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Ajuntament La Pobla de Segur, Noemí Nus, 973680038  

noeminus@pobladesegur.cat 

Data i hora: divendres 20 d’abril de 2012, 10:00 hores  

Altres assistents: 

 

 

Punts tractats: 

 

• VISITES CULTURALS 

Amb la Sonia parlàvem de les visites urbanes i de fer una proposta a nivell de comarca 

conjunta. Ens va enviar la fitxa de producte, amb la descripció, tipus de producte, 

costos. 

Novetats: Casa Mauri ara ho gestionen Pirineu Emoció ja que era una mica complicat. 

La Noemí  demanava que de manera fixa es faci per lligar-ho amb el tren: a la 1 i a les 

2. S’ajunten els grups que tinguin ells + la gent que apareix de manera espontània. 

L’Ajuntament pagava una persona però no contractada, era complicat. 

Tren Històric – 200 persones passen el migdia aquí.  Es va notificar als comerciants i 

s’animava a proposar coses als seus negocis.   

Licors Portet fa una visita a la 13:15h.  Fan venda directa. Van guanyar un premi de 

ratafia a Brussel·les.   

Pel que fa als assistents a les visites, no venen els 200 però es veu gent. Ara les visites 

només es fan els dissabtes. A part hi ha els grups a mida.   

El Museu dels Raiers, ho gestionen ells i tenen un horari dissabte i diumenge. Pirineus 

Emoció publiciten Museu dels Raiers + tren històric. 

 

• DIADA I MUSEU DELS RAIERS  

La Noemí explica que és un consum molt intern a nivell de poble i dels voltants, estan 

treballant amb ells per mirar de fer-ne difusió i fer un canvi en aquest sentit.  

Núria Solé – Oficina de Turisme La Pobla 

Núria Farrús - Promoció econòmica de La Pobla 

Lídia Ortiz - Pla de barris de La Pobla 
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L’Ajuntament els ha cedit un espai darrera l’estació (un edifici) seria un nou espai 

Raiers. El Museu no el volen traslladar però se’ls mou el terreny, necessiten fer un 

canvi temporal de les visites. 

Els agrada perquè és a peu pla (fàcilment accessible). Es possible que al final hi hagi 

dues seus, una servirà de museu i l’altra de difusió. Així s’ha parlat amb productors 

perquè s’interessin a instal·lar-se en els edificis adjunts. 

S’ha fet un concurs de dibuix (5 col·legis de P. Jussà) sobre els raiers, per quedar-se 

amb els drets i s’han posat en contacte amb empreses de productes infantils per 

merchandising. A partir de la fira de Promopallars, es farà una exposició dels 

seleccionats (1.200).  

Han intentat contactar amb Tv3 perquè pugi el programa Divendres durant la setmana 

dels Raiers, però no s’ha aconseguit. 

Creiem que el programa de la festa dels Raiers es pot distribuir per tots els usuaris del 

tren des d’ara. La publicitat es fa arribar a la hostessa de Ferrocarrils de la Generalitat. 

En Josep exposa que es pot demanar als FCC que incorporin la informació a tots els 

seus trens. Explica el cas dels trens francesos, amb trens especials per a diversos 

esdeveniments. 

La Noemí comenta que els nous trens que prometia la Generalitat són “fum”. 

Altres actuacions: 

- Fer una roda de premsa 1 o 2 setmanes abans, per explicar tota la línia 

d’actuacions.   

- Contactar amb Descobrir Catalunya, Pànxing Pirineus, .... Facebook, ... 

En Josep explica que es pot començar amb les notícies. No és un projecte “turístic” 

sinó que és un projecte arrelat, del territori. 

La Noemí comenta que es pot fer la difusió a tots els establiments 15 dies abans 

perquè tinguin la informació amb temps. 

 

• FIRA DE LES PUCES I ALTRES 

La Lídia parla de la fira de segona mà.  Es van penjar molts cartells, va despertar molta 

curiositat i va funcionar molt bé. Es va comprar i l’enquesta és que es voldria tornar a 

fer.  No és turisme però serveix per “rehabilitar” el centre històric. 
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El mercat de “puces” es va fer a la plaça davant l’Hotel Fasersia.  Pagaven 5 euros/m 

lineal. Es va pagar La Borrufa (revista), no es va pagar ràdio però va sortir per tot arreu.  

La part visual estava coberta: 2 TV locals i s’ha penjat a Facebook. 

La Noemí explica que tenen 3 “perfils” molt interessants: Pla de Barris, Turisme i 

Promoció Econòmica.  

Des del Pla de Barris, a nivell de “Treball als barris” es treballa tot el municipi. 

Per la fira Promopallars es pensa en fer un concurs de balcons, parterres... per arreglar 

també els balcons que ara no fan gaire goig. El problema és que es treballa amb 

pressupost 0. 

Pel concurs de dibuix, les empreses van col·laborar molt, per exemple MILAN amb 32 

kg. de colors; altres els han dit que l’any que ve, estan responent molt bé. 

 

• SENDERS URBANS  

La Núria Solé comenta sobre els senders urbans. Des de l’Oficina de Turisme tenen la 

idea de fer una cosa tipus blog, marcar 4 o 5 passejades i tenir-ho editat. Per aprofitar 

el temps que estan a La Pobla i fins que surt al tren. 

Propostes per fer el camí de tornada que no sigui per la carretera. S’hauria de 

senyalitzar.   

En Josep comenta que si hi ha allotjaments (2 hotels + 1 càmping), un dels itineraris 

hauria de ser del càmping cap al centre, per tal que els qui s’allotgen al càmping 

tinguin La Pobla de referent de compres, etc. 

La Noemí comenta que el poble viu d’esquenes al riu, no està ben senyalitzat.  

La Núria Solé afegeix que es pot basar en camins que no calguin senyalitzar. Potser 

posar en un lloc visible de l’oficina de turisme un plafó gros. 

La gent del poble van a caminar habitualment per aquests camins.  També hi van fins a 

l’Ermita de Sant Miquel (uns 2 kms.), també al dels horts, o el del  Bernadot. 

En Josep comenta que està molt bé, es pot promocionar com “passejades d’1 horeta”. 

 

• IMATGE TURÍSTICA  

La Núria comenta que quan hi hagi diners s’hauria d’aprofitar per fer un nou fulletó, i 

canviar la foto ja que es veu molt desfasat i poc apropiat amb la línia que es vol 

promocionar actualment. 
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També el merchandising, clauers i imants. Fan unes samarretes que “fan mals als ulls”. 

Per a l’any que ve s’està intentant canviar, però serà per l’any que ve. 

La Lídia afegeix que estan venent “blau, verd, riu... estiu...”; la imatge de marca és 

dolenta, necessiten algú de fora que ho gestioni. 

En Josep comenta que el dibuix infantil, és una molt bona eina.  Que la població local 

s’impliqui, autoestima. Pensant en el lema “Millors llocs per viure, millors llocs per 

visitar”, del turisme responsable. Es generen sinèrgies, algunes econòmiques però 

moltes altres són socials... 

 

• ACTIVITATS ALS RIUS 

En Josep demana si s’ha treballat el tema de “viure d’esquena als dos rius”. La Núria i 

la Noemí diuen que al Flamicell no s’hi pot entrar. 

En Josep proposa els apadrinaments d’espais amb les escoles. Associació “Projecte 

Rius” www.projecterius.org té una estratègia i material. El públic més agraït és el de les 

escoles però està pensat també per famílies. 

Posa l’exemple de l’Estartit on fa molts anys que es fa a les platges amb GREENPEACE. 

Cada any es fa una anàlisi d’un tram, d’observació. 

En Josep creu que s’ha de fer alguna cosa, encara que de moment sigui el “Dia del Riu”. 

Aquell dia amb la brigada de l’ajuntament es pot fer una neteja. Dóna l’exemple d’en 

Mike Lockwood (viu a Besalú), una de les coses que fa amb els seus turistes és visitar el 

Fluvià... encara que sigui només d’una horeta, s’enduen un bon record. 

 

• ESPAIS NATURALS 

La Noemí exposa que s’ha signat conveni amb l’Estació Biològica del Pallars Jussà 

perquè més o menys del càmping fins al congost, han trobat colònies d’ocells que no 

haurien d’estar a aquesta cota. Creu que això pot convertir-se en rutes de natura. A 

més, afecta a una finca particular que està començant a treballar amb turisme rural. 

Afegeix que va poder parlar amb la Directora General de Medi Natural.  

Boumort no es pot utilitzar perquè no deixen. Creu que quan es faci l’ampliació del 

Parc Nacional el poble de referència serà La Pobla i no Tremp.  

La Núria menciona que l’autobús del Parc que fa la volta, fa nit a la Pobla (surt i arriba) 

però no para aquí. La ruta comença a Sort. Això es podria intentar canviar.    
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La Noemí afegeix que sempre s’ha pensat que ha de ser la Vall Fosca qui lideri 

l’entrada a Parc, però en canvi és Pobla qui pot i ha de donar els serveis. 

En Josep comenta que al Parc d’Aigüestortes té molts pocs visitants, 360.000 visitants 

l’any i en canvi Mont Perdut en té el doble. Explica que la Unió Internacional per la 

Conservació de la Natura www.uicn.es exposa que la funció dels parcs nacionals és fer 

compatible conservació amb ús públic, ja que seran els principals avaladors. Això no ha 

de significar “barra lliure”, s’ha de regular i zonificar. Una altra de les funcions dels P.N. 

és estimular el desenvolupament endogen del territori, perquè la gent es formi amb 

els valors de la natura i que la gent d’aquí  vegi que “la natura és un bon negoci”. 

La Noemí creu que s’ha d’arribar a un acord amb la Reserva en relació a la brama dels 

cérvols.  Que amb permís de la Reserva puguis fer publicitat (no pots fer una foto i 

publicar-la).  En Josep creu que és una feina política. 

Afegeixen que el problema és que la Reserva origina problemes a nivell agrícola, per 

invasió de cabres. 

El Ramon comenta que es va fer una fitxa de la Brama, on hi havia exemples com en 

altres espais naturals es creaven productes turístics associats a la brama. 

 

• FESTA DELS RAIERS 

En Josep comenta que tornant al tema inicial de la Festa dels Raiers,  seria interessant 

aprofitar l’esdeveniment per difondre informació de la comarca, potser la gent que ve 

per Raiers, està interessat també per fires Salàs, si li agraden aquests formes de vida, 

paisatges... potser li agradarà també d’altres visites culturals... 

La Núria explica que hi ha el festival de música antiga del Pirineu [ens en van parlar 

Pirineu Emoció]. Es fan “paquets turístics” entre la Vall Fosca, la Pobla...   

En Josep comenta d’aprofitar el dia dels Raiers per comunicar tot el que hi ha a la 

comarca. Proposa:  

- Fer un dossier per als periodistes (les 3 primeres coses La Pobla, després de la 

comarca...) 

- Flyer amb productors, altres esdeveniments  

- Aquest flyer fer-lo també tipus pancarta o en dos/tres llocs clau. 

La Noemí diu si per reeditar el plànol del municipi val la pena demanar ajudes a la 

Diputació, ja que els patrocinadors privats és molt difícil. En Josep respon que és lògic 

que el principal finançador sigui l’Ajuntament. 
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En Josep afegeix que l’estratègia ha de tirar cap a atraure turisme internacional, a part 

dels caps de setmana. França és el principal mercat, el tenim a tocar.  

La Noemí comenta que la web del poble s’ha de canviar. En Josep afegeix que potser 

només frases curtes en idiomes i els textos llargs, només en dos. 

 

• POBLACIÓ IMMIGRANT 

La Judit també demana consells sobre temes “població immigrant”. Com podria 

intentar engegar el mecanisme de cohesió? De vegades són gent molt poca qualificació 

però tenen molt domini artesanal. Voldria potenciar aquestes coses i la manca de 

visibilitat. 

La Noemí pensa que una via pot ser entrar en coses de merchandising.  

En Josep afegeix que es pot intentar fer productes artesans amb matèries d’aquí, 

ajuntat amb la tècnica que tenen d’allà (habilitat) i la proximitat de com ho feien. 

Es donarà el contacte de la Betlem Parés de Manlleu, per temes de cohesió. Es parla de 

projectes vinculats a les cuines del barri, sopars multiculturals, o els “mercats del món” 

de Torroella, amb paradetes de menjar de cada lloc, i el bar d’alguna associació local.    

 

 

FEINA A FER DCB: 

- enviar fitxa de La Brama 

 



Ajuntament de Tremp – Ecoturisme. 20 d’abril                                                                                    1 
 

 

Ajuntament de Tremp, Guillem Puras, 973650005 

promocioeconomica@ajuntamentdetremp.cat 

Data i hora: divendres 20 abril 2012, 16:00 hores 

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

• GUIA “TREMP, UN ESCLAT DE NATURA AL TEU ABAST” 

En Guillem demana opinió sobre la guia i el pla director. 

En Josep comenta que en general tant la guia com el pal director estan molt bé, també 

que en Basora i l’equip de X3 són molt bons professionals. 

En relació a la guia, comentem que a la pàg. 5, punt 2 “Trieu empreses certificades” 

cal tenir en compte si a la comarca hi ha allotjaments certificats amb etiquetes 

ecològiques, o empreses de serveis amb sistemes de gestió ambiental o amb la Carta 

Europea del Turisme Sostenible (CETS), ja que si s’especifica després cal tenir clar si 

això és possible d’oferir-ho. Sinó tant els visitants com els empresaris locals es poden 

molestar per aquesta recomanació. 

Expliquem que la CETS depèn de la Federació EUROPARC. En primer lloc cal tenir un 

espai natural que estigui interessat en certificar-se amb la CETS. La Carta s’inicia a un 

espai natural amb un pla d’acció a 5 anys. En una segona fase, passats els cinc anys, es 

poden començar a certificar les empreses turístiques, però tranquil·lament pot passar 

10 anys fins que alguna empresa estigui certificada al Pallars, i això sempre i quan ho 

iniciï un espai natural abans. 

Per més informació http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp  

En Josep Àngel comenta que d’acord, que s’intentarà progressar en aquest camp. 

En Guillem comenta que la guia volia ser el principi d’uns itineraris lliures, amb panells, 

etc. 

Expliquem també sobre l’informe elaborat el 2009 per la Generalitat anomenat 

Estratègia de desenvolupament de Turisme de Natura a Catalunya, vinculat als 

espais naturals protegits. Es va fer conjuntament amb en Fernando Correia que 

treballava per Europarc certificant parcs. Se li van demanar exemples de llocs on es 

 Jordi Casanovas i Josep Àngel Alert 
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realitzen bones actuacions de desenvolupament endogen. En va posar 12 exemples i 

se’n van afegir 3 més de marins. 

Informe disponible a la web http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/20%20-

%20Turisme/Observatori%20turisme/Recerca%20i%20estudis/Documents/Arxius/doc

_89197026_1.pdf. Veure de la pàgina 114 endavant. Hi apareix l’exemple del parc Rihn 

Vivant. 

Per altra banda, recomanem que la guia sigui traduïda als principals idiomes. En Josep 

explica que a Anglaterra el nombre de socis de l’organització Royal Society for the 

Protection of Birds és de 1.100.000 socis, a Espanya n’hi ha només 6.000 socis a SEO 

Birdlife. 

Caldria editar la guia en anglès i francès, però potser no cal imprimir-la. Mentre estigui 

amb pdf a la web és suficient en un primer pas. Mirar de tenir cura que la traducció 

estigui feta per un naturalista que conegui bé el tema. 

En Jordi demana la utilitat dels codis QR. Creiem que sí valen la pena, cada cop 

s’utilitzen més.  

Expliquem que alguns parcs naturals creen webs específiques per cada tipus 

d’activitat, per exemple una de senderisme Cévennes, BTT a Cévennes, cavall a 

Cévennes... 

La comunicació és important, expliquem sobre el Keep It Real, exemples d’empreses 

petites que transmeten de forma adequada als seus clients les mesures de 

sostenibilitat que implementen. Tenim exemples d’Anglaterra i de Gal·les, i en breu 

sortirà el d’Irlanda.  

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

 

En Guillem explica sobre els TTOO que operen conjuntament al Delta de l’Ebre i al 

Pallars per veure ocells. En Josep Àngel comenta que això ho fa Photo Logistics. 

En Josep comenta sobre Birding in Madrid o Birding in London.  

Afegim que podem donar exemples de guies turístics especialitzats i d’operadors que 

treballen amb ornitologia conjuntament tant a l’Ebre com al Pallars. Per exemple, 

Audouin Birding Tours www.audouinbirding.net, que en realitat són guies de fora que 

viuen per aquí. Afegim que aquests operadors poden ser els més apropiats a l’hora de 

traduir els continguts de la guia i donar-li una interpretació. 
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Un altre punt que apareix a la guia és la difusió de la mateixa a gran escala, inclús per 

distribuir-la en el tren. Pensem que el cost serà molt alt, que seria millor fer-ne un 

tríptic més petit que ja capti l’atenció del lector i el derivi cap a la web o la guia 

completa. 

 

• PLA DIRECTOR 

Està molt ben fet, les recomanacions són molt apropiades, el treball en xarxa, que del 

municipi es passi a la comarca i de la comarca al territori. 

- Creiem que és apropiat que l’estratègia incorpori a la resta del territori, 

sobretot el Parc Nacional o la Reserva, ja que això són atractius en sí mateixos. 

Tant atractiu és combinar Delta amb La Terreta com La Terreta amb el Parc 

Nacional o Boumort o el Cadí. 

En Josep comenta que seria apropiat que el Parc Nacional fos una de les fonts 

de turistes cap aquí.  

 

- Sobre la web de recursos naturals del municipi, en Josep Àngel comenta que 

no és una web turística, que la gent l’acabarà mirant però que no està enfocada 

al turisme. En Josep exposa que les dues webs haurien d’estar lligades, que la 

informació de la web de recursos naturals ha de nodrir a la web turística. 

Es  comenta que si un naturalista està interessat en venir, també li ho hem de 

posar fàcil. En Josep afegeix que entre els principals visitants de les Medes, 

molts són especialistes. Dóna exemple del mero que quan es va poder 

demostrar que es reprodueixen a les Medes, els articles es van publicar a totes 

les revistes científiques de tot el món, i això  dóna moltes possibilitats de 

màrqueting del territori. Tenir un espais amb investigació científica al darrera i 

que se’n faci difusió dóna molt prestigi. També que el turisme científic és 

importantíssim, no tant pels visitants, sinó pel prestigi que això aporta pel 

territori. 

L’impacte econòmic és important i s’ha de tenir en compte. 

 

- Es necessita una persona que hi estigui al darrera, un dinamitzador que creï 

producte (p. 149). Tots hi estem d’acord. 

 

- En Josep comenta també que una bona possibilitat per posar en valor el 

territori seria el tema de la declaració Geoparcs. En Jordi comenta que són 

projectes molt complexes tant per l’envergadura dels territoris a integrar com 

per la tramitació i les dificultats de que siguin aprovats.  
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- En Josep ratifica que és cert i que una altra alternativa no exempta de 

dificultats també és la declaració de Reserva de la Biosfera. Espanya és el país 

europeu amb més Reserves de la Biosfera, i a Catalunya només n’hi ha 1. A les 

Canàries les Reserves de la Biosfera li han donat un gran prestigi. 

Es comenta que hi ha un acord de ple de 3 pobles (Pont de Suert, Senterada, 

Tremp) de dotar el territori d’un segell vinculat als valors naturals. És un punt a 

potenciar el territori amb segell de qualitat. 

En Josep comenta que molts dels espais naturals que entren a la roda 

d’aconseguir marques de qualitat o certificacions, són tant CETS com Geoparcs 

com Reserves de la Biosfera, són de tot una mica.  

 

- Exposem que la informació i el màrqueting que apareix al pla director està 

molt enfocada a nivell intern (Actuacions específiques 5). En Josep afegeix que 

normalment es pensa molt en una demanda interna, però que és evident que 

hi ha una demanda externa a nivell Europa important. Per exemple a UK 65 

milions de visitants l’any a 13 parcs naturals. A França 60 milions de 

pernoctacions als espais naturals. Als territoris Conservatoire du Littoral uns 28 

milions de visitants l’any. La sensibilitat en la descoberta d’aquests espais té un 

potencial enorme a Europa. Si es disposa d’espais mínimament equipats, amb 

facilitat d’accés, amb uns preus que estiguin bé, tenen moltes possibilitats 

d’èxit. 

 

- L’Inma afegeix que seria bo que el document es pogués completar amb 

experiències de territoris similars i dels productes que s’hi ofereixen. Per 

exemple a Extremadura s’ha fet un estudi d’ornitologia que incorporava un 

qüestionari a visitants i organitzadors de viatges. 

 

- Sobre com es forma el producte, de vegades no estan orientats a la demanda 

real. Dóna exemple de la “cursa de les carenes”, que és important però està 

enfocada a professionals. En Josep Àngel comenta que també estava previst de 

fer rutes més curtes o que la gent pugui fer-la per parts. Afegeix que s’hauria de 

tenir la ruta de les carenes senyalitzada fixa per tal que la gent la pugui fer per 

lliure. 

En Josep dóna l’exemple de Llançà, amb la Marxa de Resistència de les “24 

hores del Cap de Creus”, són 86km que és per esportistes professionals, però hi 

ha molta gent associada. L’informe de l’impacte econòmic apareix a la web de 

Llançà. 

http://www.llanca.net/files/news/valoracio_f5b177c2d23401181cffd3cccbeb1

adb.pdf  

L’Inma afegeix que el següent pas podria ser oferir un programa alternatiu pels 

acompanyants dels ciclistes o dels que fan les curses de 24h.  
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- Complementar el públic local amb la visió internacional: estades més llargues, 

tenir material preparat amb idiomes, capitalitzar les universitats que fan 

estudis al territori...  

En Josep Àngel pregunta si l’estrella de Tremp és l’ecoturisme. En Josep comenta que 

des de la Vall Fosca fins al Montsec la natura i el paisatge és el fonamental. En Jordi 

contesta que el patrimoni cultural és molt important també però el cost de rehabilitar i 

mostrar tot el patrimoni és molt elevat. 

En Josep comenta que a Alemanya els “pobles pel senderisme” (Wanderdörfer) estan 

dividint els senders per famílies, per pics d’alçada, per senders suaus... 

En Josep Àngel explica que en unes jornades de municipis realitzades a Madrid, els 

d’Aínsa els van anar a buscar per dir-los que havien de treballar conjuntament.  

En Guillem demana quin seria el calendari d’actuació ideal. L’Inma respon que el pla ho 

especifica molt bé, que només hi afegiria la part d’internacionalització i de creació de 

producte. 

En Josep Àngel afegeix que és essencial que hi hagi una figura que faci el treball de 

dinamització, tal com es proposa en el Pla Director. 
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Casa Churchill, Conxita Serrano - Albert Ibáñez, 620958306 

info@casachurchill.com 

Data i hora: divendres 20 d’abril de 2012, 18:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

Han agafat la gestió de la casa des de l’1 d’abril. Des de fa 3 anys aproximadament 

gestionaven l’Hotel Can Felipet a Olopte, a la Cerdanya però el propietari posava 

pegues a la renovació i van preferir canviar abans de la renovació. 

Coneixen bé la zona ja que són grans amants de la muntanya. 

L’establiment te 6 habitacions. Una de les primeres coses que van veure és que havien 

de baixar el preu ja que en relació al mercat estava massa alt malgrat que la categoria 

de l’establiment i les instal·lacions (per exemple te una piscina interior) ho haurien de 

permetre. 

Creu que s’ha de fer molta feina de difusió de les possibilitats de la comarca. Per tal de 

poder donar informació als interessats i clients ha vist que la millor opció era establir 

un link amb la web de ARA LLEIDA ja que la informació és molt visual tot i que caldria 

més difusió de les activitats (agenda) a nivell general.  L’avantatge és que està en 

diversos idiomes.  També a la plana web T de Terra, que ofereix explicacions sobre 

Catalunya. 

Considera que seria molt important treballar en la centralització de la informació i li 

parlem del treball que s’està fent amb les oficines de turisme. 

Una de les oportunitats de l’establiment és la seva proximitat a Boumort, on s’hi 

accedeix en cotxe però fins i tot a peu.  L’anterior propietari organitzava sortides amb 

4x4 per als seus clients per anar a trobar el guarda. 

També creu que es pot potenciar les activitats a l’hivern, tant per la proximitat a les 

pistes d’esquí com per les possibilitats de fer raquetes o d’accedir al Parc Nacional. 

Altres potencials de la comarca són la visita al COU (es fa una oferta de 2 x 1 als 

establiments d’allotjament), i l’enologia. El celler de vi de Santa Engràcia està fent una 

molt bona promoció. 
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Dissabte va baixar a veure el tren històric i va quedar sorpresa de la quantitat de gent 

que arribava. Es una pena que no hi hagi un camí de volta a l’estany per anar a peu i en 

bicicleta, tal com passa a tots els llacs però entén que sempre és difícil posar d’acord 

les diferents administracions. 

També vol promocionar-se en el senderisme, ha de buscar camins senyalitzats, li 

expliquem que el Consell Comarcal ha editat un catàleg de 47 senders.  El buscarà i hi 

posarà un link a la seva web. També és molt important conèixer els GR que hi passen, 

ja que és la primera pregunta que li han posat un dels clients que tenia en l’anterior 

establiment. 

Se li explica el treball realitzat fins ara, les sessions conjuntes i individualitzades i la 

preparació d’un dossier de presentació del territori amb productes representatius. Ja 

no hi ha temps per posar un producte propi de la seva casa en principi però sí que hi 

serà present a través del Cinquè Llac. De fet, ells són la última etapa i són els que 

donen la marca de pastor als visitants. 

Creu que és imprescindible treballar en cooperació i proposa que hi hagi “networking” 

amb els diferents proveïdors de serveis, per conèixer possibilitats. Per exemple, guies 

sobre aus, .. etc. Però també amb altres zones. Explica que bona part dels clients 

alemanys que tenia combinaven una setmana a l’hotel de la Cerdanya i una setmana a 

la zona de Sant Pere Pescador, a la Costa Brava.  Li expliquem els productes 

ornitològics entre Pallars i Delta de l’Ebre. 

Vol continuar apostant per la clientela internacional, de fet ja ho feia posant 

informació a portals com Infowandern i altres.  

 

Informació que caldria fer-li arribar: 

• Link a la documentació penjada a la web que inclou: 

- Informe del Seminari Productiu de l’any 2010 amb els recursos consensuats 

entre els assistents, línies de treball, etc. (adjunt a l’e-mail com “Elaboració del 

pla d’acció per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà.pdf”) 

- Base de dades d’operadors turístics (adjunt a l’e-mail com 

“Pallars_recerca_productes_Pirineus.pdf”) 

- Altres documents preparats per a la present edició del programa “Suport a la 

consolidació de productes turístics”, el llistat sencer a 

http://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/index.php?option=com_content

&view=article&id=35:materials-de-referencia-per-la-dinamitzacio-

turistica&catid=12:actuacions&Itemid=54  
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• Resum de les primeres reunions conjuntes realitzades en el programa d’aquest 

any (adjunt en zip sota el nom “Informes sessions de novembre 2011 al Pallars”) 

• Link a la federació internacional d’observacions d’ocells 

http://www.birdlife.org/worldwide/national/index.html  

• Fitxa sobre possibilitats de millorar la comunicació sobre actuacions de turisme 

responsable en els petits establiments: el manual “Keep it real” (veure document 

adjunt sota el nom “Iniciativa Keep It Real”) i la següent informació: 

Són exemples de petites empreses que no tenen perquè estar certificades però que 

comuniquen les seves accions de sostenibilitat. Són casos de bones pràctiques. 

- Keep It Real de Visit England: 

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

- Keep It Real de Visit Wales: 

http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 

 

 



DIES 7 i 8 de juny 2012 

07/06/12 08/06/12 

HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ HORARI EMPRESA O ADMINISTRACIÓ 

11.00 h – 12.00 h  09.00h – 10.00h Hotel Terradets 

12.00 h – 13.00 h Oficines de turisme  10.00h – 11.00h Pirineu Emoció 

13.00 h – 14.00 h Oficines de turisme  11.00h – 12.00h Municipis de senderisme 

16.00 h – 17.00 h Casa Leonardo 12.00h – 13.00h Turisme (Tremp / La Pobla) 

17.00 h – 18.00 h Cinqué Llac 13.00h – 14.00h Ajuntament de Talarn-  
(no pot assistir) 
 Fonda Fasèrsia   

18.00 h – 19.00 h Estació Biològica 16.00h – 17.00h Casa Batlle (no pot assistir) 

19.00 h – 20.00 h  17.00h – 18.00h L'Era del Marxant 

20.00 h -  21.00 h  18.00h – 19.00h   

  19.00h – 20.00h  

  20.00h - 21.00h  
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Oficines de turisme 

Data i hora: dijous 7 juny 2012, 12:00 hores 

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

Reprenent els temes des de l’última reunió, en Josep exposa la necessitat de 

implementar el sistema de recollida de dades, per conèixer la tipologia de visitants que 

arriba a la comarca, així com començar a obtenir dades sobre l’ocupació dels 

establiments turístics.  

La idea és que al final de temporada es pugui elaborar un dossier de les oficines de 

turisme on hi aparegui informació d’interès, com ara el nombre i tipologia de visitants, 

l’ocupació d’alguns allotjaments, etc. Mostrem l’exemple de document observatori 

elaborat amb les dades que les oficines van recollir els anys previs. 

És una informació interessant tant pels propis empresaris com per tota la gent de la 

comarca. Cal que es vegi el rol de les oficines de turisme i què poden aportar a la 

comarca, posar en valor la tasca de les oficines de turisme.  

Dóna l’exemple del Regne Unit on fa uns 10 anys el govern de Blair va implementar el 

projecte Best Value: demanar als municipis que valoressin si alguns dels serveis que es 

prestaven, entre els quals els vinculats amb el turisme eren imprescindibles i en cas 

afirmatiu, de quina manera es podria millorar la seva eficiència. Per això es van crear 

grups de treball que a través de l’establiment d’indicadors de gestió, veuen el 

funcionament de les oficines de turisme i poden aprofitar les experiències dels que 

millors resultats obtenen, en temes concrets.  

L’Inma afegeix que en altres destinacions incorporen també al butlletí d’observatori 

turístic, indicadors socio-econòmics, com poden ser el nombre de persones ocupades, 

el nombre d’establiments turístics donats d’alta... Aquestes dades complementen les 

de visitants, i poden donar encara més valor a la informació que es recull en el 

observatori. 

• CONSULTES ATESES 

Per poder controlar el tipus de consultes que s’atenen a les oficines de turisme, 

mostrem l’exemple de taula de Llançà, que s’emplena per nacionalitats (columnes) i 

per tipus de consulta ateses (files).  

Núria Solé (O.T. Pobla), Flors Albert (Consell Comarcal-Centre de 

visitants), Sílvia Coll (Vall Fosca), Mariona Solé (O.T. Isona), l’Elisenda de 

l’OT Tremp no ha pogut venir 
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Es comença a decidir quins camps es seleccionaran per emplenar en la taula, afegint-hi 

“Senderisme” i també “Parc nacional”.  

Es decideix llistar-hi la majoria de recursos que apareixen al fulletó “On anem”. 

La Mariona comenta que moltes de les consultes són “què podem fer?”, i no sap ben 

bé on emplenar-ho al formulari. Diem que potser seria bo posar-hi una casella 

concreta amb aquesta demanda. 

Una altra cosa a posar-se d’acord és determinar quins són els llocs d’origen: catalans, 

espanyols, francesos, etc.  

L’Inma comenta que s’ha de vigilar ja que en alguns casos una cosa és la nacionalitat 

(p. ex.: Colòmbia) i una altra és el lloc de residència (p. ex: àrea metropolitana de Bcn), 

ja que actualment hi ha molts estrangers que viuen al país i que per obtenir unes 

dades més depurades, aquests s’haurien de comptar com a visitants del país i no com a 

estrangers. 

En Josep recomana que per emplenar les consultes ateses s’utilitzi una fulla nova cada 

dia, i que sigui mida din-A3.  

És important que s’empleni per consultes ateses, no per persones ateses. De manera 

que si 1 persona pregunta 3 coses diferents s’ha d’emplenar 3 ratlletes en les 3 

categories corresponents, ja que el que interessa és el tipus d’informació que es 

sol·licita de cares a millorar el servei de l’oficina. 

Afegeix que a l’Estartit es tenen dades de visitants des del 1983, i que el que és 

important i permet treure conclusions és l’anàlisi de sèries temporals llargues.  

• OCUPACIÓ ALLOTJAMENTS  

Pel que fa a l’ocupació dels allotjaments, en les reunions prèvies ja es va acordar com 

s’obtindria: seleccionant els establiments que vulguin col·laborar i demanant-los les 

dades periòdicament.  

En Josep dóna l’exemple de L’Estartit, on cada setmana demanen el percentatge 

d’ocupació. Alguns establiments els responen amb un percentatge, altres en canvi els 

donen el nombre d’habitacions plenes (aleshores has de mirar quantes habitacions té 

en total l’establiment en concret, i calcular-ho un mateix). 

Es decideix demanar les dades en funció del tipus d’allotjament: cases rurals, 

càmpings, hotels... S’ha de fer una selecció dels allotjaments a qui demanar-ho. 

A la pregunta de la Núria sobre si també cal demanar la nacionalitat dels clients, en 

Josep respon que si els establiments ho volen dir doncs perfecte.  



7 juny  – Oficines de turisme                                                                                                                   3 

En Josep posa un altre exemple, de Llançà, on a finals de temporada des de l’oficina de 

turisme es visita personalment els gestors dels allotjaments per tal de parlar sobre com 

ha anat la temporada. Això serveix tant per obtenir informació de l’ocupació, tipologia 

de clients, etc. com per crear complicitats. 

 

• DOSSIER PROFESSIONAL 

Mostrem l’índex provisional del dossier professional. 

Pel que fa a l’apartat “Poble a poble”, des de les oficines de turisme ens ajudaran amb 

la descripció dels pobles, en cas que faci falta. La Flors afegeix que des del Consell 

segurament també tenen la informació. 

Pel que fa als mapes, la Flors comenta que li ho diguem al Benjamí.  

Anem mirant un a un la resta de punts, i s’afegeixen o es treuen apartats a mesura que 

en parlem. 

En Josep recomana que en cas que es faci una nova web, hauria d’anar en la línia del 

Dossier Professional. 

També expliquem que estem en contacte amb STOA, per tal de tenir el mateix discurs 

del Centre de Visitants. 

En Josep explica que el compromís de la contractació era avançar en la creació de 

productes i en donar suport als productes ja existents. Creu que, encara que sigui en 

clau interna, el Dossier Professional pot servir de revulsiu en dos aspectes: 

1. La visibilitat de la quantitat de producte existent 

2. La participació d’altres actors que fins ara no han participat, i en veure el 

dossier es preguntaran perquè no hi són, i el més important, voldran ser-hi. 

FEINA A FER DCB: 

- enviar a Flors el document elaborat d’observatori de turisme amb les dades de 

l’any passat 
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7 juny. Casa Leonardo 

 

Casa Leonardo, Mireia Font, 973661787, info@casaleonardo.net 

Data i hora: dijous 7 juny 2012, 16:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• CASA LEONARDO 

“Els Pètals de Casa Leonardo”: es tracta de 4 rutes circulars independents, les quals es 

poden agrupar de 2 en 2, de manera que siguin rutes temàtiques. Per exemple, amb 

els “Camins entre formatges” (2 dies) es visita una formatgeria diferent cada dia i al 

vespre es fa un taller relacionat amb els formatges. 

En Gonçal li ha fet una proposta de producte on es combini la cuina i el caminar, i està 

interessat en els “Camins entre formatges”.  

La Mireia té dubtes en com operar amb el tema de les comissions. Recomanem 

informar-se bé de: 

- quines accions concretes de promoció farà en Gonçal 

- si ho distribueix a la seva web, saber quantes visites té aquesta web 

- si ho revèn a qui ho revèn, etc. 

Josep comenta que té sentit fer un primer acord de llançament, amb data de caducitat, 

i després negociar un altre acord depenent de com hagi anat. Cal veure si els clients 

que arribin mitjançant en Gonçal ho fan entre setmana o bé en cap de setmana, 

quantes nits es queden, etc. 

La Mireia té dubtes sobre si distribuir-ho també amb iniciatives com WonderBox o 

similars. Creu que el perfil de clients que arriben mitjançant aquests canals no és el 

que vol per la casa. En Josep comenta que potser en èpoques de temporada baixa sí 

que pot mirar de vendre la casa en aquest tipus de canals i se li recorda que se li va 

passar informació de un exemple de paquets “coffres” eco que s’oferia enguany a la 

fira DESTINATIONS NATURE, de Paris. 
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• RUTES TEMÀTIQUES AMB HERBES o BOLETS 

Caminen per les mateixes rutes dels pètals. Ho va distribuir al Centre Tecnològic 

Forestal, per tal que ho difonguin per Twitter, on tenen molts seguidors.  

També al Rural Living Lab (Twitter), ho han retuitejat i penjat al seu bloc. 

La Mireia demana si tenim idees on comercialitzar aquestes estades curtes.  

En Josep creu que una possible via es podria intentar a través d’operadors de “touring” 

que tenen un bon posicionament en els mercats de proximitat. És el cas per exemple 

del RACC ja que l’estil escapades amb cotxe és ideal pel producte creat. L’Inma afegeix 

la possibilitat d’agències espanyoles que fan de representants per agències de fora, 

com per exemple: Escape; Senderos y pueblos; Agro Travel; Viajes Responsables... De 

totes aquestes agències se li ha donat  informació. Es farà una recopilació de nou per 

enviar-li. 

La Mireia explica que han de ser grups petits, de 8-10 pax pel Cinquè Llac, i de 15-17 

pax per les activitats pròpies de la casa. 

El Gonçal Portabella, com a secretari de l’ACES vol fer un catàleg de les activitats de 

senderisme a nivell de Catalunya. La Mireia es planteja de posar-hi una pàgina amb els 

seus productes d’una setmana, tot i que no sap si valdrà la pena. 

El catàleg ha d’estar preparat per presentar-lo a la fira de Tournatur 2012 de 

Düsseldorf. La web del producte és www.wandern-katalonien.com (encara no està 

operativa) 

Josep diu de buscar adreces dels suplements d’oci dels diaris a nivell de Catalunya i de 

l’estat, per tal que els hi puguin enviar aquestes propostes. També pel Cinquè Llac. 

FEINA A FER DCB: 

- enviar contacte de S-cape; Senderos y Pueblos; Agro Travel; Viajes 

Responsables... 

- Buscar a AITO quins TTOO estan segmentats en temes de botànica, per veure a 

qui es pot oferir. 

- Buscar adreces dels suplements d’oci dels diaris locals i estatals, per tal que els 

hi puguin enviar aquestes propostes. 
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7 juny. El Cinquè Llac 

 
El Cinquè Llac, Mireia Font, 973661787, info@casaleonardo.net 

Data i hora: dijous 7 juny 2012, 17:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• CINQUÈ LLAC 

La Mireia explica que des de la Diputació s’ha promogut que es publiqui un petit 

reportatge del Cinquè Llac a la revista Grandes Espacios. 

En Josep afegeix que es podria demanar a la Diputació si es pot fer publicitat o un 

reportatge al Wandermagazin1. També es pot considerar el contactar amb l’Eva Hakes, 

que és la que porta els temes d’Espanya.  Recentment s’ha publicat un reportatge 

sobre la Ruta del Ter, amb el recolzament del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 

La Mireia explica que el Patronat de Turisme de Lleida els va dir que enviaria un 

periodista alemany, però de moment no ho ha fet. 

Seguim parlant de les més de 1.100 visualitzacions del vídeo del Cinquè Llac a 

YouTube. 

La Mireia ens ensenya la guia provisional del Cinquè Llac. De moment encara no es pot 

publicar en format llibre, per la qual cosa temporalment es donarà als clients la guia 

impresa a color i enquadernada. 

En Josep explica que, de cara a l’any que ve, cal tenir en compte que a la fira 

d’Amsterdam sempre s’hi fan presentacions de diversos productes. L’ACT normalment 

reserva un espai i aprofita per presentar alguns productes. Seria interessant el 

comentar-li a en Jordi Blanch que a les diverses fires de turisme facin una presentació 

del Cinquè Llac, si fos possible per un periodista o bé per una persona del país resident 

al Pallars, que ho conegui bé. 

Recordem a la Mireia que li hauria de comentar a la Núria de Pirineu Emoció que 

aconsegueixin que aparegui el Cinquè Llac dins el catàleg de producte del Club Actiu 

Natura. El Consell Comarcal forma part d’aquest club de producte, de manera que 

sembla viable ja que actualment no hi ha cap producte del Pallars Jussà que se’n 

aprofiti. Ja els vam donar el contacte de la Rosalia Pont.  

                                                           
1
 http://www.wandermagazin.de/  

  



2 
7 juny. El Cinquè Llac 

La Mireia comenta que Pirineu Emoció forma part del club de producte de Turisme 

Cultural. 

Pel que fa a les carmanyoles, finalment en van comprar unes de reutilitzables, de 

manera que els clients les retornen a cada allotjament al final del dia.  

• LA CIRCULAR CABANERA 

Es tracta de possible desenvolupament d’una nova ruta circular que segueix els camins 

per on passaven els ramats. La idea és intercalar allotjaments rurals amb la possibilitat 

de dormir en cabanes de pastor (pagant 50€, que serveixin pel seu manteniment). 

Tot i que només és una idea inicial, seria similar al Cinquè Llac, amb una estada de 4-5 

nits.  

Des de DCB se li faran arribar exemples d’algunes rutes que es comercialitzen 

combinant alguna nit dormint en bivouac, refugi, etc. 

• DOSSIER PROFESSIONAL 

Mostrem l’índex provisional del Dossier Professional, i entre altres coses la Mireia 

comenta d’afegir-hi: 

- Platges d’aigua dolça, a l’apartat de rius i llacs 

- El Cinquè Llac a cavall, a l’apartat de turisme actiu 
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7 juny. Estació Biològica del Pallars Jussà  

 

Estació Biològica del Pallars Jussà, Jordi Castilló, 606144895,  

ebpallarsjussa@gmail.com 

Data i hora: dijous 7 juny 2012, 18:00 hores. Trobada a Tremp, degut a les Jornades pel 

Senderisme d’IDAPA 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

La reunió serveix per aclarir alguns dubtes de la participació de l’Estació Biològica en 

alguns dels productes turístics que apareixen al Dossier Professional. 

Comentem l’evolució de les activitats que està organitzant l’Estació Biològica i les 

perspectives que té pel que fa a noves visites guiades i a l’establiment d’acords de 

cooperació amb empreses d’allotjament, ajuntaments, cellers, etc. 

Igualment, en Jordi aprofita per explicar quins són els productes o activitats turístiques 

que l’Estació Biològica vol realitzar de forma més o menys estable, i també altres de 

manera puntual. 
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8 juny. Hotel Terradets 

 

Hotel Terradets, Beatriz González, 973651120, bea@hotelterradets.com  

Data i hora: divendres 8 juny 2012, 09:00 hores 

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

La Bea mostra ens mostra un dossier on hi apareixen els productes que han anat 

creant, de diversa durada i activitats: 

- Per famílies 

- Per grups de sèniors 

- Relacionats amb la gastronomia... 

Explica que el dia abans havia estat al BUY CATALUNYA en què va poder entrevistar-se 

amb operadors i que un d’ells el va felicitar per la fitxa de producte de turisme actiu 

per a famílies, que havien adaptat segons els suggeriments de DCB. 

Seguim la reunió ensenyant l’índex provisional del Dossier Professional, per tal de 

contrastar la informació i que pugui fer comentaris i suggeriments. Entre altres temes, 

sorgeix: 

- Recursos: Parc Nacional i Montsec. S’han d’incloure ja que potser “no són de la 

comarca” però estan aquí mateix i tenen molt d’atractiu.  

- Platges d’aigua dolça (es posarà dins l’apartat amb els rius i llacs) 

- Submarinisme en alçada 

- Climatologia. Indicar per exemple que a l’hivern es pot fer esquí molt a prop 

però amb millor temperatura i podent-ho combinar amb altres activitats. 

- S’hauria d’incloure alguna “ruta ornitològica pel Montsec”. 

- Fires alimentàries, com la fira del codony 

- BTT, la ruta que l’Oriol ens havia comentat finalment se’n fa càrrec l’empresa 

BTT Tours, ens hauríem de posar en contacte amb ells i ens deixa el telèfon. 

 

Una de les iniciatives que es volen portar a terme des de l’Hotel és donar-se d’alta com 

a Punt d’Informació turística adherit i d’aquesta manera tenir accés a més 

documentació i informació.  Li han dit que s’ha d’adreçar a la Diputació de Lleida. Se li 

explica el funcionament dels Punts d’Informació col·laboradors que promou Turisme 

Garrotxa, amb cursos obligatoris de coneixement de la comarca i d’altres. 
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8 juny. Hotel Terradets 

Per altra banda, la Bea explica que el fulletó de senderisme editat pel Consell (1 pàgina 

amb mapa davant i llistat de rutes al darrera) és poc complet, ja que en la descripció de 

les rutes no hi ha massa informació i la que hi ha és poc clara, com per exemple amb la 

durada (no s’entén si és anada o tornada o sols anada), o el punt exacte de sortida dels 

itineraris. A més no hi apareix la descripció de les 44 rutes, sinó només de 24 i de 

vegades s’ha trobat que està explicant un itinerari sobre el mapa, gira el full i no hi és 

explicat.   

També comenta que seria bo afegir-hi un codi QR que facilités l’accés a més 

informació. Molts dels que pregunten porten un mòbil amb connexió internet i seria 

fàcil fer-ho. 

Fa una proposta que si s’han d’adaptar els mapes de senderisme o els fulletons (com el 

ON ANEM) es pogués fer una reunió o consulta prèvia amb els allotjaments per què 

puguin aportar suggeriments. Ells tenen una recopilació d’informació per als seus 

clients que es diu NO T’HO POTS PERDRE on hi ha per exemple la piscifactoria de 

Senterada . 

Se li explica la reunió que hi va haver el dia abans pel que fa a la creació d’una Taula de 

Senderisme. Creu que és molt important el manteniment de camins i d’aquí ve per 

exemple, el tema del Territori en Custòdia, ja que ells se’n ocupen.  

Confirmarà quins són els productes que es podrien incloure en el Dossier professional 

dissenyats per l’Hotel Terradets. 
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Pirineu Emoció, Núria Martí, 973681518, nmarti@pirineuemocio.com 

Data i hora: divendres 8 de juny de 2012, 10:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

La Núria explica que van assistir al Buy Catalonia 2012 per ajudar a promocionar la 

Ruta del Vi de Lleida, en relació a que ara Pirineu Emoció és oficialment un agregador 

de turisme de Lleida (com un “receptiu oficial”).  

També ha pogut vendre una mica la comarca ja que dins la Ruta del Vi de Lleida hi són 

representats els cellers d’Encús. 

Problema que veu la Núria, per exemple amb Ara Lleida o amb Turisme de Catalunya,  

és que ofereixen els vins però no hi ha un apartat de professionals on es llistin les 

agències d’incoming especialitzades en diferents àrees, a l’estil del que fan els 

Convention Bureau. En canvi, als clubs de producte (p. ex. turisme cultural) apareixen 

tots els empresaris barrejats i no es distingeix quins professionals són receptius o quins 

fan què. 

Seguim mostrant l’índex provisional del Dossier Professional. 

La Núria comenta que hauria d’estar presentat en format digital; expliquem que així 

està previst. Pel que fa als productes, es parla sobre: 

- Brama del cérvol: tenen una proposta preparada, ens l’enviarà.  

- Estan creant un 5è producte en relació al Tren dels Llacs: visita Talarn + celler 

Encús 

La Montse afegeix sobre els problemes que tenen amb el telefèric de la Vall Fosca 

(horaris limitats, pocs dies en funcionament, “penalització” als grups) i també amb els 

horaris del Museu Hidroelèctric, ja que no permet fer productes estables i que 

s’adaptin a les necessitats dels clients. 

Per altra banda, la Núria afegeix que està fent un curs de màrqueting digital amb la 

Montserrat Peñarroya, n’està molt satisfeta, ja que l’ajuda amb el posicionament, amb 

el pla de màrqueting... 

Montse Sariol 
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Parlem de les planes web en idiomes. No hi creu en tota la plana traduïda, no té sentit 

i té un cost massa elevat però sí li sembla bona idea comprar dominis com ara 

pirineuemocio.de   o pirineuemocio.fr  en què hi pengi els productes específics que 

poden ser atractius per al mercat alemany o francès. 
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Municipis pel Senderisme  

Data i hora: dilluns 2 d’abril de 2012, 18:30 hores  

Altres assistents: 

 

Punts tractats: 

 

Es comença parlant de quina manera es poden integrar els privats en l’associació. 

Sílvia: pensaven una sola associació on hi apareguin els ajuntaments i les associacions 

professionals, tipus Turisme Garrotxa, i que els privats hi siguin representats sempre i 

quant formin part de la seva associació. 

Josep:  diu que enviarà un parell d’exemples  de dues formes diferents d’associar-se: 

- Estacions nàutiques: són associacions individuals de cada estació nàutica, d’un 

municipi o diversos, són de caràcter public-privat. A partir de 3 assosciacions 

inicials promotores es va formar la Red Española de Estaciones Náuticas. 

- RETECORK: és una associació d’ajuntaments on també en són membres centres 

de recerca, patronals, i altres privats, però només els ajuntaments tenen dret a 

vot; la resta poden aportar propostes però sense dret a vot. 

Es conclou que segurament és més apropiat de fer associacions per zones, a l’estil de 

les estacions nàutiques. 

 

Josep: El projecte a posar en marxa, seguint la filosofia de Walkers Are Welcome, seria 

que hi hagi l’acord de l’ajuntament, dels empresaris i de la població. Això ho pot fer un 

sol municipi o diversos conjuntament (com és el cas). 

Marta Moyes (Regidora de Sarroca de Bellera); Silvia Coll (Tècnica Vall 

Fosca); Maribel Sala (E.C.A.) 
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Josep resumeix que la marca a crear ha de tenir projecció en el mercat,  i poder créixer 

però amb la garantia que s’assegurin uns paràmetres mínims i que pugui generar 

economies d’escala. És necessari tenir una suma de diferents territoris que donin 

notorietat a la marca. 

Ramon: Explica que la marca és comuna i que aglutina a una sèrie de destinacions. 

Cada destinació farà les accions concretes que vulguin, seguint sempre les pautes de la 

marca, però amb les particularitats de cada municipi. 

Josep: Creu que l’objectiu s’ha d’entendre com una aposta territorial de 

desenvolupament local. Que els compromisos per adherir-se a la marca/associació 

global haurien de ser senzills (un acord de mínims), seguint el model d’UK: 

- Els municipis han de tenir com a mínim 2/3/4 senders marcats (i si un en té 25 

doncs molt bé) i garantir el seu manteniment (per exemple, que es firmi que 

s’assumeix la responsabilitat que 2 cops l’any s’han revisat completament els 

camins i fet les actuacions necessàries). 

- Integrar el sector privat. Això es pot fer integrant associacions empresarials ja 

existents o que es formin amb aquest objectiu. Com a mínim, integrar 

allotjaments, restaurants, productors agroalimentaris, i empreses d’activitats. 

- Tenir com a mínim una representació d’una entitat excursionista (si no es del 

municipi, que hi actuï). Aquest punt permet també la integració dels residents. 

Aquest tercer punt, en el cas de Walkers Are Welcome no hi és però sí en canvi 

el recolzament per signatura d’un determinat nombre de residents [en el 

nostre cas no es veia clar, tot i que en Josep parla del concepte d’acollida, que 

no correspon només a l’empresariat turístic]. 

 

Davant els dubtes de quin és el següent pas a realitzar, si avançar més a nivell local 

(funcions, relacions internes...) o bé anar en un àmbit més global, en Josep proposa 

que el conveni sigui la base dels estatuts de l’associació, redactant-los amb paraules 

genèriques que serveixin alhora per l’associació/marca global. 
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Sílvia pregunta com incorporar els municipis propers, si en la mateixa associació o en 

altres. La resposta l’hauran de donar els membres de l’associació local (3 municipis) en 

cada moment. 

Es consensua que potser té sentit establir uns criteris de prioritat que afavoreixin  el 

creixement com en forma de taca d’oli, maximitzant la connectivitat. 

Pel que fa als criteris de priorització de camins, es poden buscar referents com per 

exemple la xarxa Itinerànnia: que connectin, que passin pel centre de poblacions, que 

estiguin vinculats a patrimoni d’interès, que identifiquin i connectin a productors 

locals... 

En Josep suggereix tirar endavant la marca sense “patir” tant sobre coses molt 

concretes a nivell local. Cal considerar que amb la integració d’altres 

pobles/destinacions, s’haurà d’aconseguir marcar un mínim comú denominador en el 

qual tothom hi estigui d’acord. S’ha de tenir en compte que segurament no es podran 

imposar unes pautes a part de les més bàsiques, i que tant els ritmes com les 

particularitats locals de cada destinació poden variar.  

La insistència en tirar endavant la marca global, ve argumentada per les oportunitats 

de finançament, tècniques, etc. que s’obren. Tant a nivell de l’estat espanyol però 

sobretot en àmbit europeu. Per exemple: 

1. Convocatòria europea sobre turisme temàtic sostenible, que requereix de la 

representació de 5 països. Si la marca ja estès arrencada i comença a créixer a 

nivell de l’Estat, es pot presentar un projecte conjuntament amb els de Walkers 

Are Welcome, Best of Wandern, o amb qui es decideixi, a aquesta 

convocatòria.  

A nivell de l’estat espanyol, la cooperació amb altres comunitats autònomes 

permet presentar projectes de desenvolupament rural. 

2. DCB va assistir a les jornades “Esports de natura i Europa” celebrades a 

Estrasburg el mes de maig, en què s’analitzaven les oportunitats dels 

programes europeus 2014-2020. Entre la informació recollida destaca la pressió 

que s’està portant a terme a nivell polític perquè els esports de natura (i per 
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tant el senderisme, com el més practicat en aquesta categoria) formin part dels 

principals objectius d’aquest període, ja que afavoreix el desenvolupament 

integrat dels territoris i dels seus habitants.  

Els ponents incidien en què l’objectiu de cares a l’Europa del 2020 és avançar 

cap a un creixement inclusiu (per a tota la societat), sostenible i intel·ligent.  Es 

posava l’exemple d’una via verda que és una infraestructura turística però 

alhora amb una funció mediambiental i social, ja que afavoreix la  mobilitat 

sostenible en el territori. 

D’altra banda, es va insistir en la necessitat de reforçar la coordinació i el treball 

en xarxa entre les diferents regions buscant la maximització de beneficis.  



1 

8 juny – Fonda Fasèrsia 

 

Fonda Fasersia, Miquel Gordó, 973680245 / 695169181 / 679592078, 

info@canfasersia.com 

Data i hora: divendres 8 juny 2012, 13:45 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

Tot i que no estava prevista una reunió amb la Fonda Fasèrsia, ens trobem en Miquel 

davant del Telecentre i proposem de tenir una reunió curta, aprofitant que la cita amb 

l’ajuntament de Talarn no s’ha dut a terme. 

 

Mostrem l’índex provisional del dossier professional, explicant els continguts i 

l’estructura general. 

En Miquel explica que durant els últims mesos, després d’haver fet els canvis a la 

Fonda, ha vist que el més interessant és orientar el negoci cap a la gastronomia, per 

aprofitar també el restaurant, on s’hi ofereixen productes de qualitat i el nivell de 

satisfacció dels clients és molt elevat. Recentment va aparèixer al diari SEGRE un 

requadre amb una recomanació del seu restaurant. 

Per aquest motiu, crearà un paquet gastronòmic, que combini l’allotjament amb la 

visita a productors locals (vedella pròpia, vi i formatges) i la degustació dels productes 

a restaurants (el seu i d’altres de la zona que també consumeixen productes del 

territori).  Per tant, aquest paquet es podrà incloure en el punt 5.8. (paquets 

gastronòmics).  

D’altra banda, la Fonda Fasèrsia també apareix indirectament en el Cinquè Llac, ja que 

en forma part. 

Pel que fa a la geologia, ens explica que tot i que han estat parlant molt amb en Lluís 

Ardèvol, no han concretat res encara. Si hi hagués novetats, es podria afegir al dossier 

posteriorment. Pel que fa als paquets d’escalada, en què s’havia decidit en un primer 

moment no ho veu factible de moment ja que el perfil d’usuaris és força diferent del 

què està utilitzant actualment el restaurant. 
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8 juny - L’Era del Marxant 

 

Aparthotel L’Era del Marxant, Josep Montané, 973661735 / 699461537 

leradelmarxant@yahoo.es 

Data i hora: divendres 8 juny 2012, 17:00 hores  

Altres assistents: 

Punts tractats: 

 

• SOPARS DE L’ERA 

El passat 2 juny es va organitzar el sopar col·loqui amb en Ramon Alturo (Senador de 

CiU per Lleida), el primer que fan amb dissabte i no divendres. 

Hi van assistir una vintena de persones, al final van ser menys dels que s’esperaven. 

S’han passat els sopars del divendres al dissabte, per lligar-ho amb el Tren dels Llacs. 

L’horari aproximat queda en sortida de Lleida a les 9h, visita al Museu Hidroelèctric a 

les 12h, després dinar al restaurant i la tarda lliure. Cap a les 20:30h comença el sopar 

col·loqui. L’endemà a Salàs i a les 13h de retorn cap a Lleida amb el tren. 

Com a eina promocional, es va fer una oferta pels subscriptors del Segre. 

 

• DOSSIER PROFESSIONAL 

Presentem l’índex provisional del Dossier Professional, i anem mostrant punt a punt. 

En relació als “Sopars de l’Era”, apareixeran al punt de gastronomia, per tal de lligar el 

paquet amb el sopar i no tant amb els diversos ponents. 

En principi els sopars continuen tot l’any, segurament amb periodicitat mensual. 

En Josep Capellà proposa que si se’ns passa el perfil de futurs ponents podem fer-ne 

difusió en un determinat entorn, per aconseguir clients. També recomana que torni a 

mirar el fer-ne difusió per internet, mitjançant Facebook, Twitter per exemple, agafant 

un estudiant de periodisme en pràctiques, o bé la seva filla o algun familiar que ho 

domini. 

Expliquem sobre la iniciativa de l’Associació de Cases Rurals i els Amics del Senderisme, 

que organitzen sortides guiades a preu reduït pels clients dels establiments. Els detalls 
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es poden trobar a http://amicsdelsenderisme.com/propostes-del-club/senderisme-al-

pallars-jussa/  

Pel que fa a les activitats, ens explica que des de Yeti Emotions també fan activitats a la 

Vall Fosca. Per tal d’ampliar la gamma de productes combinats amb l’allotjament a 

l’Era del Marxant, seria interessant obtenir una proposta. 

Per acabar, en J. Montané ens explica que té contactes amb en Raül Bobet (cellers 

Castell d’Encús), ja que li compra algunes botelles pel restaurant. La idea que té és 

organitzar una cata de vins i després un sopar, cap a primers de juliol. 
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ANNEX 2    Presentació power point a les 2nes Jornades 
Econòmiques del Pallars 
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octubre 2010-gener 2011

Director del Seminari: Antoni Niubó

Assistència tècnica:    Josep Capellà

Consolidació i comercialització de productes turístics. Josep Capellà



Punt de partida
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A les sessions de treball, es va arribar a un acord sobre:

� L’objectiu central de l’estratègia de dinamització

turística de la comarca.

� El Pla d’Acció basat en:

• 6 línies estratègiques, 

• 10 objectius de línia (específics) 

• 7 actuacions prioritàries

Quadre-resum de línies 

estratègiques
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6 Línies estratègiques 10 Objectius de línia o específics

Treball en xarxa

La cooperació  entre tots els agents locals  i la integració de l’oferta local 

com a base per l’articulació del sector turístic

• Disposar d’un espai i sistema comú de definició de les polítiques 

públiques/ privades de turisme i de coordinació de les accions

Diversificació

La creació i promoció de productes s’orienta cap a la consolidació d’una 

oferta diversificada com a estratègia de reducció de les fluctuacions 

estacionals i setmanals de la demanda

• Incrementar l’ocupació/activitat entre setmana i en 

temporades no estiuenques

Segmentació

Com a complement i reforçament de l’estratègia de diversificació, la 

creació d’oferta s’adreça a públics i mercats objectiu específics i 

diferenciats

• Incrementar quantitat i tipus de públics objectiu

Internacionalització

El creixement del sector turístic de la comarca es fonamenta en la 

promoció de la mateixa en els mercats internacionals més pròxims

• Captar turisme europeu

Informació

La gestió de la informació com a recurs  estratègic per a la presa de 

decisions, la coordinació d’accions i el treball en xarxa

• Disposar d’indicadors d’avaluació de les actuacions en turisme

• Disposar d’informació de mercat i d’entorn empresarial i 

administratiu per a la presa de decisions

• Millora de la qualitat de l’acollida i de la informació als visitants

Formació

La formació contínua com a estratègia d’impuls al desenvolupament 

d’una oferta de qualitat

• Millorar la qualitat de l’oferta

• Adquirir capacitats per a desenvolupar nous productes, nous 

serveis i obrir nous mercats

• Millorar el potencial de creació de llocs de treball a la comarca



Actuacions prioritàries
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1. Creació d’un grup de treball

2.    Nomenament d’una persona professional del turisme

3.    Creació i difusió del butlletí intern

4.    Creació de material bàsic d’informació turística comarcal

5.    Creació de nous productes turístics

6.    Comercialització dels productes turístics

7.    Difusió de les activitats turístiques a nivell ciutadà

7 actuacions prioritàries

Programa d’assessorament i suport

2011-2012
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• Consolidació dels productes turístics

• Comercialització dels productes turístics



Consolidació productes turístics 

Novembre 2011-maig 2012

7
Consolidació i comercialització de productes turístics. Josep Capellà

Entre les accions previstes: 

• Reunions conjuntes amb el grup de treball (s’han fet 2 sessions. 3 dies)

• Assessorament individualitzat ( incorporats fins ara 12 projectes

privats i 6 públics).

• Suport al treball en equip de les oficines de turisme de la 

comarca

• Incorporació d’altres actors rellevants de la comarca

• Preparació d’un dossier de presentació del territori (adreçat a 

operadors, mitjans de comunicació i prescriptors)

Consolidació productes turístics 

Novembre 2011-maig 2012
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A  les reunions conjuntes es consensuen 4 grups d’actuació:

• Oficines de Turisme
• Turisme Actiu
• Activitats de descoberta/Touring
• Vacances actives per a famílies

L’assessorament individualitzat a empreses i entitats, s’ha complementat amb

informació específica sobre:

• Comportament vacacional dels mercats de demanda

• Presència del Pallars en webs de promoció i operadors

• Estructura dels productes turístics que ofereixen els mercats, ….



Estudi per a la consolidació dels productes turístics del Pallars Jussà.  
Document final de les actuacions realitzades. Juliol 2012 - Annexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3    Documentació preparada per a les jornades de 

treball 

 

 

1. Associacions de touroperadors especialitzats 

2. Destinacions especialitzades 

3. Marques especialitzades a les destinacions 

4. Xarxes d’allotjament especialitzats 

5. Fitxa RANDO ACCUEIL. Criteris d’adhesió 

6. Documentació revisada de la Generalitat 

7. Guies de viatge relacionades 

8. Revistes seleccionades 

9. Resum del Pla Estratègic de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran 

10. Cerca de productes en les webs turístiques 

11. Fitxa Brama del Cèrvol 

12. 1. Fitxa Caiac al riu Sella – Astúries 

    2. Fitxa canoe-caiac a França 

    3. Operadors amb producte caiac 

13. 0. Andalucian Walking Festival – Frontier Holidays 

1. Frontier holidays. Festival de Senderismo y Cultura 

2. Cultural holiday planner 2012. Guardian 

14. Centrals de reserves d’hostals 

15. Enoturisme Penedès 
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16. Fitxa sopars col�loqui Tribuna de Girona 

17. Proposat de model fitxa producte 

18. La Balaguère – Sous soleil Cerdagne. Vacances en famille 

19. Green Holidays in Spain.  Eco Hotels and Responsible Travel 

20. Alberg L’Estació 

21. Chemins de Fer de Provence. Liens avec nos partenaires 

22. Cinquè Llac. Un projecte de territori 

23. Cinquè Llac. Turisme responsable 

24. Mail Cinquè Llac 31 gener. 

25. Fitxa promoció Sopars de l’Era 

26. Fitxa Paleontologia 

27. Revisió del catàleg Pallars Jussà 

28. Dades proporcionades per les oficines de turisme 

29. Proposta model d’observatori del Pallars Jussà 

30. Document iniciativa Keep it Real 

31. Autocaravanes 

32. Comentaris El Cinquè Llac. 25 gener 

33. Llistat agències BTT 

34. Models dossiers professionals 

35. Wanderdörfer. Pobles pel senderisme 

36. Fitxa fira FIETS en WANDELBEURS 

37. Més exemples de Destinacions especialitzades en senderisme 

38. Geoparcs i gastronomia 

39. Fitxa Rutes a cavall 

40. Iniciatives gastronòmiques + col�lectius de cuina 

41. Reserves de la Biosfera i valorització dels productes locals 

42. Aparadors de productes agroalimentaris a Cinque Terre 

43. Codiretti Toscana 

44. Fitxa fira DESTINATIONS NATURE. Paris 

45. a. Oficines de turisme. Model tipologia visitant 

b. Oficines de turisme. Model consultes ateses 

c. Oficines de turisme. Model d’ocupació als establiments turístics 

46. Fitxa Turisme Garrotxa 

47. Actuacions en senderisme al Parc Natural de Cevennes 

48. Operadors i exemples productes birdwatching i ecoturisme 

49. Operadors espanyols per Casa Leonardo 

50. Jornada Sports de Nature et Europe_Strasbourg maig 2012 

51. Municipis pel Senderisme_exemples de tipus d’associacions 
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Consolidació productes turístics 

Novembre 2011-maig 2012

Senderisme Visites al patrimoni

Touring Ecoturisme: Birdwatching, 

observació de fauna i flora

Activitats per a famílies Esports d’aventura

Caiac Btt

Geologia Esdeveniments culturals

Gastronomia/productes de la terra Enoturisme

La gamma de productes està associada a diferents activitats:

Tipologia: 

• Itinerant, combinant diversos allotjaments (El Cinquè Llac)

• Individual, des d’establiments d’allotjament, agència de viatges o empreses d’activitats.

10
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Comercialització productes turístics

previst juliol – desembre 2012

Entre les accions previstes: 

• Anàlisi i selecció de mercats i de les fires/esdeveniments de 

major interès.

• Traducció i adaptació del dossier professional als mercats

prioritaris.

• Acompanyament individualitzat als emprenedors per a la 

presentació dels productes, directament als prescriptors i/o 

en esdeveniments especialitzats.

• Contactes amb mitjans de comunicació i altres prescriptors.



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associacions de turoperadors i d’agències de viatges especialitzats 

Preparació reunió 30 novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc 

del Projecte “Treball a les 7 comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.” 



 
 

1 
Pallars Jussà – Associacions de turoperadors especialitzats 
 

Pallars Jussà – Associacions de turoperadors i d’agències de 

viatges especialitzats. 

S’analitzen tres associacions de turoperadors i agències de viatges rellevants per la seva 
importància i pel tipus de producte que publiquen. Són principalment operadors 
independents, especialitzats i que fomenten el turisme responsable o sostenible. 
 
Índex: 
FORUM ANDERS REISEN (Alemanya) ......................................................................................... 1 

AITO (Regne Unit) ....................................................................................................................... 6 

ATR (França) ............................................................................................................................... 7 

 

 

 

FORUM ANDERS REISEN (Alemanya)  

 

 
Forum Anders Reisen és una associació de 138 agents de viatges que s’han compromès amb 
el turisme sostenible. Els criteris de turisme sostenible incorporen la triple dimensió de la 
sostenibilitat –mediambiental, social i econòmica-, i tenen en consideració tant les diferents 
etapes del viatge com les operacions comercials.  
 
Tots els membres de l’associació han de complir amb aquests criteris per tal de millorar els 
seus coneixements, i han de passar per un procés de RSE que condueix a una posterior 
certificació externa. 
 

A. Tots els membres de Forum Anders Reisen aspiren a desenvolupar un turisme 

sostenible, que és -a llarg termini- ecològicament sostenible, econòmicament viable i 
èticament i socialment just. 

B. Fòrum Anders Reisen és una associació de turoperadors turístics que ofereixen 
viatges d'una qualitat especial. Aquesta qualitat es distingeix per oferir uns valors 

experiencials i recreatius particularment intensos, i per integrar aspectes 

responsables ecològics i socials, que són fonamentals per a la planificació i 
implementació dels viatges. 

C. Els principis del turisme respectuós amb el medi ambient inclouen la protecció i/o 
conservació dels recursos naturals (sòl, aigua, aire, flora i fauna), que es realitza per 
mitjançant transports, allotjaments i activitats respectuosos amb l’economia. 

D. El turisme socialment responsable implica el respecte a la societat i la cultura, així 
com les necessitats de la població local en la destinació, i posa l’atenció a la 
participació dels residents locals pel que fa a les influències estructurals i també 
econòmiques. 

E. La supervisió responsable i el compliment dels aspectes ecològics i socials és un 
objectiu declarat de forma conjunta, compartida per tots els membres de Forum 
Anders Reisen. 
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F. Forum Anders Reisen és una associació de turoperadors turístics i agències de viatges 
petits i mitjans. 

G. Els membres de Forum Anders Reisen es respecten els uns als altres com a 
competidors, i desenvolupen les seves activitats de manera justa. 

 

 
TRANSPORT A/DES DE LA DESTINACIÓ: 

 
Dimensió ecològica: 

- Sempre que sigui possible i justificable (temps de viatge, qualitat de les connexions, 
la distància) s’utilitzaran mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient en 
la destinació (per exemple, autobús, tren); en tot cas se'ls donarà preferència en la 
descripció i presentació del producte. 

- S'indicarà en els catàlegs i en la pàgina i/o en els vouchers, quins són els mitjans de 
transport alternatius i el seu consum d'energia (per exemple, amb les dades clau 
sobre el consum d’energia).  

- En el cas de paquets i viatges amb arribades individuals (on els clients poden 
determinar la durada del viatge degut a les característiques del programa), els 
turoperadors han d’indicar els aspectes mediambientals relacionats amb l'elecció de 
transport des de i cap a la destinació (els problemes de viatjar amb avió, del canvi 
climàtic, etc.). 

- En els casos en què els clients tenen la possibilitat d'organitzar el seu propi transport 
(incloent viatges a de l'aeroport), s'ha de donar informació clara sobre el possible ús 
del transport públic i/o els mitjans de transport més respectuosos amb el medi 
ambient. 

- Es  pot utilitzar com a incentius descomptes especials per a l'ús del transport públic 
(per exemple, incloent el bitllet de tren o el recàrrec de 1a classe). 

- Els membres de Forum Anders Reisen són conscients que el transport aeri 
contribueix en gran mesura a la contaminació del medi ambient. Per tant la durada 
del viatge, el temps de viatge i la distància ha de ser proporcionalment raonables. 

 
No s’oferiran els següents tipus de vols: 

- Vols quan la distància a la destinació és inferior a 700 km. 
- Vols entre 700 km i 2.000 km amb una durada d’estada de menys de 8 dies. 
- Vols a destinacions a més de 2.000 km amb una durada d’estada de menys de 14 

dies. 
- Si s’ofereixen paquets a destinacions on només o on majoritàriament s’hi viatja amb 

avió, el turoperador ha d’especificar -tant en el catàleg com a la pàgina web- quines 
són les emissions de gasos d’efecte hivernacle causades pels vols. 

 
Dimensió econòmica 

- En el cas dels viatges amb transport aeri, s’hauria d’esmentar quins són els costos 
mediambientals externs. 

- Els membres donen suport a la iniciativa "Atmosfair" tant com sigui possible i, 
preferentment, ofereixen la compensació de les emissions de carboni a través de 
Atmosfair, oferint aquesta opció als clients en les converses i en els documents de 
reserva quan sigui necessari. 
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DESTINACIÓ: 

 
Criteris generals de sostenibilitat: 
 

- Les destinacions on s’ha demostrat que l'impacte del turisme és superior a la mitjana, 
per exemple, en regions muntanyoses aïllades (com per exemple el problema típic 
del turisme a l’Everest), en regions amb molt pocs turistes i per tant, on s’hi troba 
fauna/flora en estat verge i/o cultures locals (per exemple, a l'Antàrtida, a l'Àrtic, en 
àrees remotes de l'Amazònia, a les illes Galápagos,) s'eviten o es visiten només sota 
les següents condicions: 

o El control i compliment de la "capacitat de càrrega", determinada sobre una 
base científica (màxim d'arribades per unitat de temps, la prova per 
l'operador turístic, si aquestes dades existeixen), i 

o Els grups de turistes són guiats per guies competents i capacitats en àrees 
protegides, autoritzats pel govern al país amfitrió per guiar els grups en 
aquestes àrees (si existeix tal autorització governamental). Alternativament, 
els turoperadors poden capacitar els guies turístics que treballen en aquestes 
àrees i es comprometen a crear consciència entre el personal local de la 
dimensió cultural del turisme. 

- Els membres del Fòrum Anders Reisen prefereixen triar destinacions que estan fent 
esforços per promoure el desenvolupament sostenible amb la finalitat d'augmentar 
la competència entre les regions en aquest sentit. La càrrega de la prova recau sobre 
el turoperador, que pot presentar les publicacions/accions/activitats en les 
respectives regions, descrivint els avenços cap a la sostenibilitat (per exemple, els 
processos d'Agenda Local, la certificació EMAS conjunta de les cadenes de serveis, les 
decisions de les autoritats locals, etc.) 

 
Dimensió ecològica: 
 

- El nombre de turistes per viatge s’adapta i es limita en funció de la destinació i el 
mitjà de transport.  

- En els parcs nacionals i altres grans àrees protegides, els turoperadors es 
comprometen a cooperar amb l'administració del parc local, per tal d'obeir les 
normes aplicables al parc i les mesures de gestió de visitants. 

- En les destinacions, les agències associades s'avaluen, entre altres coses, sobre la 
base de com afronten les qüestions ambientals i la participació de les comunitats 
locals. Els turoperadors ho hauran d'acreditar mitjançant l'emplenament d'un 
qüestionari. 

- En les zones especialment sensibles, els clients que ho sol·licitin rebran informació 
del seu guia (oral o escrita) sobre els següents temes: 

o informació general sobre l'àrea protegida 
o espècies protegides 
o el valor de l'experiència del visitant en relació amb l'amenaça potencial que 

representa el turisme per les àrees protegides. 
- Els vols nacionals domèstics a la destinació es permeten com a component d'un 

paquet turístic únicament si l'ús dels mitjans de transport terrestres requereixen una 
quantitat inacceptable de temps i/o diners en comparació amb el transport aeri. 
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Dimensió social: 
 
Els membres del Fòrum Anders Reisen consideren el fet que, en la planificació i la realització 
dels viatges, les diferències culturals cada vegada més grans entre els hostes i els amfitrions 
necessiten una atenció cada vegada més gran en el tracte amb la població local. Els següents 
criteris necessiten una consideració especial: 

- Visitar persones que són d’ètnia i cultura diferent a la dels alemanys requereix una 
acurada planificació i execució, i l'ajuda d'un mediador, per exemple, una persona 
local que pugui construir un "pont cultural" entre amfitrions i convidats.  

- La més alt possible participació de la població local en la fase de planificació i 
execució. 

- Els membres han de respectar i reconèixer el Codi de Conducta per a la protecció 
dels infants contra l'Explotació Sexual.  

- Els membres del Fòrum Anders Reisen regularment es mantenen informats sobre la 
situació política de les destinacions.  

 
Dimensió econòmica: 
 

- Sobre tot en els països econòmicament subdesenvolupats, és preferible l'ús 
d’infraestructura turística local i de petita escala, per tal d'augmentar la participació 
econòmica de la població local, i per tant l'acceptació del turisme i la creació de valor 
local en la destinació. 

- S'ha de prestar atenció als requisits nacionals corresponents sobre el pagament de 
sous dignes, la regulació de les hores de treball i la compatibilitat amb les normes 
laborals mínimes.  

- En la destinació, part dels ingressos dels operadors turístics han d'anar a projectes 
socials i a institucions (per exemple escoles, centres d’atenció mèdica, programes de 
capacitació, etc.). 

- Els membres són conscients del fet que els monuments i el patrimoni arqueològic del 
passat són béns culturals, que han de ser protegits. Els membres, per tant, 
dissuadeixen els seus clients (en els documents de viatge) de la compra i l’exportació 
d'antiguitats o altres béns culturals, dels perjudicar els llocs i de la recollida de restes 
arqueològiques per portar-les a casa. 

 
 

ALLOTJAMENT: 

 
Criteris generals de sostenibilitat: 
 

- Es dóna preferència als allotjaments estretament relacionats amb la cultura regional: 
o L'arquitectura i l'estil han d’estar adaptats a la regió. 
o Els allotjaments donen preferència als productes regionals (de temporada) i, 

si és possible, als productes orgànics. 
- Es dóna preferència als allotjaments que són de propietat i de gestió familiar. 
- Es donarà informació als clients de forma gratuïta sobre el comportament 

mediambiental, les particularitats culturals i el transport públic local, ja sigui a la 
destinació o amb antelació juntament amb els seus documents de viatge. 
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Dimensió ecològica: 
 

- Les polítiques de proveïment estan dissenyats de tal manera que es minimitzin els 
residus i que s’utilitzin detergents i articles de neteja respectuosos amb el medi 
ambient. 

 
- Les empreses associades han de donar importància a l'estalvi energètic. 

 
- Es prioritzaran els allotjaments que es distingeixin per tenir una etiqueta o una marca 

ecològica reconeguda. 
 

- Els allotjaments utilitzaran energies renovables en la major mesura possible. 
 
Dimensió Social: 
 

- Pel que fa a les condicions socials dels empleats locals, es prestarà especial atenció a 
que se’ls pagui un sou just. 

 
 
ACTIVITATS D’OCI: 

 
Per tal de garantir beneficis econòmics i culturals per al país amfitrió, Forum Anders Reisen 
respecta els següents punts: 
 

- El respecte dels costums i les tradicions locals. 
 

- Els operadors turístics tenen per objecte l'organització d'esdeveniments 
comuns/reunions entre els visitants i la població local, com ara l'orientació d'experts, 
cursos d'idiomes, programes per a aprendre més sobre la cultura, la història, la 
situació política i social, la religió i la naturalesa de la destinació. S’eviten les 
actuacions purament folklòriques. 
 

- El transport públic és preferible al transport motoritzat individual. Altres elements 
importants dels viatges són les formes de transport lentes i, si és possible, no 
motoritzades, com caminar, anar en bicicleta, piragüisme, observació de la natura, 
passejades per la ciutat, etc. L'ús del transport públic regional s’utilitza tant com sigui 
possible. En els documents de viatge es presenta informació adequada sobre el 
transport públic, lloguer de bicicletes i rutes a peu, si són possibles. 

 
- Les següents formes dels viatges no s'ofereixen com a components únics dels 

paquets oferts: 
o Off-road-tours en jeep o en moto. 
o Tours en motos de neu. 
o Vols turístics en avió o helicòpter. 
o Heli-esquí. 

 
Es pot descarregar el catàleg en anglès a 
http://forumandersreisen.de/content/dokumente/Kriterienkatalog%20far_en.pdf  
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AITO (Regne Unit) 

 

 
Es tracta d’una associació de turoperadors independents i especialitzats del regne Unit, amb 
140 membres. 
 
El turisme responsable i l’ecoturisme són temes clau per AITO i els seus membres. Per cada 
membre potencial de l’associació s’examina abans de formar-ne part de quina manera 
acrediten la seva participació en el turisme sostenible, per tal de garantir la sostenibilitat i 
que les cultures locals i el medi ambient són tractats amb la màxima cura i respecte. Els 
membres d’AITO reconeixen que les destinacions on s'ofereixen les vacances són la sang 
vital de la indústria, i que cal protegir-les mitjançant el turisme responsable i les polítiques 
de turisme sostenible. 
 
AITO és la primera associació de la indústria turística a incorporar en els seus estatuts el 
compromís empresarial per viatjar responsable i l’ecoturisme.  
 
Les pautes de turisme sostenible per als seus membres es basen en cinc objectius clau: 
 

- Protegir el medi ambient: la seva flora, fauna i paisatges. 
- Respectar les cultures locals: les tradicions, religions i patrimoni construït. 
- Beneficiar les comunitats locals: tant econòmicament com social. 
- Conservar els recursos naturals: des de les oficines a la destinació. 
- Minimitzar la contaminació: el soroll, l’eliminació de residus i la congestió. 

 
 
Els membres d’AITO operen cadascun amb el seu propi estil distintiu i en diferents àmbits. 
Com a tala, cada un té la seva pròpia manera de complir amb aquestes responsabilitats: 

� Establint les seves pròpies polítiques i fent partícip al seu personal. 
� Informant als clients sobre el turisme sostenible i, si s'escau, 
� Encoratjant-los a participar, 
� Treballant amb els proveïdors i socis per assolir objectius i pràctiques sostenibles. 
� Difonent les bones pràctiques per tal de fomentar i difondre Turisme Sostenible. 

 

 

 

 
Més informació a http://www.aito.co.uk/corporate_Responsible-Tourism.asp  
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ATR (França) 

 
 
Es tracta d’una associació d’agents de viatges i turoperadors francesos que comparteixen els 
objectius d’un turisme responsables. 
 
Un dels objectius de la ATR és l'establiment d'un servei de certificació "Actuar per al Turisme 
Responsable" per als seus membres. Els membres actuals i futurs de la xarxa ATR es 
comprometen a aplicar els següents principis del treball: 
 
La participació i el respecte a la població local en el desenvolupament turístic. 

- Donar prioritat en tots els nivells, en competència igual, a l'ocupació directa local. 
- Promoure l'ús dels recursos locals per a la construcció dels viatges. 
- Promoure la transferència de coneixements. 
- Garantir el respecte dels drets socials. 
- Complir amb les regulacions administratives i judicials locals. 
- Donar suport activament al desenvolupament local de les destinacions. 
- Informar i educar els visitants a respectar les cultures de les poblacions d'acollida. 
- Educar al personal al respecte de les cultures de les poblacions d'acollida. 

 
Minimitzar l'impacte de les nostres activitats sobre el medi ambient. 

- Implementar una política de gestió de residus. 
- Implementar una política de gestió dels recursos naturals basada en la sensibilitat del 

medi ambient. 
- Promoure la preservació del patrimoni local. 
- Fomentar l'establiment d'una política de gestió dels fluxos a l’escala de les 

destinacions. 
- Informar i educar als visitants sobre el respecte al medi ambient. 
- Sensibilitzar al personal sobre el respecte al medi ambient. 
- Contribuir activament a la protecció del medi ambient a les destinacions. 

 
Ser respectuosos amb els nostres clients. 

- Disposar d'una política de màrqueting responsable. 
- Tenir un personal implicat i capacitat. 
- Treballar amb proveïdors qualificats, implicats, formats, i que comparteixin els 

mateixos valors i principis de treball. 
 
Aplicar-se a un mateix el que es demana als altres. 

- Avançar cap a una política de gestió mediambiental de l’empresa. 
- Comptar amb un procés de control de qualitat formal dins de l'empresa. 
- Implementar un estil de gestió solidari en l'empresa. 
- Assegurar una distribució equitativa dels beneficis de l'activitat. 

 
 
Més informació disponible a http://www.tourisme-responsable.org/  
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Pallars Jussà – DESTINACIONS ESPECIALITZADES 

 
Es detallen com a diverses destinacions s’han creat xarxes (agrupacions, associacions o 
similars) amb l’objectiu d’especialitzar-se en segments, com el senderisme o el turisme amb 
mobilitat sostenible. 
 
 
Índex: 
WALKERS ARE WELCOME (Regne Unit) ..................................................................................... 1 

ALPINE PEARLS (diversos països dels Alps) ................................................................................ 3 

WANDERDÖRFER (Àustria) ......................................................................................................... 4 

TOP TRAILS (Austràlia) ................................................................................................................ 5 

 
 
 
 

WALKERS ARE WELCOME (Regne Unit) 

http://www.walkersarewelcome.org.uk 
 
 
Establerta al Regne Unit el 2007, Walkers Are Welcome és una iniciativa de diversos pobles i 
ciutats que volen potenciar el senderisme. En prenen part 70 ciutats i pobles que volen 
demostrar el seu compromís en fer que les persones que els agrada caminar tinguin una 
estada agradable. 
 
És una iniciativa promoguda des de les comunitats, amb una aproximació “de baix a dalt”. La 
major part dels pobles i ciutats que en formen part són a Anglaterra, però també n’hi ha a 
Escòcia i a Gal·les. 
 
Els beneficis que se n’obtenen al formar-ne part són: 
 
- l’enfortiment de la reputació dels pobles com a llocs on els visitants van a gaudir de l’aire 
lliure, aportant beneficis a l’economia local; 
- assegura que els camins i les instal·lacions per senderistes (gent que camina) estan en bon 
estat, beneficiant tant als residents com als visitants;  
- contribueix a la planificació turística local i a les estratègies de regeneració. 
- aporta beneficis de les oportunitats de treball en xarxa entre els pobles que en formen 
part, quan de manera informal es comparteixen experiències i es debaten noves idees. 
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Els criteris per convertir-se en un poble o ciutat Walkers Are Welcome són: 
 

1. Demostració de suport popular local.  
Per exemple, amb la recollida de signatures dels veïns en una petició. Es recomana 
que com a mínim han de donar suport: 50 signatures (poble petit), 250 signatures 
(petita ciutat), 500 signatures (comunitats més grans). 
 

2. Tenir l’aval o l’aprovació de l’ajuntament per la sol·licitud a Walkers Are Welcome. 
Això es demostra amb una resolució de suport, indicant un membre responsable, i 
oferint un petit pressupost.  
 

3. Mesures per  garantir que la xarxa de senders es manté en bones condicions.  
Això es demostra amb el suport de l’ajuntament i/o d’un grup de voluntaris que 
expressin el seu compromís en assegurar-se que els senders del poble/ciutat es 
revisen com a mínim un cop a l’any; que els obstacles són remoguts ràpidament; i 
que es fan esforços per ampliar les possibilitats per caminar. 
 

4. Comercialització adequada de l’estatus Walkers Are Welcome.  
Això es demostra de múltiples maneres: amb cobertura a la premsa; amb signes i 
mapes al centre del poble on s’aconselli als visitants de les passejades que podrien 
fer; tenint almenys dos camins marcats per iniciar des del centre del poble; tenint 
fulletons preparats; animant a les botigues a enganxar adhesius de Wakers Are 
Welcome. 
 

5. Fomentar el caminar utilitzant el transport públic.  
Això es demostra, per exemple, incloent informació sobre el transport públic en els 
fulletons i les accions de màrqueting. 
 

6. Demostració dels mecanismes existents per mantenir l’estatus Walkers Are 
Welcome.  
Això es demostra amb la creació d’un grup de coordinació local de Walkers Are 
Welcome. 

 
S’hi especifica clarament que per tal de formar part de Walkers Are welcome, la iniciativa ha 
de provenir de la comunitat. Ha de ser una iniciativa “de baix a dalt”, no pot estar 
promoguda per agències o organitzacions externes. 
 
El cost d’aquesta marca és de 50 lliures esterlines l’any (30 pels pobles molt petits). 
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ALPINE PEARLS (diversos països dels Alps) 

www.alpine-pearls.com  
 
 
Es tracta d’una associació de 24 destinacions turístiques dels Alps que s’han especialitzat 
com destinacions respectuoses amb el medi ambient. Actualment és present a Alemanya, 
França, Itàlia, Àustria, Eslovènia i Suïssa. 
 
Les destinacions que formen part d’Alpine Pearls (traduït per “perles alpines”) potencien als 
seus clients experiències mediambientalment sostenibles, culturalment diverses, altes en 

qualitat i plenes d’aventura. Potencien la relaxació i l’aventura en un entorn espectacular 
combinat amb la cura pel medi ambient, la mobilitat sostenible (sense cotxes) i el turisme de 
baix impacte. 
 
La mobilitat sostenible n’és el principal objectiu, de manera que es garanteixen: 

- activitats d’oci respectuoses amb el medi ambient 

- els centres dels pobles amb restriccions de trànsit 

- garanties de mobilitat mitjançant serveis de trasllats. 

 
Qualitat 
 
Les destinacions que formen part d’Alpine Pearls es comprometen a complir els següents 10 
criteris de qualitat: 
 

1. Les "perles" cooperen en tot els Alps i ofereixen un turisme d’alta qualitat respectuós 

amb el medi ambient. 

2. Garanteixen un viatge còmode i relaxat cap a les "perles" utilitzant l’autobús o el tren 

per tal que el client gaudeixi de les vacances des del principi. 

3. Un cop a la destinació, no és necessari utilitzar el cotxe per arribar als llocs. Tots els 

llocs són fàcilment accessibles amb mitjans de transport sostenibles. 

4. S’ofereixen moltes activitats d'oci, com senderisme, marxa nòrdica, BTT, passejades a 

cavall, vehicles elèctrics, esports aquàtics, esquí de fons, raquetes de neu... 

5. Segueixen expandint les àrees on es pot estar segur a peu, sense la molèstia del 

trànsit, els fums dels tubs d'escapament, o el soroll dels cotxes. Això inclou parcs, valls 

sense cotxes, i excursions a peu de fàcil accés. 

6. Es garanteix la mobilitat durant les vacances. S’ofereix el servei de reserves.  

7. S’ofereixen paquets per tal que l’experiència en mobilitat sostenible sigui el més 

senzilla i còmoda possible. 

8. Les destinacions participen activament en la conservació de la natura, amb l’objectiu 

de protegir la naturalesa i les persones. 

9. La diversitat és la meta: es dóna suport a la cultura, gastronomia i costums alpins. 

10. Les “perles” són la manera de conservar el caràcter estètic i de bellesa locals dels 

pobles Alpins. 

 
 
La iniciativa Alpine Pearls ha rebut el 2011 el premi a la millor destinació, en els premis 
TOURISM for TOMORROW AWARDS organitzats pel World Travel & Tourism Council (WTTC). 
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WANDERDÖRFER (Àustria) 

www.wanderdoerfer.at 
 
 
Són 43 destinacions turístiques d’Àustria especialitzades en el senderisme. El nom de 
l’organització, Wanderdörfer, es podria traduir per “pobles de senderisme”. El seu focus és 
la natura, els paisatges, l’exercici físic, per tal d’oferir rutes de senderisme espectaculars. 
 
Fundada el 1991 sota el nom de “Pobles de vacances d’Àustria”, el seu objectiu era donar 
suport i promocionar l’ecoturisme, mitjançant uns criteris estrictes com l’aparença, o 
qüestions ecològiques i socials. El 1991 els van atorgar un premi dels “Tourism for Tomorrow 
Awards” i va guanyar reconeixement internacional. 
 
En el transcurs dels anys, l'èmfasi de l’organització s'ha desplaçat cada vegada més cap al 
senderisme i les passejades. 
 
A més de l'intercanvi d'idees i el desenvolupament de paquets de senderisme, l'objectiu 
d'aquesta organització és proporcionar ben l’organització busca també proporcionar 
material d’informació ben dissenyat i ben documentat, i proporcionar a les persones 
interessades en el senderisme un alt nivell de servei. 
 
Pel que fa als allotjaments, van des de granges familiars a hotels de 5*. En combinació amb 
les rutes de senderisme, també es promociona la cultura local i sobretot la gastronomia de 
les diferents regions. 
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TOP TRAILS (Austràlia) 

www.toptrails.com.au  
 
 
En aquest cas no és una xarxa, sinó que es tracta d’una campanya de promoció dels millors 
senders o rutes de la part oest d’Austràlia. Es tracta de potenciar la destinació mitjançant les 
rutes que s’hi ofereixen. 
 
Sobre una base de més de 600 senders, es va demanar a la població local que escollissin per 
votació els que creien eren els més espectaculars. Dels resultats, se’n va triar els 50 més 
representatius. 
 
Entre els senders escollits s’hi inclou les següents modalitats: 

- senderisme a la natura 
- senderisme urbà 
- rutes amb bicicleta 
- rutes amb BTT 
- paddle 
- snorkel 
- rutes a cavall  
- rutes amb cotxe. 

 
“Leave no trace” o no deixi cap rastre 
 
Pel que fa al medi ambient, es fomenten els 7 principis “Leave no trace” (es podria traduir 
per “no deixi cap rastre”) 
 

1. Planifiqui amb temps i prepari 

2. Viatgi i acampi en superfícies durables 

3. Tracti els residus adequadament 

4. Deixi al seu lloc el que trobi 

5. Minimitzi els impactes de les fogueres 

6. Respecti la vida silvestre 

7. Sigui considerat amb els seus amfitrions i amb els altres visitants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marques especialitzades a les destinacions  

Preparació reunió 30 novembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc 

del Projecte “Treball a les 7 comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.” 
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Pallars Jussà – Marques especialitzades a les destinacions 

 
En aquest document s’exposen quines marques especialitzades (de qualitat, per senderisme, 
per ciclistes, per famílies...) s’han desenvolupat a diferents destinacions europees. 
Els seus criteris són en gran part criteris de qualitat, específics per determinats segments de 
mercat. Per tant, les diferents marques ofereixen moltes idees tant als establiments com als 
gestors de les destinacions sobre com s’està treballant en els principals mercats emissors. 
 

 
Índex: 
WALKERS WELCOME i CYCLISTS WELCOME (Regne Unit) ......................................................... 1 
FAMILIES WELCOME (Regne Unit) ............................................................................................. 5 
FAMILLE PLUS (França) ............................................................................................................... 7 
EUROPEAN RAMBLERS’ ASSOCIATION (tot Europa) .................................................................. 8 
RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA (Estat Espanyol) .............................................................. 9 
 

 

 

 

 

WALKERS WELCOME i CYCLISTS WELCOME
1
 (Regne Unit) 

http://www.qualityintourism.com 
 
 
Aquestes dues iniciatives provenen del Regne Unit i han estat  dissenyades per tal que els 
turistes que realitzen activitats de  senderisme o de cicloturisme puguin identificar quins són 
els  allotjaments que els poden oferir serveis de qualitat i adaptats a les seves necessitats 
particulars. 
 
Es tracta de dues marques que han estat fomentades des de les diferents organitzacions 
turístiques oficials britàniques, entre les quals: Visit Scotland, Visit England, Visit Cornwall, 
Visit East of England, etc. 
 
WALKERS WELCOME: 
 
Per tal de poder participar de la marca Walkers Welcome els establiments han de seguir els 
següents criteris: 
 
Instal·lacions i serveis: 

                                           
1
Més informació a 
http://www.qualityintourism.com/content/pdfs/Welcome%20Schemes/Cyclists%20Walkers%20Welcome.pdf   



 

2 
Pallars Jussà – Marques especialitzades a les destinacions. Novembre 2011 

� Disposar d’un espai separat on assecar el calçat i la roba de carrer, per tal que la roba 
s’assequi durant la nit. 

� Disposar d’un rascador (per treure el fang de les botes o sabates) a les portes 
principals i/o accessos a les instal·lacions, amb abastament d’aigua per netejar les 
botes i l’equipament de carrer. 

� Disposar d’un kit de primers auxilis apropiat a la grandària del negoci. 
 
Alimentació: 

� Els allotjaments amb servei de menjar han de proporcionar una màquina de begudes 
calentes i fredes, o bé donar el servei de begudes sota demanda. 

� Els allotjaments amb servei de menjar han d’oferir sopar en cas que no hi hagi altres 
llocs on menjar a una milla de distància. 

� Els allotjaments amb servei de menjar han d’oferir esmorzar aviat o per emportar 
(des de les 7:00h del matí) (s’accepta esmorzar continental) si els clients ho 
notifiquen la nit abans. 

� Els allotjaments amb servei de menjar han d’oferir la possibilitat de dinar per 
emportar (packed lunch). 

� Els allotjaments sense servei de menjar (self-catering accommodations) han fer 
previsions per encomanar aliments bàsics abans de l’arribada de clients sense cotxe. 

 
 
Informació: 

� Dades dels següents serveis més propers: metge, dentista, hospital, farmàcia de 
guàrdia i veterinari (si s’accepten animals) 

� Disponibilitat de mapes i llibres on consultar què es pot fer a peu per la zona, detalls 
de rutes de senderisme locals i regionals, i d’organitzacions de senderisme locals i 
regionals. 

� Informació sobre el transport públic local, o bé dades de contacte. També detalls de 
taxis locals o d’empreses que realitzen trasllat d’equipatge. 

� Mostrar de manera destacada la informació del temps a la zona i/o els números de 
telèfon on els clients poden trucar per saber les últimes previsions, en cas que ho 
necessitin. 

� Informació sobre els atractius turístics i els esdeveniments locals i/o el telèfon i 
l’adreça de l’oficina de turisme més propera. 

� Els allotjaments sense servei de menjar han de proporcionar informació sobre la 
situació i els horaris de les botigues més properes, i també indicacions sobre com 
arribar-hi.  

� Dades sobre els següents serveis més propers: banc o caixer automàtic, telèfon 
públic, oficina de correus, bústia i botigues d’equipament de carrer. 

� Mostrar les dades dels serveis de rescat, inclosos els de rescat de muntanya i els 
guardacostes  (quan sigui apropiat), i el telèfon del serveis d’emergència.  

� Dades dels restaurants i bars locals que ofereixin menjar. 
� Informació d’altres empreses que participin en l’esquema Walkers Welcome. 
� Si s’accepten reserves de grups, s’ha de donar informació sobre espais 

d’emmagatzematge, instal·lacions o opcions de menjador, informació que es 
necessita i que es proporciona abans de l’arribada del grup i pel seu registre. 
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CYCLISTS WELCOME: 
 
Per tal de poder participar de la marca Cyclists Welcome els establiments han de seguir els 
següents criteris: 
 
Instal·lacions i serveis: 

� Disposar d’un espai separat on assecar el calçat i la roba de carrer, per tal que la roba 
s’assequi durant la nit. 

� Disposar d’un espai cobert i tancat per emmagatzemar de forma segura durant la nit 
les bicicletes i les alforges, amb una entrada sense obstacles. 

� Accés a un punt d’aigua pel rentat de les bicicletes i la roba de carrer. 
� Disposar d’un kit d’emergència per bicicletes i per la reparació de punxades. Els 

articles suggerits que han d’incloure són: palanques per pneumàtics, kit de reparació 
de punxades, lubricant i una manxa. 

� Disposar d’un kit de primers auxilis apropiat a la grandària del negoci. 
 
Alimentació: 

� Els allotjaments amb servei de menjar han de proporcionar una màquina de begudes 
calentes i fredes, o bé donar el servei de begudes sota demanda. 

� Els allotjaments amb servei de menjar han d’oferir sopar en cas que no hi hagi altres 
llocs on menjar a una milla de distància. 

� Els allotjaments amb servei de menjar han d’oferir esmorzar aviat o per emportar 
(des de les 7:00h del matí) (s’accepta esmorzar continental) si els clients ho 
notifiquen la nit abans. 

� Els allotjaments amb servei de menjar han d’oferir la possibilitat de dinar per 
emportar (packed lunch). 

� Els allotjaments sense servei de menjar (self-catering accommodations) han fer 
previsions per encomanar aliments bàsics abans de l’arribada de clients sense cotxe. 

 
Informació: 

� Dades dels serveis més propers de lloguer de bicicletes i botigues de venda/reparació 
de bicicletes. 

� Dades dels següents serveis més propers: metge, dentista, hospital, farmàcia de 
guàrdia i veterinari (si s’accepten animals) 

� Disponibilitat de mapes i llibres on consultar què es pot fer en bicicleta per la zona, 
detalls de rutes locals i regionals per fer amb bicicleta, i d’organitzacions de ciclisme 
locals i regionals. 

� Informació sobre el transport públic local i sobre quines possibilitats ofereixen pel 
transport de bicicletes, o bé les dades de contacte. També detalls de taxis locals o 
d’empreses que realitzen trasllat d’equipatge. 

� Mostrar de manera destacada la informació del temps a la zona i/o els números de 
telèfon on els clients poden trucar per saber les últimes previsions, en cas que ho 
necessitin. 

� Informació sobre els atractius turístics i els esdeveniments locals i/o el telèfon i 
l’adreça de l’oficina de turisme més propera. 



 

4 
Pallars Jussà – Marques especialitzades a les destinacions. Novembre 2011 

� Els allotjaments sense servei de menjar han de proporcionar informació sobre la 
situació i els horaris de les botigues més properes, i també indicacions sobre com 
arribar-hi.  

� Dades sobre els següents serveis més propers: banc o caixer automàtic, telèfon 
públic, oficina de correus, bústia i botigues d’equipament de carrer. 

� Mostrar les dades dels serveis de rescat, inclosos els de rescat de muntanya i els 
guardacostes  (quan sigui apropiat), i el telèfon del serveis d’emergència.  

� Dades dels restaurants i bars locals que ofereixin menjar. 
� Informació d’altres empreses que participin en l’esquema Cyclists Welcome. 
� Si s’accepten reserves de grups, s’ha de donar informació sobre espais 

d’emmagatzematge, instal·lacions o opcions de menjador, informació que es 
necessita i que es proporciona abans de l’arribada del grup i pel seu registre. 

 
 
 
 
Dades extretes dels manuals publicats per Quality in Tourism. Els estàndards que Quality in Tourism avalua 
s’han creat com a resultat de l’harmonització dels estàndards dels organismes nacionals de turisme 
d’Anglaterra, Escòcia i Gal·les, juntament amb la cooperació de l’associació d’automòbils (AA) i de l’antic Royal 
Automobile Club (RAC).   
http://www.qualityintourism.com  
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FAMILIES WELCOME
2
 (Regne Unit) 

 
 
De la mateixa família que el Walkers Welcome i el Cyclists Welcome, es tracta d’una marca 
de qualitat per famílies implementada al Regne Unit. 
 
Aquest esquema vol donar a les famílies la confiança que reserven allotjaments de qualitat 
adaptats a les seves necessitats particulars. 
 
Instal·lacions i serveis: 

� Habitacions familiars de no-fumadors, més quan es pugui la sala d’estar que sigui de 
no fumadors. 

� Accés a espais on guardar els cotxets, sigui a les habitacions o en armaris, sigui a dins 
o a fora. 

� Habitacions familiars, on hi càpiguen un mínim de dos adults i dos nens (habitacions 
interconnectades també serveix).  

� Bressol i cadireta sota petició. 
� Disposar d’un cubell pels bolquers i bosses d’escombraries als banys/WC públics, i 

sota demanda també a les habitacions. 
� Frigorífics disponibles pel menjar dels nens/nadons. 
� Que el personal estigui conscienciat de les necessitats de les mares que han de donar 

pit, i que siguin capaços d’indicar-les un lloc adequat on fer-ho. 
� Proporcionar almenys dos dels següents, pels nens d’edats 2-16: llibres infantils, 

joguines, DVD/vídeos infantils, jocs infantils, canals infantils a la TV. 
 
 
Alimentació (només per allotjaments amb servei de menjar): 

� Equipament per escalfar el menjar o la llet pels nens. 
� Sempre que es serveixin àpats, s’ha d’indicar de forma clara les porcions infantils, els 

menús infantils i/o les opcions pels nens. S’ha d’oferir també opcions saludables, 
incloent productes locals. 

� Sempre que hi hagi limitacions de temps durant els àpats, això ha d’estar clarament 
indicat a la recepció i al menjador. 

 
Seguretat i vigilància: 

� S’ha d’oferir algun dels següents amb opcions pel dia i el vespre: 
o Possibilitat d’organitzar una guarderia domèstica amb llicència (al mateix local 

o a fora) 
o Espai de supervisió dels nens 
o Club de nens (al mateix local o a fora) 

� En cas de piscines, estanys, banys o altres instal·lacions d’aigua, jardins exteriors i/o 
instal·lacions accessibles als clients, s’ha de mostrat la senyalització de perill de 
manera clara i destacada, per tal de garantir la seguretat dels nens en tot moment. 

� Quan s’utilitzen focs oberts (inclou gas), s’ha de tenir guarda-focs. 

                                           
2 Més informació a 
http://www.qualityintourism.com/content/pdfs/Welcome%20Schemes/Families%20Welcome.pdf 
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� Si a les habitacions familiars hi ha baldes per tancar les portes des de dins, aquests 
han d’incorporar un mecanisme d’obertura d’emergència. 

� Les portes exteriors (la porta principal del dormitori) s’haurien de poder tancar des 
de dins i des de fora. 

� El personal ha de ser discret per no mencionar el número de les habitacions familiars 
en els espais comuns. 

� El personal capacitat en primers auxilis hauria d’estar-ho també en atencions 
d’emergència per nens i nadons, per exemple el boca a boca per nadons. 

� En cas d’existir riscos addicionals per nens, s’ha de proporcionar equips de seguretat 
i/o procediments in situ. 

 
Informació: 

� La següent informació es comunicarà en el moment de la reserva i s’utilitzarà 
activament en els fulletons i a la web: 

o Si hi ha qualsevol restriccions d’edat pels  
o Qualsevol càrrec addicional per allotjar nens i què inclouen els càrrecs 
o Indicar clarament qualsevol política de danys/ruptures 
o Instal·lacions i serveis per a famílies/nens 

� La següent informació es mostrarà en un tauler d’informació visible o bé a les 
habitacions: 

o Senders locals apropiats per nens de totes les edats (per exemple, parcs, 
turons suaus...) 

o Informacuió sobre productes turístics apropiats per nens, per exemple 
atractius turístics, bars, restaurants, centres comercials, d’esbarjo... incloent 
les distàncies des de l’allotjament i qualsevol altra informació rellevant. 

o Dades de clubs d’activitats locals o d’esdeveniments especials. 
o Oficina d’informació més propera, mostrant com arribar-hi i el telèfon de 

contacte. 
o Servei de neteja de bolquers més proper. 
o Botigues més properes que venen material per nadons o nens, per exemple 

bolquers, menjar... (situació i horaris). 
o Dades de les rutes locals de transport públic. 
o Dades dels següents serveis més propers: metgem dentista i farmàcies de 

guàrdia. L’accés a aquestes dades ha d’estar disponible les 24h. 
� Indicar clarament qualsevol política interna relacionada amb els nens, per exemple si 

han d’anar acompanyats als espais lúdics, si poden estar a la sala d’estar a partir de 
les 18h, etc. És particularment important indicar si hi ha àrees on l’accés als nens és 
limitat o restringit, i cal indicar als clients de les àrees perilloses. 
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FAMILLE PLUS (França) 

www.familleplus.fr  
 
 
Famille Plus és una marca de qualitat francesa especialitzada en famílies.  Aquesta etiqueta 
està destinada a millorar els municipis membres que han posat en marxa un enfocament 
integral a favor de l’acollida de famílies. 
 
Els criteris que es tenen en compte per la implementació de la marca són: 

- la recepció i informació 
- les animacions dels municipis 
- les activitats 
- la descoberta i la sensibilització mediambiental i del patrimoni 
- l’allotjament, la restauració i les botigues i serveis 
- els equipaments, el transport i la seguretat 
- les tarifes adaptades a famílies i/o a nens 

 
Per satisfer les diferents necessitats i desitjos de les famílies, la marca està disponible en 
quatre àrees: Famille Plus Muntanya, Famille Plus Mar, Famille Plus Poble o Famille Plus 
Natura. Fins ara, l'etiqueta FAMILLE PLUS ha estat atorgada a 91 destinacions franceses de 
vacances. 
 
Els compromisos de l'etiqueta Famille Plus 

 

Els 6 compromisos per a l’acollida de famílies són: 
 

1. Una acollida personalitzada per les famílies. 

2. Activitats adequades per a totes les edats. 

3. Dels més petits als més grans: cadascun la seva tarifa. 

4. Activitats per a joves i grans, per fer-les junts o separats. 

5. Tots els comerços i serveis sota mà. 

6. Els nens cuidats per professionals. 

 
La categoria Famille Plus es concedeix per un període de tres anys a les destinacions que 
porten una veritable política per acollir famílies i nens. Es realitza un control mitjançant 
auditoria per assegurar-se del compliment dels criteris. 
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EUROPEAN RAMBLERS’ ASSOCIATION (tot Europa) 

www.era-ewv-ferp.com  
 
 
Tot i no ser una marca de qualitat, val la pena tenir en compte les diferents actuacions que 
es realitzen des de l’Associació Europea d’Excursionistes (en anglès, European Ramblers 

Association).  
Fundada a Alemanya el 1969, a dia d’avui inclou més de 50 organitzacions excursionistes de 
28 estats europeus, que comptabilitzen per més de 3 milions de membres individuals. 
 
Els objectius de l’Associació són: 
 

� el traçat, la senyalització i el manteniment d'11 senders europeus de llarga distància 

distribuïts per Europa; 

� el traçat, la senyalització i el manteniment dels senders transfronterers (almenys 

entres dos estats); 

� la comprensió i protecció de les zones rurals, i la promoció dels principis del 

desenvolupament sostenible; 

� el coneixement de la història i la cultura europea i la protecció del seu patrimoni; 

� la preservació del dret de lliure accés a les zones rurals amb el respecte pel medi 

ambient; 

� la cooperació transfronterera; 

� l'organització d'esdeveniments paneuropeus. 

 
 
Entre altres esdeveniments i activitats, l’Associació també ha elaborat el Codi Europeu de 

Bones Pràctiques, on es donen recomanacions als senderistes per adaptar els seus hàbits de 
caminar quan visiten altres estats europeus. 
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RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA (Estat Espanyol) 

www.ciudadesporlabicicleta.org  
 
 
Tampoc és una marca de qualitat, però té importància per la seva dimensió. 
La Red de Ciudades por la Bicicleta és una associació que té com a objectiu la generació 
d’una dinàmica entre les ciutats espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i 
desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el medi urbà. 
 
Es va crear el 2009 i actualment en formen part més de 50 socis que representen a més de 
100 ciutats espanyoles. Entre els quals: els ajuntaments de Lleida, Reus, Badalona, 
Barcelona, Granollers, Murcia, Santander, Saragossa, l’Entitat Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, el Consorci de les Vies Verdes de Girona, l’Empresa Municipal de 
Transports de Madrid,  etc. 
 
Els objectius de la xarxa són: 
 
- Impulsar iniciatives per aconseguir que els desplaçaments en bicicleta siguin més segurs. 
- Intensificar la promoció de la bicicleta i desplegar el seu potencial. 
- Incrementar les infraestructures per l’ús de la bicicleta. 
- Defendre el potencial de la bicicleta com a vehicle silenciós, net, assequible i sostenible 

davant l’opinió pública. 
- Promocionar l’ús de la bicicleta com a eina de mobilitat alternativa al cotxe i a la moto en 

els desplaçaments curts. 
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Pallars Jussà – XARXES D’ALLOTJAMENTS ESPECIALITZATS 

 
En aquest document es llisten diferents xarxes (agrupacions, associacions o similars) 
d’allotjaments de diverses destinacions europees que s’especialitzen  en temes com el 
senderisme, el turisme de natura o el turisme familiar. 
 
Índex: 
RANDO ACCUEIL (França) ........................................................................................................... 1 

GITES PANDA (França) ................................................................................................................ 2 

HÔTELS AU NATUREL (França) ................................................................................................... 4 

WANDER HOTELS (Alemanya, Àustria, Suïssa i Itàlia) ................................................................ 6 

KINDER HOTELS (majoritàriament a Àustria) ............................................................................. 7 

BETT + BIKE (Alemanya) ............................................................................................................. 8 

 

RANDO ACCUEIL (França) 

www.rando-accueil.com  
 
 
Rando Accueil és una xarxa de tot tipus d’allotjaments (hotels, càmpings, cases d’hostes, 
albergs...) especialitzats en activitats de descoberta, de senderisme (a peu, amb bicicleta, a 
cavall, amb raquetes de neu, amb esquí) i d’esports a l’aire lliure en general.  
 
Establert a França, es tracta d’un programa nacional destinat a proporcionar allotjaments 
especialment dissenyats per satisfer les necessitats dels clients de senderisme i d’activitats a 
l’aire lliure. Aquests allotjaments ofereixen una gamma d’activitats (esportives, de cultura...) 
i d’estades independents o semi-organitzades destinades a que els clients puguin descobrir 
el territori en diverses vessants. 
 
Per tal de formar part de la xarxa, els allotjaments passen controls de verificació que 
permeten assegurar una qualitat tant en el servei com en l’oferta de natura i senderisme.  
 
Rando Accueil ajuda als establiments que formen part de la xarxa donant-los suport en 
l’organització de la seva oferta turística (la realització de rutes de senderisme i d’estades) i 
participa en la seva promoció. 
 
La xarxa també està autoritzada per l’organisme de qualitat francès Qualité Tourisme per tal 
de concedir la certificació de qualitat als establiments membres. 
 
Dins Rando Accueil s’identifiquen quatre marques: Rando Gîte, Rando Plume, Rand’Hôtel i 
Rando Toile.  
 
Els criteris d’adhesió que han de complir els establiments d’allotjament els detallem a la 
Fitxa RANDO ACCUEIL. 
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GITES PANDA (França) 

http://www.gites-panda.fr 
 
 
Els Gîtes Panda són allotjaments rurals, cases rurals o cases d’estada situades en plena 
natura. Els propietaris es comprometen diàriament a la gestió del seu allotjament turístic en 
la protecció i valorització del medi natural i de les espècies. 
 
Què són? 
 
Els "Gîtes Panda" són allotjaments de França, que es troben (excepte en casos excepcionals), 
dins un Parc Natural Regional, als quals la WWF dóna la seva etiqueta sempre i quan 
compleixen tres condicions: 
 

- es trobin en un entorn natural de qualitat 
- continguin un equip d’observació de la natura i la documentació d'informació 

específica per descobrir millor les riqueses del patrimoni natural i cultural del territori 
durant l’estada dels clients 

- siguin gestionats per propietaris (o responsables) conscienciats amb la preservació 
del seu entorn 

 
Gîtes Panda és una iniciativa que s’emmarca dins l’associació Gîtes de France, una de les 
xarxes d’allotjament més grans d’Europa. Al 2005, Gîtes de France va celebrar el seu 50è 
aniversari. Compten amb més de 55.000 allotjaments rurals, classificats en funció de les 
seves característiques així com també de l’entorn en què es troben. 
 
Els objectius de Gîtes de France són: 

- promoure les estades de vacances en les millors condicions d’acolliment i de confort; 
- complir amb els requeriments i necessitats d’un turisme d’autenticitat, de 

convivència, de natura, de tranquil·litat, de descoberta i d’espai; 
- contribuir a la valorització i a la conservació del patrimoni i del medi ambient, 

principalment en les zones rurals; 
- participar en el desenvolupament local i ajudar a l’establiment de la població rural 

mitjançant l’aportació de recursos addicionals. 
 
Llocs privilegiats per practicar el senderisme i l'observació 
 
Els allotjaments Gîtes Panda han de complir un dels següents requisits: 

- trobar-se en una propietat amb un recorregut a peu i d'observació reservats per a 
l'ús dels clients de la casa; 

- ser a prop de llocs de passeig i d’observació de la natura, a poca distància a peu. 
 
Els compromisos dels propietaris 
 
Els propietaris de Gites Panda es comprometen a preservar els recursos naturals de la 
propietat o a treballar per la protecció d'aquells del seu voltant. Prenen aquest compromís 
dins el marc de l’acord que uneix la WWF i el Parc Natural regional o nacional on es troba 
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l'allotjament. També estan involucrats en la gestió ambiental de l’allotjament (energies 
renovables, neteja, reciclatge dels residus...). 
 
Els compromisos del Parc Natural regional o nacional 
 
Els científics del Parc Natural nacional o regional s'encarreguen de dur a terme un seguiment 
periòdic de la fauna i la flora dels voltants de les Gîtes Panda i s’asseguren de la conservació 
de la natura, mitjançant acords amb els propietaris. 
 
Per la seva part, el propietaris de les Gites Panda han d'informar als seus clients sobre les 
possibilitats per al senderisme i observació de la natura a la regió on es troba: circuits, 
reserves naturals, espais protegits, etc. 
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HÔTELS AU NATUREL (França) 

www.hotels-au-naturel.com 
 
 
L'agrupació d'Hôtels au Naturel reuneix a 22 establiments repartits en 8 Parcs naturals 
regionals, ubicats en llocs privilegiats per al turisme de natura i el descoberta. Establerta des 
de fa 13 anys, els hotelers acreditats amb la marca treballen per limitar l'impacte de les 
seves activitats en el seu entorn immediat.  
 
Ubicació 
 
Per tal de formar part de la marca Hôtels au Naturel, els allotjaments han d’estar ubicats: 

- en l'àmbit d'un Parc natural regional, 
- en plena natura o en un poble amb fàcil accés a la natura. 

Són hotels situats en àrees d’excepcional bellesa al mig del camp o a les afores de petites 
poblacions. Passejar, explorar l’espai o simplement relaxar-se, són diverses de les opcions 
que s’hi poden dur a terme.  
Els edificis han d'estar ben integrat en el seu entorn i ser representatius de l'arquitectura 
local. 
 
Valors fonamentals 
 
A través de les seves activitats, els hotels han de compartir els tres valors fonamentals dels 
parcs naturals regionals: 
 

1. Expressen el seu compromís amb el territori. 

Contribueixen al desenvolupament del territori i tracten de fer descobrir el Parc 
natural regional a través dels seus serveis. Ofereixen productes i serveis que 
valoritzen el patrimoni cultural mitjançant la història, la construcció... 
 

2. Cultiven una dimensió humana. 

El saber fer, l’experiència, el paper i l’habilitat són primordials en el procés 
d'acollida; els professionals comparteixen la seva passió i es basen en la 
solidaritat mantinguda en el territori. 
 

3. Reivindiquen el respecte pel medi ambient i contribueixen a l'enfortiment de la 

seva riquesa. 

Preservant el medi ambient natural, la fauna, la flora. A més, s’involucren en el 
manteniment de la qualitat dels paisatges específics per al territori del Parc 
natural regional. 

 
Accions 
 
Tot això pren la forma amb les següents accions (llista parcial): 

- Ús d’energies renovables, en funció de la ubicació geogràfica de les instal·lacions i les 
oportunitats de l’edifici. 
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- Establiment de sistemes que limiten l'ús de l'energia (sensors d’il·luminació als 
passadissos, bombetes de baix consum...) i de l’aigua (airejadors a les aixetes, inodors 
amb flux de doble càrrega, l'ús de plantes autòctones en els jardins...). 

- Aplicació de mesures o mètodes de treball que també limitin l'ús d'energia i aigua. 
- Separació i reciclatge dels residus, compostatge de residus verds, ús d'envasos 

retornables, si no són reciclables. 
- Informació al client sobre les accions i incentivació a participar-hi. 
- Capacitació del personal en l'execució d'aquestes accions. 
- Recerca de proveïdors locals o tan a prop com sigui possible per reduir els viatges pel 

transport dels béns. 
- Valorització dels productes locals. 
- Encoratjar als clients a visitar als productors o artesans locals. 
- Valoració dels actius mediambientals, immobiliaris, culturals i econòmics del territori. 
- Fomentar la descoberta. 
- Oportunitats per excursions (a peu, amb bicicleta o a cavall). 
- Exclusió de qualsevol paquet o promoció dels esports de motor. 

 
 
Hôtels au Naturel gaudeix de la marca de qualitat dels parcs “Accueil du”, en la mateixa línia 
que els productes alimentaris gaudeixen de “Produit du” o els artesans “Savoir-faire du”. 
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WANDER HOTELS (Alemanya, Àustria, Suïssa i Itàlia)  
www.wanderhotels.com 
 
 
Wander Hotels és una xarxa de 72 hotels familiars especialitzats en senderisme i activitats de 
natura a la muntanya. Tenen presència a Alemanya, Àustria, Suïssa i Itàlia. 
 
Tots els hotels ofereixen setmanalment diverses propostes de rutes de senderisme, amb 
diferents nivells de dificultat. Part de la seva oferta està dissenyada especialment per 
famílies.  
 
Criteris de qualitat 
 
Pel que fa a la qualitat, els establiments Wander Hotels es comprometen a complir els 
següents 10 principis:  
 

1. Donar una atenció personalitzada enmig de paisatges impressionants. 
2. Oferir guies experts en senderisme. 
3. Disposar de programes setmanals de rutes de senderisme o de passejades. 
4. Disposar d’espais d’informació pel senderista. 
5. Proveir del servei de trasllat en taxi o bus per iniciar una ruta de senderisme. 
6. Servei de lloguer d’equipament especialitzat. 
7. Servei de botiga d’equipament i d’aliments energètics. 
8. Disposar d’un espai on relaxar-se (sauna, bany de vapor, massatges...). 
9. Cuina amb productes locals, plats típics, integrals i per vegetarians. 
10. Compromís a protegir la natura i l’entorn. 
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KINDER HOTELS (majoritàriament a Àustria) 

www.kinderhotels.com  
 
 
Es tracta de 33 hotels situats als Alps que sota la marca Kinder Hotels ofereixen els seus 
productes especialitzats en famílies. La majoria dels hotels es troben a Àustria, però també 
n’hi ha al sud del Tirol, Bavària i a Croàcia. 
 
Entre les característiques específiques destinades a les famílies, i en especial as nens, s’hi 
inclouen: 
 

- Un entorn magnífic i lliure de contaminació. 
- Activitats a la natura, com alimentar animals de granja o remar als llacs per als més 

petits, o fer ràfting o BTT per les pistes de muntanya per als més grans. 
- Hotels totalment preparats per acollir als nens, amb cura de nens gratis, zones de joc 

segures i menús especials per a nens. 
- Alimentació saludable, amb la majoria dels aliments d'origen ecològic i a l’estiu 

provinent de les granges locals. 
- Els nadons són benvinguts: s’ofereix tot l'equipament que un nadó necessita, com 

pitets, cadires altes, cotxets, escalfadors de biberons i microones.  
- En alguns hotels hi ha spas i centres de benestar on poder relaxar-se. 
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BETT + BIKE (Alemanya) 

www.bettundbike.de 
 
 
Potenciada per l’Associació Alemanya de Ciclistes (ADFC), Bett und Bike (es tradueix per “llit i 
bici”) és una acreditació que identifica aquells allotjaments que incorporen serveis 
especialment dissenyats per satisfer les necessitats dels ciclistes.  
 
Actualment existeixen a Alemanya més de 5.300 establiments adherits, entre hotels, 
pensions, albergs, càmpings i cases rurals, tots adaptats a les necessitats particulars dels 
turistes amb bicicleta. 
 
Els criteris que han de complir les empreses d’allotjament per adherir-s’hi són: 
 
CRITERIS MÍNIMS: 
 

- Els ciclistes poden allotjar-se per una nit només, si ells volen. 

- Disposar d’un espai tancat on poder guardar les bicicletes, a ser possible en una 

planta baixa. 

- Disposar d’un espai on poder assecar la roba i l’equipament. 

- Tenir provisions per l’esmorzar dels ciclistes: fruita, muesli i aliments integrals. 

- Mostrar o oferir mapes de les rutes en bicicleta de la regió, i també horaris del 

transport públic 

- Disposar d’un kit de reparació, amb les eines i elements més importants 

- Disposar de l’adreça, horaris i telèfon del taller de reparació de bicicletes més proper. 

 
ALTRES RECOMANACIONS: 
 

- Per aquells que volen començar o acabar el seu viatge, se’ls ha de proporcionar 

informació sobre com fer-ho amb mitjans de transport respectuosos amb el medi 

ambient, com el bus o el tren. 

- Realitzar el transport dels clients, si és necessari. 

- Subministrament de mapes i descripcions de rutes ciclistes locals i regionals. 

- Disposar d’un estoc propi de bicicletes de qualitat per llogar. 

- Oferir el servei de transport d’equipatge des del darrer o cap al proper allotjament. 

- Servei de reserva d’allotjament per la propera nit a un allotjament que també 

consideri les necessitats dels ciclistes. 

- Subministrament de peces de recanvi importants, si és necessari per acord amb la 

botiga de reparació més propera. 

- Llista d’altres establiments de la zona que són respectuosos amb els ciclistes. 

- Dinar pícnic per emportar. 

- Llibre de visites que contingui experiències dels ciclo-turistes a la zona. 
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Pallars Jussà – Fitxa RANDO ACCUEIL 

 

 

� RANDO ACCUEIL 

www.rando-accueil.com  
 
En aquesta fitxa detallem quins són els criteris d’adhesió dels allotjaments per formar part 
de la xarxa Rando Accueil. Els establiments han de contemplar els següents aspectes: 
 
 
I. INFORMACIÓ I BENVINGUDA DELS CLIENTS 

 
1. Informació preliminar 

a. Atenció telefònica: El nom de l’establiment ha de ser sistemàticament 
comunicat als clients, tant en conversa com en el contestador automàtic. 

b. Naturalesa de la informació: La persona en contacte amb els clients ha de ser 
capaç de donar la següent informació bàsica tant per telèfon com per correu 
electrònic:  
- El funcionament de l’establiment: informació sobre els horaris i períodes 

d’obertura, preus, condicions de pagament... 
- Activitats relacionades amb la pràctica de senderisme i d’activitats de 

natura: principals rutes a peu a prop de l’establiment, llocs on les activitats 
es duen a terme, condicions de la pràctica (ubicació, necessitat 
d’equipament, necessitat de supervisió, preu orientatiu de les activitats...) 

- El potencial turístic del territori: emplaçaments “notables”, llocs per visitar 
(museus, jardins...), esdeveniments... 

- Accés a les instal·lacions: en cas que l’accés a l’establiment presenti 
condicions particulars, com neu o transport amb vaixell... 

c. Temps de resposta: en cas de peticions per escrit, l’establiment es compromet 
a respondre ràpidament, preferentment en 24h, i amb un màxim de 48h. 

d. Confirmació de la reserva: En cas d’una reserva (telèfon, correu postal o e-
mail), l’establiment pren les mesures necessàries per enviar una confirmació 
detallada per escrit sobre les condicions de la reserva abans de 48h. 

e. Solucions de manteniment: En cas que l’establiment estigui complet, 
l’establiment ha de proporcionar altres adreces d’allotjaments als voltants 
(sense limitar-ho a allotjaments de la xarxa).  

 
2. Acollida del client 

a. Accés a les instal·lacions: l’establiment ha de disposar d’un mapa detallat bé a 
internet o bé en suport paper. L’establiment s'identifica per les seves 
coordenades GPS (que s'esmenta en el lloc web Rando Accueil). 

b. Espai d’acollida: ben identificat, suficientment gran segons les dimensions de 
l’establiment, que permeti rebre als clients en un ambient agradable. 

c. Instal·lació dels clients: s’ha de fer en les millors condicions d’acollida. En cas 
d’haver d’esperar, s’ha de preveure la recollida de maletes, consells sobre una 
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possible passejada o visita, proporcionar un punt d’informació de 
senderisme... 

d. Presentació a l’establiment: acordar l’hora d’arribada dels clients per rebre’ls. 
e. Mostra d’informacions pràctiques: Actualitzades i en un lloc visible. Es 

recomana tenir-los en diversos idiomes si es tenen clients estrangers. 
f. Disposicions en cas d’absència durant l’arribada dels clients: si és possible, fer 

que els aculli una altra persona; si no, tenir preparada tota la informació que 
puguin necessitar. 

g. Disposicions en cas d’arribada tardana dels clients: preparar l’arribada i la 
instal·lació dels clients a l’establiment (il·luminació, calefacció...). 

 
 
II. DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC D’ACTIVITATS DE SENDERISME, DE NATURA I DE 

DESCOBERTA 
 
1. Informació i assessorament 

L’establiment ha de disposar d’una o més persones “referents” disponibles, que 
puguin donar assessorament als clients en matèria d’activitats de senderisme i 
d’altres activitats de descoberta. 
La persona en càrrec d’assessorar ha de ser capaç d’informar sobre: 

- el les activitats des de o properes a l’establiment 
 

a. Passejades i caminades des de o properes a l’establiment: l’establiment ha de 

precisar la seva situació en relació als grans itineraris de passejades a peu, 
amb bicicleta, a cavall, amb BTT, amb esquís... (distància, modalitats d’accés 
en cas que sigui necessari des de l’establiment a l’itinerari...). 
L’establiment ha de proposar com a mínim:  

- Passejades de proximitat a peu: partint de l’allotjament o com a màxim a 
15 minuts en cotxe: un mínim de 4 propostes (un passeig d’1h30m o 2h, 
dues passejades de mig dia, una passejada de dia sencer) 

- Rutes de proximitat amb bicicleta: partint de l’allotjament o com a màxim 
a 15 minuts en cotxe (a no ser que la situació no permeti desenvolupar 
una oferta en bicicleta): un mínim de 3 propostes (dues rutes de mig dia, 
una ruta de dia sencer) 

Els establiments Rando Accueil estan treballant en proposar idees de 

passejades accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. 
Les passejades i rutes s’han de presentar en un suport personalitzat (fitxes, 
carnet de ruta) on s’especifiqui com a mínim:  
- per les passejades: com s’hi arriba, rutes, durada, dificultat, interès 

turístic, consells pràctics. 
- per les excursions de senderisme: rutes, distància, dificultat, descripció 

dels allotjaments, interès turístic. 
 

b. El territori i la cultura: els establiments Rando Accueil han de proporcionar 
informació i consells per facilitar la descoberta del territori i de la seva 
cultura. 
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A mode d’exemple, poden fer descobrir i aconsellar als clients sobre els 
següents temes: 
- patrimoni construït: el típic o destacable de la zona 
- patrimoni natural: espais naturals amb un interès particular 
- productes del territori i de la gastronomia local: menús de l’establiment, 

productors i mercats locals, restaurants de la zona... 
- oficis relacionats amb la zona: viticultors, pescadors, miners... 
- artesania local: artesans local que siguin reconeguts en el territori 

(ganiveteria, ceràmica, vidre...) 
- arts escèniques: espectacles que siguin expressió del territori: música, 

cant, dansa, teatre, contes...  
- esports i jocs tradicionals 

Aquesta informació ha d’estar disponible en suport paper (guies, revistes, 
publicacions...) i/o suport informàtic (internet, dvd...), actualitzada i 
classificada per temàtiques. 
 

c. Activitats esportives i d’oci: Els establiments han de presentar activitats 
organitzades per ells mateixos o per tercers: 
- activitats esportives de proximitat o aquelles més allunyades que tinguin 

un interès particular (eqüestres, nàutiques, escalada...) 
- altres activitats d’oci de proximitat o aquelles més allunyades que tinguin 

un interès particular (activitats manuals, artístiques, culturals...) 
 
 
 

2. Organització de productes 
L’establiment ha de ser capaç de proposar activitats organitzades per ells 
mateixos o per tercers: 
a. Productes en paquets: estades temàtiques; estades especials relacionades 

amb activitats culturals o esportives pròximes a l’establiment; excursions 
itinerants; estades “sense cotxe”. 

b. Lloguer o préstec d’equipament: relacionat amb activitats de natura i de 
descoberta practicables als voltants (bicis, raquetes de neu, binoculars, GPS...) 

c. Acompanyament a les passejades i excursions: l’establiment ha de tenir un 
equip de persones (propi o de tercers) que puguin acompanyar i guiar (sota 
reserva) als clients que ho sol·licitin. 

 
 

III. SERVEIS I PRESTACIONS 
 

Que es proporcionen dins l’establiment o per uns tercers. 
 
1. Alimentació – restauració 

 

Fórmula sopar: almenys els establiments han de proporcionar almenys una de les 

fórmules següents: 
- sopar preparat per l’establiment o per un tercer 
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- sopar preparat per un tercer 

- reserva d’una taula a un tercer, a una distància màxima d’1 km (o més 
llarga en cas que les condicions de transport puguin siguin organitzades 
per l’establiment) 

- posar a disposició una cuina de gestió lliure; en aquest cas l’establiment 
ha d’indicar les possibilitats d’avituallament properes (distància, horaris 
d’obertura, tipus de productes...)  
 

Fórmula esmorzar: almenys els establiments han de proporcionar almenys una 

de les fórmules següents: 
- esmorzar preparat per l’establiment 

- esmorzar preparat per un tercer 

- posar a disposició una cuina de gestió lliure: en aquest cas l’establiment 
ha d’indicar les possibilitats d’avituallament properes (distància, horaris 
d’obertura, tipus de productes...)  
 

Fórmula pícnic: almenys els establiments han de proporcionar almenys una de les 

fórmules següents: 
- pícnic preparat per l’establiment 

- pícnic preparat per un tercer 

 
2. Transport 

L’establiment ha de satisfer (ell mateix o per tercers) les següents prestacions, 

que poden tenir un càrrec addicional:  
- Transport de clients: Prèvia sol·licitud, l’establiment prendrà les mesures 

necessàries per complir amb el transport de clients des del seu lloc 
d'arribada (estació, aeroport ...) a l'allotjament, i a d’aquí al seu lloc de 
sortida. Aquest servei pot ser proporcionat pel propi establiment o per un 
tercer. Aquest servei ha de ser proporcionat com a mínim per qualsevol 
distància inferior a 30 km. 

- Transport d’equipatge: L'establiment ha d’assegurar, sota reserva, (ell 
mateix o un tercer), el transport d'equipatge fins a l’allotjament alternatiu 
en el cas del senderisme itinerant. 
 

3. Consigna 
L'establiment pot ser requerit per guardar el material o els efectes personals 

dels seus clients durant diversos dies. Ha de disposar d’un lloc segur per a aquest 
propòsit. Ha de prendre totes les garanties per satisfer el servei en les millors 
condicions 
 

 
IV. EQUIPAMENTS 

 
1. Allotjaments “sòlids” 

Es refereix a: albergs, cases rurals, cases d'hostes, habitacions d'hostes, hotels, 
centres d’activitats amb allotjament, centres de vacances, els pobles de vacances 
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i cases mòbils... Alguns tipus d'instal·lacions han de complir pel que fa a 
equipament certs criteris normatius.  
No obstant això, els establiments Rando Accueil han de complir amb les següents 
característiques mínimes: 

a. Cuina: 
- Cuina col·lectiva: regulació vigent 
- Cuina en gestió lliure, anomenada “office”: obligatòria si no hi ha 

restauració a l’allotjament o a les proximitats (veure capítol III) 
b. Menjador: Ha d’estar equipat suficientment (taules, cadires...) en 

relació a la mida de l’establiment; moblat i decorat de manera 
acollidora, càlida, còmoda i agradable. 

c. Habitacions: Cada llit ha d’estar equipat amb un mínim de somier i 
matalàs, funda de matalàs i llençol, coixí, manta i cobrellit o edredó, 
una tauleta i una llum individual. Amb independència del nombre de 
llits (màxim de 6 per habitació), s’ha de preservar la intimitat.  

d. Banys: a ser possible, dins l’habitació, i sinó al mateix edifici i de fàcil 
accés.  

 
2. Allotjaments “a l’aire lliure” 

Es refereix a: càmpings, tipis, iurtes.. 
a. Localització: Espaiosos i que respectin la tranquil·litat i intimitat de 

cada unitat. 
b. Cuina: obligatòria si no hi ha restauració a l’allotjament o a les 

proximitats (veure capítol III) 
c. Zona de menjador: pot estar integrat a la cuina; ha d’estar cobert (dur 

o de lona) i il·luminat; equipat amb taules i cadires, o bancs. 
d. Banys: completament equipats i fiables; amb aigua calenta suficient en 

casos de màxima ocupació. 
 
 
V. LA PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS 
 
Les diferents àrees de l’establiment (menjador, habitacions, espais per activitats...) 

s'organitzen i "s'articulen" entre sí per facilitar una bona convivència entre els diferents 

usuaris. Aquests acords faciliten la usabilitat i el descans dels clients. 

 
1. Espai d’informació Rando Accueil 

L’establiment ha de disposar d’un espai d’informació relacionat amb la seva 
grandària (un lloc en una sala en els petits establiments, sales reservades en el 
cas dels de grans dimensions). 
L'espai d’informació ha de tenir materials clarament identificats i actualitzats (per 
exemple prestatgeries, fitxers, panells...) on s’informi sobre les passejades, 
excursions i activitats possibles, des de o a prop de la propietat. 
Un o més mapes han de localitzar l'oferta en relació a la situació de l'establiment 
(en paper o format electrònic). 
 

2. Espai tècnic relacionat amb les activitats 
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Una o més habitacions han d’estar moblades i equipades per facilitar la pràctica 

de les activitats de natura i senderisme. 

a. L’armari: situat en un lloc (espai o pati tancat amb clau), ha de 
permetre emmagatzemar el material en funció de les activitats 
practicades a la proximitat (prestatges, lleixes o ganxos per bicicletes, 
porta selles, lleixes pels esquís...). 
Ha d’estar moblat i amb l’equipament necessari per al manteniment i 
la reparació de materials relacionats amb les activitats realitzades. 

b. Un espai per la roba: La pràctica d'activitats de natura i de descoberta 
requereix més o menys, depenent del període i la naturalesa de les 
activitats, la facilitació d’espais per al rentat i assecat dels efectes 
personals. 
L'establiment ha de tenir una habitació amb almenys una pica per 
rentar i un lloc ben ventilat (o, si és possible, una sala climatitzada) per 
facilitar l'assecat. 
Es recomana que la institució disposa d'una rentadora i assecadora. 
La disponibilitat d'aquest material pot tenir un preu. 

c. Un vestidor equipat: no és necessari que sigui independent de l’espai 
per la roba; ha de permetre que els clients es canviïn de roba, sabtes... 

d. Disposicions específiques: 
- Per BTT: L’allotjament ha de disposar d’un espai de neteja que 

inclogui com a mínim una sortida d’aigua amb mànega de jardí, un 
raspall o esponja, i un sistema d’evacuació d’aigües residuals. 
L’allotjament ha de disposar d’un kit de reparació BTT sota 
demanda, que inclogui almenys una bomba, eines per desmuntar 
els pneumàtics, pegats, cola, tela, oli, greix. Tenir les dades de 
contacte d’un professional. 

 
3. Espais per relaxar-se: biblioteca, terrassa envidrada, pati, balcó... 

Aquests espais fomenten els moments d'intercanvi entre els clients. Han d’estar 
moblats i equipats per al descans i la relaxació. 
 

4. Aparcament 
Aparcament o garatge, permet l'estacionament de vehicles en el lloc o dins d'una 
distància raonable de l'hotel. Ha de deixar clares les condicions d’aparcament 
pels clients (obert, tancat, vigilat, de pagament...). 
 

5. Valorització dels espais 
 
VI. POLÍTICA MEDIAMBIENTAL 
VII. TREBALL EN XARXA 
VIII. PROMOCIÓ – COMUNICACIÓ 
IX. POLÍTICA DE QUALITAT 



 

1 
Pallars Jussà – Documentació revisada de la GENERALITAT – Desembre 2011 

Pallars Jussà – Documentació revisada de la GENERALITAT 

En aquesta secció hi incloem tres documents elaborats per la Generalitat de Catalunya que 
estan plenament relacionats amb el patrimoni tangible i intangible del Pallars Jussà. 
 
Índex 
 
- AIXÒ ÉS CATALUNYA. Guia del patrimoni arquitectònic (2ª edició - 2009) ........................ 1 
- ATLES DEL TURISME A CATALUNYA. Mapa nacional dels recursos turístics intangibles .... 3 
- 116 ICONES TURÍSTIQUES DE CATALUNYA ......................................................................... 5 
 
 
 

� AIXÒ ÉS CATALUNYA. Guia del patrimoni arquitectònic (2ª edició - 2009)1 

 
Aquesta guia del patrimoni arquitectònic català comprèn els monuments catalans amb 
declaració d'interès artístic, obres de reconegut valor i els principals museus ordenats per 
municipis. Els elements arquitectònics que destaca del Pallars Jussà són: 
 

� Abella de la Conca:  
- l’església parroquial romànica de Sant Esteve 

 
� Castell de Mur:  

- el castell de Guàrdia 
- el castell de Mur 
- l’església de Santa Maria de Mur 

 
� Isona i Conca Dellà:  

- les restes de les muralles de l’antiga ciutat romana d’Aeso 
- el castell de Llordà 
- el castell d’Orcau 
- l’església romànica de Santa Maria de Covet: en destaca la porta esculpida, les 

arquivoltes i el timpà 
 

� La Pobla de Segur:  
- l’església parroquial de la Mare de Déu de la Ribera 
- edificis modernistes: Casa Mauri, el Molí de l’Oli 
- la Casa del Comú dels Particulars 
- l’església romànica de Sant Pere de les Maleses 

 
� Salàs de Pallars: 

- l’antic recinte fortificat 
- l'església parroquial de la Mare de Déu del Coll 

                                           
1 Més informació a http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/turisme/aixoescatalunya/index.html  
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- l'absis romànic de l’antiga església parroquial de Sant Pere 
 

� Talarn: 
- la torre ovalada i la torre rodona de l’antic castell 
- les restes de la muralla medieval 
- l'església parroquial de Sant Martí, en destaca l’orgue barroc 
- la Casa del Baró d’Eroles 
- l’antiga font de Caps 

 
� La Torre de Cabdella: 

- l’església parroquial de Sant Martí de la Torre de Cabdella 
- l'església parroquial romànica de Sant Vicenç 
- l'església de Sant Julià d'Espui 
- el Museu Hidroelèctric de Capdella 

� Tremp: 
- les tres torres rodones de l’antiga muralla 
- l'església canonical o col·legiata de Santa Maria de Tremp, en destaca la 

imatge gòtica de fusta policromada coneguda com a Santa Maria de 
Valldeflors 

- l’antic Hospital de Pobres 
- la casa de la ciutat 
- la Casa del Baró d'Abella 
- el poble de Palau de Noguera 
- la vila de Vilamitjana de la Conca 
- l'església parroquial de Sant Serni, a Suterranya 

 
Finalment, en el capítol de rutes aconsellables a través de l'art català, destaca el Pallars Jussà 
en una de les rutes de l’art romànic, concretament la que va de la Vall d’Aran a Lleida 
passant pel Pallars i la Ribagorça.  
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� ATLES DEL TURISME A CATALUNYA. Mapa nacional dels recursos turístics intangibles 

 
En el Mapa Nacional dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya

2 s’identifiquen fins a 40 
elements del patrimoni històrico-cultural de Catalunya com a recursos potencialment 
turístics. S’hi recullen els llocs i esdeveniments històrics succeïts a Catalunya que tenen 
transcendència des d'una perspectiva europea i universal. 
 
El mapa conté quaranta fitxes, en cadascuna de les quals s’hi analitzen les possibilitats 
d’aportar valor turístic a certs aspectes històrics, com poden ser la bruixeria o el 
bandolerisme, o els escenaris de les guerres que ha patit el país. 
 
Aquest Pla dels recursos intangibles de Catalunya s’ha creat a partir dels següents criteris:  

a. La singularitat i originalitat del recurs;  
b. La importància i significació del recurs; 
c. La seva notorietat, representativitat i el seu reconeixement popular; i  
d. Les potencialitats d’explotació turística del recurs  

 
Diversos elements del Pallars Jussà apareixen en quatre de les quaranta fitxes identificades: 
 

� Fitxa LA CATALUNYA ROMANA: L'arribada de Roma suposa la ordenació territorial 

centralitzada del territori de la futura Catalunya. Aquesta estructuració del territori té 

com a conseqüència visible l' aparició de grans nuclis urbans, així com la redistribució 

de la població existent en aquests nous espais. D'aquesta manera, el territori queda 

integrat, mitjançant les ciutats i les vies de comunicació, en l'esquema administratiu 

global establert pel poder romà al llarg de les seves possessions mediterrànies. A més, 

la posició estratègica en el nord-est peninsular afavoreix que la relació d'aquests 

indrets amb Roma sigui fluida, facilitant el desenvolupament econòmic i cultural de 

les poblacions ibèriques de la zona i el seu pas cap a la romanització. 

Del Pallars Jussà hi apareix Isona, de la qual se n’explica els orígens (durant els s. II al 

IV d. C. deu haver tingut certa importància estratègica per les autoritats romanes ja 

que va ser emmurallada i va gaudir de l'estatut de municipium), els elements 

tangibles existents (muralla, torre de defensa i làpides romanes) i els equipaments i 

recursos (Museu de la Conca Dellà, visites guiades, programa pedagògic). 

 
� Fitxa FERROCARRIL: Per a Catalunya, el ferrocarril va ser motor de desenvolupament 

socioeconòmic i es va convertir en el mitjà de transport terrestre més important de la 

segona meitat del segle XIX i primer terç del XX. El Principat fou pioner en la 

instal·lació del ferrocarril a la Península Ibèrica i aquest caràcter pioner està molt 

lligat amb el procés de la industrialització catalana i el caràcter emprenedor de la 

burgesia catalana. El ferrocarril va oferir als productes del sector primari la 

possibilitat d'accedir als grans mercats de manera ràpida, la qual cosa incentivà el 

desenvolupament econòmic i social de zones com la plana de Lleida, la de Vic o de 

ports com el de l'Ametlla de Mar. També, gràcies al ferrocarril s'interconnectaren 

territoris catalans que fins al moment s'havien mantingut força aïllats per la dificultat 

d'accedir-hi (les Terres de l'Ebre o el Pirineu). 

                                           
2 Disponible a www.gencat.cat/diue/doc/doc_36886208_1.pdf  
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Del Pallars Jussà en destaca la línia Lleida – la Pobla de Segur, que en un principi 
havia d'enllaçar amb França. 
 

� Fitxa CATALUNYA ACADÈMICA: L'Observatori Astronòmic del Montsec (OAdM), 

situat en el terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, junt amb el Centre 

d'Observació de l'Univers (COU) són un projecte de primer ordre científic de finals del 

segle XX que permet, gràcies al funcionament robotitzat del telescopi, la cerca de 

planetes extra-solars, d'objectes del sistema solar, d'estrelles variables i analitzar les 

últimes fases d'evolució estel·lar, les supernoves, les noves, així com l'anàlisi de les 

contrapartides òptiques de fonts eruptives de raigs gamma. 

Juntament amb l’Observatori de l'Ebre i l’Observatori Fabra, són tres centres de 

referència d'investigació científica amb lligams amb la comunitat científica nacional 

internacional acollint investigadors i facilitant les seves recerques a la ciència. 

 
� Fitxa ELECTRICITAT I APROFITAMENT DE L'AIGUA: L'aigua ha estat un dels motors de 

l'economia del país tant pels regadius (canals i sèquies) com per la producció 

d'energia elèctrica (embassaments i centrals hidroelèctriques). La història del domini 

de l'aigua es remunta a l'antiguitat, quan s'estructura un sistema d'abastament 

d'aigua, amb la construcció d'aqüeductes, canonades i clavegueres. Els elements 

susceptibles de formar part del turisme actualment són aquells relacionats amb la 

domesticació de l'aigua, vital per la història de Catalunya al possibilitar 

l'aprofitament al màxim dels recursos hidràulics i superar així els dèficits energètics. 
En destaca els pantans de Sant Antoni i de Terradets i els estanys de Cabdella. 
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� 116 ICONES TURÍSTIQUES DE CATALUNYA3  

 
 
L’Agència Catalana de Turisme el 2010 ha presentat un recull dels referents icònics que 
millor representen i singularitzen Catalunya des de la perspectiva turística, amb l’objectiu de 
disposar d’una eina que identifiqui els trets diferencials de l’oferta turística catalana.  
 
Sota el nom 116 icones turístiques de Catalunya hi trobem tot un univers d’elements i 
significats del patrimoni cultural, natural i social de Catalunya en sentit ampli, tant tangible 
com intangible. 
 
El Pallars Jussà hi té la seva presència amb els següents elements: 
 

- Icona ELS PIRINEUS: hi destaca el Parc Nacional d’Aigüestortes. 
 

- Icona LES PINTURES RUPESTRES DEL COGUL: s’hi mencionen els jaciments 
fòssils de dinosaures, com el Parc Cretaci del Museu de la Conca Dellà a 
Isona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
3 Disponible per descàrrega a 
http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/turisme/icones/116icones/arxius/Files/116icones.pdf  
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Pallars Jussà – Guies de viatge relacionades 

 
Aquest és un recull d’algunes guies de viatge rellevants per sortides de senderisme, des 
d’específiques amb itineraris la comarca fins a guies genèriques de l’Estat. 
També hi hem afegit algunes publicacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
Índex: 
EL PALLARS JUSSÀ A PEU. 15 recorreguts fascinants per la comarca ........................................ 1 

EXCURSIONS ESCOLLIDES PEL PREPIRINEU. Caminant des de sol ixent cap a sol ponent ......... 2 

XARXA CATALANA DE SENDERS I DE RUTES TEMÀTIQUES ........................................................ 2 

EXCURSIONS PER LA RUTA DEL TREN DELS LLACS. Sortides a peu i amb BTT resseguint el 
ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur .................................................................................... 3 

RUTAS DE ECOTURISMO POR ESPAÑA ....................................................................................... 4 

SENDERISMO EN ESPAÑA ........................................................................................................... 4 

COL·LECCIÓ GUIES TURÍSTIQUES de Catalunya (Generalitat de Catalunya) .............................. 5 

 
 

EL PALLARS JUSSÀ A PEU. 15 recorreguts fascinants per la comarca 

(Cossetània Edicions, 2002) 
 
En aquesta guia, escrita per Jordi Creus i Josep Ramon Gasa, tots dos nascuts a Tremp, hi 
trobem quinze itineraris per fer a peu centrats en diversos punts d’interès de la comarca, 
distribuïts des del punt de vista geogràfic i per la varietat. 
 
Els 15 recorreguts descrits són: 
 

1. El Carrilet. La vall Fosca a vol d’ocell. 
2. El coll d’oli. Una talaia sobre la Vall de Manyanet. 
3. La casa encantada. El megàlit fantàstic. 
4. El Pont del Diable. Una caminada infernal. 
5. Sant Pere de les Maleses. El regust ancestral. 
6. El conjunt troglodític de Sorta. La muntanya foradada. 
7. El Roc de Pessonada. El gran escalirot. 
8. Santa Engràcia. Un vaixell sobre la Conca. 
9.  Sant Pere Màrtir. Una nova manera de veure Salàs. 
10. El castell d’Orcau. Caminant sobre el pantà de Sant Antoni. 
11. El Foradot d’Abella. Els capricis de la natura. 
12. El castell de Mur. Una ruta històrica. 
13. El castell de Toló. A l’ombra de la serra de la Campaneta. 
14. El congost de Mont-rebei. Viatge al cor d’un gran espectacle. 
15. El Forat del Gel. Caminant pel Montsec més feréstec. 
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EXCURSIONS ESCOLLIDES PEL PREPIRINEU. Caminant des de sol ixent cap a sol ponent 

(Cossetània Edicions, 2003) 
 
En aquesta guia hi apareixen 15 itineraris d’excursions pel Prepirineu. Els següents passen 
pel Pallars Jussà: 
 

- Excursió per la balma de Bansa i pujada fins a Montadó (Noguera i Pallars Jussà)  
- Travessada pel Montsec oriental, passant per Rúbies i la Portella Blanca 

- Els camins del congost de Mont-rebei (Noguera i Pallars Jussà) 
- Circuit, ascendint al Pui de Lleràs, al Pallars Jussà (subcomarca de la Terreta) 
- Circuit per la serra de Sant Gervàs, des del sud-oest (Pallars Jussà i Alta Ribagorça) 

 
 
 
 
 
 
 

XARXA CATALANA DE SENDERS I DE RUTES TEMÀTIQUES  

(Associació Catalana de Senderisme. 2ª edició 2010) 
 
La guia descriu els senders de gran recorregut que passen per Catalunya, alguns dels senders 
de petit recorregut i també diverses de les anomenades rutes temàtiques. 
 
GR (senders de gran recorregut) 
Els GR que passen pel Pallars Jussà són: 

- GR 1: Empúries – el Pont de Montanyana 
- GR 11: Hondarribia – Cap de Creus  

 
PR (senders de petit recorregut) 
Cap dels PR que surten a la guia són al Pallars Jussà 
 
Rutes temàtiques 
Tot i que no passin pel Pallars Jussà, creiem és important mencionar-les totes: 

- Ruta de la pau: pels punts més significatius de la Batalla de l’Ebre. 
- Ruta del meridià verd: recorregut que segueix tant a prop com sigui possible la línia 

vertical que descriu l’anomenat Meridià de Paris. 
- Ruta Matagalls – Montserrat. 

- Ruta Verdaguer: pels indrets més significatius en la vida de mossèn Cinto. 
- Ruta dels segadors: recorregut històric dels segadors de Gòsol cap a la Cerdanya. 
- Ruta del Maquis: punts relacionats amb les activitats del Maquis en l’època de la 

postguerra, a les comarques del Berguedà i Bages. 
- Ruta de les colònies tèxtils: recorregut al llarg d’un tram del Llobregat que enllaça 

antigues colònies tèxtils. 
- Ruta d’en Serrallonga: pels llocs on es movia el bandoler Serrallonga. 
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- Ruta del Carrasclet: pels indrets més freqüentats pel “Carrasclet”, Pere Joan Barceló, 
definit com l’últim guerriller català. 

- Ruta del Císter: enllaça els monestirs de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les 
Monges. 

- Ronda Codinenca: per Sant Feliu de Codines. 
- Camí dels bons homes: recorregut transpirinenc que discorre entre Catalunya i 

l’Arieja a França. 
- Ruta de les vint ermites romàniques: pel nord del Bages i sud del Berguedà. 
- Carros de foc: itinerari circular que enllaça els nou refugis del Parc Nacional 

d’Aigüestortes. 
- Cavalls de vent: enllaça vuit refugis al Parc Natural del Cadí-Moixeró. 
- La porta del cel: enllaça cinc refugis al Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
- Estels del sud: enllaça quatre refugis del Parc Natural dels Ports. 
- Ruta dels estanys amagats: enllaça vuit refugis a l’Alta Cerdanya i Andorra. 
- Ruta Els tres Monts: uneix el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. 
- Sender de la Via Augusta: la Via Augusta dels romans. 
- Camí de Sant Jaume de Compostel·la 

 

 
 
 
 
 
 
 

EXCURSIONS PER LA RUTA DEL TREN DELS LLACS. Sortides a peu i amb BTT resseguint el 

ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur  

(Pagès editors, 2010) 
 
Dóna detalls de múltiples rutes que es poden fer relacionades amb el Tren dels Llacs. 
Per una banda els autors han dissenyat una ruta que permet enllaçar les diferents estacions 
del Tren dels Llacs de forma lineal, i per altra banda també mostren diversos itineraris que es 
poden realitzar des de cada una de les estacions de ferrocarril. 
 
Hi trobem moltes rutes a peu i alguna ruta amb BTT. 
De les rutes a peu, 47 pàgines estan dedicades a diferents rutes pel Pallars Jussà, mentre que 
de les rutes amb BTT són 3 pàgines més. 
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RUTAS DE ECOTURISMO POR ESPAÑA 

(El País Aguilar, 2007) 
 
Aquesta guia presenta propostes d’ecoturisme en base a tres categories:  

 
- Fauna: observació d’aus a l’estret de Gibraltar i a les Medes, cabres munteses a 

Sierra Nevada, linxs a Huelva, flamencs a Málaga, llops a la Sierra de la Culebra, 
orques a Tarifa, cérvols a Sierra de Cazorla... 
 

- Flora: el Palmeral d’Elx, els Alcornocales a Cádiz, la vall d’Ordesa, el bosc d’Irati a 
Navarra, el bosc de Munielos a Astúries... 
 

- Geologia: la costa dels dinosaures a Astúries, la ciutat encantada de Conca, paisatge 
glacial a la vall de Pineta a Osca... 

 
Cap de les propostes es troba al Pirineu català, i només les illes Medes apareixen com a ruta 
aconsellada a Catalunya. 
Altres rutes aconsellades pel Pirineu són: 

- Osca: la vall d’Ordesa 
- Osca: el paisatge glacial de la vall de la Pineta 
- Navarra: el bosc d’Irati 

 
 
 
 
 
 

SENDERISMO EN ESPAÑA 

(Lonely Planet, 2003) 
 
Aquesta guia ofereix consells i propostes per fer senderisme a l’Estat Espanyol. 
El Pallars Jussà no hi surt directament mencionat, però sí que hi apareix el Parc Nacional 
d’Aigüestortes, al qual dediquen 7 pàgines. 
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COL·LECCIÓ GUIES TURÍSTIQUES de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 

 
De les diferents guies turístiques de Catalunya publicades per diversos organismes de 
turisme de la Generalitat, en destaquem dues per la seva relació amb el senderisme i amb 
les possibilitats de la comarca: 
 

- Pirineu Comtal: un viatge pel naixement de Catalunya (2010) 
Dedica 5 pàgines al comtat del Pallars Jussà. Disponible a: 
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/01%20-
%20Informacio%20Departamental/01%20-
%20Departament/Publicacions/Turisme/Documents/Arxius/doc_13244289_1.pdf  
 

- Camí Sant Jaume 
S’han publicat diverses guies del Camí de Sant Jaume segons els trams que 
incorporen. En aquest cas el Pallars Jussà no hi apareix en cap d’elles. 
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Pallars Jussà – Revistes relacionades 

 
Aquest és un recull de revistes temàtiques on hi apareixen diferents propostes, tant de 
turisme en general com més específiques. 
 
Índex: 
PÀNXING PIRINEUS ..................................................................................................................... 1 

EL MUNDO DE LOS PIRINEOS ..................................................................................................... 2 

DESCOBRIR CATALUNYA ............................................................................................................. 2 

VIAJAR......................................................................................................................................... 3 

 
 

PÀNXING PIRINEUS 

www.panxing.cat  
 
Les revistes Pànxing són de distribució gratuïta i destinada tant a turistes com a residents, 
oferint informació de proximitat tant pels residents com pels turistes, en temes com el 
turisme, la cultura, l’oci... de les comarques on en troba present. Actualment hi ha quatre 
zones: 
- Pànxing Pirineus  22.000 exemplars per tirada  Semestral 
- Pànxing Maresme  27.000 exemplars per tirada  Mensual 
- Pànxing Cerdanya  18.000 exemplars   Mensual 
- Pànxing Berguedà  18.000 exemplars   Mensual 
 
A més de la distribució en paper, la pàgina web està constantment actualitzada i s’hi pot 
descarregar gratuïtament el contingut de les revistes. 
En relació als continguts del Pallars jussà que apareixen a la web, en la secció indrets, en 
destaquem: 
 
- Caminades hivernals pel Pallars Jussà 

http://www.panxing.net/reportatges/indrets/pallars-jussa-i-pallars-sobira/item/219-
caminades-hivernals-pel-pallars-juss%C3%A0  
 

- El tren dels Llacs, els llacs del tren 
www.panxing.net/reportatges/indrets/pallars-jussa-i-pallars-sobira/item/201-el-tren-
dels-llacs-els-llacs-del-tren  
 

- Les platges del Pallars Jussà 
http://www.panxing.net/reportatges/indrets/pallars-jussa-i-pallars-sobira/item/116-les-
platges-del-pallars-juss%C3%A0  

 
Pel que fa a les edicions en paper, cadascuna de les revistes Pànxing Pirineus incorpora un 
apartat sobre el Pallars Jussà. A nivell de mostra: 
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- Pànxing Pirineus n. 17: “Senderisme al Pallars Jussà, camina i emociona’t”, 3 pàgines. 
- Pànxing Pirineus n. 16: “La Xarxa d'Espais de Memòria aplega les petjades de la nostra 

història recent”, 5 pàgines compartides amb el Sobirà i la Cerdanya. 
- Pànxing Pirineus n. 15: “El tren dels Llacts, els llacs del tren”, 14 pàgines compartides 

amb La Noguera. 
- Pànxing Pirineus n. 14: “Caminades hivernals pel Pallars Jussà”, 4 pàgines. 
 
 
 
 

EL MUNDO DE LOS PIRINEOS 

www.elmundodelospirineos.com  
 
Es tracta d’una de les revistes referents sobre els Pirineus. 
Editada des del 1998, té una periodicitat bimestral, amb una revista cada dos mesos. També 
publiquen edicions especials anuals. Per exemple el 2011 tracta sobre “Gran travesía 

pirenaica - La alta ruta”. 
 
Al contingut s’hi inclou propostes de diferents rutes, algunes d’elles específiques per 
famílies, altres més enfocades a la cultura i altres a la naturalesa. 
 
 
 

DESCOBRIR CATALUNYA 

www.descobrir.cat  
 
És una de les revistes referents del turisme a Catalunya. Inclou articles sobre diferents tipus 
de rutes a destinacions de tot el país, també una agenda d’activitats relacionada amb el 
turisme i propostes d’allotjaments i altres empreses turístiques. 
A la versió online també s’hi poden consultar, amb limitacions, els continguts. 
 
Pel que fa a la presència del Pallars Jussà a la revista, trobem múltiples referències. Per posar 
algun exemple: 
 
- Els sabors del Pallars, creadors artesanals d’alta muntanya (n. 132, maig 2009) 
- Pirineu perdut: viatge als racons on no passa el temps (n.113, octubre 2007)  
- Conca de Tremp, la sentinella del Pirineu (n.108, abril 2007) 
- Vall Fosca, el Pirineu com mai l’has vist (n.86, abril 2005) 
- Les entranyes de Terradets http://www.descobrir.cat/ca/fitxa-ruta.php?IDR=28  
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VIAJAR 

http://www.revistaviajar.es/  
 
En aquesta revista especialitzada en viatges també hi trobem la presència del Pallars Jussà 
en diferents dels articles. 
A mode d’exemple, aquí tenim una mostra: 

 
- Castillos de frontera en los Pirineos 

http://www.revistaviajar.es/destinos/europa/espana/cataluna/lleida/castillos-de-
frontera-en-los-pirineos  

 
- Guía práctica de la comarca de Pallars Jussà. Inclou informació sobre què visitar 

(esglésies romàniques, el Tren dels Llacs, les botigues museu de Salàs i la cova dels 
muricecs), on menjar i on dormir. També llista les webs de turisme de la comarca i 
d’alguns ajuntaments, així com els horaris del castell de Mur i de Jordà. 
http://www.revistaviajar.es/destinos/europa/espana/cataluna/lleida/guia-practica-de-
la-comarca-de-pallars-jussa 
 

- Lleida celebra el 25 aniversario de la llegada del rafting a España. Tot i que l’article es 
centra principalment en el Sobirà, també menciona el Jussà. 
http://www.revistaviajar.es/en-la-revista/lleida-celebra-el-25-aniversario-de-la-llegada-
del-rafting-a-espana  
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Pallars Jussà – Resum del PLA ESTRATÈGIC DE SENDERISME 
DE L’ALT PIRINEU I ARAN (Desembre 2006) 

 
INTRODUCCIÓ 
 
 
El senderisme entès com una activitat i un producte turístic. 
 
Emmarcar el senderisme en el sector turístic vol dir, primer de tot, fer-ho en una activitat 
econòmica amb capacitat per generar negoci. Això requereix integrar i coordinar una 
infraestructura (senders) amb uns serveis (allotjament, restauració, empreses d’activitat, 
comerç, etc.), i no d’una manera aleatòria o a l’atzar sinó d’una manera intencionada i amb 
voluntat de gestió. 
Perquè aquesta activitat, a més d’emmarcar-se en el sector turístic, sigui competitiva com a 
activitat econòmica caldrà complir uns requisits: 
 

1. Satisfer les necessitats de la demanda. 
2. Satisfer les expectatives de la demanda. 
3. Aconseguir un volum de negoci suficient per fer sustentable la pròpia activitat 

econòmica. 
 
Necessitats i Expectatives de la demanda 
 
Si recorrem a les poques investigacions que existeixen a casa nostra i a altres investigacions 
portades a terme en països estrangers es poden confirmar les hipòtesis sobre les que se 
sustentarà aquest pla estratègic: 
 

1. LA DEMANDA: El client de senderisme a més de ser cada dia més nombrós, és també 
més divers. El turisme de senderisme acull des de persones que durant les seves 
vacances aprofiten per caminar i fer passejades a persones que l’activitat de caminar 
és el motiu principal de les seves vacances, dels viatges individuals als viatges amb 
grup, utilitzant agències de viatge o programant-se un mateix les vacances, de 
persones que caminen soles a persones que ho fan en grup, amb la família, amb la 
parella o amb els amics, de persones que volen caminar una estona a persones que 
caminaran una mitjana de 8 hores diàries mentre durin les seves vacances. Així 
continuaríem fins a l’infinit la descripció de perfils de senderistes i de segments i 
subsegments turístics. 
Un itinerari de dues hores, només respon a una ínfima part d’aquesta demanda. És 
per tant necessari cercar una formula que permeti donar resposta a un ventall més 
ampli de la demanda.. 
 

2. LES EXPECTATIVES. Els estudis demostren que les expectatives d’una persona quan 
emprèn una activitat o un viatge de senderisme no tan sols fan referència a 
paràmetres directament vinculats a l’activitat (durada, desnivell, esforç, etc.), sinó 
també a factors com el paisatge, el clima, la cultura i també l’accessibilitat. La 
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senyalització o la interpretació intervenen en la creació, i per tant en la satisfacció –o 
no- d’aquestes expectatives. 

 
 
Dels dos model actuals de gestió de senders, el Model basat en Itineraris i el Model basat en 
una Xarxa de Camins senyalitzats, els darrer model és el que més condicions disposa per: 

1) emmarcar el senderisme com una activitat turística, 
2) satisfer les necessitats i expectatives de la demanda, i 
3) actuar com a suport al desenvolupament i consolidació d’un volum de negoci 

suficient per fer sustentable i rendible l’activitat econòmica. 
 
Camins senyalitzats en xarxa 
 
Es marquen una selecció de camins, sobre el qual es dissenyaran els itineraris. 
Tot i que existeixen diferents criteris que prioritzen la selecció d’uns camins per sobre 
d’altres, els criteris a tenir en compte són: 
 
1) Interès o atractiu del camí per al trànsit no motoritzat i de lleure: camí rural no 
pavimentat, camí tradicional destinat al trànsit no motoritzat, camí històric, etc. 
2) Connexió del camí amb recursos naturals, culturals, paisatgístics, integració paisatgística, 
etc. 
3) Connexió del camí amb serveis turístics: allotjaments, restaurants, transports públics, etc. 
4) Connexió del camí amb equipaments: museus, centres d’interpretació, aparcaments, 
transport públic, etc. 
5) Coherència funcional de la xarxa: titularitat pública, cobertura territorial (xarxa 
jerarquitzada articulada partint de nodes emissors de demanda endògena i exògena, 
oportunitats d’intermodalitat, etc.). 
 
L’operativitat de la xarxa requereix d’una correcta senyalització direccional (vertical), a fi que 
l’usuari pugui triar el seu recorregut al si de la xarxa, i una senyalització de seguiment 
(horitzontal), que confirmi a l’usuari que roman dins d’aquesta. 
 
Una vegada seleccionats els camins i efectuada la senyalització, al responsable de la xarxa li 
caldrà mantenir en bon estat la infraestructura (els camins) i l’equipament (la senyalització), 
mentre la resta d’entitats (empreses, àrees de turisme, guies, museus, etc.) podran elaborar 
i recomanar itineraris o recorreguts. 
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DIAGNOSI PALLARS JUSSÀ 
 
TURISME 
 
Infraestructura turística o de serveis: 

- comparant amb la mitja de la marca turística a la qual pertany la comarca, Pirineu-
Prepirineu, observem com es tracta d’una comarca amb poca capacitat d’allotjament, 
especialment pel que fa càmpings i places hoteleres. També el nombre de places de 
turisme rural és inferior a la mitja de la marca, però en menorproporció. 

- la major part de les places d’allotjament hoteler són de baixa categoria 
- La major oferta de places hoteleres es concentra a Tremp (30% de les places), a la 

Torre de Capdella,  i a la Pobla de Segur 
- dels 14 municipis que formen la comarca, només tres han desenvolupat 

infraestructura de serveis turístic 
 
Visitants:  

- L’estacionalitat hi és molt marcada: el mes d’agost és quan s’enregistra un major 
nombre de consultes a les oficines de turisme, seguit a una distància considerable del 
mes de juliol i setembre. També augmenten les consultes durant les vacances de 
setmana santa. 

- Al contrari del que passa en altres comarques de la mateixa marca turística, durant 
els mesos d’hivern el nombre de consultes és molt baix, i no augmenten ni tan sols 
durant les vacances de Nadal. 

 
 
SENDERISME: principals agents promotors 
 

- CONSELL COMARCAL: Camins del Jussà es defineix com un projecte de recuperació 
dels camins antics de ferradura i altres camins històrics i tradicionals de la comarca 
del Pallars Jussà. Per a promocionar aquestes rutes s’editen fulletons de cadascuna 
d’elles en català, castellà, anglès i francès. Aquests es distribueixen a les diferents 
oficines de turisme i hotels i establiments de turisme rural de la comarca. 
En aquests fulletons es distingeixen tres tipus de dificultat de recorregut: 

o nivell 1: passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultat. 4 rutes. 
o nivell 2: caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 

14kms de llargada ni els 500m de desnivell. 7 rutes. 
o nivell 3: excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major 

desnivell o amb alguna dificultat concreta. 3 rutes. 
 

- VIES VERDES: A la Vall Fosca hi ha un tram de 5km. que antigament recorria un tren 
entre l’Estany Gento i Espui, que està inclòs en el Programa Vías Verdes. S’hi indica 
“Transitable sin señalización ni mantenimiento, con posibles problemas de 
discontinuidad. Dificultad de recorrido: Media”. 
El Patronat de Turisme de la Vall Fosca, però, no està conforme amb la inclusió 
d’aquest tram de via en el Programa Vías Verdes, ni amb el seu futur condicionament 
i senyalització. És per això que aquest ens està impulsant la seva exclusió del 
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programa, per tal de fer un carrilet turístic que vagi de l’Estany a Gento aprofitant les 
antigues vies. 

 
- AJUNTAMENT DE TREMP: Camins de la Terreta: La Terreta és un espai natural de 

8.000 Ha. que es troba al municipi de Tremp. Aquest territori pertany a l’ajuntament 
de Tremp i a diversos particulars i està gestionat en conveni amb la Fundació Territori 
i Paisatge. D’aquestes hectàrees, 600 pertanyen a l’espai PEIN de la Vall Alta de 
Serradell. Els camins de la Terreta són camins històrics (molts d’ells de ferradura) que 
connectaven diferents nuclis de població.  
Del manteniment d’aquests camins se’n responsabilitza i se’n fa càrrec l’ajuntament. 
Alguns dels camins senyalitzats a la Terreta són: 

1. Pas del Portús. Itinerari lineal de 2 hores de durada (2x2) i de dificultat mitja 
pensat per fer a peu. Permet realitzar una excursió per conèixer la Serra de 
Sant Gervàs. 

2. El Pui de Lleràs. Itinerari lineal de 2,5 hores de durada (2,5x2) de poca 
dificultat. 

3. Sapeira- Font de la Torre del Senyor. 
4. Sender de la Terreta. Itinerari circular de 9kms. Es preveu la seva realització 

en 2,5h i compta amb un desnivell de 300m. 
Tots els camins de la Terreta estan senyalitzats amb un punt groc com a senyalització 
horitzontal. 

 
- FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE: L’espai natural del Congost de Mont-rebei té una 

extensió de gairebé 600 Ha. la Fundació hi ha senyalitzat 4 itineraris. 
 

- PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES: Els itineraris del Parc que transcorren pel Pallars 
Jussà són: 

o La Canal de Pigolo. Itinerari lineal de dificultat baixa, un desnivell de 390m i 1h 
30m de durada. 

o La vall de l’estany Tort. Itinerari lineal de dificultat moderada, desnivell de 
220m i 2h 15m de durada. 

o Camí de l’estany de Saburó. Itinerari lineal de dificultat moderada, desnivell 
de 390m i durada aproximada de 2h. 

o El camí de Rus. Itinerari lineal de dificultat moderada, desnivell de 450m i 3h 
30m de durada. 

o El camí del carrilet. Itinerari lineal de dificultat baixa, desnivell de 50m i 1h 
30m de durada. 

 
- FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA (FEEC): Per aquesta 

comarca hi passen el GR-1 o Sender Transversal i el GR11-20. També el sender local 
Ruta dels Voltors 

 
 
APROFITAMENT TURÍSTIC DELS SENDERS 
 
Perfil majoritari dels visitants del Pallars Jussà 

- Procedència: Barcelona i àrea metropolitana.  
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- Composició dels grups: famílies. Les famílies i els grups d’amics, són, segons els 
empresaris de la comarca, les dues tipologies de grups majoritaris. 

- Afluència: molt estacional. La major part dels visitants es concentren durant els 
mesos d’agost, juliol i setembre, a més de la Setmana Santa. 

 
 
 
Anàlisi de l’aprofitament turístic dels senders al Pallars Jussà 
Podem dir que des del punt de vista de producte les possibilitats que ofereix aquesta 
comarca per fer senderisme són gairebé de manera exclusiva la realització d’itineraris. 
La major part es localitzen al terme municipal de Tremp i a la Vall Fosca. Els agents 
proveïdors són diversos: d’una banda hi ha ajuntaments (el de Tremp i Torre de Capdella) i 
de l’altra la Fundació Territori i Paisatge. En ambdues poblacions l’oferta d’allotjament és 
considerable si tenim en compte la poca oferta general existent a la comarca. 
 
En general podem dir que es tracta de propostes lineals o circulars amb una durada que es 
està al voltant de les 2 hores. Això determina que es tracta de propostes destinades a un 
públic que desitja fer una passejada o una excursió durant la seva estada a la comarca. 
 
Els MOTIUS que fan que actualment el senderisme actuï com oferta complementària són: 
 

1) CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA: És difícil que un públic de mitja i/o llarga distància 
motivat pel senderisme (motiu principal del viatge) es desplaci a una destinació que 
proposa “ofertes” de dues hores caminant. 
 

2) ATRACTIU: Moltes de les propostes són d’anada i tornada pel mateix recorregut. 
Aquest fet redueix considerablement l’atractiu que pugui tenir l’itinerari. 
 

3) GESTIÓ: A la comarca, cada itinerari té la seva pròpia senyalització i característiques 
específiques. Això fa que es percebi com a propostes independents. A més no 
existeix cap fulletó on es recullin totes les ofertes que s’ofereixen. 

 
Totes aquestes condicions fan que el senderisme es posicioni a la comarca, tant des del punt 
de vista de l’oferta com de la demanda, només com una oferta complementària, a la vegada 
que condiciona i minimitzen l’atractiu del territori per a la captació de nous clients. 
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ESTRATÈGIES A SEGUIR 
 
... Una vegada seleccionats els camins i efectuada la senyalització, al responsable de la xarxa 
li caldrà mantenir en bon estat la infraestructura (els camins) i l’equipament (la 
senyalització), mentre la resta d’entitats (empreses, àrees de turisme, guies, museus, etc.) 
podran elaborar i recomanar itineraris o recorreguts. Tal i com s’esdevé amb una xarxa de 
carreteres, aquests itineraris no cal senyalitzar-los sobre el terreny amb una senyalització 
específica, sinó que pot bastar un planell, un prospecte o un tríptic explicatiu... 
 
La creació d’un itinerari no té a veure només amb marcar una ruta, la importància és molt 
elevada i sol anar acompanyada d’un treball acurat d’interpretació i valorització, a més de 
disposar d’equipaments propis (museus, centres d’interpretació, etc.). 
 
Estratègia 1: Organitzar la gestió del senderisme 

- Consensuar l’adopció d’un únic model de gestió dels senders 
- Determinar i consensuar la organització, les competències i procediments per a la 

gestió del senderisme a l’Alt Pirineu i Aran 
 
Estratègia 2: Crear la xarxa de camins senyalitzats per a l’activitat pedestre a l’Alt Pirineu i 
Aran 

- Completar els inventaris de camins existents. Pla d’actuació de camins. Incorporar els 
camins inventariats a l’Inventari municipal de béns. Ordenança de camins municipal. 

- Inventari de recursos. Inventari d’equipaments. Inventari de serveis. 
- Elaboració del mapa de mobilitat. Pla d’Actuació de Camins. 
- Estratègia per a la creació de la xarxa de camins senyalitzats per a l’activitat pedestre.  
- Execució de la xarxa 

 
Estratègia 3: Creació, promoció i comercialització de productes 

- Sensibilització 
- Formació 
- Creació de productes: Creació de prod. /itineraris, autoritzant el seu marcatge. 

Creació de prod. /itineraris, sense marcatge. 
- Pla de Màrketing del Senderisme 

 
Estratègia 4: Dotar de competitivitat la destinació turística 

- Millorar la competitivitat de l’allotjament  
- Vetllar per l’atractiu i ordenació del territori 

 
 
Tot i la formació tant del sector públic com del sector privat sí que serà necessari dinamitzar 
aquests perquè tinguin una actitud activa i confeccionin els seus propis productes i habilitin 
els instruments necessaris per a comunicar-los. 
Altres productes susceptibles de ser creats van des de jocs per a la mainada, propostes 
culturals i lúdiques tant des del sector públic com privat, per un o diversos dies d’estada, 
itineraris tematitzats (ornitològics, de fauna, geologia, etc.) 
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Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc 

del Projecte “Treball a les 7 comarques” i cofinançada pel Fons Social Europeu.” 
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Turespaña 

www.spain.info 

 

Si es selecciona la província de Lleida (opció que s’engloba a l’apartat “Ven”) 

apareix un llista de Destins Turístics entre els quals hi apareixen La Pobla de Segur 

i Tremp.  

 

Com a propostes de viatge en destaquen tres: Recórrer la Lleida més natural en un 

tren d’època, Esports d’Aventura a Lleida i Castells de Catalunya: edificis amb 

molta vida. En la primera proposta la ciutat d’arribada és La Pobla de Segur, la 

segona és general sobre el tipus d’activitats esportives que es poden fer a la zona, 

quedant absent la nostra comarca en la tercera proposta.  

 

 

http://www.spain.info/es/reportajes/recorrer_la_lleida_mas_natural_en_un_tren_d

e_epoca.html 

 

En les altres pestanyes (“Conoce”, “Disfruta”, “Saborea”, “Vive”) el Pallars Jussà no 

hi és fàcilment visible. Caldrà una cerca específica de llocs o activitats.  
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Turisme de Catalunya 

www.catalunya.com  

 

L’opció Marca Pirineus apareix fàcilment visible a la portada del web. Un cop s’obre 

la pàgina de la opció Pirineus el Pallars Jussà apareix amb una presència limitada a 

una comarca de transició cap a la Catalunya Central i se’n destaca Tremp i el seu 

patrimoni (“Què veure-hi”).  

 

A “Què fer-hi” s’hi destaquen atractius com l’únic Parc Nacional de Catalunya 

(Aigüestortes), amb La vall Fosca com a pòrtic d’entrada a la part sud del Parc 

Nacional, inclou que comprèn un seguit de petits pobles que conserven tot el seu 

encant tradicional; o els esports d’aventura on podria prendre força el Pallars Jussà 

però queda eclipsat per la comarca veïna (el Pallars Sobirà), en especial per la 

pràctica d’esports en aigües braves. 

 

No obstant, si al web de Turisme de Catalunya es fa una cerca per municipis es pot 

accedir a més informació de cada un d’ells, destacant els recursos més rellevants, 

suggeriments de tot tipus (també gastronòmics) i fins i tot com arribar-hi.  
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VISIT PIRINEUS (Turisme de Catalunya) 

www.visitpirineus.com  

 

Aquesta és la pàgina de Turisme de Catalunya per la marca Pirineus. 

 

A la secció d’ofertes hi apareix un recull de la guia “300 propostes per al teu lleure“ 

(editada per Turisme de Catalunya) on es llisten activitats per gaudir de la natura, 

el patrimoni, l'esport i la cultura als Pirineus. 

 

Al Pallars Jussà n’hi apareixen 4: 

  

- ESPORTS D'AVENTURA: Gaudeix de la natura en 4x4, organitzat per Rutas 

4x4 Ignasi, de Tremp. 

 

- L'ART I LA HISTÒRIA: El Modernisme a La Pobla de Segur, organitzat per 

l’oficina de turisme de la Pobla. 

 

- RUTES I ITINERARIS: La vila de Tremp, organitzat per l’Ajuntament de 

Tremp. 

 
- RUTES I ITINERARIS: Els llacs dels Pirineus en telefèric, organitzat pel 

Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca. 
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Turisme de Lleida 

www.lleidatur.com 

 

De les consultades és aquesta la millor opció on trobar propostes, activitats i 

informació completa sobre la zona. Al ser una web de la província caldrà buscar les 

activitats concretes de la comarca del Pallars Jussà, però és un portal molt atractiu, 

útil i complet que contempla tots els aspectes que poden interessar al visitant: des 

de l’específic patrimoni jueu al popular esquí.  

 

A la pestanya “Què fer” es desplega un complet llistat d’opcions que inclouen: en 

família, esports, rutes, cultura, gastronomia, natura, salut, turisme ornitològic, 

agroindustrial, rural i accessible.  

 

A l’apartat de famílies, escapades curtes, hi ha una proposta dedicada al Pallars 

Jussà que inclou la Vall Fosca i la Ruta de la Via Verda.  

http://www.lleidatur.com/turisme/quefer/enfamilia/escapadescurtes.aspx  
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Pallars Jussà 

www.pallarsjussa.net  

 

És el web on trobar la més completa informació sobre activitats i possibilitats que 

ofereix la comarca, oferint informació sobre totes les empreses i links als seus 

webs, fent molt accessible al visitant la gran quantitat d’informació disponible.  

 

Del web cal destacar informació inexistent a altres portals com és l’intangible: les 

festes, costums i tradicions. En són exemples la baixada de falles: la Pobla de 

Segur (17 de juny); el descens dels raiers: la Pobla de Segur (primer diumenge de 

juliol); o les fires: la Fira del codony, Fira de la Tardor de Salàs, entre d’altres.  

 

A l’apartat “Descàrrega de Fulletons” cal destacar Més, una revista amb informació 

completa sobre la comarca (paisatge, històrica, cultura, patrimoni... però també 

esports, activitats i empreses). La majoria de documents que es poden descarregar 

són pdfs escanejats de publicacions, no fulletons digitals.  
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Ajuntaments dels 14 municipis de la comarca del Pallars Jussà 

 

Formalment la majoria de les webs municipals de la comarca segueixen el mateix 

esquema i imatge.  

 

Abella de la Conca 

http://abellaconca.ddl.net/ 

Als apartats “Llocs d’interès” i “Informació turística” es poden trobar quatre 

recursos arquitectònics locals i la ruta el Pont de Bóixols, amb un link al web 

comarcal.  

 

Castell de Mur 

http://castellmur.ddl.net/ 

Hi té una presència destacada el Castell i la Col�legiata de Mur, així com un parell 

de restes de torres medievals i aplecs festius locals, mentre en activitats de lleure 

es destaquen dues empreses: Grimpada i H2O Esports.  

 

Conca de Dalt 

http://concadalt.ddl.net/  

Hi destaquen els espais naturals (PEIN) de Boumort, Pessonada i Carreu. Per més 

informació sobre la reserva natural de Boumort hi ha un link a www.lleidatur.com .  

El portal convida al gaudi de la natura, les rutes culturals i el patrimoni 

arquitectònic, i participar en activitats nàutiques i de muntanya, però sense oferir 

excursions o propostes concretes o links a empreses que n’organitzin. 

 

Gavet de la Conca 

http://gavet.ddl.net/ 

La informació turística és poc extensa però proposa tres rutes per fer en bicicleta o 

a peu, i aporta links a www.lleidatur.com i el web comarcal.  

 

Isona i Conca Dellà 

www.isona.cat 

Proposa tres rutes a nivell turístic que formen part del Camins Jussà, amb la 

mateixa informació i informació descarregable que es troba al web municipal.  

 

Llimiana 

http://llimiana.ddl.net/ 
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Aquest petit municipi compta amb dues webs dedicades a ell. Nosaltres hem 

treballat amb la municipal.  

A l’apartat serveis turístics proposa quatre coves interessants, la paret de les 

Bruixes on practicar escalada, i patrimoni romànic, entre d’altres.  

 

La Pobla de Segur 

www.pobladesegur.cat 

Web amb una imatge diferent a la majoria de les consultades, més enfocada al 

turisme i informació ben estructurada i localitzable. Hi destaca un museu on 

descobrir el licor local, la ratafia.  

 

Salàs de Pallars 

http://salas.ddl.net/ 

Una web clara i organitzada du al visitant a “Cultura i turisme” fins a les diferents 

possibilitats i recursos que amaga el municipi. Entre les activitats que un pot 

practicar destaquen les aquàtiques a l’embassament de Sant Antoni, on provar 

l’esquí nàutic, el wakeboard o el patinet, entre d’altres. Com a tret diferencial dels 

municipis veïns Salàs de Pallars ofereix, entre les activitats com ara el senderisme o 

les rutes en BTT, l’opció de la caça del senglar, que té lloc un cop a l’any i està 

gestionada per una societat local.  

 

Sant Esteve de la Sarga 

http://santesteve.ddl.net/ 

Els servis turístics són, en aquest portal, menys nombrosos que en d’altres. 

Destaquen tan sols dues rutes a fer en bicicleta que formen part dels Camins del 

Jussà: el Montsec d’Ares i el Congost de Mont-Rebei.  

És, d’altra banda, un portal poc actualitzat i amb poca activitat.  

 

Sarroca de Bellera 

http://sarrocabellera.ddl.net/ 

El Dolmen de la Casa Encantada i els llacs de Manyanet són les dues rutes que 

destaquen entre els serveis turístics de la zona. Com ens havíem trobat en algun 

altre web local passa que el link a una pàgina de la Generalitat on trobar més 

informació no s’obre. Hi ha però, en els dos casos, l’opció de descarregar-se la ruta 

tant en català com en castellà.  

 

 



 

Pallars Jussà – cerca de productes en webs turístiques. Preparació reunió 30 novembre. 

Senterada 

www.senterada.cat  

Aquest portal és l’oficial de l’Ajuntament municipal però ofereix poca informació 

turística i de difícil accés. Finalment es pot arribar a trobar dues rutes (a peu i en 

4x4 dels Camins del Jussà).  

En canvi, el portal www.senterada.com, és un extens portal independent amb tot 

tipus d’informació que inclou rutes, opcions com pesca, esquí, gastronomia o 

buscar bolets.  

 

Talarn 

www.talarn.cat 

Destaca a la portada unes visites guiades d’estiu (visita medieval + celler 

restaurant). Aquest aspecte es destaca com a positiu ja que altra informació 

turística queda amagada darrera un “Serveis d’interès” i un igualment desapercebut 

“Allotjaments, oci...” que finalment dóna les dades de contacte d’alguna empresa 

d’activitats (com Acció Ponent) o restaurants locals.  

 

La Torre de Capdella 

www.torredecapdella.org 

Des de la mateixa portada es convida al visitant al web del Patronat de la Vall 

Fosca, atractiu principal de la zona. Tot i que s’hi trobi també una referència al 

museu i al telefèric de la Vall Fosca, és aquest un portal municipal enfocat als 

assumptes locals no turístics.  

 

Tremp  

www.ajuntamentdetremp.cat 

A la portada hi trobem un baner que porta a la Ruta del Vi. Seguint una difícil ruta 

que passa per “Municipi” i “Visita’ns” s’arriba a informació referent a gastronomia, 

llocs d’interès o l’espai la Terreta (www.ajuntamentdetremp.cat/terreta), des d’on 

trobar rutes, excursions, artesanies o hotels i restaurants.  
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Altres webs d’interès 

 

La Vall Fosca: www.vallfosca.net 

Ruta del Vi: www.rutadelvidelleida.com  

Els raiers: www.elsraiers.cat  

Cases rurals a Catalunya: www.ruralverd.cat 

Esports d’aventura a Catalunya: www.esportsdaventura.cat  

 

 

Algunes empreses d’activitats 

 

• Intrepid Paintball: www.intrepidpaintball.com 

• Autoaventures 4x4 (Torre de Capdella) 

• Benitours (Tremp)  

• Acció Ponent: www.accioponent.cat (Talarn)  

• Yeti Emotions: www.yetiemotions.com (Pobla de Segur) 

• Rutas 4x4 Ignasi: www.rutas4x4ignasi.com (Tremp) 

• The Busseing Pallars: www.busseing.com (Tremp) 

• H2O Sports: www.h2osports.cat (Tremp) 

• Pirineu emoció: www.pirineuemocio.com (La Pobla de Segur). Entre d’altres 

servis d’informació i assessorament, disposen de paquets de cap de setmana 

per descobrir la zona.  

• Centre BTT Pallars Jussà: la informació sobre l’empresa es troba al portal de 

Turisme de Catalunya (La Pobla de Segur) 

• Grimpada: www.grimpada.org   
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Taula resum  

 

A continuació dibuixem un quadre amb les principals activitats o propostes que es poden trobar a la zona a mode de resum del que 

hem estat veient més amunt. Les dues columnes amb la informació dels municipis o on es pot trobar no són completes per 

l’extensió i repetició d’informació que significaria, sinó els exemples que s’han considerat més rellevants.  

 

Proposta o activitat Municipis Apareix a 

Esports d’aventura 

aquàtics 

Ràfting La Pobla de Segur Turespaña, web comarcal, 

empreses.  

Caiac Embassament de Terradets, Tremp  Turespaña, empreses com 

H2O.  

Esquí nàutic Embassament Terradets, Talarn, 

Tremp 

www.h2osports.cat , web 

comarcal,  

Wakeboard Embassament de Terradets, Tremp Web comarcal, empreses 

com H2O.  

Flyfish Embassament de Terradets, Tremp Web comarcal, empreses.  

Bus-bob Embassament de Terradets, Tremp Web comarcal, empreses. 

Ultra-tube Tremp 

 

Web comarcal, empreses. 

Piragüisme Embassament de Terradets, Tremp Web comarcal, empreses. 

Oxoon Embassament de Terradets, Tremp Web comarcal, empreses. 

Visita a l’embassament Embassament de Terradets, Tremp Web comarcal, empreses. 
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Busseig d’alçada Llacs, embassaments o rius, Tremp  Web comarcal, empreses 

com busseing.com.  

Esports d’aventura 

de muntanya 

Barranquisme Barranc de Gurb, Bosc de 

Serradell, Llenguadera i Diable.  

Turespaña, webs 

municipals, web comarcal,  

Vies ferrades  Corcà (pantà Canelles)  Webs municipals, 

empreses.  

Esquí  Proximitat a pistes des de la 

comarca.  

Webs municipals, 

empreses.   

Trekking  Comarca.  Webs municipals, 

empreses.  

Escalada  Papa Ponce (Pobla de Segur)  Webs municipals, web 

comarcal, empreses, 

blogs1.  

Ponting  Turespaña, empreses.  

Espeleologia Conca de Dalt (cova de les Llenes) Turespaña, Turisme 

Catalunya, empreses.  

Vols sense motor  Turespaña. 

Altres activitats Sortides en globus Tremp Turespaña. 

Paint-ball Tremp Turespaña, web comarcal. 

Tir amb arc Tremp  Web comarcal.   

Recórrer Lleida en un tren d’època La Pobla de Segur Turespaña.  

                                                 
1
 http://escalatroncs.wordpress.com/category/zona/lleida/pallars-jussa/  
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Rutes culturals Rutes del vi Pobla de Segur Turespaña, 

www.rutadelvidelleida.com  

Rutes a peu o BTT Camins del Jussà Comarca Webs municipals,  

Ruta de la Via Verda El pont de Bóixols (Abella) Lleidatur, viesverdes.com.  

Reserva nacional de 

Boumort 

Brama del cérvol Comarca Webs municipals.  

La Vall Fosca Telefèric  Conca de Dalt Lleidatur.  

4x4  Capdella Web comarcal.  

Trobada de raiers Cada maig  Torre de Capdella Turisme Catalunya.  

Patrimoni romànic Ermita St. Miquel del Pui de la Pobla, antiga església St. Esteve de 

l’Abella, Església de Sant Vicenç de Capdella,  

Webs municipals.  

Patrimoni medieval Vila closa de la Pobla, el Castell d’Abella,  Turisme Catalunya, webs 

municipals.  

Patrimoni 

modernista 

Casa Mauri i Moli d’Oli de St. Josep de la Pobla,  Turisme Catalunya, webs 

municipals.  

Museus Dels raiers de la Pobla, Ecomuseu hidroelèctric de la Vall Fosca, de la 

Conca Dellà i Parc Cretaci, Comarcal de Ciències naturals, les Botigues-

Museu de Salàs de Pallars, etc.  

Turisme Catalunya, web 

comarcal.  

Gastronomia Coca de samfaina Turisme Catalunya,  

Ratafia Turisme Catalunya,  

Intangible Festes, costums i tradicions: el ball del contrapàs Web comarcal 
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Pallars Jussà – Fitxa BRAMA DELS CÉRVOLS  

 
En aquesta fitxa s’identifiquen diversos espais naturals de l’Estat on també es produeix la 
brama dels cérvols. 
L’objectiu és identificar exemples –si és que existeixen- de com es gestionen les visites 
turístiques durant l’època de brama per després aplicar-ho, si s’escau, a la serra de Boumort. 
 
Hi trobem des de propostes d’agències de viatges, a allotjaments, organitzacions ecologistes, 
o inclús associacions d’empreses amb ajuntaments i oficines de turisme per crear rutes i 
posar-les a la venda. 
 
 
 
� PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE, Cáceres  
 
MONFRAGUE VIVO www.monfraguevivo.com 
Es tracta d’una empresa que realitza visites durant la brama del cérvol: “Nuestros guías os 
llevarán a los lugares del Parque Nacional donde más actividad haya, dependiendo del año, 
del horario de la ruta o del momento que vengáis a disfrutar de Monfragüe. Duración: 3 
horas. Época Recomendada: De mediados de septiembre a mediados de octubre. Precio: 30 € 

por persona. Precio Servicio Exclusivo: 180 € (grupo máximo 6 personas por vehículo). 
Salida: 07:00 h y 17:00 h. Hotel Cañada Real, Malpartida de Plasencia. 07:30 h y 17:30 h. 
Hotel Puerta de Monfragüe, junto al Mirador de la Portilla.” 
Detalls ruta: http://www.monfraguevivo.com/images/pdf/pdfberreanueva.pdf  
 
CASA RURAL SARTENILLA http://s216831532.mialojamiento.es/temp/berrea/berrea.htm  
Aquest allotjament rural també organitza visites guiades a la brama: “Ruta 4x4 en Finca La 
Sierra: Recorrido dentro de una finca privada de acceso restringido que nos permitirá acceder 
hasta zonas donde observaremos a los ciervos, con gran proximidad, en plena actividad de 
Berrea y en enclaves de gran belleza paisajística. Incluye un pincho típico en el entorno de la 
Casa Rural la Sierra de Monfragüe. Salida: Villarreal de San Carlos o Malpartida de Plasencia. 
Día: Sábados (Otros días consultar disponibilidad). Horario: Mañanas 8:00h. Tardes: 17:00h. 
Duración: 3 horas. Precio: 32€/pax. Servicio exclusivo: 192€. Incluye: Vehículo 4x4. Guía 

especializado. Material óptico. Pincho típico.” 
 
NOMADERS: http://www.nomaders.com/actividades/ActivityOptions.aspx  
És una agència de viatges que comercialitza excursions per veure la brama. 
 
 
 
� SIERRA DE CAZORLA, Jaén 
 
Serra que ocupa part del Parque Natural de Cazorla, Segura y Villa. En aquesta serra Félix 
Rodríguez de la Fuente va filmar la brama per la sèrie “El hombre y la tierra”. 
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TURISNAT : 
És una agència de viatges que organitza sortides per la brama. Més informació a:  
http://www.turisnat.es/index2.htm Ruta 6 i Ruta especial “La berrea” 
 
TIERRA ADENTRO: Club de turisme i excursions 
Organitza sortides de 3 dies ones combina senderisme, visites a plantacions, allotjament en 
cases rurals, i la brama. Per 230€ per persona inclou: 
“- Transporte ida y vuelta desde Alicante al Cortijo Las Cobachas. 
- Alojamiento en habitación doble con baño. 
- Desayunos de sábado y domingo en la casa rural. 
- Pensión alimenticia en restaurante de Viernes a Domingo, menos sábado noche, que será 
tipo Pic-Nic. 
- Excursión sábado por la mañana al nacimiento del río Segura y ruta senderista. 
- Excursión sábado noche a la Reserva Nacional de Caza para observar la berrea. 
- Excursión domingo por la mañana a la plantación de secuoyas gigantes. 
- Guía acompañante. 
- Seguro de viaje. 
- Seguro de responsabilidad civil. 
Precio socio: 230 € por persona. TODO INCLUIDO. (+ 30 € individual).” 
Més informació a http://www.tierraadentro.es/actividades.html  
 
 
 
� PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, entre Ciudad Real y Toledo 
 
TIERRA DEL FUEGO http://www.tierradefuego.es/Cabaneros-y-la-berrea.html  
Es tracta d’una llibreria de viatges i agència de muntanyisme que organitza un cop a l’any 
sortides d’un dia des de Madrid per veure la brama: “Cabañeros y la berrea. Sábado, 24 / 
Domingo, 25, Septiembre, 2011. Viaje para conocer el Parque Nacional de Cabañeros a 
través de una ruta a pie y un recorrido en vehículo todo terreno, siempre dentro de la 
provincia de Ciudad Real, en el límnite con la de Toledo. Tras el desayuno en Las Ventas con 
Peña Aguilera nos dirigiremos hasta Navas de Estena, donde nos esperarán los guías del 

Parque Nacional para iniciar una de las rutas permitidas dentro de este singular espacio 
protegido: La ruta del Boquerón de Estena. Este itinerario, guiado (de ida y vuelta, 7 km), se 
realiza siguiendo el curso del río Estena atravesando una variada vegetación de ribera (2 
horas). A continuación nos dirigiremos con el autocar al Centro de Visitantes "Casa de 
Palillos", donde nos montaremos (16 h) en los todo terreno con los que nos adentraremos en 
la Raña, uno de los ecosistemas más característicos del Parque. A lo largo de 3 horas 
recorreremos el bosque mediterráneo de encinas, quejigos, alcornoques, robles... y es muy 

habitual observar ciervos, que por estas fechas estarán con la berrea. Hacia las 19,30 h 
iniciaremos el viaje de regreso a Madrid, a donde llegaremos hacia las 22 h.” 
 
CARLOS RECIO http://www.turismocabaneros.com/RutasCabanerosMontesDeToledo.html  
Es tracta d’un guia que organitza visites a la brama dels cérvols. Mitjançant la web també es 
poden reservar cases rurals i tot tipus de visites guiades. 
 
ALL CARAVAN www.allcaravan.es  
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És una empresa de senderisme i rutes que organitza sortides a veure la brama. Més 
informació a http://www.allcaravan.es/index.php/espacios-naturales/programas-castilla-la-
mancha/parque-nacional-de-cabaneros/item/174-cabaneros-press-la-berrea.html  
 
 
 
� PARQUE DE LOS ALCORNOCALES, Cádiz  
 
COMPLEJO TURÍSTICO CASTILLO DE CASTELLAR + TUGASA (Turismo Gaditano S.A.)  
http://www.tugasa.com/eve20110916.php  
Organitzen sortides per veure la brama: “Desde el Castillo de Castellar y acompañado de 

guías podrás observar uno de los grandes espectáculos de la naturaleza: La berrea del ciervo. 
Ya sea a pie, a caballo o en 4x4, estés alojado o no en el Hotel, no dejes de vivir una 
experiencia única que hay que ver al menos una vez en la vida. Del 16 de Septiembre al 2 de 
Octubre, desde el Castillo de Castellar, realizaremos salidas por el Parque Natural de los 
Alcornocales para disfrutar de este acontecimiento. 
Paquete 2 noches: 
    Habitación doble, media pensión, berrea del ciervo a pie. 125,00 € 
    Habitación doble, media pensión, berrea del ciervo a caballo. 145,00€ 
    Habitación doble, media pensión, berrea del ciervo en 4x4. 135,00€ 
Sólo rutas: 
    Ruta a pie para la escucha de la berrea. 20,00 €  
    Ruta a caballo para la escucha de la berrea. 35,00 € 
    Ruta 4x4 (mínimo 4 personas). 20,00 € 
Precios por persona. IVA vigente no incluido.” 
 
 
 
� Diversos espais a ASTÚRIES http://www.desdeasturias.com/berrea-en-asturias/  
 

- CONSEJO DE ALLER: També des del Consejo de Aller, un municipi asturià, s’organitzen 
sortides per veure la brama: “Concejo de Aller, en la montaña central del Principado, 
que desde hace unos años organiza paquetes turísticos para este espectáculo en los 
que colaboran los alojamientos rurales y el propio ayuntamiento. Consisten en un fin 

de semana, de viernes a domingo, con pensión completa y alojamiento además de 

la citada excursión para ver la berrea. Las excursiones se realizan en todoterreno, 
bien desde Collanzo, hacia el Pico Cuetos, o bien hasta La Valencia desde Felechosa. 
Las 5:30 es la hora de levantarse para afrontar una larga e intensa jornada cargada 
de emociones. Llegados a un punto, el vehículo nos abandonará y continuaremos la 
marcha a pie durante unos treinta minutos”. 
 

- PARQUE NATURAL DE SOMIEDO: “Se realiza un corto recorrido a pie para llegar a 
una zona donde es posible una buena observación y escucha de la berrea. La collada 
Pineda es probablemente de las más privilegiadas de Asturias para asistir a este 
espectáculo, pues una gran roca sirve de mirador sobre todo el valle de Orticeda. 
También se puede ver en Perlunes, a unos 6 kilómetros de Pola de Somiedo. Las rutas 

pueden transcurrir desde el amanecer hasta las 2 de la tarde, para grupos 
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reducidos, incluyendo un paseo interpretativo sobre la fauna del parque natural de 
Somiedo. Más info: 609 547 788 y 661 524 378 (NATUR).” 
 

- PARQUE NATURAL DE REDES www.parquenaturalderedes.es: L’associació ambiental 
“Ecos Astures” que organitza sortides de dos dies (una nit) dormint en tenda de 
campanya. http://ecosastures.blogspot.com/ 

 
 
 
� SIERRA DE ALBARRACÍN, Teruel http://turismo.comarcadelasierradealbarracin.es/  
 
En aquesta serra s’han instal·lat hides per l’observació dels cérvols durant la brama: “Los 
aficionados a la fotografía que soliciten la utilización del hide podrán ir acompañados por 
otra persona y deberán permanecer en el recinto desde las 17.00 horas hasta una hora 

después del amanecer, salvo causa justificada. El acceso siempre se realizará a pie para 
evitar molestias a la fauna, y para ello se ha habilitado un aparcamiento en las 
inmediaciones”. 
 
També des d’empreses privades s’organitzen sortides de cap de setmana per gaudir de la 
brama i d’altres activitats. Més informació a:  
http://www.turismosierradealbarracin.com/images/weblog/718.jpg  
http://www.turismosierradealbarracin.com/smartportal.php?zone=smartportal&action=vie
w&codeID=719&categoryID=136  
 
 
 
� PARQUE NATURAL DE HORNACHUELOS, Córdoba 
 
Municipi POSADAS: En aquesta població de Córdoba, mitjançant un acord entre agents 
públics i privats, s’ofereix la possibilitat de gaudir de la brama i allotjar-se en cases rurals 
típiques. 
“Dos casas rurales de la localidad cordobesa de Posadas, el Ayuntamiento de la localidad y 
el Centro de Iniciativas Turísticas de la Vega del Guadalquivir han organizado, con motivo de 
la llegada de la berrea y su puesta en escena por los ciervos del Parque Natural de la Sierra 
de Hornachuelos la Ruta llamada “Sonidos del Bosque”. 
Está programada para el fin de semana del 17 y 18 de septiembre y se podrá ver, y sobre 
todo oír, el sonido gutural que emiten los ciervos macho al enfrentarse entre ellos y llamar la 
atención de las hembras. La ruta se llevará a cabo a última hora de la tarde y comienzo de la 
noche. Se recomienda a los visitantes que lleven prismáticos y ropa oscura. En la cena 

típicamente rural que se ofrecerá a los visitantes a continuación, en el Parque Natural de 
Hornachuelos, se podrán seguir oyendo los sonidos del bosque”. 
Més informació a: 
http://www.dipucordoba.es/la_diputacion/areas_y_delegaciones/area_de_igualdad_y_desa
rrollo_social/delegacion_de_juventud_y_deportes/departamento_de_juventud/art/11048  
http://www.absolutcordoba.com/sonidos-del-bosque-ruta-por-el-parque-natural-de-
hornachuelos-para-conocer-la-berrea-del-ciervo/ 
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ADIT SIERRA MORENA: L’Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra Morena també 
organitza sortides per veure la brama del cérvol. 
Més informació a: http://www.dipucordoba.es/perfiles/jovenes/art/11326  
 
 
 
� SIERRA DE CULEBRA, Zamora www.turismocastillayleon.com  
 
Situada al nord-oest de la província de Zamora, és també una Reserva Nacional de Caça.  
Entre les diferents espècies que hi destaca una de les poblacions més importants de llops de 
tota Europa, a més de cérvols, llúdrigues, cabirols o àguiles marcenques. 
 
No s’han trobat empreses que organitzin visites a la brama. 
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Pallars Jussà – Fitxa CAIAC AL SELLA 

 
� RIBADESELLA, Astúries  
 
En aquesta destinació podem trobar-hi moltes activitats relacionades amb les aigües 
tranquil·les i amb esports com el caiac, el descens de barrancs o altres activitats d’aventura. 
 
Empreses que realitzen activitats amb caiac al Sella: 
 

• Montañas del Norte www.montanasdelnorte.com  
Empresa acreditada amb el segell SICTED, de qualitat a les destinacions. Al 2009, reben el 
premi de Qualitat Turística del Principat d’Astúries com millor empresa de Turisme Actiu. 
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT CAIAC: “El descenso del Sella en canoa es uno de los deportes de 

aventura que se inicia en la localidad de Arriondas, desde el mismo puente que las 

piraguas el día de la competición, y se realiza en un tiempo estimado de tres a cuatro 

horas, contando paradas y descansos. Antes del descenso, un monitor de Montañas del 

Norte imparte un breve cursillo para el manejo de la pala y la canoa y unos consejos de 

seguridad. 

Las canoas son estables y de fácil manejo, con capacidad para una (K-1), dos (K-2) o tres 

plazas (esta última para un niño menor de 12 años). Los grupos impares llevan una canoa 

individual. Una vez finalizado en recorrido, estaremos esperando en nuestra zona de 

desembarque, para desde allí, con la máxima diligencia, realizar el retorno a nuestra 

oficina de origen (Ribadesella o Arriondas) donde se puede hacer uso de nuestros 

vestuarios con agua caliente. 

Los participantes deben traer ropa y calzado de repuesto, sandalias, traje de baño, crema 

solar y toalla.” 
Inclou:  
· Canoa, pala y chaleco. 

· Bidón estanco y bolsa picnic (bocadillo de jamón y queso, chocolatina, fruta y agua). 

· Traje de neopreno y chubasquero (para descensos en condiciones climáticas adversas). 

· Transporte. 

· Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

· Servicio de duchas y vestuarios. 

Preus online: 20€ adults, 14€ nens. 
http://www.montanasdelnorte.com/archivos/File/El%20descenso%20del%20Sella%20en
%20canoa%20se%20inicia%20en%20la%20localidad%20de%20Arriondas.pdf  
 
PAQUETS PE R A ESCOLARS: inclou exemples de paquets de 2 dies (1 nit), 3 dies (2 nits) o 
4 dies (3 nits) amb activitats per a escolars, incloent caiac, espeleologia, senderisme, 
passeig a cavall, visites culturals... Més informació a: 
http://www.montanasdelnorte.com/archivos/File/2012%20escolares/ESCOLARES%2020
12.pdf  
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• Turaventura www.turaventura.com Amb activitats similars que les dos anteriors 

 

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT CAIAC: “El descenso del Sella se desarrolla en un entrono 

maravilloso de exuberante vegetación. Salidas desde Ribadesella todos los días a las 

10,30h 11,30h y las 12,30h de la mañana. La bajada es libre, es decir, podemos parar 

para comer, sacar fotografías y disfrutar del entorno dentro del máximo respeto y 

cuidado hacia la naturaleza. 

A la llegada os recogemos para trasladaros de nuevo a nuestra oficina de Ribadesella, 

donde podréis ducharos y cambiaros. NO ES NECESARIO TENER EXPERIENCIA. 

Duración aproximada: Entre 3 y 4 horas 

Dificultad: MUY FACIL. 

Los participantes deben traer ropa y calzado de repuesto, sandalias, traje de baño, crema 

solar y toalla.” 
Preu: 25€ adults 

 

Altres empreses amb activitats similars són: 

 

• Frontera Verde www.fronteraverde.com  

• Rio Sella www.riosella.com/descensodelsella.htm    

• Astur Aventura http://www.asturaventura.net/  

• Escuela asturiana de piragüismo http://www.ribadesella.com/escuela-asturiana-de-
piraguismo/  

 
 
 
ESDEVENIMENTS ESPECIALS: 
 

• Descens Internacional del Sella  www.descensodelsella.com  
Realitzat el 6 d’agost del 2011, en un tram de 20 km entre Arriondas i Ribadesella, es 
tracta d’una prova oberta a participants espanyols i estrangers amb llicència de 
competició. Es tracta d’un esdeveniment que té els orígens al 1930, i el 1951 ja comptava 
amb competidors estrangers.  
Inclou altres categories: cadets, centenaris i mixtes. 
Organitzat per la Federació Espanyola de Piragüisme i la Federació de Piragüisme del 
Principat d’Astúries. 
Aprofitant el revol del descens internacional del Sella, la setmana posterior s’organitza la 
Setmana Internacional de Piragüisme d’Astúries, amb descensos a la ria de Ribadesella, a 
la ria de Villaviciosa y al riu Cares. 

 
 
 
PÀGINES WEB DE TURISME DE LA ZONA: 
 
http://ribadesella.es Web de turisme de l’ajuntament de Ribadesella 
http://www.ribadesella.com Guia de turisme rutal amb informació d’allotjaments, activitats, 
restaurants... 
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Pallars Jussà – INFORMACIÓ SOBRE CANOE-CAIAC A 
FRANÇA 

A la Federació Francesa d’aquesta activitat hi ha un apartat dedicat a la “randonnée”, 
passejada per rius  www.ffcanoe.asso.fr malgrat que la major part de la plana web està 
adreçada a aspectes de competició de les diverses modalitats: en mar, aigües braves i 
aigües calmes.   
 
Segons un informe de l’any 2000, es comptava amb 800 centres de canoa-caiac a 
França incloent els tres tipus d’activitats.  
 
Els cursos fluvials on tradicionalment hi ha hagut més activitat són el Tarn, el Ardèche 
o la Dordogne així com alguns embassaments com el de Sainte-Croix, al riu Verdon 
(Provença). http://www.provence.guideweb.com/sites/lac-sainte-croix.php 
 
Els centres ofereixen lloguer de material, monitors especialitzats així com transport 
des del lloc d’arribada en el riu fins el punt de partida.  Hi ha activitats per a totes les 
edats i nivells de dificultat, i la major part de les empreses inclouen també altres 
activitats (escalada, BTT, espeleologia, etc.).  
 
A la plana web de turisme de l’Ardèche, trobem la relació d’empreses que ofereixen 
activitats de canoa-caiac http://www.ardeche.com/canoe/index.php , algunes de les 
quals de tipus “aigües vives”. El descens del riu es fa sovint en 2 dies i s’ofereix 
l’allotjament en càmping o fent bivac en les zones habilitades, ja que no és permesa 
l’acampada lliure. Els trajectes que ofereix per exemple l’empresa http://www.abaca-
canoe.com/ són de 4 - 6 - 27 - 32 - 50 i 70 kms. Període, de Pasqua a Octubre. 
 
Una altra empresa http://www.ardeche-canoes-kayaks.com/ ofereix també rutes de 1 i 
2 dies. En el primer cas, hi ha dues opcions, de 24 (5 a 6 hores de rem més les aturades 
que es facin) i 32 kms. (6 a 7 hores més les aturades) i la sortida és aviat al matí (8:30 
aproximadament).   L’opció de 2 dies fa el trajecte total de 32 kms. de forma més 
calmada, la sortida és aproximadament a les 10:30 del matí. 
 
La informació de les activitats i empreses es fa a partir de les planes web dels 
organismes de promoció turística. Des de la plana de la federació no hi ha informació 
al respecte. 
 
Hi ha però, una agrupació de centres de caiac de riu “Rivières de France” www.canoe-
france.com  que agrupa a 15 empreses del sud del país (12 rius, 80 rutes en 800 kms.)  
amb la voluntat de intercanviar experiències, oferir embarcacions d’alta qualitat i 
oferir un segell de qualitat al client.  No hi ha una activitat conjunta sinó que la 
informació s’obté clicant sobre cada un dels centres. La web està traduïda també a 
l’anglès. 
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Una d’elles es troba a la regió de l’Ariège  http://www.canoe-
france.com/ariege/index.html i ofereix 5 opcions de diferents nivells, alguns d’aigües 
braves. Destaca per exemple un de 12 kms. que qualifiquen com “evasion”, un clàssic 
dels Pirineus o un trajecte fàcil de 9 kms. que travessa la població de Tarascon. 
 
En aquesta mateixa regió, veiem força propostes vinculades a descens en aigües 
braves (a Foix, i altres) però veiem que a la població de Saverdun 
http://tourismeariege-saverdun-mazeres.fr/index.php/activites/autour-de-leau 
s’ofereixen descensos de 11 kms. per un club local i de 6 a 10 kms., per un càmping, en 
aquest cas els mesos de juliol i agost.   
 
En una presentació del Pla departamental de “randonnée nautique” de la Dordogne  
http://www.ffcanoe.asso.fr/extranet/attente/cdesi/JED_PDRN.pdf que inclou el 
resultat d’una enquesta realitzada a la zona a prestataris i visitants, s’identifiquen 
diversos tipus d’usuaris: de lleure (excursionistes i turistes, segons si pernocten o no a 
la zona), esportiu i social. Hi veiem en la taula adjunta que l’activitat més practicada 
pels aficionats no esportius, és la canoa. 
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El tipus d’allotjament és majoritàriament el càmping/caravàning, seguit de les estades 
en cases particulars (residència secundària, d’amics o de família). L’hotel és minoritari 
en aquest cas. 
 

 
 
 
Les motivacions són diverses, moltes d’elles vinculades al gaudi de la natura i al lleure 
tot i que s’observa així mateix un percentatge important que correspon al desig 
d’aventura i emoció. 
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És interessant així mateix la resposta a quines altres activitats han practicat: 
1. Senderisme a peu 
2. Repos, relax 
3. Bany 
4. Visita de jardins, gorges, descoberta de la natura 
5. Visita de museus/castells 
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Agencia pais www Observacions Links al producte

Die Vagabunden Alemanya www.die-vagabunden.de
Diversos productes entre els quals el caiac. A Espanya:  Un producte de senderisme a l'entorn de Núria i del Parc d'Ordesa

ONE WORLD. Reisen mit Sinnen Alemanya www.reisenmitsinnen.de
Una de les opcions que s'ofereix com a producte és canoa però en seleccionar a Europa, no hi ha productes disponibles.

RUCKSACK REISEN Alemanya www.rucksack-reisen.de
Vacances per a famílies en caiac, a Suècia i França  (Canyó de Verdon i embassament de Sainte Croix).  combinant amb altres activitats: escalada, 

tallers, etc. http://www.rucksack-reisen.de/26-0-Familienreisen.html 

UNTERWEGS Alemanya www.unterwegs-reisen.de
Alguns programes de canoa, en el marc de vacances actives combinant senderisme i bicicleta. Exemple d'una estada en camping al Loira a http://www.unterwegs-reisen.de/angebot.php?arid=15884&reisekat=kanu&reisezeit=&klid=&charter=nein

KRISKRAS Bèlgica www.kriskras.be 
Agència de productes per a joves. S'incorpora el caiac en alguns productes multiactivitat, per exemple a la zona de Ardèche o a la Provença, a 

França http://www.kriskras.be/reizen/bestemming/ardeche

http://www.kriskras.be/reis/tussen-de-lavendelvelden--de-provence/12-08-2012

POCO LOCO ADVENTURES Bèlgica www.pocolocoadventures.be
Estades multiaventura per a adults i famílies (des de 7 anys) a la zona del Sobrarbe: aigues braves, canyons, espeleologia, via ferrata, …

FRONTERA VERDE Espanya www.fronteraverde.es Agència d'Astúries amb diversos productes d'interès: Canoa, espeleologia i multiactivitat

GENTE VIAJERA Espanya www.genteviajera.com
Compten amb un centre a Esterri i s'ofereixen activitats diverses: muntanyisme, btt, descens de rius, etc. (aigues braves).  Possibilitat de 

diverses combinacions segons preferències: + muntanyisme o + activitats

JOSAN AVENTURS Espanya www.josanaventurs.com
Podria incloure-ho per la tipologia d'activitats, molt diverses, tot i que  més centrat en senderisme. Una sortida de caiac de mar

MASNATURA Espanya www.masnatura.com
Ofertes  molt variades entre les quals el caiac o piragua és una opció a triar en algunes de les sortides, per exemple aquesta a Cazorla http://www.masnatura.com/vacaciones/aspx/ofertas.aspx?CodPaquete=1546

RUTAS 10 Espanya www.rutas10.com Només llarga distància, no hi ha productes d'Europa Occidental

Grand Angle França www.grandangle.fr
Una de les opcions és caiac/canoa. Destinacions: França, Suecia, Groenlandia i Noruega. A França, només de mar a Còrsega. De riu, a Suecia i 

Noruega

L'ECHAPPEE VERTE França www.echappeeverte.com/
Petit operador especialitzat en caiac de mar a la zona de la Provença i Còrsega. Ofereix però també un producte als llacs del Verdon , sense 

especificar detalls dels viatges, s'ha de preguntar.

ARMANT REIZEN Holanda www.amarantreizen.com Estades per exemple a la Dordogne on, entre d'altres activitats, s'ofereix el caiac. http://www.amarantreizen.com/2012/2012_frdordogne.htm

MEANDER REIZEN Holanda www.meanderreizen.nl S'ofereixen 3 opcions de canoa  a Polònia. Veure si pot ser d'interès la informació  

Activities abroad Regne Unit www.activitiesabroad.com
Centrat en aigües braves, pel que fa a caiac/canoa. Productes al Pirineu. En el cas de França, a l'Ardèche, combina les 2 activitats http://www.activitiesabroad.com/holidays/97/active-adventure

INTREPID Regne Unit www.intrepidtravel.com Viatges molt diversos, s'anuncien 3 de caiac a Europa Central, combinant amb senderisme. No s'acaba de trobar la pàgina corresponent a aquests 3 productes
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http://www.unterwegs-reisen.de/angebot.php?arid=15884&reisekat=kanu&reisezeit=&klid=&charter=nein

http://www.kriskras.be/reis/tussen-de-lavendelvelden--de-provence/12-08-2012

http://www.masnatura.com/vacaciones/aspx/ofertas.aspx?CodPaquete=1546

http://www.amarantreizen.com/2012/2012_frdordogne.htm

http://www.activitiesabroad.com/holidays/97/active-adventure

No s'acaba de trobar la pàgina corresponent a aquests 3 productes
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ANDALUCIAN WALKING FESTIVAL – Frontier Holidays 

 
UNA RUTA QUE INCORPORA CULTURA I SENDERISME 
 
Coincidint amb el Festival de Senderismo y Cultura en Andalucía que es durà a terme a El 
Burgo (Màlaga) a finals de febrer i principis de març (26/02-04/03/2012), l’agència de viatges 
Frontier Holidays ha dissenyat una ruta de senderisme i cultura adaptada als esdeveniments 
del festival. 
 
Festival de Senderismo y Cultura en Andalucía. Visita Costa del Sol (l’organisme de turisme 
de la Costa del Sol) ens el descriu de la següent manera: 

“El festival comprende una emocionante variedad de actividades: recogida de la oliva 
y producción de aceite de oliva virgen, clases de cocina andaluza, cerámica, visitas guiadas a 
bodegas y cata de vinos, pintura al óleo y muchas más. Todos los días se ofrecen dos rutas 
de distinto grado de dificultad por el Parque Natura Sierra de las Nieves y alrededores. La 
diversión del Festival continúa por la noche con actividades programadas: música en directo, 
la noche de la paella o paseos nocturnos enfocados a la astronomía. El festival coincide con 
dos festividades locales –el día de Andalucía y el Carnaval de El Burgo- una oportunidad 
fantástica para sumergirse de lleno en las tradiciones culturales españolas, y se celebra en la 
pintoresca localidad de montaña de El Burgo, en el sur de España, asegurando así a los 
asistentes unas vacaciones inolvidables”. 
http://www.visitacostadelsol.com/que-ver-y-que-hacer/eventos/eventos-
especiales/festival-de-senderismo-y-cultura-en-andalucia-p35781  
 
 
 
PROGRAMA DE LA RUTA 
 
Día 1 
Traslado desde el aeropuerto de Málaga hasta el bonito pueblo blanco de El Burgo. 
Recepción inaugural y Registro de visitantes en el Centro de Información y Atención al 
Visitante de El Burgo. 
 
Día 2 
Senderismo guiado: A- Nivel Avanzado y B– Nivel Medio. 
Caminata A - Circuito desde El Burgo, por el antiguo Camino Morisco a Ronda.  Volvemos por 
las laderas del río Turón. 
Caminata B - Explora los olivares y los campos en los alrededores de El Burgo. 
No senderistas: Cocina Andaluza. 
Tarde de Entretenimiento musical en la vieja Biblioteca. 
 
Día 3 
Senderismo guiado: A- Nivel Avanzado y B– Nivel Medio. 
Dos caminatas cortas. 
Día de Andalucía - Fiesta de los 7 Ramales- mediodía. 



 

2 
Pallars Jussà – Adalucia Walking Holidays – Fronter Holidays. Febrer 2012 

 
Día 4 
Senderismo guiado: A- Nivel Avanzado y B– Nivel Medio. 
Caminata A - Ruta circular dentro del PN Sierra de las Nieves para explorar los pinsapares. 
Caminata B - Ruta arriero dentro del PN Sierra de las Nieves. 
No senderistas: Excursión guiada en Ronda. 
Tarde: Descubriendo el Parque Natural con oradores invitados. 
 
Día 5 
Senderismo guiado: A- Nivel Avanzado y B– Nivel Medio 
Caminata A - Ruta de los Monjes, Yunquera a El Burgo por el PN Sierra de las Nieves. 
Caminata B - Ruta de los Monjes, versión corta. 
No senderistas: Cocina Andaluza 2. 
Tarde: Salida en grupo para disfrutar una Paella en la Casa Grande. 
 
Día 6 
Senderismo guiado: A- Nivel Avanzado y B– Nivel Medio. 
Caminata A - Subida de La Cabrilla, el imponente macizo karstica con vistas sobre El Burgo. 
Caminata B - Traslado y vuelta a El Burgo a través de una varieded de paisajes atractivos. 
No senderistas: Ruta de observacion ornitológica. 
EventoTarde-Noche: Exposición de fotografía e historia local con interpretación seguida de 
una Ruta de observación de los astros con el astrofísico Julian Browser. 
 
Día 7 
Senderismo guiado: A- Nivel Avanzado y B– Nivel Medio. 
Caminata A - Subida de Torrecilla, el pico más alto del PN Sierra de las Nieves. 
Caminata B - Exploración del valle secreto en el PN. 
No senderistas: Clases de baile: Salsa 
Evento nocturno: Carnaval y disfraces 
 
Día 8 
Traslado al aeropuerto de Málaga 
 
 
Allotjament: Hotel de 3* situat a El Burgo www.hotel-lacasagrande.com  
 
 
 
ACTIVITATS DINS EL PROGRAMA 

Senderisme 

Dos rutas diarias con diferentes grados de dificultad (ver el itinerario para más información) 
en y por los alredededores del Parque Natural de La Sierra de las Nieves. Estas caminatas las 
dirigirán los guías locales y el director de Frontier Holidays: Callum Christie. Todos los 
traslados locales estan incluidos. 
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Altres activitats 

 

Pintura - Paco Mayorga  

Paco ha vivido en El Burgo durante los últimos 10 años, y se dedica a 
enseñar diferentes técnicas de pintura incluyendo paisajes abstractos 
caracterizados por los picos de La Sierra de las Nieves. Ha recibido varios 
premios y menciones en diferentes concursos de arte y su trabajo se 
expone regularmente. Los lienzos y los materiales están incluidos en la 
actividad. 

 

Cerámica - Devlet Dirik 

Devlet se formó en la escuela de Arte de San Telmo en la ciudad de Picasso, 
Málaga antes de mudarse a vivir a El Burgo. Desde entonces se ha 
establecido localmente con un estilo único que es reconocido 
extensamente. Devlet produce piezas que son ideales para el uso casero así 
como diseños para pedidos particulares. Mezcla su propia arcilla y 
glaseados/vidriados y prefiere el uso del torno. Los materiales están 
incluidos en la actividad. 

 

Observación ornitológica - Peter Jones 

Peter dirige su propia empresa de viajes en esta localidad, Spanish Nature, 
y sus amplios conocimientos son especialmente útiles a la hora de localizar 
especies de aves residentes y en invernación. También es el fundador de la 
Sociedad Andaluza de Aves, la primera organización que congrega 
activamente entusiastas de las aves españoles y ciudadanos británicos que 
residen en España (expatriados). Su estilo relajado le ha conseguido 
muchos seguidores. Necesitarás traer tus propios prismáticos. 

 

Fotografía - Bob Wright 

Director de Instituto, ya jubilado, Bob ha vivido en su hogar cerca de la 
Vinuela durante casi 10 años. Lleva un pasión para las aves desde 
jóvenpero también se interesa por la fotografía, música clásica  y los 
ferrocariles  de la edad del vapor! Ahora Bob se distrae captando sus 
aventuras con sus fotos bien solo, con sus clientes o acompañado por El 
Grupo ornotológico de la Axarquia. Tiene su propia página web y blog. 

  

Gastronomía - Conchi Bandera Gomez 

Conchi creció en El Burgo. Sus padres eran dueños del mejor bar de tapas y 
más tarde hostería del pueblo con la oferta de una cocina excelente. No es 
ninguna sorpresa por tanto que Cochi haya seguido los pasos de sus madre 
repitiendo así, muchos de los platos y recetas tradicionales que han ido 
pasando de generación en generación. Ponte un delantal y pasa una par de 
horas en una cocina profesional aprendiendo el arte de preparar tapas, 
sopas e incluso paella que seguramente, te haran la boca agua! 
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Botánica - Phil Sansum 

Phil es un ecologista. Sus principales áreas de interés son los bosques y la 
vegetación forestal – su ecología, su diversidad y su historia. En estos 
momentos se dedica a estudiar e inspeccionar los antiguos bosques 
situados en áreas de conservación natural de Inglaterra y además es 
registrador adjunto de plantas vasculares en la zona de Stirlingshire, en 
Escocia. Se le otorgó un Diploma en Filosofía por los studios que llevó a 
cabo sobre la relación a largo plazo entre uso de los recursos humanos y la 
ecología de los bosques atlánticos de la costa oeste de 
Escocia.Recientemente, también ha cumplido su gran ambición de visitar y 
estudiar la vegetación del bosques tropicales de la zona noroeste del 
Pacífico en los Estados Unidos y ha visitado varios parques nacionales 
europeos. 

 

Astronomía - Julian Brower 

Julian ha estado observando el firmamento durante casí 40 años. Tiene una 
licenciatura en Astrofísica y trabaja en el laboratorio Rutherford Appleton, 
el centro británico dedicado a Astronomía y Ciencia. Julian nos llevará de 
viaje por nuestro Universo para descubrir las galaxias remotas y los muchos 
lugares sorprendentes que puedes ver a través de los claros cielos del sur 
de España. 

 

Visita guiada de Ronda - Antonio Jesús Naranjo 

Antonio Jesús será vuestra guía y os ayudará a interpretar la deslumbrante 
arquitectura de una de las ciudades mas antiguas e impresionantes de toda 
Andalucía, desde la época romana hasta la árabe, a través de la historia 
medieval y la historia del siglo 20, Antonio Jesús, un nativo de Ronda, 
también sabe lo que hace latir al corazón de la ciudad hoy en día y será 
capaz de contestar cualquiera de vuestras preguntas. Recientemente fue 
elegido para guiar a Michelle Obama durante su visita por Ronda. 

 
  

Guerra de la Independencia - Stephen Drake-Jones 

Stephen llegó en España en los últimos días de Franco.  Sus andanzas por 
los campos de batalla en España y Portugal le inspiró para luego fundar La 
Sociedad de Wellington en Madrid. 
Desde entonce, se divide su tiempo entre tours por las calles de Madrid y 
los campos de batalla de la Guerra de la Independencia. 
Fue invitado especial en el 200 aniverario de la Batalla Naval de Trafalgar 
en España. 
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Director del festival - Callum Christie 

Callum ha pasado la mayoría de su vida adulta vivendo en Andalucía. 
Estableció su negocio, Frontier Holidays, hace ya 10 años desde su casa 
familiar situada en el Burgo. En la actualidad divide su tiempo entre: ser 
guía de senderismo en España y diseñar nuevas rutas para Frontier 
Holidays así como dirigir la oficina de turismo situada en la parte sur de La 
ruta de las Tierras Altas (The Highlands) en Escocia. Sus conocimientos de 
la lengua  castellana junto a su entendiemiento del paisaje local y su 
historia social ofrecen una dimensión añadida a sus rutas guiadas por 
España. 

 
 
FRONTIER HOLIDAYS http://www.frontierholidays.net/es/about.htm  
 
Establerta el 2001, l’agència Frontier Holidays és el resultat del treball i l’experiència de 
Callum Christie. La filosofia de l’empresa, tal com la descriuen a la seva web  és la següent: 
 
“Nuestra empresa se esfuerza en ofrecer vacaciones con una buena relación calidad-precio. 
Exceptuando la ruta del Camino de Santiago, solemos evitar las zonas más explotadas por el 
turismo pues creemos que la naturaleza se aprecia major lejos de las multitudes. 
Nuestro deseo es el de ofrecer una experiencia que permita saborear la autenticidad de 
España y al mismo tiempo apuntar a un entendiemiento de la conformación del paisaje y su 
historia natural que tan bien conocemos. 
Los alojamientos son escogidos de acuerdo a la comodidad de uso y amabilidad que ofertan, 
por no mencionar la buena gastronomia y vinos de en cada región. 
Aunque disponemos de una selección de visitas guiadas, la mayoría de los clientes optan por 
caminar de forma independiente. Las guias, especialmente elaboradas por Frontier, se 
documentan con anotaciones personales de las caminatas realizadas por Callum y mapas de 
las rutas, que hacen possible la sensación de estar descubriendo los paisajes  por uno 
mismo”. 
 
 
 
MENCIÓ AL DIARI BRITÀNIC THE GUARDIAN  
 
L’Andalucian Walking Festival ha aparegut com una de les 12 millors propostes de vacances 
culturals pel 2012 al diari The Guardian. Això li dóna una rellevància especial, tant a la ruta 
en sí com al territori. 
http://www.guardian.co.uk/travel/gallery/2012/jan/19/museums-
opera#/?picture=384610825&index=1  
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El pueblo blanco de El Burgo, será la sede del primer Festival dedicado al senderismo en Andalucía, con
una oferta de rutas guiadas realizadas en los campos de los alrededores del pueblo y en el Parque natural
de La Sierra de las Nieves.

Actividades
La Zona
El Itinerario
El Alojamiento
Video

Una selección fantástica de fiestas tradicionales y actividades dirigidas por expertos.

Las Fiestas

Día de Andalucía – 28 de Febrero. Un día de fiesta donde los habitantes de El Burgo colaboran para
preparar el plato local tradicional: “La Sopa de los 7 Ramales”. Después de la comida tradicional los
grupos de baile locales llevaran a cabo su actuación de bailes regionales.

Carnaval - Una oportunidad de ver como este grupo tan creativo colorea con sus originales disfrazes las
callles del pueblo...No seas un mero espectador, te recibirán afectuosamente si decides formar parte de
estas festividades!

Semana Cultural - Una semana de eventos culturales que incluyen actuaciones teatrales organizadas por
el ayuntamiento de El Burgo. Esta semana ofrece una gran oportunidad de mejorar tus conociemientos de
castellano y facilitará el entendimiento más en profundidad de la cultura andaluza.

Senderismo
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Dos rutas diarias con diferentes grados de dificultad (ver el itinerario para más información) en y por los
alredededores del Parque Natural de La Sierra de las Nieves. Estas caminatas las dirigirán los guías locales
y el director de Frontier Holidays: Callum Christie. Todos los traslados locales estan incluidos.

Otras Actividades

 Pintura - Paco Mayorga

Paco ha vivido en El Burgo durante los últimos 10 años, y se dedica a enseñar
diferentes técnicas de pintura incluyendo paisajes abstractos caracterizados por los
picos de La Sierra de las Nieves. Ha recibido varios premios y menciones en
diferentes concursos de arte y su trabajo se expone regularmente. Los lienzos y los
materiales están incluidos en la actividad.

 
Cerámica - Devlet Dirik

Devlet se formó en la escuela de Arte de San Telmo en la ciudad de Picasso, Málaga
antes de mudarse a vivir a El Burgo. Desde entonces se ha establecido localmente con
un estilo único que es reconocido extensamente. Devlet produce piezas que son
ideales para el uso casero así como diseños para pedidos particulares. Mezcla su
propia arcilla y glaseados/vidriados y prefiere el uso del torno. Los materiales están
incluidos en la actividad.

 

Observación ornitológica - Peter Jones

Peter dirige su propia empresa de viajes en esta localidad, Spanish Nature, y sus
amplios conocimientos son especialmente útiles a la hora de localizar especies de aves
residentes y en invernación. También es el fundador de la Sociedad Andaluza de
Aves, la primera organización que congrega activamente entusiastas de las aves
españoles y ciudadanos británicos que residen en España (expatriados). Su estilo
relajado le ha conseguido muchos seguidores. Necesitarás traer tus propios
prismáticos.

 
Fotografía - Bob Wright

Director de Instituto, ya jubilado, Bob ha vivido en su hogar cerca de la Vinuela
durante casi 10 años. Lleva un pasión para las aves desde jóvenpero también se
interesa por la fotografía, música clásica  y los ferrocariles  de la edad del vapor!
Ahora Bob se distrae captando sus aventuras con sus fotos bien solo, con sus clientes
o acompañado por El Grupo ornotológico de la Axarquia. Tiene su propia página web
y blog.

 

Gastronomía - Conchi Bandera Gomez

Conchi creció en El Burgo. Sus padres eran dueños del mejor bar de tapas y más tarde
hostería del pueblo con la oferta de una cocina excelente. No es ninguna sorpresa por
tanto que Cochi haya seguido los pasos de sus madre repitiendo así, muchos de los
platos y recetas tradicionales que han ido pasando de generación en generación.
Ponte un delantal y pasa una par de horas en una cocina profesional aprendiendo el
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arte de preparar tapas, sopas e incluso paella que seguramente, te haran la boca agua!

 

Botánica - Phil Sansum

Phil es un ecologista. Sus principales áreas de interés son los bosques y la vegetación
forestal – su ecología, su diversidad y su historia. En estos momentos se dedica a
estudiar e inspeccionar los antiguos bosques situados en áreas de conservación natural
de Inglaterra y además es registrador adjunto de plantas vasculares en la zona de
Stirlingshire, en Escocia. Se le otorgó un Diploma en Filosofía por los studios que
llevó a cabo sobre la relación a largo plazo entre uso de los recursos humanos y la
ecología de los bosques atlánticos de la costa oeste de Escocia.Recientemente,
también ha cumplido su gran ambición de visitar y estudiar la vegetación del bosques
tropicales de la zona noroeste del Pacífico en los Estados Unidos y ha visitado varios
parques nacionales europeos.

 Astronomía - Julian Brower

Julian ha estado observando el firmamento durante casí 40 años. Tiene una
licenciatura en Astrofísica y trabaja en el laboratorio Rutherford Appleton, el centro
británico dedicado a Astronomía y Ciencia. Julian nos llevará de viaje por nuestro
Universo para descubrir las galaxias remotas y los muchos lugares sorprendentes que
puedes ver a través de los claros cielos del sur de España.

 
Visita guiada de Ronda - Antonio Jesús Naranjo

Antonio Jesús será vuestra guía y os ayudará a interpretar la deslumbrante
arquitectura de una de las ciudades mas antiguas e impresionantes de toda Andalucía,
desde la época romana hasta la árabe, a través de la historia medieval y la historia del
siglo 20, Antonio Jesús, un nativo de Ronda, también sabe lo que hace latir al corazón
de la ciudad hoy en día y será capaz de contestar cualquiera de vuestras preguntas.
Recientemente fue elegido para guiar a Michelle Obama durante su visita por Ronda.

 

Guerra de la Independencia - Stephen Drake-Jones

Stephen llegó en España en los últimos días de Franco.  Sus andanzas por los campos
de batalla en España y Portugal le inspiró para luego fundar La Sociedad de
Wellington en Madrid.
Desde entonce, se divide su tiempo entre tours por las calles de Madrid y los campos
de batalla de la Guerra de la Independencia.
Fue invitado especial en el 200 aniverario de la Batalla Naval de Trafalgar en España.

Lamentablemente es hincha del Leeds Utd CF!

 

Director del festival - Callum Christie

Callum ha pasado la mayoría de su vida adulta vivendo en Andalucía. Estableció su
negocio, Frontier Holidays, hace ya 10 años desde su casa familiar situada en el
Burgo. En la actualidad divide su tiempo entre: ser guía de senderismo en España y
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diseñar nuevas rutas para Frontier Holidays así como dirigir la oficina de turismo
situada en la parte sur de La ruta de las Tierras Altas (The Highlands) en Escocia. Sus
conocimientos de la lengua  castellana junto a su entendiemiento del paisaje local y su
historia social ofrecen una dimensión añadida a sus rutas guiadas por España.

Baile – más información en breve

Ruta de los viñedos - Visita y cata de los vinos DV en Ronda.

Entretenimiento Nocturno

Una oportunidad de saborear la tradiciones locales de El Burgo – más información en breve.

Reserva ahora - Llama, envia un correo o contactanos por medio de Skype “Frontier Holidays” para
obtener información más detallada.

Comentarios viajeros...

Más vacaciones
Haz una reserva
Resource or Chunk not found for template id= 'eBookingForm2_es'

Sumario...

Fecha: 26 de Febrero hasta el 4 de Marzo 2012

Costo: €1100 (Suplemento adicional de €75 por habitación doble uso individual). Pregunta por tarifa
diario para residentes peninsulares.

Grado: Fácil/Medio

Alojamiento
Hotel de tres estrellas La Casa Grande en El Burgo con estancia en régimen de media pensión que incluye
consumición de vino

Direcciones
El aeropuerto de Málaga es el más cercano a El Burgo

Mapa de ubicación
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Cultural holiday planner 2012 – in pictures
We've picked 12 fantastic arts events around the world, from a new literary festival in Wales to outdoor opera
in Sydney Harbour. Plan a trip around one of these and you'll be guaranteed a fantastic time  reddit this
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FEBRUARY: Walking festival, Andalucía
Based in the white mountain village of El Burgo, the Andalucían International Walking
and Cultural Festival (tinyurl.com/burgowalking) is the brainchild of Callum Christie,
who runs walking company Frontier Holidays (frontierholidays.net) and lived in the
village for 20 years. Activities include two guided walks a day, and masterclasses in
cooking and wine tasting, painting, pottery, bird watching and photography, plus
guided tours. The festival coincides with two local celebrations: the Día de Andalucía
on 28 February when the village becomes one big street party; and Carnaval (bring a
costume and join in!). Departing 26 February, the seven-night package costs from
£1,100 (£70 single supplement), including half-board accommodation, transfers and all
activities.

Photograph: Alamy
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Expat Living In Spain?
Do You Have £70K to £1.8m In UK Pensions?
Free QROPS Guide!
Your.QROPSchoices.com/Guardian

Expat Health Insurance
Quick, Compare, Trusted Website Expatriate
Health Insurance Quotes
www.ExpatFinder.com/Instant-Quotes

Luxury Villa Comporta
The perfect hideaway in Portugal. Modern
House. Deserted beaches.
www.3bicashouse.com
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oommph
19 January 2012 2:11PM

The German Long Night of the Museums is a great theory and is a good night out but
probably not going to deliver a "fantastic time" if you are really after the culture / art bit,
because of over-crowding, which is a feature of German free events.

This is a great time of the year to visit Berlin as tourist numbers are very low, so you
get some of the biggest names practically to yourself. So my tip would be to enjoy the
night out but save at least one key event for the next day. Even paying, it's far better
value.

I would add the dominant German art event of the year, that you mentioned in your
year's preview - Documenta 13 in Kassel.

Clip | Link
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kmund
19 January 2012 9:46PM

"Andalucían International Walking and Cultural Festival"

Oh, the idiocy of those who think that Andalusia is a bad word and that we must all use
the Spanish name, Andalucía - for what reason, pray? - and who then invent
completely stupid words like "Andalucían" which don't even exist in Spanish. An
invented English word containing a Spanish accent! Utterly absurd. What is the sin of
"Andalusian", please? What harm has it done?

What does the Guardian style guide have to say about this? Either nothing or
something stupid, no doubt.
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The Watership Down
warren, Ecchinswell,
Hampshire
7 Jun 2009
The route takes you over
the North Wessex Downs
area of natural beauty, so
the views are fantastic

3 May 2009
It's time to plan your
summer

20 Oct 2011
Wexford opera festival:
striking a high note?

6 Jun 2009
Tam o' Shanter trail, Ayr,
Ayrshire and Arran

8 May 2009
Classical, folk, world and
jazz festivals

Dylan Thomas's village,
Laugharne,
Carmarthenshire
6 Jun 2009
'The strangest town in
Wales' is how Thomas
described Laugharne on
his first visit
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world.
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1 

Pallars Jussà – Centrals de reserves d’hostals. Gener 2012 

CENTRALS DE RESERVES D’HOSTALS 

 

• Central de reservas de hostales, pensiones y albergues en todo el ... 

www.infohostal.com  

Directorio de hoteles, hostales, pensiones, cámpings, residencias de estudiantes, albergues 

juveniles y casa rurales. Posibilidad de comparar precios y ... 

 

•  Info Hostels - World hostel news - Backpackers travel news 

www.infohostels.com  

Backpackers news online, info events destinations from hostels and travellers. Confirmed 

reservation for over 20000 hostels around the world. 

 

•  Hostel Info - Secrets of Hostels and Hostelling 

www.hostelinfo.com  

Youth hostels secrets and insider info. Everything you wanted to know about hostelling but 

were afraid to ask. 

 

•  Hostels Worldwide - Online Hostel Bookings, Ratings and Reviews 

www.hostelworld.com  

Online confirmed bookings for backpacker hostels around the world. Hostel reviews, City 

guides, sightseeing, entertainment and backpacking information for... 

 

•  Hostel in Europe - Info Hostels - Hostels around the World 

www.hostelineurope.com  

Hostels in Europe - a list of Hostels powered by Hostel in europe.com and M&J Place Hostel 

Rome Italy - search for hostels around the world. 

 

•  Hostels.com - Every Hostel, Everywhere - 30000+ Hostels Worldwide 

www.hostels.com  

Every Hostel in the World - More than 30000 youth hostels worldwide. ... Looking to 

experience Europe's most exciting city on a shoestring budget? More Info ... 

 



GRUP 4 

 

4. PROPOSTA TREMP (GUILLEM) 

 

Exemple: ENOTURISME PENEDÈS  http://www.enoturismepenedes.cat/ 

 

Es tracta d’una iniciativa públic-privat que promou el Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès en què els socis paguen una quota d’adhesió. 

 

Es van plantejar 7 propostes temàtiques a desenvolupar a la comarca, entre les 

quals: 

- Meeting point entre vinyes. Per potenciar un programa de reunions i de 

visites a les caves. 

- Diumenges al Penedès.  

- Modernisme 

- Welcome Penedès 

- ... 

En la web (primera pestanya a l’esquerra, sota ENOTURISME) hi ha un apartat de 

propostes a http://www.enoturismepenedes.cat/Enoturismo/PAQUETESTUR%C3%8DSTICOS/tabid/220/language/ca-

ES/Default.aspx, amb visites gastronòmiques, culturals, rutes ciclistes i senderistes, etc. 

No trobem actualment les propostes específiques de “diumenges” que hi havia 

hagut.  

 

 

 



GRUP 4.  TOURING I DESCOBERTA DEL TERRITORI 

 

9. L’Era del Marxant 

 

Un exemple, tot i que a nivell urbà, podria ser TRIBUNA DE GIRONA 

http://www2.tribunadegirona.com/  i http://facebook.com/tribunadegirona, twitter, 

i presència en altres xarxes socials. Es tracta d’una associació amb quotes 

trimestrals de 60 € per als sèniors i de 30€ per als menors de 30 anys que 

organitza col�loquis, sopars, jornades sobre empresa i coneixement, seguiment de 

les campanyes electorals, etc. 

 

Es defineix com: 

 Què és? 

Tribuna de Girona és un fòrum de debat polític, econòmic, social i cultural. És un punt de 
trobada de gent de tots els àmbits professionals que, de forma distesa i fora del seu entorn 
laboral, té interès per saber que passa al seu voltant.  
 
L’eix central de Tribuna de Girona són les conferències i els sopars col·loquis, on reconeguts 
personatges de l’àmbit local, nacional i internacional exposen en aquests actes les seves 
opinions, idees i coneixements de forma lliure, apropant temes d’actualitat que ells mateixos 
proposen amb l’objectiu de crear opinió. 

 

En el 2011 s’ha iniciat una nova línia anomenada “Tribuna Jove”  

http://www2.tribunadegirona.com/especial-tribuna-jove/ amb xerrades de 

representants d’entitats empresarials i socials. 



Organitzador Nom empresa/entitat/associació 

Nom producte 
 

Tipus de 

producte 
Excursió a peu, en bicicleta, activitat, dinar, visita museu, ... 

Breu 

descripció 
Fer descripció clara, preferiblement com si fos enfocada ja al client final. 

Idiomes 

disponibles 
Indicar amb quins idiomes es pot realitzar l’activitat, si s’escau. 

Localitat o 

zona on es du 

a terme 
 

Amb guia o 

autoguiat 
Si l’activitat la realitzen sols o amb guia. 

Durada Hores, dies, ... 

Productes 

amb els que 

es pot 

complementar 

Per exemple amb altres productes propers, o el que fan abans i després 

normalment els clients. 

Client a qui va 

enfocat  

Està adreçat a 

famílies?  

Allotjament i 

manutenció Si s’escau. Descriure on es farà i el nombre de nits/àpats inclosos. 

Itinerància 
Només en cas de rutes, quins allotjaments. 

Dificultat 
Baixa, mitjana o alta.  



Temporada o 

mesos en què 

està 

disponible 

 

Preu i què 

inclou 
Indicar totes les variants de preu del producte o activitat. Indicar què 
inclou exactament. 

Paraules clau 

Serien les paraules clau que destacaríeu de la descripció del producte.  

Com per exemple: activitat familiar, birdwatching, gastronomia, 

paisatge, esport, vi... 

Fitxa tècnica 

Fer una descripció exhaustiva del producte/servei, amb detalls tècnics no 

inclosos en la descripció que s’ha demanat al inici, adreçada al client 

final. 

Incloure també en aquest apartat dificultats d’accessibilitat per a 

persones amb mobilitat reduïda, o no recomanable/no autoritzat per a 

infants, etc. 

Observacions 
 

Com arribar-

hi 
Inclou indicacions, enllaços a mapes (Google Maps o similar), etc. 

 

 

Seria bo disposar també del material ja editat del producte, en paper o online. 
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Fiche Technique Eté 2011 
 
 
 

APPRENTIS « ECO-NOMADES » 
 

Sous le soleil de Cerdagne 
 
 
 

Randonnée en étoile et itinérante 
4 nuits sous tentes-yourtes confortables et 2 nuits sous tente en bivouac 

 
n accompagnateur-archéologue passionnant pour découvrir les 

Pyrénées de la pré-histoire à nos jours, de manière ludique, où 

l’écologie tient sa place au quotidien. 

Jordi a préféré la beauté et la richesse de la montagne à la froideur des 

laboratoires, pour partager son savoir sur l’Homme, la Nature et le patrimoine. 

Passionnant pour tous, il ouvrira les portes du passé, mais aussi celles du futur, 

de manière ludique et didactique, au cours de randonnées douces et superbes, où 

l’on se sent vraiment en vacances ! 

Une découverte très originale de la nature, que l’on apprend à respecter au 

quotidien -éco-gîte oblige- alliée à un concept de « nomadisme », puisque nous 

partirons pour 2 mini-randonnées itinérantes découvrir la magie des nuits en 

montagne ! 

U 

Fiche technique La Balaguère FP3CEDA 
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LES POINTS CLÉS DU SÉJOUR 
 
La durée : 
7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée douce et baignades. 
 
Le niveau : 
3 à 4 heures de marche facile par jour, sur sentier, avec des dénivelés moyens de 
400m. Accessible à des enfants à partir de 8 ans. Toutes les randonnées se font au 
départ de l’hébergement (avec des boucles de 2 jours lorsqu’il y a bivouac en 
montagne). 
 
Le portage : 
Vous ne porterez que vos affaires personnelles de la journée et le pique-nique de 
midi. Pour les 2 bivouacs, il faudra porter un duvet pour la nuit. 
Les ânes : ils seront là pour transporter quelques affaires et le matériel de 
bivouac, et pour être les complices de vos enfants ; néanmoins il ne pourront pas 
porter les enfants car seront déjà chargés. L’accompagnateur a la responsabilité 
des ânes, mais chacun est sollicité pour les brosser, les mener à la bride ou les 
câliner.  
 
L'hébergement : 
Vous passerez 4 nuits (non consécutives) au sein de la propriété d’un éco-gîte 
remarquable (ancienne ferme rénovée avec beaucoup de cachet) utilisant les 
énergies renouvelables, juste au-dessus du petit village de Planes. Vous aurez 
libre accès à la piscine du gîte, ainsi qu’aux douches et sanitaires. Les 4 nuits se 
feront à côté des bâtiments du gîte, en lisière de forêt près d’un petit ruisseau (où 
les enfants pourront jouer…), sous tentes forme géode en toile solide et 
imperméable) de 4 places, spacieuses, avec plancher bois et futon, ainsi qu’une 
malle individuelle pour ranger vos affaires. 
Les dîners, savoureux, seront pris au grand air sur table et banc en bois à côté des 
tentes, éventuellement sous abri si la météo n’est pas favorable. 
 
Au cours de la semaine, il y aura 2 nuits en montagne (J2&J5). 
Le J2, le bivouac (sous tentes dôme classiques de 2-3 places avec matelas de 
bivouac) sera installé à proximité d’un petit étang dans un joli cadre. 
Le J5, le bivouac sera installé de la même manière dans un joli cadre, à proximité 
cette fois-ci d’un refuge non gardé. 
Lors de ces 2 bivouacs, les plats seront réchauffés ou à préparer ; il faudra 
participer aux tâches (repas et vaisselle). 
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LES POINTS CLÉS DU SÉJOUR 
 
 
Une nourriture saine et savoureuse : tout au long du séjour, vous profiterez de 

repas bio et/ou du terroir, tous issus de producteurs locaux. Les repas sont 

savoureux et contribuent à parfaire des vacances déjà exceptionnelles ! 
L’encadrement : 
Il est assuré par Jordi Mach, accompagnateur en montagne diplômé spécialiste de 
la région, archéologue passionnant spécialisé dans l'éveil à la nature et au 
patrimoine auprès des enfants et des adolescents, tout aussi passionnant pour les 
adultes. 
 
Nombre de participants : 
Départ garanti à partir de 7 personnes. 
Groupe limité à 16 personnes environ. 
 
Le rendez-vous : 
Le dimanche à 13H00 en gare de Mont Louis la Cabanasse (66). 
 
La dispersion : 
Dispersion le samedi après le petit déjeuner. 
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EN GUISE DE PRÉSENTATION 
 
La Catalogne :  

En Pays Catalan, ces hautes terres ensoleillées et dominées par la masse 
imposante du Canigou font s’unir le Capcir, la Cerdagne et le Haut Conflent. De 
cette région émane une subtile harmonie entre l'homme et son environnement. 
Qu’il s’agisse de religion, de défense ou de savoir-faire, le patrimoine présente de 
nombreux particularismes. 

Au Moyen Âge, les royaumes, de France et d’Aragon, se sont disputés le 
Roussillon et la Cerdagne. Puis les pays catalans furent séparés entre les 
royaumes d’Aragon et de Majorque. Ce fut enfin la lutte entre la France et 
l’Espagne, conclue par le traité des Pyrénées en 1659.   
 

À travers le temps, ce territoire a vu se construire maintes fortifications pour 
protéger ses habitants. Il nous reste de ces diverses luttes de nombreux vestiges 
comme les châteaux moyenâgeux d’Evol, de la Bastide d’Olette, de Puyvalador, 
de Nyer, de Prats-Balaguer, les restes de fortifications de villages à Jujols, à Llar, 
mais aussi les fortifications médiévales de Villefranche-de-Conflent.  
Au 17ème siècle, l’illustre Vauban marqua de ses ouvrages le pays par un 
système défensif exemplaire : la citadelle de Mont-Louis. 
Les villages de pierres et d'ardoises s'intègrent au paysage comme à Evol, Planès, 
Rieutort.   
Les églises romanes abritent des trésors d'art baroque. Citons Formiguères, Réal, 
Jujols, Llar, Serdinya, Prats-Balaguer, Sauto, La Llagonne et bien sûr Planès.  
Planès, la toute petite, la magnifique, la curieuse. 
Construite au début du 20ème siècle pour désenclaver les hauts plateaux catalans, 
la ligne ferroviaire du Train Jaune est la fierté et le symbole d’un territoire dont il 
porte les couleurs.  
Sans oublier le four solaire d’Odeillo construit dès 1949 et qui est le premier et le 
plus grand four solaire du monde  
 

Ici, la nature est souveraine et contrastée par les ombres et les lumières, les 
gorges et les plateaux, les forêts et les landes dans une symphonie de couleurs et 
d’odeurs. Elle dicte sa loi à l'Homme et les produits de leur vie commune sont 
visibles partout : terrasses sculptées dans la montagne, orris de bergers ou cortals 
abandonnés, nombreux cami ramader ou chemins de transhumance.  
Le patrimoine culinaire n'est pas en reste : une bonne « ollada » (prononcez 
ouillade), vous connaissez ?  
Et toutes les joies de l'eau sont à l'honneur, de la pêche dans les lacs et rivières 
aux sources d'eaux chaudes de St Thomas-Les-Bains… 
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NOTRE ITINÉRAIRE 
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LE PROGRAMME 
 
Jour 1 :  
À pied de la petite gare de Mont Louis à l'hébergement, par la vallée de la Têt. 
Découverte du train jaune et de ses ouvrages (Pont Gisclard), ainsi que de 
l'histoire de la vallée de la Têt comme voie de passage, de la préhistoire à nos 
jours. Premiers ploufs à la piscine du gîte. Nuit à Planes. 
Temps de marche : 3 heures.  
Dénivelé à la montée de 250 m, dénivelé à la descente de 150 m. 
 
Jour 2 :  
Nous partons pour 2 jours avec nos compagnons les ânes (ou mules), on remonte 
la très jolie vallée de Planès, découverte de la flore des étages subalpins et 
alpins ; veillée contée (contes traditionnels catalans) avec nuit sous tente près 
d'un étang dans un cadre sublime. 
Temps de marche : 4 heures.  
Dénivelé à la montée de 600 m, pas de descente. 
 
Jour 3 :  
Au choix détente au bivouac ou petit tour sur les crêtes voisines pour observer la 
faune et la flore de haute montagne ; retour à l'hébergement de Planès. 
Temps de marche : 2 à 4 heures. 
 Dénivelé à la montée de 0 ou 450 m, dénivelé à la descente de 600 ou 1000 m. 
 
Jour 4 :  
Journée tranquille à Planès, avec une balade pour découvrir les plantes 
comestibles et réaliser un "repas sauvage" le midi. Puis nous apprendrons à faire 
le feu préhistorique : percussion silex/pyrite de fer ou bois frotté. Et toujours 
profiter de la piscine ! Nuit à Planes. 
Temps de marche : 1 à 2 heures de balade tranquille.  
 
Jour 5 :  

Nouveau départ avec les ânes, pour la Vallée de l'Orri avec bivouac en montagne 
à côté du refuge de l'Orri. Découverte des estives et du pastoralisme, rencontre 
avec un vacher ou éleveur. En soirée à côté de la cabane du vacher, dégustation 
de grillades de veau "Rosée des Pyrénées", élevé sous la mère. Nuit au pied de 
beaux sommets dominant les clairières, les bosquets de pin et le torrent. 
Temps de marche : 2 à 4 heures.  
Dénivelé à la montée de 300 m, dénivelé à la descente de 150 m. (davantage pour 
ceux qui auront décidé de faire un petit tour supplémentaire au-dessus du refuge). 
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LE PROGRAMME 
 
Jour 6 :  
Descente –avec les ânes- au joli village de Prats Balaguer et aux bains d’eaux 
chaudes naturelles à St Thomas. Retour à Planès avec le petit train jaune. 
Temps de marche : 3 à 4 heures. Dénivelé à la descente de 750 m. 
 
Jour 7 :  
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
 
 
Nota : La Balaguère se réserve le droit de modifier l’itinéraire ou le programme 

en cas de force majeure ou d’impératifs d’ordre pratiques ou sécuritaires. 
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PRÉPARER SES AFFAIRES 
 
Si vous participez à un séjour où vos bagages sont transportés en véhicule par nos soins sur 
tout ou partie du séjour, vous n’aurez à porter sur votre dos qu'un sac comportant vos affaires 
de la journée et le pique-nique de midi. 
Durant la semaine, nous vous demandons d'avoir un bagage par personne le moins 
volumineux possible, dont le poids ne dépasse pas 10 kg. 
Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de détérioration de tout objet fragile. 
 

Par respect pour les personnes qui transportent vos bagages, pensez que vous êtes en 
montagne, que les abords des hébergements peuvent être malaisés (escaliers, neige ou glace 
en hiver), qu'il faut quelquefois parcourir des centaines de mètres entre le véhicule et 
l’hébergement. De même sur certains séjours en étoile ou semi itinérants qui impliquent 
quelques transferts en bus ou minibus, la place dans ces derniers n’est pas illimitée et les 
allées du bus doivent demeurer « libres ». 
 
Avec un peu d’habitude, votre bagage ne devraient pas dépasser 8-10 kg : 
- Les journées sont bien remplies, donc côté-lecture n’amenez pas une bibliothèque ! 
- Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement... 
- Votre trousse de pharmacie doit être réduite au strict nécessaire (voir liste). Votre 
accompagnateur est équipé d’une trousse de pharmacie avec ce qui est véritablement utile. 
- Trousse de toilette réduite ; pensez petites contenances, échantillons et kits de voyages. 
- Si vous partez pour plusieurs semaines, pensez à mettre dans un deuxième sac les affaires 
dont vous n’aurez pas besoin durant votre randonnée. 
 
De retour chez vous, faites trois tas : ce que vous avez vraiment utilisé, ce que vous avez peu 
utilisé et ce que vous n’avez pas utilisé. Pour la prochaine randonnée, proscrire le troisième 
tas et posez-vous la question de la véritable utilité du deuxième. 
Nul doute que ces bonnes habitudes vous seront utiles pour vos prochaines randonnées. 
 
Vêtements : 
Les principes : 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les 
situations : 
- Un sous-pull à manches longues (ou courtes en fonction de la saison) en matière respirante 
(fibre creuse). 
- Une veste en fourrure polaire chaude. 
- Une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore tex. 
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou 
vent, il suffit de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste 
polaire est un complément indispensable. 
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement, proscrire le coton, préférez la laine, la soie 
et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud. 
Pensez à vous découvrir avant d’avoir trop chaud ; la sueur est l’ennemi du randonneur, 
elle humidifie les vêtements et donne froid lors des pauses. 
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N’OUBLIEZ PAS : 

 
Les vêtements à emporter : (à adapter suivant la saison) 
o 1 chapeau ou casquette et/ou foulard. 
o 1 paire de gants fins 
o 1 bonnet 
o T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches 

longues) en matière respirante. 
o 1 veste en fourrure polaire. 
o 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore tex avec capuche. 
o 1 pantalon de montagne (trekking) déperlant. 
o Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les 

chaussettes spécifiques randonnées. Évitez le coton (ampoules). 
o 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle 

type Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées 
depuis longtemps. 

o Des sous-vêtements. 
o 1 pantalon confortable pour le soir. 
o 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir. 
 
L’Equipement : 
o 1 bagage (voir remarque précédemment) 
o 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple. 
o 1 sursac à dos. 
o 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu. 
o 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. 
o 1 paire de bâtons (facultatif) 
o 1 gourde (1,5 litre minimum). 
o 1 thermos si vous emportez thé, café… 
o 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le pique-nique. 
o 1 couteau de poche type Opinel. 
o Couverts + gobelet 
o 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d’identité, carte vitale et contrat 

d’assistance. 
o Nécessaire de toilette avec serviette. 
o 1 maillot de bain et une serviette qui sèche rapidement (inutile séjour en hôtel sauf si 

baignade envisageable). 
o Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !) 
o Papier toilette + 1 briquet. 
o Crème solaire + écran labial. 
o 1 frontale ou lampe de poche. 
o 1 duvet chaud à 0°C (possibilité de location sur place) 
o 1 couverture de survie 
o Appareil Photo, jumelles (facultatif). 
 

Fiche technique La Balaguère FP3CEDA 
10/14 

Votre Pharmacie 
o Vos médicaments habituels. 
o Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
o Antidiarrhéiques 
o Pastilles contre le mal de gorge. 
o Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 
o Steristrip 
o Pince à épiler 
o Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
o Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
o Stérilium gæel (utile pour se laver/désinfecter les mains 

 

N'oubliez pas votre bonne humeur, ni votre curiosité ! 
 

Confectionnez dès le départ une caisse commune qui servira aux pots, aux achats 
de groupe. 
N’hésitez pas à ramener une spécialité de votre région et à la partager. 
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
L'accès :  
- en train : la gare d'accueil est celle de Mont Louis La Cabanasse (66) ; soit prendre 
un train vers Perpignan puis Villefranche de Conflent-Vernet Les Bains, et enfin le 
train jaune jusqu’à Mont Louis. Soit prendre un train vers Latour de Carol puis le train 
jaune jusqu’à Mont Louis. 
Pour de plus amples renseignements concernant les tarifs et les horaires de train, 
téléphoner au 36 35.  
- en avion : les aéroports les plus proches sont Perpignan ou Toulouse-Blagnac. De 
l’aéroport choisi, rejoindre la gare (navettes) puis cf « Accès train ».  
- en voiture : - de Toulouse, prendre la direction de Foix et suivre la N 20 jusqu'à 
Bourg Madame en passant par le tunnel de Puymorens (environ 8 !), puis la N116 
jusqu’à Mont Louis. 
- de Perpignan suivre la N 116 jusqu'à Mont-Louis.  
Vous pourrez laisser votre véhicule sur le parking de l’hébergement, situé à 5 kms de 
la gare. 
 
Si vous désirez arriver la veille ou rester après le séjour :  
Si vous arrivez la veille en train à Latour de Carol : et qu’il n’y a pas de 
correspondance pour Mont Louis, voici 2 adresses près de la gare : 
- à 1,2 kms de la gare : Cal Viatger (gîte d’étape, chambres et table d’hôtes), Enveigt 
(66), tél : 04 68 04 02 71. Mail : cal.viatger@wanadoo.fr Web : www.gite-
cerdagne.com 
- à 2 kms environ de la gare : Auberge Catalane (auberge de charme), Latour de Carol 
(66), tél : 04 68 04 80 66. Mail : contact@auberge-catalane.com Web : www.auberge-
catalane.fr 
 
Si vous arrivez la veille en train à Mont Louis : vous pouvez contacter l’hébergement 
prévu pour le séjour (voir ci-dessous) afin qu’il vous envoie un taxi ou qu’il vienne 
vous chercher à la gare. 
Si vous arrivez en voiture : vous pouvez directement vous rendre à l ‘hébergement. 
L’Orri de Planes, Cases del Mitg à Planes (66). Tél : 04 68 04 29 47. Mail : 
contact@orrideplanes.com Web : http://www.orrideplanes.com/ 
 
Dans tous les cas si vous envisagez de vous rendre directement à l’hébergement prévu 
pour le séjour, vous devez nous en avertir au plus tard 1 semaine avant le départ ; le 
groupe, le bus et votre accompagnateur vous attendraient inutilement à la gare. 
 

Attention, il se peut que pour votre séjour nous ayons dû choisir un autre hébergement 

que celui mentionné ci-dessus ; renseignez-vous auprès de nos bureaux quelques jours 

avant le départ. 
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LES ASSURANCES 
 
Conformément à la réglementation de notre profession, La Balaguère est assurée en Responsabilité Civile 
Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi 
que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant 
survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. 

Nous vous rappelons qu’une carte de crédit ne couvre en général que l'assistance rapatriement et pas 
l’annulation de votre voyage, et ce, à condition d’avoir utilisé cette carte pour payer l’intégralité du 
voyage.  
 
Nous vous proposons 3 formules d’assurance au choix à souscrire au moment de l'inscription. 
 
Forfait N°1 : assurance annulation simple à 2,5 % 
Cette assurance permet le remboursement des sommes engagées (à l’exclusion des frais d’inscription et du 
coût de l’assurance) en cas d’annulation liée à l’une des causes ci-après : accident grave, maladie ou décès 
de l’assuré, de son conjoint ou de l’accompagnant, ainsi que de certains membres de leur famille. 
 
Forfait N°2 : assurance annulation simple ET assistance/rapatriement à 3 ,7 % 
Cette assurance permet, en plus des garanties décrites dans le forfait N°1, 

- de profiter de prestations d’assistance en cas de maladie ou blessure au cours du voyage ainsi que la 
prise en charge de votre rapatriement à votre domicile si nécessaire. 

- D’être remboursé au prorata temporis (hors frais de transport et avec un délai de carence) en cas 
d’interruption de séjour suite à un accident, au décès d’un proche ou à certains sinistres.  

 
Forfait N°3 : forfait "super multi-risques" : 4,8 % 
Cette assurance propose, en plus des garanties décrites dans les forfaits N°1 et N°2,  

- une garantie annulation plus étendue avec le remboursement des sommes engagées (déduction faite 
d’une franchise) en cas d’annulation pour toute cause justifiée y compris le départ impossible lié 
à un cas de force majeure  

- la prise en charge d’une partie des frais sur place en cas de retour impossible lié à un cas de force 
majeure 

- un dédommagement (plafonné) pour la perte, le vol ou la destruction de bagages 
- le paiement d’une indemnité pour un retard de livraison de bagages de plus de 48H 

 
Vous recevrez avec la confirmation de votre inscription un extrait des conditions générales du contrat choisi. 
Veuillez le lire attentivement pour connaître les exclusions au contrat, les montants des franchises, les 
formalités de déclaration. Emportez ce document avec vous lors de votre voyage. 
La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates de voyage indiquées sur la facture et ne 
s’applique qu’aux prestations vendues. Pour les départs et les retours différés, nous consulter. 
 
Attention : si vous souscrivez uniquement le contrat N° 1 (assurance annulation simple), cela signifie que 
vous possédez votre propre assurance assistance-rapatriement (liée notamment à certaines cartes de crédit). 
Nous vous conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes.  

Dans ce cas, nous vous demandons de nous indiquer lors de votre inscription le nom de votre compagnie et 
votre numéro de contrat. Mais sachez que vous assumerez, de ce fait, la responsabilité des risques encourus, 
notamment peut-être l’avance de certains frais. 

 
Important : Si vous devez utiliser l’assistance en cours de voyage, vous devez impérativement obtenir 
l'accord préalable d'Europe Assistance avant de prendre toute initiative ou d'engager toute dépense en 
téléphonant au :  33 1 41 85 85 85 et en rappelant le n° de contrat .  58 662 860. 
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ATR 
 

La Balaguère est membre fondateur d’ATR 
 « Agir pour un Tourisme Responsable ».   

 
La certification « Vers un Tourisme Responsable » nous a été décernée en 

septembre 2009 par l’AFNOR certification.  
 
À partir de valeurs communes basées sur le respect, la solidarité et la qualité, 
ATR a pour objectif d’harmoniser les pratiques professionnelles de ses membres. 
 
La certification impose de respecter des critères exigeants : 

- promouvoir un tourisme qualitatif pour une découverte authentique et un 
développement durable des régions d’accueil; 

- veiller au respect de la législation du pays en matière de tourisme et de 
sous-traitance; 

- veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement 
réparties entre les acteurs de nos voyages et assurent une juste rémunération 
des services ; 

- respecter et vous sensibiliser aux usages et différences culturelles des 
régions d’accueil; 

- respecter l’environnement et le patrimoine culturel et naturel; 
- vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre 

voyage. 
 
Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment à la 
charte éthique du voyageur qui se trouve dans votre dossier voyage et qui vous 
accompagnera dans cette démarche. 

 
Plus d’informations sur la certification ATR sur  

http://www.tourisme-responsable.org/ 
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SI VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS 
 
Cartographie : 
- Carte au 1/50000ème. IGN n° 8 « Cerdagne-Capcir». Editions Randonnées 
pyrénéennes. 
 
Bibliographie : 
- « La Cerdagne et ses frontières » de F.Mancebo. Ed. le Trabucaire. 
- « Le Guide illustré de l’écologie » de Bernard Fichesser. Ed. De La 

Martinière. 
- « La vie de La Montagne» de Bernard Fichesser. Ed. De La Martinière. 
- « Comment chier dans les bois » de Kathleen Meyer. Ed. Broché. 
 
Adresses utiles : 
- Sites internet :    

- http://www.pyrenees-cerdagne.com 
- http://www.cerdagne-capcir.com 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au 05 62 97 46 46 

 
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01 

 
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com 

 
- ou encore, écrivez nous à : 

La Balaguère 
Route du Val d’Azun, BP3 

F 65403 Arrens-Marsous cedex 
 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, 

faites appeler le 05 62 97 46 46. Nous transmettrons les coordonnées pour 
vous joindre ou contacterons votre accompagnateur. 
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Spain has long been one of the most popular destinations for
British holidaymakers, and its easy to see why: the southern
coast of Spain is blessed with great weather along its hundreds
of miles of golden, sandy beaches washed by the Mediterranean
(and Atlantic). Inland you find rugged mountain scenery, a rich
history with the legacy of the Moorish occupation, white-washed
towns and villages and groves of citrus and olive trees. Spain
also boasts fantastic cities brimming with life and culture:
discover the glorious historic centres of Andalucia  and the
hidden gems of Barcelona . The North of the country is verdant
and mountainous, with great opportunities for hiking, cycling and
other outdoor activities in spectacular scenery, including through
varied and wonderful landscapes along the famous Camino
de Santiago . It is also easy to get to without flying, just check
out our journey planner for information on how to travel from
the UK to Spain by train  and how to travel to Spain by
ferry  - and if you need further inspiration have a look at the
Spanish Tourist Board's website , with a dedicated section on
the country's protected National Parks and Biospheres  - you
can even stay in an eco-hotel in a Biosphere reserve  close
to Ronda. There is a wealth of green accommodation to be found
in Spain, some of the best of which you'll find listed below,
alongside some great green holidays, all of which are reachable
by train or ferry.

Trekking the traverse of the Picos de Europa, Spain
Walk through Spain's finest mountain landscape on this exciting
guided traverse of three rugged limestone massifs, close to the

beautiful Costa Verde.
Price: £895 Land Only

Cloud House Farm, Andalucia,
Spain
Price: £65.00 (€75.00)

Sant Antoni Homestay,
Barcelona, Spain
Price: 1st guest €95 per night -
Each additional guest €15 per
night - Sleeps up...

Hooting Owl Yurt Holidays,
Andalucia, Southern Spain
Price: 65 euro per yurt per night
based on two sharing.

Finca El Sueño, Costa de la
Luz, Andalucia, Spain
Price: Prices per week (Low to
Peak Season): 4 en-suite
bedroom Cortijo: €1250-€...

Agriturismos Bed and Breakfasts Cottages

Guesthouses Homestays Hotels

Inns Luxury Campsites Self-catering

Villa Yurts

Art + Ecology Holiday,
Andalucia, Spain
Price: From 314 euros per
person

Trekking the traverse of the
Picos de Europa, Spain
Price: £895 Land Only

Camino de Santiago cycling,
Spain
Price: £1100 (based on two
people sharing)

Andalucia: Granada, Cordoba
and Seville by Train
Price: from £1675 including rail
and hotel accomodation (based
on two people...

You are here: Home  » Spain

Green Holidays in Spain

Featured places to stay in Spain

See more places to stay in Spain

Featured Holidays in Spain

 search

Browse by region

Andalucia (12)
Asturias (4)
Catalonia (12)
Extremadura (1)
Galicia (1)
Madrid (2)
Picos de Europa (5)

Browse by country

Austria (22)
Belgium (14)
Bulgaria (4)
Croatia (4)
Czech Republic (7)
England (456)
Finland (2)
France (534)
Germany (20)
Greece (11)
Hungary (5)
Ireland (33)
Italy (171)
Morocco (13)
Netherlands (15)
Northern Ireland (6)
Norway (8)
Portugal (9)
Romania (3)
Russia (5)
Scotland (173)
Slovenia (4)
Spain (84)
Sweden (21)
Switzerland (49)
Turkey (22)
Wales (249)
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Walking Holidays

Walking the Camino de Santiago,
Spain

The end of a relationship marked the time
for some self-discovery and endorphin
releasing exercise. A friend of mine, who
had walked the camino after...

Brittany Ferries doubles service
from UK to northern Spain

Brittany Ferries is adding another ferry
service to its Portsmouth to Santander
route with an additional 2 round trips a
week.The launch of the new...

What's the greenest way to get to
northern Spain?

Travelling to Spain doesn't have to mean
having to fly, so here is our guide on how to
reach Bilboa, or Santander, the greenest
way possible.

For travelling by train to Spain, our rail journey planner details
where to change platforms/stations, prices, timetables, journey
times and how to book tickets. Click on the links below for the
following journeys:

Train and Ferry from London to Ibiza
Train and Ferry from London to Mallorca
Train from London to Barcelona
Train from London to Madrid
Train from London to Malaga
Train from London to Seville
 

A TGV crossing a bridge in Spain.

Our detailed ferry journey planner shows you how to take the
ferry from London to Spain, showing intermediate travel steps,
prices, timetables, journey times and how to book tickets. Follow
the links below for more information:

Ferry from Portsmouth to Santander
Ferry from Portsmouth to Bilbao
Ferry from Plymouth to Santander

 

 

A ferry peacefully travels along the Spanish waters.

See more holidays in Spain

Featured Articles on Spain

How to take the train or the ferry to Spain

More places to stay in Spain

The Hoopoe Yurt Hotel, Andalucia, Spain

This is one of the best run yurt camps we've visited. Luxurious tents,
terrific food and gorgeous location - in three hectares of olive groves and
cork oak forest with spectacular views of the Grazalema mountains of
Andalucia.
Rooms:  6 double yurts
Price:  €120

go to
website

Posada del Valle, Asturias, Northern Spain

go to
website
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Posada del Valle is a beautiful 19th-century stone farmhouse near
Arriondas by the Picos de Europa national park in northern Spain.
Rooms:  12: 10 twins/doubles, 2 triples
Price:  Rooms from €62.

Agroturismo Can Marti, Ibiza, Spain

A beautiful, authentic and organic farmhouse in a quiet and idyllic spot in
the unspoilt north of the island. The renovated house offers very
comfortable and originally decorated apartments with garden access.
Rooms:  2 suites and 3 doubles
Price:  Couble (apartment): 840€ - 1330€ per week, suite (cottage):
1260€ - 1960€ per week

go to
website

Homestay in Barcelona, Spain

Attractive en suite double bedroom with stunning garden and in an
amazing location near local cafes, restaurants, independent shops and
the beach. Great value for money.
Rooms:  1 large double
Price:  £40 per room, whether one guest or two

go to
website

Hooting Owl Yurt Holidays, Andalucia, Southern Spain

These beautifully crafted Mongolian yurts are in a mountain valley
among shady forests, olive groves and natural springs in the historic Las
Alpujarras region near the Sierra Nevada mountains and Granada -
home of the stunning Alhambra Palace.
Rooms:  3 yurts. All doubles or bigger.
Price:  65 euro per yurt per night based on two sharing.

go to
website

Finca al-manzil, Extremadura, Spain

A stunning place to stay in Extremadura with beautiful mountain scenery.
Hike into the sierra through the woods of the finca, summer glamp in the
wonderful barn meadow, go self-catering or enjoy the tasty food by
opting for bed and breakfast.
Rooms:  4 double/twin, 5 tents
Price:  Cortijo costs €200 per day for 6, Barn costs €100 per day for 2,
B.& B. €65 per double room per night, Glamping €70 per tent per night

go to
website

Sant Antoni Homestay, Barcelona, Spain

The perfect place for a break with family or friends, this recently
refurbished homestay in the heart of Barcelona sleeps up to seven,
boasts wifi and air conditioning and is close to the metro, Ramblas and
central sights, shops and bars.
Rooms:  2 bedrooms - 1 double/1 triple + 1 double sofa-bed in lounge
Price:  1st guest €95 per night - Each additional guest €15 per night -
Sleeps up to 7 guests.

go to
website

Hotel Cerro de Hijar, Andalucia, Spain

go to
website
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Perched on a mountainside in the UNESCO Biosfere Reserve of the
Sierra de las Nieves national park, this stunning eco friendly hotel has
an excellent restaurant, an outdoor pool and 18 modern and comfortable
bedrooms.
Rooms:  19:13 double/twin, 4 Junior Suites, 2 Suites
Price:  65€-110€

Casa Olea, Andalucia, Spain

Enjoy traditional charm with a touch of luxury (a pool, under-floor
heating, super-king sized beds...), with biomass- and solar-powered
heating in this Andalucian cortijo, great for walking & cycling in the
mountains and visiting Granada & Cordoba.
Rooms:  6: double/twin/single
Price:  €89 bed and breakfast

go to
website

Can Bosc, Alt Empordà, Catalunya, Spain

A beautiful holiday home in a tiny hamlet ten minutes along a bumpy dirt
track, in a unique setting in the Alt Empordà region of Catalunya. A
secluded spot, perfect for those seeking the opportunity to truly “get
away from it all"
Rooms:  5 bedrooms (2 double, 1 twins, 2 with bunkbeds)
Price:  900 - 1100 Euros per week, sleeps 10. 400 Friday to Monday, low
season only

go to
website

Finca El Sueño, Costa de la Luz, Andalucia, Spain

A sustainably renovated old country estate with five self catering houses,
tucked away in a valley by the sea in one of the most beautiful and
unspoilt corners of this coastline. Perfect for relaxing by the pool or
exploring stunning Andalucia.
Rooms:  5 houses sleeping from 2 to 8 guests (26 total on estate)
Price:  Prices per week (Low to Peak Season): 4 en-suite bedroom
Cortijo: €1250-€2750, 3 bedroom Casitas: €595-€1375, 2 bedroom
Casita: €495-€1150, 1 bed Casita: €350-€695 (+ 7% IVA).

go to
website

Yurts Tarifa, Andalucia, Spain

An idyllic glamping yurt camp and self-catering cottage, with all the
attractions of Tarifa just minutes away. Nearby there's wind- &
kite-surfing, bird & whale-watching, horseriding and day in Tangier,
across the glorious Straits of Gibraltar.
Rooms:  4: 4 doubles with 2 extra singles in each yurt & the cottage
Price:  60 euros 2 people, 12 euros per extra person up to 4 in each yurt
and cottage (16 people in total)

go to
website

Mino Valley Retreats, Galicia, Northern Spain

Go glamping on an organic small holding in Northern Spain, with a
choice of yurts, tipis and regular camping pitches. Experience a holiday
with a difference situated in the valley of the beautifully picturesque
River Mino.
Rooms:  3 rooms that can sleep up to 5 people in each
Price:  Yurts and Teepees from 30 Euro per night

go to
website

Barcelona Old Town Apartment, Barcelona

go to
website
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A holiday apartment that is completely 'Barcelona', a heady mix of
traditions and stylishness with more than a touch of craziness. Just a few
minutes walk and you can swim in the Mediterranean, enjoy the best
Tapas and explore the great sights.
Rooms:  Sleeps 2 in 1 Double bedroom with a Juliette balcony
Price:  From £162- £242 for two nights. Seven nights from £387- £562.
Prices for up to two guests.

Cloud House Farm, Andalucia, Spain

A secluded mountain hideaway deep in the hills of the Andalucian Rio
Genal Valley, close to the white washed village of Genalguacil and set
against the spectacular backdrop of the Sierra Bermeja Mountain range.
Rooms:  1 Double with 2 futon singles for kids
Price:  £65.00 (€75.00)

go to
website

Penthouse Homestay in Barcelona, Spain

Enjoy all that Barcelona has to offer from the comfort of a stylish
homestay right in the heart of the city, minutes from the Ramblas,
nightlife, tapas bars and sights of the Old City. This penthouse sleeps six
and boasts a roof terrace and air-con.
Rooms:  1 double bedroom, 2 double sofa-beds
Price:  €83 per night for the first person - €15 for each additional guest.
Sleeps a maximum of 6 guests.

go to
website

More holidays in Spain

Mountain Biking in the Picos de Europa, Spain

Incredible off-road biking in one of Europe’s most spectacular mountain
biking areas as we explore the high passes, twisting forest single tracks,
and alpine meadows of Northern Spain’s Picos de Europa.
Price:  £945 (twin share basis)
Duration:  7 days
Departures:  2011: 10 July, 07 August. 2012: 08 July.

see full
itinerary

Discover Moorish Spain: from Madrid to Barcelona

Travel from bustling Madrid down to sunny Andalucia and up to vibrant
Barcelona. From perusing 900-year-old artworks to taking a day trip to
north Africa, this Spanish adventure is as colourful and diverse as the
land itself.
Price:  £1585 (Maximum group size 12)
Duration:  15 days
Departures:  Departs on Saturdays, 3-4 times a month, from 10 April to
6 November.

see full
itinerary

Pyrenees to the Mediterranean

From the small town of Ripoll, surrounded by mountains, our route leads
through the Pyrenean foothills and lush forests, into atmospheric villages
and towns. A couple of days are set aside to swim in the Mediterranean,
explore Girona and Barcelona.
Price:  From 799.00 GBP
Duration:  8 days
Departures:  From Mar 12 to Oct 12

see full
itinerary

Barcelona and Madrid by Train

see full
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Discover Gaudi's architectural masterpieces, and watch the world go by
on Las Ramblas in Barcelona, before admiring the art in the Prado and
Reina Sofia galleries in Madrid and relaxing in the Plaza Mayor.
Price:  from £829 including rail and hotel accomodation (based on two
people sharing)
Duration:  6 or 7 days
Departures:  Daily

itinerary

Catalonia Green & Blue: Mountains & Sea

Experience Catalonia's incredible sights as you skirt the glistening
waters of the Mediterranean Sea, pedal through the striking reaches of
the Pyrenees Mountains and visit Medieval villages.
Price:  From £871 or 1005 euros per person based on double
occupancy. Tour price is dependent on time of season and current
exchange rates.
Duration:  8 days
Departures:  Self-guided trip: Pick your own travel dates.

see full
itinerary

Walking along the Catalan Coast, Spain

The magical northernmost part of the Costa Brava makes an ideal
location for a week of leisurely walking, with plenty of time for dips in the
sea. Stay in high quality hotels with pools and savour local delicacies.
Price:  From £788pp (from £1288pp inc rail) based on 2 people sharing
Duration:  6 days/7 nights
Departures:  24 March-30 June & 1 September-21 October 2012, start
any day

see full
itinerary

Art + Ecology Holiday, Andalucia, Spain

Cortijada Los Gázquez is an eco-retreat for the creatively minded. We
run creative courses which tailor your experience of the environment in a
way which allows you to maximise your understanding and creative
response...
Price:  From 314 euros per person
Duration:  7 days
Departures:  Saturday to Saturday two weeks out of each month e.g
24th-31st July plus short breaks and tailor made creative courses.

see full
itinerary

Discover the Highlands of Spain

For many people Andalucía offers the quintessential Spanish
experience. The aim of this 15-day trip is to reach the true spirit of Al
Andalus and experience elements of the unique cultural heritage found in
Seville, Córdoba and Granada.
Price:  From £969 (excluding rail)
Duration:  15 days
Departures:  2011 departures: 02, 30 Sept, 14, 21 Oct. 2012
departures: 23 Mar, 06, 13, 27 April, 18 May, 01 Jun.

see full
itinerary

On Foot in the Picos De Europa, Spain

This short 8-day adventure explores the rugged and isolated province of
Asturias in northern Spain, trekking up towards the peaks and dramatic
plateaus of the Picos de Europa.
Price:  From £562 (tour only)
Duration:  8 days
Departures:  2011 departures: 28 Aug, 11 Sept. 2012 departures: 27
May, 03, 17 June.

see full
itinerary

Trans Andaluz Mountain Bike Holiday, Spain

see full
itinerary
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This journey will take you through two UNESCO biosphere reserves,
four natural parks, past the highest peaks in western Andalucia,
alongside rivers , through olive groves, pine and oak forests, to finish at
the white sands of the Costa de la Luz.
Price:  £965 (twin share basis)
Duration:  8 days
Departures:  07 March, 09 May, 07 November, 28 December

Mountain biking in the Picos de Europa, Spain

Join us on an incredible adventure that takes you through the Picos de
Europa National Park and three very different and beautiful regions of
Spain and ends with a night close to the vibrant village of Potes,
following a week of mind blowing riding.
Price:  £925 (twin share basis)
Duration:  7 days
Departures:  2011: 24 Jul, 21 Aug, 11 Sep. 2012: 22 Jul

see full
itinerary

Sierras singletrack mountain bike holiday, Andalusia, Spain

Explore the vast network of technical trails and mind-blowing singletrack
of the Serrania de Ronda and its surrounding area. Prepare to thrill your
senses and taste the real, untouched Andalusia, an area steeped in
wondrous beauty and tradition.
Price:  £895 (twins share basis)
Duration:  7 days
Departures:  21 February, 12 April, 30 May, 31 October

see full
itinerary

Day Tour: Hidden Barcelona, Spain

This easy walk takes in Barcelona’s celebrated sites and its hidden
delights. Wander the back streets, admire gothic churches, haggle for
produce at markets, visit gourmet shops for regional specialities, and
enjoy cava and tapas in a local bar.
Price:  £21
Duration:  3 hours 30 minutes
Departures:  27 Mar 2010 to 31 Dec 2011

see full
itinerary

Camino de Santiago cycling, Spain

A gently paced cycling holiday along Spain's legendary Camino de
Santiago, that traces the steps of ancient travellers, as we make our way
from Leon to the burial place of the apostle St. James.
Price:  £1100 (based on two people sharing)
Duration:  8 days
Departures:  2011: 25 June - 02 July, 03 September - 10 September,
2012: 23 June - 30 June

see full
itinerary

Day Tour: Barcelona Cycling & Tapas, Spain

Discover Barcelona’s attractive blend of history and contemporary
architecture on two-wheels. In a short time you will explore some of the
iconic sites, hidden places and enjoy the delicious tapas.
Price:  £22
Duration:  4 hours
Departures:  27 Mar 2010 to 30 Nov 2010; 1 Dec 2010 to 31 Dec 2011

see full
itinerary

Final Stages of the Camino de Santiago, Spain

see full
itinerary
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Follow in the footsteps of medieval pilgrims bound for Santiago de
Compostela and discover a beautiful registered World Heritage Site of
the Camino de Santiago.
Price:  From £695pp based on two people sharing
Duration:  8 days
Departures:  Trips depart daily from 1 April - 31 October

Walking in Tenerife & El Teide

Dramatic walking on a suprising island of contrasts from high volcanic
deserts to lush pine forests and deep ravines. Stay in two delightful
hotels in two charming towns on the green north coast.
Price:  From £575 per person based on two people sharing
Duration:  6 days/7 nights
Departures:  7 January-31 May 2012; start any day

see full
itinerary

Family adventure on the Costa Verde, Northern Spain

Asturias, in Spain's quiet north-west, is an ideal location for a family
adventure. Discover the area with a canoe trip on the Sella River,
mountain biking and horse riding, a hike in the Picos de Europa and an
overnight stay in a mountain refuge.
Price:  £895 Land Only
Duration:  8 days
Departures:  29 May, 24 Jul, 28 Aug, 23 Oct 2011 & 3 Jun 2012

see full
itinerary

Gastronomic Catalonia

This seven-day tour explores Spain’s famous Costa Brava, considered
by many to be not only Spain’s but Europe’s best kept secret. Soak up
the sunny coast, medieval villages, ancient churches and visit the
Gala-Dalí Castle-Museum.
Price:  From £ 724 or 835 euros per person in double occupancy. Tour
price is dependent on time of season and current exchange rates.
Duration:  7 days
Departures:  Self-guided tour: starts any day mid-March through
December.

see full
itinerary

The Special Wildlife of the Picos & Plains, Northern Spain

A 10-day tour in search of whales, dolphins and seabirds in the Bay of
Biscay and the special birds of the Picos de Europa mountains and the
Zamoran plains. Two fantastic and dramatic locations for wildlife-
watching.
Price:  £1,195 per person, including return ferry travel from the UK.
Duration:  10 days.
Departures:  Thursday 4th August - Saturday 13th August 2011.

see full
itinerary

Self-catering in Asturias, Spain

From these charming cottages you can explore the rugged Picos de
Europa Mountains and the equally rugged coastline with its pristine
beaches.
Price:  From £758pp per property, based on a party of two people
sharing.
Duration:  6 days/7 nights
Departures:  31 March-24 October 2012, any day

see full
itinerary

Catalonia: Pedal and Pamper

see full
itinerary
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Places to stay Holidays Reachable by Train Popular Train and Ferry journeys Destinations

Explore Catalonia, a brilliantly unique region, at the edge of the
Mediterranean Sea where you will be blessed with hot and dry weather,
perfect for cycling.
Price:  From £1113 or 1285 euros per person based on double
occupancy. Tour price is dependent on time of season and current
exchange rates.
Duration:  9 days
Departures:  Self-guided cycling tour: Start any day mid-February
through mid-December.

Rail Adventure through Northern Spain

This exceptional 12-day journey spans the cultural diversity of the
Basque and Galicia landscapes and the rugged natural beauty of the
Picos de Europa National Park.
Price:  From £1245 (tour only)
Duration:  12 days
Departures:  2011 departures: 10, 24 Sept. 2012 departures: 02, 16
June.

see full
itinerary

Andalucia: Granada, Cordoba and Seville by Train

Discover the Andalucian cities of Granada, Cordoba and Seville on this
Spanish holiday by train. From the historic Alhambra in Granada, to the
Mosque-Cathedral in Cordoba, and sampling oranges in Seville, there is
something for everyone.
Price:  from £1675 including rail and hotel accomodation (based on two
people sharing)
Duration:  10 days
Departures:  Daily

see full
itinerary

Journey through Spain, Portugal and Morocco

Travel from Madrid to Marrakech, experiencing the artistic and cultural
delights of Spain, the rich history and food of Portugal and the magical
markets and coastal retreats of Morocco.
Price:  From £2170 (maximum group size 12)
Duration:  24 days
Departures:  Departs on Saturdays, 2-3 times a month, from 24 April to
20 November.

see full
itinerary

Catalonia Bike and Beach

The Costa Brava boasts a mild and temperate climate to allow for
year-round cycling. Explore the rugged coastline admired by Salvador
Dali - the famous surrealist painter whose house can be visited in
Cadaques.
Price:  From £771 or 890 euros per person based on double occupancy.
Tour price is dependent on time of season and current exchange rates.
Duration:  8 days
Departures:  Self-guided cycling tour: Start any day mid-February
through mid-December.

see full
itinerary

Trekking the traverse of the Picos de Europa, Spain

Walk through Spain's finest mountain landscape on this exciting guided
traverse of three rugged limestone massifs, close to the beautiful Costa
Verde.
Price:  £895 Land Only
Duration:  8 days
Departures:  10 Jul, 4 Sep 2011

see full
itinerary

Bed and Breakfasts in England

Farmstays in England

Walking Holidays in England

Cycling Holidays in England

Train from London to Amsterdam

Train from London to Rome

England

Scotland
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Cottages in Wales

Eco Lodges in Scotland

Self-catering in Ireland

Self Catering in France

Treehouse Holidays in France

Luxury Camping in Portugal

Green Hotels in Spain

Luxury Camping

Winter Holidays in France

Cycling holidays in France

Adventure Holidays in Scotland

Walking holidays in Switzerland

Rail Holidays in Italy

Winter Holidays in Sweden

Family Holidays

City Breaks

Train from London to Florence

Train from London to Geneva

Train from London to Avignon

Train and ferry from London to Corsica

Train from London to Madrid

Train from London to Barcelona

Train from London to Copenhagen

Train from London to Nice

Wales

Ireland

France

Italy

Spain

Switzerland

Sweden

Morocco
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Català Español English FrançaisTrucan's 972 380 384
Reserves 24h.

Inici L'alberg Tarifes i reserves Els alberguistes Què podem fer?

Sorteig d'una nit
Explica'ns les teves vacances a la
Costa Brava amb les teves fotos i
participaràs en un sorteig d'una estada
a l'Alberg.

 

Regala Costa Brava
Regala una estada en família o en
parella a la Costa Brava.
Posa't en contacte i et preparem un
"Tiquet de Regal"

 

Kilian Jornet
Deixa que l'instint guii els teus
passos, ell et portarà a on més
estimes

Alberg l'Estació
C/ Setcases, 9
17490 Llançà
T. 972 380 384
T. 629 954 611 
info@albergestacio.cat

Enviar a un amic
Afegir a favorits
Avís legal

 

Creat per: 

Alberg l'estació http://www.albergestacio.cat/
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Català Español English FrançaisTrucan's 972 380 384
Reserves 24h.

Inici L'alberg Tarifes i reserves Els alberguistes Què podem fer?

Barcelona
A Barcelona hi  ha  múltiples  activitats  per  realitzar.
Per  aquells  que  hi  aneu amb  tren,  us  recomanem
baixar a l’estació Passeig de Gràcia i iniciar la ruta a
peu fins a Plaça Catalunya, passejar per les rambles i
el centre històric i arribar fins al port. Podeu passar
un dia excel·lent  ple de curiositats! També us podeu
desplaçar amb metro i anar a Montjuic, al Parc Güell,
al camp del Barça, etc. O podeu visitar la Sagrada
Família, la Pedrera o els múltiples museus, així com
anar  de  compres  per  la  ciutat.  Veure  més
informació...

 
 

Cadaqués
Cadaqués  és  un dels  pobles  més  emblemàtics  de
Catalunya.  Les  casetes  blanques  vora  el  mar  amb
l’església que sobresurt enmig del Cap de Creus, és
un paisatge únic de la Costa Brava. La tranquil·litat i
frescor  dels  carrerons  empedrats  i  engalanats  de
flors et  transporten a altres temps.  Podeu passejar
tot a la vora del mar i anar fins a Port-lligat, a on hi ha
la  casa  d’estiueig  de  Salvador  Dalí,  podreu
contemplar  unes  vistes  extraordinàries.  (més
informació)
 
 
 

Llançà
A Llançà podeu visitar la vila amb la seva església i
torre del rellotge, i el port amb la seva platja a on hi
trobareu un ampli ventall de restaurants i bars.  Tant
en direcció  sud  com en direcció  nord  el  camí  de
ronda  us  dirigirà  a  les  diferents  cales  del  terme
municipal. A l’estiu hi ha un bus que us porta a la cala
que  vosaltres  vulgueu.  Al  municipi  hi  ha  diferents
excursions  senyalitzades  per  a  tots  els  nivells.
Nosaltres us recomanem la següent excursió, des de
l’Alberg: agafeu el tren fins a Portbou i torneu fins a
Llançà  pel  camí  de  ronda,  passant  per  Colera,
Garbet i Cap de Ras. (més informació)
 
 
 

 

Sant Pere de Rodes
 
Si passeu uns  dies  a  l’Alberg,  us  recomanem una
visita  al  monestir  de  Sant  Pere  de  Rodes.  Els
excursionistes  podeu  fer  una  ruta  circular  molt
complerta  amb sortida  i  arribada al  mateix Alberg.
Des  de  Llançà  pugeu  a  Sant  Pere  de  Rodes  i
aprofiteu per fer una visita al monestir, baixeu per la
Selva de Mar fins a Port de la Selva, a on us podeu
remullar,  i torneu pel camí de Ronda fins a Llançà.
(més informació)
 
 
 

Cap de Creus
Cap  de  Creus  és  l’extrem  més  oriental  de  la
Península Ibèrica, amb un paisatge abrupte que cau
sobre el mar sorprèn a qualsevol espectador. Des de
Cadaqués s’hi pot accedir amb cotxe, amb bicicleta o
a peu (pel camí vell). Per aquells més caminadors, us
recomanem  la  ruta  des  de  Llançà-Port  de  la
Selva-Cap  de  Creus-Cadaqués  i  tornar  amb  bus.

   

  

Alberg l'Estació
C/ Setcases, 9
17490 Llançà
T. 972 380 384
T. 629 954 611 
info@albergestacio.cat

Enviar a un amic
Afegir a favorits
Avís legal
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(més informació)
 
 
 

L'Albera
L’Albera és la serralada fronterera amb municipis de
Catalunya i la Catalunya Nord (França). Podeu visitar
el centre d’interpretació d’Espolla o el museu de les
tortugues de l’Albera a Garriguella. Hi ha moltes rutes
interessants  per  fer  a peu.  Aquesta  ha estat  terra
d’exili,  algunes  propostes  per  a  conèixer  la  nostra
història són el Museu de l’Exili de la Jonquera, la Ruta
i  museu  Benjamin  Franklin  a  Portbou,  Museu  de
l’Albera  a  Argelers  o  visitar  la  població  de
Colliure.(més informació)
 
 

Figueres
Figueres és la ciutat natal de Salvador Dalí. Aquí hi
trobareu el Teatre-Museu Dalí que va ser concebut i
dissenyat  pel  mateix  artista  i  que  conté  un ampli
ventall  d’obres que descriuen la trajectòria  artística
de Dalí. També cal destacar el Museu del Joguet que
aplega joguets antics i de personatges de la nostra
història, resseguint els avenços científics i tècnics de
cada moment. (més informació)
 

Girona
Girona té un encant  especial a qualsevol època de
l’any.  Us recomanem una visita al call jueu, un dels
més ben conservats; una parada a la catedral, a on
els més petits es poden a entretenir  a comptar els
esglaons  de l’escalinata;  un passeig  per  la  Muralla
amb vistes a la devesa; entrar al museu dels banys
àrabs i fer una foto de les cases de colors a un dels
meravellosos ponts que creuen l’Onyar al centre de la
ciutat. (més informació)
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Català Español English FrançaisTrucan's 972 380 384
Reserves 24h.

Inici L'alberg Tarifes i reserves Els alberguistes Què podem fer?

Serveis
Esmorzar inclòs
Llençols inclosos
Cuina per a ús dels clients (gratuït)
Ordinador amb accés a internet (gratuït)
Wifi (gratuït)
Barbacoa
Jocs de taula
Llibres de consulta
Guies i plànols de la zona
Zona per deixar material esportiu
(bicis, caiacs, equips d’immersió, etc.)

Parelles
Disposem d’habitacions dobles i habitació amb dos
llits individuals. La sala d’estar està equipada amb
llibres i guies de consulta. A la recepció us podem
oferir plànols de la zona i indicar-vos segons les
vostres necessitats.

Famílies
Tenim habitacions familiars de 4 places, espai
adaptat a la sala d’estar amb jocs i llibres,
disponibilitat de cuina amb trona pels més petits i un
gran pati per córrer i jugar.

Viatgers
Disposem d’habitacions compartides de 8 places,
una sala d’estar i un menjador comunitari. La cuina
està a la vostra disposició. Al pati hi ha terrassa amb
servei de bar i WIFI. Tenim un espai adaptat per
poder deixar el material esportiu com bicis, caiacs,
equips d’immersió, tc.

Grups
Tenim habitacions de 2, 4 i 8 llits fins a un màxim de
50 places. Disposem d’una sala adaptada amb
pissarra i canó de projeccions per a realitzar
activitats. Us podem oferir pensió complerta i/o
servei de picnic. El pati és un espai idoni per a jugar i
descansar.

Alberg l'Estació
C/ Setcases, 9
17490 Llançà
T. 972 380 384
T. 629 954 611 
info@albergestacio.cat

Enviar a un amic
Afegir a favorits
Avís legal

 

Creat per: 
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alberg l'Estació

Per què triar entre mar o muntanya?

Inici Serveis Galeria Tarifes Reserves Qui som? Contacta

Versió info:

v 01.03 - Des, 2011

Info...

El qui vulgui navegar, a Llançà!

Viure a la serra o el pla, a Llançà!

Vinya, fruiters i olivar, a Llançà!

Grifeu, platja on reposar, a Llançà!

Faner i Farella a la mà, a Llançà!

Catalans al Castellà, a Llançà!

 

- Montserrat Vayreda -

 

Enllaça't

Els tres de Xauxa

Tot Lleure

Llançà

Skkayak

alberg l' Estació

alberg l'Estació http://www.albergestacio.cat/web2/tarifes.html
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Llançà

Preus

 

Les tarifes de l'Alberg l'Estació per a l'any 2011 són les següents (el preu inclou dormir i esmorzar):

  Temporada

  Baixa Alta

Habitació de 8 [1 llit]  17 20

Habitació de 4 [1 llit]  18 21

Habitació doble [2 lllits]  44 50

Habitació doble [llit gran]  44 50

 

Temporada Alta

Nadal: del 19 de desembre al 9 de gener

Estiu: del 19 de juny al 11 de setembre

Temporada Baixa

La resta de l’any

El joc de llençols està inclos en el preu.

Lloguer de tovalloles: 3 €

 

 

©2008-2011 alberg l'Estació | Design by Santi
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Liens avec nos partenaires 

Offices de Tourisme

- Nice : http://www.nicetourism.com/
          http://www.nice.fr
- Puget-Théniers : http://www.provence-val-dazur.com/
- Entrevaux : http://www.entrevaux.info/
- Annot : http://www.annot.com/
- St André-Les-Alpes : http://www.ot-st-andre-les-alpes.fr/
- Val d'Allos : Site du Val d'Allos
- Digne-Les-Bains : http://www.ot-dignelesbains.fr/

Randonnées

-Avec la Féfération Française des Sports Populaires : www.ffsp.fr/am
-Balades et randonnées culturelles : http://www.artambule.com
-La grande traversée des Alpes de haute Provence avec les Muletiers : http://www.tetedemule.org/pages
/27.php
-Camp itinérant pour ados de 13 à 16ans : http://clefdeschamps.orf
-Journée sportive et gourmande dans l'arrière-pays niçois :

Trains touristiques

La Rhune: http://www.rhune.com/
La Mûre : http://www.trainlamure.com
La vapeur du Trieux : http://www.vapeurdutrieux.com
Mob (Suisse): http://www.mob.ch/GPS/main.asp

Nos amis du rail

La vie du rail http://www.laviedurail.com
La boutique de la vie du rail http://www.boutiquedelaviedurail.com
La vie du rail http://www.trains-fr.org/unecto

Hébergements

Chemins de Fer de Provence - Liens avec nos partenaires http://www.trainprovence.com/pages/fr/317/liens-avec-nos-partenaires...
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- ci-dessus Le Relais de Chabrières :  http://relais-de-chabrières.com
- Hôtels près de l'aéroport : http://www.niceairporthotels.com
- Maison d'Hôtes à Entrevaux :  http://www.maisonjulie.com
- Se loger à La Foux d'Allos :  http://www.locationlafouxdallos.com
-Campings en Provence Alpes Côte d'Azur : http://www.campingdefrance.com/reg-21-
FR/camping_Provence%20Alpes%20Cote%20Azur.html
- Pour une location de meublés dans les ALpes-Maritimes :   http://www.locations-06.fr
- Pour organiser un séjour ou vos vacances, vous rechercher un gîte rural, une chambre d'hôtes, une location
francophone... http://www.maisonsdhotesdefrance.com/
- Détente dans un havre de paix et de repos en pleine nature,Gîte Rural Campagne Toge : http://www.gite-
campagne-toge.fr/

Annot :

Le Pays d'Annot en Haute-Provence. Jean-Louis Damon historien local vous propose des chambres d'hôtes,
des promenades découvertes historiques, des stages de langue provençale...
Découvrez toutes ses richesses en cliquant sur :  http://www.annot-histoire.com

Se déplacer à NICE :

à bord de son petit train touristique : http://www.petittrainnice.com
à bord de son tramway ou de ses bus avec ligne d'azu r : http://www.lignedazur.com/contact
/index.asp?rub_code=14

Se déplacer à DIGNE :

N'hésitez pas à vous déplacer avec la Régie des Transports Urbains Dignois : http://www.mairie-
dignelesbains.fr/nouveau_tud.html

Divers :

Pour vous rendre en gare: site de covoiturage du 04: www.trajeco.org
Pour vos déplacements en avion : http://www.nice.aeroport.fr
Guide touristique de la Provence : http://www.provenceweb.fr
                                            http://in-provence.co.uk/marketing/france.html 
Annuaire des trains touristiques : http://ruemarchande.net/Les-petits-trains-touristiqu es
Pour apprendre une lanque étrangère : http://www.logos-institut.com

 
Chemins de Fer de Provence

4 bis rue Alfred Binet - 06000 Nice
Tél. 04 97 03 80 80
Fax. 04 97 03 80 81

Chemins de Fer de Provence - Liens avec nos partenaires http://www.trainprovence.com/pages/fr/317/liens-avec-nos-partenaires...
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El Cinquè Llac: Una Història de territori. 

Un grup de propietaris d’allotjaments rurals veiem: I si poses “Un grup de veïns que ens dediquem al turisme per aquí dalt, veiem”: 

• la necessitat d’unir-nos per poder crear i oferir  un producte turístic per: la idea de “necessitat” no ens agrada gaire, es podria canviar per 

“voluntat”; “producte turístic” tampoc convenç, per exemple es podria escriure “propostes de descoberta” 

� Desestacionalitzar – millor “rebre visitants al llarg de tot l’any” 

� Treballar de dilluns a divendres 

� Atreure estrangers – enlloc de dir “estrangers”, què tal “visitants d’altres contrades” 

� Treballar a un preu just mantenint la qualitat dels serveis oferts. – enlloc de “treballar” que ja ho hem utilitzat al segon punt, potser “Poder 

oferir un preu just...” 

• Necessitat d’especialitzar-nos (enlloc de “necessitat” podria ser “oportunitat”).  Per l’experiència, sabem que el senderisme és la millor opció per 

fer conèixer el nostre patrimoni natural i cultural d’una manera sostenible,  ja que és l’activitat turística que més s’integra en el territori i que menys 

conseqüències negatives comporta.  Som coneixedors del potencial que té el nostre territori, per l’interés mostrat per part de turoperadors 

especialitzats en senderisme, com Inntravel “i tenim la voluntat de seguir per aquest camí”. (creiem que es millor no mencionar als turoperadors, ja 

que pot desvirtuar el potencial inherent al territori) 

• Vivim gràcies al territori del qual formem part, i per tant som conscients de la necessitat de preservar l’entorn. 

• Els propietaris hem de participar de forma activa volem actuar en la valorització i conservació del nostre patrimoni i medi ambient, participant 

econòmicament i en temps invertit. (suggerim “participant amb temps i amb diners”) 

• El turista també ha de participar en la preservació de l’entorn que gaudeix.  I per tant, un % del que paga pel producte s’inverteix íntegrament en la 

xarxa de camins. Creiem pot quedar millor d’aquesta manera: “En aquest projecte, el visitant també participa en la preservació de l’entorn, de 

manera que una part del que paga s’inverteix directament en el manteniment de la xarxa de camins”. 

• Necessitat de fomentar “l’ecoturisme” també és el nostre objectiu, un turisme lligat als valors locals i d’identitat amb el mínim impacte en el medi. 

Ajuntaríem aquest punt amb el següent en un de sol, veure a sota. 

• Necessitat de fomentar “un turisme d’autenticitat” és el nostre objectiu, ja que ens permet conservar les tradicions, pobles, camins,...  

Amb els dos punts anteriors en faríem un d’únic: “Voluntat de fomentar “l’ecoturisme” també com a objectiu, un turisme lligat als valors locals i 

d’identitat amb el mínim impacte en el medi i que ens permeti conservar les tradicions, pobles, camins...”. 



• Afegiríem un punt que mencioni el turisme responsable, per exemple: “El Cinquè Llac s’emmiralla en els criteris del turisme responsable, un tipus 

de turisme que crea millors llocs on viure i millor llocs per ser visitats”. 

• Necessitat de fomentar Voluntat de dinamitzar l’economia local involucrant quantes com més empreses locals del territori millor. (per no repetir la 

paraula “local”) 

• Promocionar productes locals tant agroalimentaris (en la gastronomia que oferim)com artesanals (ganxo de pastor, logotip amb feltre,...).  

• Compromís de millorar el territori, és la nostra aposta pel futur. 

• Per crear el producte s’ha tingut el suport total de la població. La gent dels pobles(gent gran, ramaders, caçadors,etc.) són els que han creat el 

producte, ja que són ells els que ens han explicat, ensenyat i acompanyat per veure com antigament es comunicaven, i ens han permès també 

recuperar topònims, llegendes i històries que s’estaven perdent. Molt bona la frase, només faríem petits canvis, evitar la paraula “producte” i posar 

més punts: “Per dissenyar el Cinquè Llac, s’ha comptat amb el suport total de la població. La gent dels pobles (padrins i padrines, ramaders, 

caçadors ...) en són els veritables creadors ja que són ells els que ens han explicat, ensenyat i acompanyat per veure com antigament es 

comunicaven. Ens han permès també recuperar topònims, llegendes i històries que s’estaven perdent.” 

• Les administracions locals també ens han acompanyat des d’un bon començament. Ajuntaments i Consells comarcals ens han escoltat, han confiat i 

han invertit plenament amb aquest projecte. 



El Cinquè Llac, una experiència mediambiental sostenible, 

culturalment diversa, plena de qualitat i d’aventura. 

El Cinquè Llac s’emmiralla en els criteris del turisme responsable, un tipus de turisme que crea 

millors llocs on viure i millor llocs per ser visitats. 

S’ha dissenyat per causar el mínim impacte al nostre entorn mentre s’ofereix una experiència 

de senderisme única, amb allotjaments preparats, tant en serveis com en instal·lacions, amb 

una alimentació adequada per l’esforç que requereixen les etapes, i amb informació detallada 

sobre el territori (transports públics, informació meteorològica, etc.). 

Alguns dels criteris de responsabilitat que podem trobar en el Cinquè Llac, dividits en els tres 

eixos econòmic, mediambiental i social, són: 

MEDIAMBIENTAL: 

• Fomenta l’arribada amb transport públic, potencia la mobilitat sostenible (sense 

cotxes), per ser més responsables amb el territori. El mateix nom del Cinquè Llac 

està vinculat amb els 4 llacs que es troben al llarg del recorregut en tren, i al 

arribar a la Pobla de Segur es comença a caminar buscant El Cinquè Llac. 

• Disposa d’uns allotjaments cada cop més involucrats en la gestió ambiental 

(energies renovables, neteja, reciclatge de residus, etc.). 

• Genera els mínims residus, ja que els clients van amb carmanyola i amb tovalló de 

farcell. 

• Fomenta que el visitant no deixi cap mena de traça al paisatge: 

� Deixi al seu lloc el que trobi 

� Respecti la vida silvestre 

� Sigui considerat amb els seus amfitrions i amb els altres visitants. 

� Sigui respectuós amb els pagesos i les seves eines de treball  per 

exemple, els tancats. 

• Contribueix a la conservació dels camins i dels paisatges. 

 

SOCIAL: 

• És fruit de la conscienciació, responsabilitat i participació dels propietaris vers la 

conservació del seu entorn, tant del patrimoni natural com del cultural. 

• Té tot el suport popular. S’ha creat mitjançant la col·laboració de particulars, 

entitats, empreses, ajuntaments... incrementant així la cohesió local. 

• Fomenta un “turisme d’autenticitat”: la conservació de camins, pobles, tradicions, 

etc., afavorint l’intercanvi cultural entre el visitant i el territori. 

• Informa sobre les riqueses del patrimoni natural i cultural del territori, posant-lo 

així en valor. 

 



ECONÒMIC: 

• Promociona productes locals, tant agroalimentaris com artesanals. 

• Implica el visitant al territori, de manera que part del preu que es paga es 

reinverteix en el manteniment i millora de la xarxa de camins que utilitza. 

• Dinamitza i diversifica l’economia local involucrant com més empreses del 

territori millor. 

• Proposa activitats complementàries respectuoses amb el medi. 

• Aposta pel futur, oferint alternatives econòmiques on abans no hi eren.  

• Es tracta d’un producte de qualitat, que reflecteix, complementa i millora el 

territori. 



DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Asunto: RV: Estructura web del Cinquè Llac

Datos adjuntos: un projecte de territori v.1.docx
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De: Ramon Iglesias [mailto:ramoniglesias@josoc.cat]  
Enviado el: martes, 31 de enero de 2012 16:05 
Para: Casa Leonardo 
CC: DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Asunto: Re: Estructura web del Cinquè Llac 

 
Hola Mireia. 
 
Et responem els tres correus en aquest: estructura, títol i el document un projecte de 
territori. 
 
Ens hem estat mirant l'estructura i ens sembla molt apropiada; tot i no tenir el text sencer 
de moment han sortit els següents comentaris: 
 
La Ruta 
    Etapes (5 fitxes, amb links a Etapes complementàries i Modalitats) 
    Etapes complementàries 
    Modalitats - vols dir en BTT / per famílies / possibilitat de fer mitges rutes? 
    Obsequi Finisher 
    Situació geogràfica - també inclou com arribar, oi? 
 
Guia Pràctica 
    Allotjaments (6 en una mateixa pàgina) - perfecte 
    Guiatge (text) - aquí et refereixes als papers que doneu als clients per orientar-se? ho 
posareu tot amb detall o només un resum? si també feu la publicació potser no caldria 
posar-ho tot en detall aquí a la web, i almenys demanar que els visitants de la web es 
registrin (posin e-mail) per tal d'accedir al contingut del guiatge  
    Consells pràctics (llista) 
    Preus (taula) 
    Turisme responsable (text) 
    A més a més (text) - què inclou aquest apartat? 
 
Bloc - és molt important mantenir-lo actualitzat, si veus que no es mantindrà al dia millor 
deixar només un apartat d'opinions o comentaris; qui està previst que el gestioni, vosaltres, 
Pirineu Emoció o algú altre? 
    Novetats 
    Premsa - molt útil, pengeu-hi tants articles com pugueu, inclús potser afegir-hi articles 
sobre la Vall Fosca en general, o sobre els allotjaments sueltos 
    Opinions (Formulari) - perfecte 
 
Projecte 
    Marques de Pastor (Text) 
    Professionals (Descàrregues) - què hi posareu? 
 
Contacte (Formulari) 
    Reserves (Text i link a l'agència) 
    Incidències (Formulari) - no tenim clar si és adequat posar aquí un formulari 
d'incidències, ja que els clients que us hagin comprat el producte si tenen alguna incidència 

us ho comunicarar en persona o per telèfon; o havieu pensat en altres tipus d'incidències? 
 
Per altra banda, sobre el títol i subtítols: 
 

Possibles subtítols: 



El Cinquè Llac. Descobreix caminant les llegendes màgiques del Pirineu. 

El Cinquè Llac. Camina el Pirineu màgic. 

El Cinquè Llac. Descobreix caminant 5 meravelles màgiques del Pirineu. 

 
Ens semblen més interessants el primer i el segon. El primer explica una mica 
més, el segon és curt però més impactant. El tercer no tant perquè potser es 
centra més en les 5 meravelles màgiques que en la ruta en sí, i potser és millor 
deixar el tema de les meravelles obert, sense haver de tenir-ne 5. 

 
 
Petita descripció : 

  

“El Cinquè Llac és una travessa circular de senderisme amb inici i arribada a La 
Pobla de Segur (a només 200km de Barcelona), que transcorre pels Pallars i 
Alta Ribagorça, a través d’un itinerari senyalitzat dividit en 5 etapes. 

Camina el Cinquè Llac i descobriràs paisatges de gran bellesa, coneixeràs la 
historia i la cultura local, gaudiràs de l’esport, delectaràs la gastronomia 
autòctona i et relaxaràs en cases de turisme rural amb encant.” 
 
La veiem perfecta. Només una anotació, a "delectaràs la gastronomia 
autòctona" creiem que és un verb pronominal, o com es digui, i que hauria de 
ser "et delectaràs en la gastronomia autòctona". Veure entrada n. 2 de l'IEC: 
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=delectar-se&operEntrada=0 
   
Finalment, també adjuntem el document "Un projecte de territori" amb 
algunes recomanacions, no tant en el contingut que ja està molt bé sinó més en 
la forma, a veure què et semblen els comentaris. 
 
Per qualsevol altra cosa no dubtis en contactar-nos. Ja ens diràs quan estigui la 
web feta!! 
 
Salutacions, 
 
Inma i Ramon 
 
 
 

From: "Casa Leonardo" <info@casaleonardo.net>  
Date: Tue, 31 Jan 2012 12:11:13 +0100 
To: 'DCB Turisme i Desenvolupament Local'<capella.ballbe@decaba.com> 
Subject: Estructura web del Cinquè Llac 
 

Perdoneu aquest bombardeig de mails però és un moment decisiu pel producte. 
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M’agradaria que opinéssiu sobre l’estructura que hem pensat que hauria de tenir la web del producte. 

Perquè sigui una web molt ordenada i es trobi ràpid el què es desitja hem pensat fer aquests 5 blocs 

d’informació. Què us sembla?? 

  

Moltes gràcies, 

  

Mireia 

  

La Ruta 
    Etapes (5 fitxes, amb links a Etapes complementàries i Modalitats) 
    Etapes complementàries 
    Modalitats 
    Obsequi Finisher 
    Situació geogràfica - com arribar 
 
Guia Pràctica 
    Allotjaments (6 en una mateixa pàgina) 
    Guiatge (text) - no hi ha guia, no? vols dir els papers que els doneu? ho posareu tot o només un 
resum? 
    Consells pràctics (llista) 
    Preus (taula) 
    Turisme responsable (text) 
    A més a més (text) - què inclou? 
 
Bloc - qui el gestionarà? s'ha de mantenir al dia 
    Novetats 
    Premsa - molt útil, recorda de penjar-hi tant com puguis, inclús afegint articles sobre la Vall 
Fosca, o els allotjaments sueltos 
    Opinions (Formulari) - perfecte 
 
Projecte 
    Marques de Pastor (Text) 
    Professionals (Descàrregues) - què hi posareu? 
 
Contacte (Formulari) 
    Reserves (Text i link a l'agència) 
    Incidències (Formulari) - aquí  
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1 
Pallars Jussà – Fitxa PROMOCIÓ SOPARS DE L’ERA 

Pallars Jussà – Fitxa PROMOCIÓ DELS SOPARS DE L’ERA 

 
Per tal de fer difusió dels sopars col·loqui de l’Era del Marxant creiem que es poden realitzar 
accions en dos àmbits diferenciats:  

- l’específic, que depèn de qui és la persona convidada; i 
- el general, amb independència de qui sigui el convidat 

 
 

• PROMOCIÓ ESPECÍFICA 

 
Depenent del convidat que hi hagi, es pot fer difusió en canals específics que estiguin 
relacionats amb el convidat en qüestió. 
 
Segons la reunió mantinguda el passat 25 de gener, els següents convidats serien: 

 
- Un esportista: Alfred Bosch  

En aquest cas, la proposta es podria divulgar entre clubs i associacions esportives, als 
aficionats a la natura i a l’Antàrtida, al tauler d’anuncis de la botiga Viatges Altaïr, 
empreses de turisme actiu i d’aventura, ... 
  

- Un economista. 
Es podria difondre a escoles de negocis, a taulers d’anuncis d’universitats 
d’economia, a clubs d’economia, Cambra de Comerç, àrees de promoció 
econòmica... 
 

- Un cuiner. 
Fer-ne difusió entre escoles d’hostaleria, als blocs en català sobre cuina (apareix un 
llistat a http://blogscatala.cmact.com/53.html), a la marca Cuina Catalana 
(promoguda per l’Institut Català de la Cuina www.cuinacatalana.eu), etc. 
 

- Un micòleg. 
Fer-ne difusió en cercles d’aficionats a la micologia, per exemple l’Associació Amics 

de la Micologia d’Esplugues, L’Associació Micològica de Tarragona 

www.micotarraco.com, al fòrum de boletaires www.catbolet.com, etc.  
 
 
Creiem que també seria important demanar a la persona convidada quines altres vies pot 
recomanar per tal de fer la màxima difusió de l’esdeveniment, mitjançant els seus contactes 
o altres xarxes on es pugui difondre. 
 
 
 
 

 

 



 

2 
Pallars Jussà – Fitxa PROMOCIÓ SOPARS DE L’ERA 

 

 

• PROMOCIÓ GENERAL 

 
En aquest cas es faria difusió dels Sopars de l’Era en canals genèrics on s’hi faci promoció de 
l’agenda cultural del territori. Algunes idees són: 
 
SUPLEMENTS D’OCI DEL DIARIS: 
 

- La Vanguardia: cada divendres publica el Què fem? en paper, també té una pàgina de 
Facebook http://ca-es.facebook.com/pages/Qu%C3%A8fem/142515052465580  

- El Punt: cada divendres publica el Sortim 
- El Periódico: cada divendres publica el suplement Idees on fan propostes d’oci 
- Diaris locals: Segre, ... 

 
REVISTES ESPECIALITZADES: 

- Descobrir Catalunya www.descobrir.cat 
- Fem turisme www.femturisme.cat  
- Pànxing Pirineus www.panxing.net/publicacions-panxing/panxing-pirineus  
- Time Out www.timeout.cat  
- Cultura i Oci www.culturaioci.com 
- Guia del Ocio Bcn www.guiadelociobcn.com  
- Guia del Ocio www.guiadelocio.com 

 
WEBS D’ESCAPADES: 

- Atrápalo www.atrapalo.com 
- Propostes oci i aventura www.propostes.com/activitats/cap-de-setmana/  
- Visitar.cat http://visitar.cat/category/oci/  

 
PORTALS TURÍSTICS OFICIALS: 

- Pallars Jussà www.pallarsjussa.net 
- Turisme de Lleida www.lleidatur.com 
- Pirineus www.visitpirineus.com  
- Vall Fosca www.vallfosca.net – cal mantenir-ho actualitzat, la notícia que hi apareix 

és del 26 de gener en referència només al sopar del 27 de gener. 
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Pallars Jussà – Fitxa PALEONTOLOGIA 

 
� JURA, Suïssa 
 
 
PALÉOJURA (Suïssa) www.paleojura.ch 
 
Organisme encarrega de la promoció i la valorització de les descobertes paleontològiques a 
Ajoie (regió del cantó del Jura). La seva missió és desenvolupar i implementar les opcions de 
desenvolupament i valorització adoptades per les autoritats del Jura. Els projectes de 
desenvolupament s’estenen als llarg de tres eixos: científic, pedagògic i turístic. 
 
Exemples de com comuniquen les seves activitats turístiques: 

- Comunicat de premsa “Paléojura presenta una nova imatge i un complet programa 
pel 2010”:  
http://www.paleojura.ch/Htdocs/Files/PDF/10-05-
07CommuniquedepressePaleojura.pdf?download=1  

- Comunicat de premsa sobre les visites guiades:  
http://www.paleojura.ch/Htdocs/Files/PDF/10-05-
26GeologievivantePaleojura.pdf?download=1  

- Altres comunicats de premsa: http://www.paleojura.ch/fr/Medias/Communiques-de-
presse.html  

 
 
JURA TOURISME (Suïssa) www.juratourisme.ch  
 
Portal oficial de turisme del cantó suís de Jura. Tríptic d’activitats relacionades amb la 
paleontologia:  
http://www.juratourisme.ch/download/jura_tourisme/insolites_paleojura_animations_201
1.pdf  
 
 
� JURA, França 
 
 
JURA TOURISM (França) www.jura-tourism.com  
 
Portal oficial de turisme de la regió de Jura a França. Alguns recursos sobre dinosaures: 
http://www.jura-tourism.com/archeologie/traces-de-dinosaures-a-
coisia,r351,r201,ot2411.html  
http://www.jura-tourism.com/archeologie/traces-de-dinosaures-a-
loulle,r351,r201,ot2412.html  
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� ESPÉRAZA, França 
 
 
SUNFRANCE http://es.sunfrance.com  
 
Portal oficial de turisme de la regió del Languedoc-Roussillon. En la secció de patrimoni 
cultural hi té una part dedicada a la prehistòria:  
http://es.sunfrance.com/descubrir/patrimonio_cultural/prehistoria 
 
 
MUSEU DELS DINOSAURES D’ESPÉRAZA www.dinosauria.org 
 
El Museu realitza diversos tipus d’activitats: 

- per grups d’escolars: tallers paleontològics d’introducció a tècniques d’excavació o de 
reconstrucció d’un dinosaure; visites als jaciments per veure les excavacions; la 
possibilitat de celebrar l’aniversari al Museu... 

- per famílies o altres grups: visites als jaciments,  
- Per lliure: dues rutes de senderisme pels jaciments amb senyals interpretatives, una 

de 45min i una de 2h30min. 
 
 
� ALTRES RECURSOS 
 
 
MUSEO JURÁSICO DE ASTÚRIAS www.museojurasicoasturias.com  
 
A més de les visites i dels tallers, tenen un agenda d’activitats bastant interessant que 
completa la pròpia exposició del Museu; per exemple: 

- Taller d’excavació amb National Geografic Channel 
http://museojurasicoasturias.com/images/docs/excava%20con%20national%20geog
raphic%20channel%20.pdf  

- Tallers de Nadal per nens: fer un calendasaurus nadalenc, figuretes de dinosaure per 
l’arbre de Nadal, etc. 

- Passi de documentals, conferències, xerrades, etc. 
- Activitats especials coincidint amb el calendari; p. ex. Halloween, la setmana de la 

ciència, dia del medi ambient, dia internacional de la Terra... 
 
 
FUNDACIÓN DINÓPOLIS, Terol www.fundaciondinopolis.org  
 
La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis es un ens públic –reconegut como 
museu monográfic en paleontologia- centrat en el desenvolupament de Terol a través de la 
utilització social dels seus recursos paleontològics. Les seves activitats inclouen la 
investigació, la conservació i la difusió del patrimoni paleontològic. 
Pel que fa a les activitats didàctiques, a fundació s’encarrega de promoure i desenvolupar 
diverses activitats com són: 
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- la participació en celebracions científiques 
- cursos i seminaris 
- concursos 
- premis  
- tallers didàctics sobre paleontologia  
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REVISIÓ CATÀLEG PALLARS JUSSÀ 

 

Pàgina 1: PORTADA 

El dibuix de les flors amaga una mica la foto del darrera. 

La foto podria ser més impactant, per exemple si es disposés d’alguna foto aèria o si 

no, amb una millor perspectiva dels entorns en què el Castell de Mur i l’església 

(patrimoni cultural) es visualitzessin conjuntament amb el patrimoni natural de 

l’entorn..  

També es podria fer un mosaic de fotos, com per exemple amb la portada del fulletó 

“Més”, que pot donar un efecte visual impactant. 

 

Pàgina 2 : MAPES 

Creiem adequada la proposta de descripció de J. Ardanuy (pensem que hi ha falta un 

“que” que marquem en parèntesi per comprovar: 

“El Pallars Jussà és aquesta terra desconeguda que et sorprendrà per la seva riquesa 

cultural i natural. Paradís geològic, terra de castells i d'un romànic excepcional. Una 

terra de somni servida en petites dosis, amb l'exclusivitat d'allò que no abunda i [que] 

volem retenir com un secret només per a iniciats.” 

Mapes: 

- Al mapa de la comarca, anotar amb lletra grossa el nom del Parc Nacional 

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, enlloc de posar només el nº 13, degut 

al caràcter d’atracció clau per als visitants. 

- Distribuir els mapes de forma que permetés augmentar la mida del central, 

aprofitant la màxima altura de la plana. Pensem que és factible, en haver reduït 

el text de la dreta i si els mapes d’Espanya i de Catalunya anessin als laterals. 

- Al mapa de Catalunya, destacar amb lletra majúscula les ciutats BARCELONA, 

SARAGOSSA, MADRID i VALÈNCIA. Tenir en compte que s’haurà de canviar i 

posar en castellà, ZARAGOZA i VALENCIA, en els fulletons que es tradueixin. 

- Al mapa general, Lleida no està ben contextualitzat, o bé seria Catalunya, o bé 

millor marcar amb un punt la ciutat de Lleida. També o alternativament, 

remarcar la demarcació de Lleida. Es podria fer un fons per Catalunya i 

sobreposada, la demarcació de Lleida. 
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Llista de topònims 1-14 

Al llistat no queda clar què identifiquen els colors dels números. 

 

 

Pàgina 3: ÍNDEX 

Índex adequat. 

La foto 3 Esport i Aventura, tot i que sabem que no ho és, millor que no pugui semblar 

un descens en aigües braves; creiem més apropiat posar-hi una foto en caiac al llac i 

també que hi apareguin famílies. 

La foto 5 Allotjament, seria millor que hi aparegués un exterior, d’una casa bonica i 

potser envoltada de natura. 
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A la part inferior de la pàgina els crèdits hi apareixen amb una mida de tipografia 

bastant gran, es recomana reduir-ne una mica la mida i avaluar si és la millor plana per 

posar-ho. 

Pàgina 4: CASTELLS DE FRONTERA 

El primer paràgraf pensem que millor que no sigui en negatiu. Proposem el text del 

requadre de la dreta, o algun de similar. 

 

A l’apartat “Imprescindible”, en el primer paràgraf, a l’última frase “en un bon estat de 

conservació” creiem millor escriure “en un molt bon estat” o en “un excel·lent estat”. 

 

Pàgina 5: segueix CASTELLS DE FRONTERA 

A la descripció del Castell-Palau de Llordà proposem fer un punt després de la negreta, 

per tallar una mica el paràgraf. 

A “Més informació”, si hi ha pàgina web caldria incloure-la, igual que a la pàgina 

anterior, al Conjunt Monumental de Mur. En tot el catàleg veure si es podria 

homogeneïtzar aquest tipus d’informació fent servir el model de la plana 8 (amb un 

requadre separat). 

 

 

Reviure la història al Pallars Jussà 

és un autèntic viatge en el temps 

que invita a perdre’s en el record 

d’una època plena de dificultats i 

alhora de glòria. 

… Catalunya.  Ens mostra … 



 

4 
Pallars Jussà – Xarxes d’allotjaments especialitzats 

A “Altres punts d’interès”, el llistat de castells proposem que prengui el format del 

mateix apartat, que apareix a les planes  6 i 7. 

Les fotos d’aquesta plana estan molt bé. Potser són força similars quant a colors, per la 

qual cosa, si es disposés, estaria bé  incloure’n alguna de vespre/nit, que hi donés més 

contrast a la pàgina. 

 

Pàgina 6: RUTA DEL ROMÀNIC 

A “Recomanem” hi apareix un llistat de monuments. En alguns hi indica “visita guiada 

prèvia reserva”, però només en un hi ha el telèfon de contacte.  

 

Pàgina 7: RUTA DELS DINOSAURES 

Bon apunt el de les “Activitats familiars”, seria bo que anés sortint en altres apartats 

del catàleg.  

A l’apartat de “Punts d’interès” s’hi inclou “Rutes”, que creiem podrien estar en un 

apartat separat; a més caldria especificar qui les fa, o posar alguna pàgina web per més 

informació sobre les rutes i/o telèfon contacte, mail. 

 

 

Pàgina 8: GUERRA CIVIL 

Al primer paràgraf “Escenaris de memòria històrica” hi apareix dues vegades la paraula 

zona. Creiem que es podria treure la segona:  “.... del front durant mesos on la 

superioritat ....” 

També avaluar si la paraula “feixistes” és l’adequada tenint en compte el públic ampli a 

qui va adreçat el catàleg; potser “franquistes” també és clar? O bé, de l’exèrcit rebel, 

del general Franco, nacional. 
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A l’apartat “Recomanem”,  

En el primer itinerari, torna a sortir la paraula feixistes. 

en el segon itinerari s’especifica al final que és un itinerari urbà, creiem és millor 

incloure-ho en la mateixa descripció, per exemple: “Aquest itinerari urbà transcorre 

per ...” 

La tercera proposta Casa Bonifaci inclou al final un telèfon per més informació. Per una 

banda seria millor incloure una web (hem vist que l’ajuntament de Llimiana la 

incorpora), i per altra banda seria millor posar-ho tot a sota conjuntament amb el Punt 

d’Informació Turística Comarcal. 

El mateix amb el quart paràgraf, es podria adreçar a obtenir més informació addicional 

que pot ser d’interès  entrant a  la pàgina web de la Xarxa de Memòria de Catalunya. 

 

Pàgines 9 i 10: NATURA EN ESTAT PUR 

A la descripció de la pàgina 9 suggerim afegir-hi l’apartat de Reserva Natural de la 

pàgina 10. Revisar si el títol “reserva natural” és l’apropiat, i destacar més la 

importància de l’ornitologia, ja que el Pallars és una de les destinacions de 

birdwatchers més apreciades. 

Potser es podria distribuir tota aquesta pàgina en tres o quatre categories, per 

exemple: geologia, aigua, fauna (destacant l’ornitologia) i flora; o bé paisatges, natura i 

aigua... 

L’apartat “Per fer amb cotxe” es podria passar a la pàgina 10, tenint en compte que 

potser no és el títol adequat ja que la ruta destacada (vall dels voltors) inclou tant 

cotxe, BTT com senderisme. Potser “rutes de descoberta”?  

Les rutes 4x4 creiem que no és interessant de posar-ho al catàleg amb tanta 

rellevància, i en especial a la pàgina de natura. Enlloc d’això, seria bo posar-hi rutes en 

senderisme o de descoberta de la natura, apropiades també per famílies i fer-ne una 

referència complementària. 

El “Més informació” que apareix sota la Ruta de la Vall dels Voltors no manté el format 

de la pàgina 8. Creiem que és millor unificar i com ja s’ha dit, mirar d’utilitzar el format 

de la plana 7. 
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A la foto de La Terreta on hi apareixen molts ocells no es distingeix bé de què es tracta. 

Caldria buscar una foto més clara. 

A la pàgina 10, la foto del Tren dels Llacs millor si fos amb el tren històric. La foto de la 

Central de Capdella no es correspon al títol, ja que no s’hi veu la central. 

La foto de l’Observatori es podria millorar i ajudaria a donar contrast a la pàgina,  per 

exemple amb una de nocturna de les que apareixen a la seva web 

www.parcastronomic.cat 

 

Pàgina 11: ESPORT ACTIU 

En tota la pàgina s’hi pot donar més protagonisme a les activitats en família.  

Algunes propostes: 

- La foto de la capçalera millor que sigui un caiac en aigües tranquil·les i amb 

família 

- Igual per la del Barranc de l’infern, es podria canviar per la Cova dels Muricecs, 

en una de les activitats que s’hi fan. 

- La foto de l’esquí a la Vall Fosca no es correspon amb el text on es llisten les 

activitats de muntanya, cal veure si a la comarca hi ha un interès econòmic per 

aquesta activitat. Es proposaria posar-ne alguna d’activitat amb raquetes, si es 

pot practicar a la comarca. 

- La foto del submarinisme agafa molt protagonisme en aquesta pàgina.Caldria 

avaluar quina és la seva importància dins de les activitats que es poden fer. Es 

proposa reduir-la a la meitat i complementar-la amb alguna altra activitat. 

Igualment creiem que la foto de la seva web www.buceing.com  és més 

impactant i s’ajustaria al tema de la mida. 

 

 

Pàgina 12: SENDERISME I BTT 

Diversos comentaris: 

- La importància que es dedica a la ruta de senderisme del Carrilet de l’Estany 

Gento (5 km) no es correspon amb la següent dels Camins del Jussà (que són 

200 km). 
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- Els apartats de “Més informació” millor seguir el criteri que es ve indicant a les 

pàgines anteriors i posar-ho conjuntament al final de la secció (model de la 

pàgina 8) 

- Seria interessant introduir-hi les noves rutes de senderisme com el Cinquè Llac. 

- La ruta dels Arbres Monumentals es podria passar a la pàgina 9-10, com a 

exemple de rutes de flora: 

 
- La foto de la capçalera la  veiem bé, però les tres petites de sota donen imatge 

de destinació d’esport extrem. Concretament, la d‘esquí a la Vall Fosca no es 

correspon a aquest apartat, es podria canviar per una de senderisme pel llac de 

Montcortès. 

 

 

Pàgina 13: OCI I NATURA 

S’hi destaca molt el tema de la pesca i la caça, però en general no hem percebut en el 

territori un interès molt gran en aquestes activitats. Potser compartir la foto de pesca 

amb alguna altra, com els temes de fotografia naturalista, observació d’ocells o 

activitats d’educació ambiental per escoles, grups o famílies. 

La brama del cérvol és una activitat que actualment comporta certs problemes per 

falta d’informació prèvia i d’oferta de productes turístics d’interpretació que permetin 

als visitants valorar-ho adequadament. Veiem bé que es destaqui, però amb 

l’acompanyament de l’organisme que pugui oferir una experiència de qualitat als 

visitants, mitjançant activitats concretes. Veure quins productes es poden oferir 

conjuntament amb l’Estació Biològica i indicar-ho per exemple, al peu de foto. 

Una proposta per aquest apartat “Oci i natura” seria incorporar-lo a la secció “Natura 

en estat pur” (pàgines 9-10). La primera part inclouria la descripció de què hi ha de 

natura al territori, i la segona part inclouria les activitats de lleure més directament 

relacionades amb aquesta natura.  

Cal incorporar el concepte d’ecoturisme com a reclam i punt fort de la comarca. 
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Pàgina 14: PALLARS TRADICIONAL 

Creiem hi manca un apartat específic pels raiers (origen, festa actual...) amb una petita 

descripció com a esdeveniment singular. 

Proposem reduir el paràgraf de Tremp ja que incorpora més patrimoni que tradicions, i 

potser és suficient mencionar el Museu Casal Manyanet sense posar-ne la descripció. 

De nou, els apartats de “Més informació” millor tenir-los homogeneïtzats junts al final 

de la secció, intentant posar les pàgines web sempre que sigui possible. 

 

Pàgina 15: GASTRONOMIA 

La foto de capçalera potser és massa potent, tenint en compte la diversitat de públics a 

qui ens adrecem. Igual seria més interessant posar-la més petita a baix i pujar a la 

capçalera una d’una fira o de diversos productes agroalimentaris junts o bé donar més 

rellevància als productes típics de la zona, que no són tan visibles. 

Seria bo incloure alguna foto d’algun restaurant o d’una taula parada amb productes 

típics locals o amb plats atractius. 

 

Pàgina 16: ENOLOGIA 

La foto de capçalera és molt apropiada. 

Al primer paràgraf amb lletra vermella trauríem “setena subzona” deixant només “el 

Pallars Jussà s’integra dins la DO Costers...”. 

Potser val la pena posar un apartat o quadre a part sobre la ratafia. 

A “Recomanem” trauríem el segon paràgraf de visites guiades, ja que encaixa millor a 

sota en l’apartat “Cellers Locals”, per exemple afegint-hi “visites guiades i venda de vi”.  

 

Pàgines 17 i 18: ALLOTJAMENT 

Al llistat hi apareixen tant les empreses d’allotjament com les de turisme actiu, potser 

es podria incorporar al títol, p. ex.: “Allotjament i Turisme Actiu” o bé, “allotjament i 

serveis turístics”. 
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A la descripció de l’inici suggerim de canviar alguns conceptes. El concepte “satisfer les 

necessitats” avui en dia no s’utilitza tant, en canvi millor incorporar la paraula 

experiència. Per exemple, “el P.J.  disposa d’un ampli ventall d’allotjaments de diverses 

categories que permeten oferir experiències úniques i garantir estades inoblidables”. 

 

Enlloc d’escriure “turisme familiar, turisme rural, turisme de negocis, etc.” seria bo dir 

“pels amants de la natura”, o bé pels que volen “passejar, explorar el territori, 

degustar els seus productes o simplement relaxar-se”. 

 

Pàgina 19. INFORMACIÓ 

Treure els números de fax, ja no es fan servir. 

Incorporar facebook, twitter, skype, o altres, si alguna oficina ho tingués. 

Pàgina 20. 

Afegir les planes web de la comarca i seria bo també de Pirineus i de Ara Lleida. 
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DADES PROPORCIONADES PER LES OFICINES DE TURISME  

 

OFICINA DE TURISME DE LA POBLA 

CONSULTES: Dades de consultes del mes d’agost del 2010:  

- Com ens ha conegut? Internet, publicitat, terceres persones. 
- Com ha arribat? Autobús, particular, tren. 
- Consultes pròpies: Tipus de consultes realitzades. P. Ex.: gastronomia, horari tren, 

activitats nàutiques, taxis, vall Fosca, on dormir... 
- Dates: data de la consulta 
- Durada de l’estada: 1 dia, cap de setmana, setmana, 15 dies 
- On s’allotja: alberg, autocaravana, càmping, ciutat de vacances, hotel i pensió, segona 

residència, turisme rural. 
- Procedència: Àfrica, Alemanya, Amèrica, Àsia, Catalunya, Espanya, França, Regne Unit, 

Resta Europa. 
- Tipus de consulta: e-mail, presencial, telèfon/fax. 
- Tipus de visitant: de pas, família amb nens, família sense nens, grup, individual, parella. 

CONSULTES: Dades sobre les consultes realitzades període 2005-2010: 

- Presencial: es desglossa per mesos i idioma de consulta. 
- Pantalla tàctil: es desglossa per trimestres. 

 

OFICINA DE TURISME D’ISONA I CONCA DELLÀ (PARC CRETACI) 

CONSULTES + VISITES: Full amb estadístiques anuals de visitants al Museu, de visites guiades i 
didàctiques, i de consultes a l’oficina de turisme (presencials + telèfon + e-mail) 

- Anys ?? no ho diu, són de 2 anys diferents 
- Apareix desglossat per mesos i 4 camps: visites Museu (inclouen of. Turisme) + visites 

guiades (en nombre, no en nº de visitants) + visites didàctiques (en nombre, no en nº 
de visitants) + consultes oficina turisme (per telèfon i e-mail) 

OCUPACIÓ ALS ALLOTJAMENTS: Pernoctacions als allotjaments del municipi. Inclou dades de 4 
allotjaments, no són gaire útils degut a la forma en que es dóna la informació. 

- Cal Ros (ARI): 12 persones, lloguen per temporades llargues. 
- Cal Blanch (ARI): sense dades, lloguen per temporades llargues. 
- Ca l’Estudiant (apartaments) : 289 nits d’ocupació, lloguen per temporades llargues. 
- Ca la Ramona (casa rural): 160 nits d’ocupació. Clientela: FOTÒGRAFS PROFESSIONALS 

O AFICIONATS A LA FOTOGRAFIA DE NATURA; ESTRANGERS DE RUTA AMB BICICLETA 
O MOTO. 

TRÀNSIT WEB MUSEU: Trànsit de la web del Museu. Any 2010 i gener-novembre 2011. 

- Es desglossa per mesos i dies. Inclou informació sobre visitants diferents, número de 
visites, pàgines, sol·licituds i trànsit. 
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OFICINA DE TURISME DE TREMP 

CONSULTES:  

- Dades anuals (no mensuals) de consultes dels anys 2005, 2006, 2007, 2008 i 2010 (no 
2009) segons procedència:  CAT, ESP, FR, ENGL o ALTRES. 
 

- Gràfic any 2010: dades mensuals (en %) de nº de consultes ateses. 
- Gràfic any 2010: dades anuals (en %) de nacionalitat dels visitants: CAT, ESP, FR, ENG, 

HOL i ALTRES. 

 

OFICINA DE TURISME DE LA VALL FOSCA 

CONSULTES WEB www.vallfosca.net:  

- Nombre de visites a la web període 2007-2011 desglossades per anys i mesos. 

OCUPACIÓ ALLOTJAMENTS: només de 2 allotjaments, dades incompletes en algun cas 

- Casa Ramon: 128 pax  
- Casa Leonardo: 32% ocupació anual, 60% juliol, 90% agost, 60% setembre. 

MUSEU HIDROELÈCTRIC DE CAPDELLA:  

- Dades nº visitants anuals 2009, 2010 i 2011 
- Perfil dels visitants al Museu 2011: guies acompanyants, empadronats, infantil, grup 

lliure, individual lliure, professorat, entrada prepagada (Pirineu Emoció), visita guiada 
individual, visita guiada 2x1 Pireníssim, visita guiada escolars, visita guiada grups. 

TELEFÈRIC SALLENTE ESTANY GENTO: 

- Dades nº visitants mesos juliol – agost – setembre anys 2008, 2009, 2010 i 2011 

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC NACIONAL A ESTANY GENTO: 

- Dades nº visitants mesos juliol – agost – setembre anys 2009, 2010 i 2011 

 

CASA CHURCHILL www.casachurchill.com Casa rural 

Dades ocupació any 2010, mensual. 

Poc clares ja que mostra el total de nits ocupades per mes, no en percentatges d’ocupació. Es 
podria deduir els percentatges sabent el total d’habitacions de l’hotel (5 segons la web). 

 

RECTORIA CLAVEROL www.claverol.org Casa de colònies 

Dades ocupació any 2010, mensual. 

La casa es lloga sencera; les dades són de nits ocupades i de persones allotjades. 
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CÀMPING COLLEGATS www.collegats.com  

Dades ocupació any 2010. 

Només indica el país de procedència dels clients, res més. 

 

TREN DELS LLACS 

TREN HISTÒRIC: 

- Dades 2009 desglossades per grau d’ocupació (%) de cada sortida del tren. 
- Dades 2010         “ 

TREN CONVENCIONAL: Dades 2008, 2009 i 2010 desglossades per mesos i per estacions. 

PAQUETS TURÍSTICS PIRINEU EMOCIÓ: 

- Amb Tren Històric: 2009 (només un tipus de visita) i 2010 (tres visites diferents): 
desglossades per persones i dies de realització.  

- Amb Tren Convencional: 2010, tres visites (Un tomb per la Pobla, Llacs i estrelles, 
Botigues de Salàs) 

- Pallars Nostàlgic: 2010 desglossat per caps de setmana 

 

MUSEU DELS RAIERS 

Estadístiques de visitants al Museu dels Raiers l’any 2010. Per mesos i dies , nº de visitants i 
procedència. 

 

BOTIGUES MUSEU DE SALÀS 

Estadístiques de visitants de l’any 2010, relatives a: 

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ANTIC COMERÇ: s’hi inclou les exposicions i activitats 
realitzades; 7.378 pax. 

BOTIGUES MUSEU: 6.553 pax (incloses en el CIAC) 

El desglossament és anual (no mensual)i tracta: 

- Usuaris: escoles i sortides especials (agències de viatges, grups de gent gran...). 
- Perfil del visitant: grup d’amics, famílies de 3-4 membres, viatges d’agència, escolars, 

individuals. 
- Procedència: Barcelona, Lleida, “Pallars Jussà, Sobirà, Ribagorça i Aran”, Tarragona, 

Girona, Estat Espanyol, Estrangers (majoritàriament francòfons). ESPECIFICA VAN FER 
VIATGE ORGANITZAT DE 36 AGENTS TURÍSTICS FINLANDESOS. 

- Accés a la informació: cases de turisme rural, informació d’altres visitants anteriors, 
oficines d’informació, xarxa d’albergs de la Generalitat (Tremp) + turisme en família, 
Internet (web ajuntament Salàs), diaris + revistes, televisió, paquets turístics (Tren dels 
Llacs, Observatori Astronòmic del Montsec), cartells. 
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MODEL OBSERVATORI DE TURISME DEL PALLARS JUSSÀ - ANY 2010 

 

1. CONSULTES ATESES A LES OFICINES DE TURISME I PUNTS INFORMACIÓ 

 

Disposem de les dades de consultes ateses l’any 2010 de les següents oficines de turisme i 

punts d’informació: 

- Oficina de turisme de La Pobla de Segur 

- Oficina de turisme de Tremp 

- Oficina de turisme d’Isona i Conca Dellà 

- Punt d’informació del Parc Nacional a l’Estany Gento 

 

ANY 2010 O.T. La Pobla O.T. Isona 
P.I. Estany 
Gento 

Total 
mensual 

Percentatges 

Gener 113 67   180 1,68% 
Febrer 56 112   168 1,57% 
Març 201 119   320 2,99% 
Abril 231 556   787 7,36% 
Maig 286 211   497 4,65% 
Juny 329 158   487 4,55% 
Juliol 669 390   1.059 9,90% 
Agost 975 1.290 2.302 4.567 42,71% 
Setembre 284 306 854 1.444 13,51% 
Octubre 82 513   595 5,56% 
Novembre 29 156   185 1,73% 
Desembre 81 322   403 3,77% 

Total anual 3.336 4.200 3.156 10.692 100,00% 

 

Nota: Les dades de l’oficina de turisme de Tremp no estan desglossades per nombre de 

visitants i mesos, de manera que no apareixen en les següents taules. 

 

En el següent gràfic es mostra la distribució mensual de les consultes en el conjunt de les 

oficines de turisme. En destaquem la concentració que es produeix de consultes realitzades 

durant el mes d’agost, que amb 4.567 consultes suposa més del 40% del total de consultes de 

l’any. 
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Total de consultes ateses a les oficines de turisme del Pallars Jussà (any 2010) 

 

A continuació mostrem les consultes ateses segons a cadascuna de les oficines de turisme o 

punts d’informació. Cal notar que el punt d’informació de l’Estany Gento només disposa de les 

dades dels mesos d’agost i setembre, i que de l’oficina de turisme de Tremp no disposem de 

les dades mensuals. 

 

 

Consultes ateses desglossades per oficines de turisme (any 2010) 
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L’oficina de turisme de Tremp mostra les dades en percentatges mensuals, de manera que 

s’aprecia també la concentració de visitants en els mesos d’estiu, i l’agost concretament, que 

acumula el 60% del total de consultes a l’oficina. 

 

Consultes ateses a l'O.T. Tremp en percentatges mensuals (2010) 

 

 

2. PROCEDÈNCIA DELS VISITANTS 

 

a) De les oficines de turisme 

Les dades recollides per l’oficina de turisme de Tremp mostren que més del 60% dels visitants 

que realitzen consultes són catalans. Aquest és el grup més nombrós en diferència, seguit a 

molta distància pels visitants espanyols (16% sobre el total) i els francesos (8%).  

En posicions més allunyades  hi trobem els visitants anglesos i els holandesos, tots dos mercats 

amb percentatges inferiors al 5%. 

 

Procedència dels visitants de l’oficina de turisme de Tremp (any 2010) 
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b) Dels equipaments 

Les dades de les BOTIGUES MUSEU DE SALÀS mostren la següent procedència dels visitants, 

concentrant-se en els procedents de les demarcacions de Barcelona i Lleida. 

 

Procedència visitants Botigues-Museu de Salàs (2010) 

 

 

 

3. OCUPACIÓ ALS ALLOTJAMENTS 

 

Les dades obtingudes són insuficients en el nombre d’allotjaments i incompletes en la majoria 

dels casos, fet que impossibilita extreure’n conclusions. 

D’aquí la necessitat també d’obtenir unes dades d’alguna manera estandarditzades. 

 

CASA LEONARDO: Ocupació mitjana anual del 32%. Els mesos més destacables són: 

- juliol   60% 

- agost  90% 

- setembre 60% 

 

CASA CHURCHILL:  Els mesos amb més ocupació són, en ordre descendent: desembre, agost, 

octubre, maig, abril i novembre. 
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4. OFERTA TURÍSTICA DE LA COMARCA 

 

En aquest apartat es podria exposar el nombre i la tipologia d’allotjaments que ofereix la 

comarca, desglossant per nombre d’habitacions/llits i places de càmping. 

També s’hi pot incloure el nombre de restaurants i la seva capacitat total. 

Igualment s’hi podria afegir altres tipus d’equipaments com poden ser museus, empreses 

d’activitats, etc. 
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Pallars Jussà – INFORMACIÓ SOBRE LA INICIATIVA “KEEP 

IT REAL” 

 

 
• Organització impulsora: Visit England.  

 

• Descripció: Publicació realitzada per l’entitat de promoció Visit England que, a 

través d’exemples de bones pràctiques, posa de relleu la importància d’integrar 

els productors agroalimentaris locals en les activitats de turisme responsable.  

El turisme responsable basa el seu creixement en la sostenibilitat ambiental, 

econòmica i social i el seu lema consisteix en “crear millors llocs per viure, 

millors llocs per ser visitats”.  Alguns dels exemples que es proposen en el 

document Keep it Real es basen en la promoció dels productes locals, en la 

creació d’allotjaments vinculats a l’activitat agrària, en el disseny d’itineraris 

que uneixin hotels i restaurants amb les explotacions dels pagesos i ramaders 

que els subministren les matèries primeres i el foment explícit a què els 

visitants comprin productes locals com a forma de promocionar l’establiment i 

fidelitzar els clients. 

Amb aquesta publicació guien a les empreses britàniques que, com moltes 

altres, aposten i treballen en línia amb la sostenibilitat però no saben ni com 

transmetre el missatge ni com fer-ne un bon ús de cara als clients. Marca cinc 

passos que diferencia en: 

- A qui li dic? A través de casos reals ens donen exemples de com la 

sostenibilitat i un màrqueting adequat poden ser una bona eina empresarial, 

fent saber que la sostenibilitat és sinònim de qualitat, i els beneficis de ser 

respectuós amb el medi. Com en tota empresa, cal ser creatiu per fer arribar 

el missatge i que el receptor el retingui i vulgui anar més enllà.  

- Per què ho faig saber? Les paraules poden perdre’s en el missatge però si 

fem conèixer als nostres clients els avantatges de ser ecològics, de cuidar el 

medi, de ser respectuosos i amb tot, millorar la nostra qualitat de vida, el 

client ho valorarà, i fins i tot li farà sentir bé saber en què està col�laborant.  

- Què dic? Fer és més divertit que observar i aquest missatge és un dels que 

intenta transmetre aquesta publicació. Cal fer partícip al client del que volem 

que conegui més que tan sols explicar-li. No només se’ls ha de fer saber que 

els productes ecològics tenen unes propietats millors, sinó convidar al turista 
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a tastar-los. L’empatia és un aspecte molt important a 

valorar i tenir en compte a l’hora de transmetre un missatge i assolir 

l’objectiu proposat.  

- On ho faig saber? Les certificacions són un molt bon començament. D’una 

banda tenim una marca que garanteix als clients el que hem aconseguit i 

una imatge per utilitzar. Per s’ha de fer-ne ús. Premis, premsa, el propi web, 

però sobretot cal saber fer arribar el missatge de la millor manera possible 

segons requereixin els esdeveniments. Cal conèixer el mercat a qui ens 

adrecem i escollir la forma més adient per arribar-hi.  

- Quan ho faig saber? En aquest aspecte es recorda que no hi ha segones 

oportunitats per oferir una primera impressió. Caldrà doncs, treballar en 

aquest sentit. Abans de la reserva fer saber als clients tot el que 

positivament et diferencia de la resta d’empreses que no segueixen les línies 

de sostenibilitat i de respecte que la teva empresa defensa. Posteriorment, 

caldrà cuidar les maneres, fer-los saber els codis de conducta més adequats 

i respecte envers els altres. Un cop in situ se’ls ha de mostrar el que les 

paraules no poden explicar, fer-los viure l’experiència aconseguint que es 

valorin aquells punts forts de l’empresa que, alhora, són bons pel planeta.  

 

• Pàgina web: www.visitengland.com/keepitreal que et redirigeix a  

http://nowemagine.viewpages.net/?id=VisitEngland_KeepItReal  

 
Exemples d’actuacions publicades a la guia 
 

The Palace Hotel in Manchester 

Compromesos amb la gastronomia i la sostenibilitat, en aquesta empresa duen a 

terme la campanya “Save a lobster” amb la que pretenen contribuir a la tasca 

d’educar el públic sobre la importància de consumir peix sota criteris de 

sostenibilitat. El tracte és directe i proper amb el client, a qui s’invita a acostar-se al 

cuiner per aprendre a preparar productes locals i de temporada. També ofereixen 

banquets amb productes locals, de comerç just, de temporada i ecològics. El seu 

secret és comunicar tot fent que el consumidor participi de l’experiència.   

 

The Venus Company 

Aquesta empresa que gestiona bars i establiments comercials en zones de platja de 

Devon i Cornwall transmet els missatges de sostenibilitat als seus clients a través 

dels productes ecològics i de la zona que fa servir, informa als clients sobre la seva 

procedència i beneficis per a la salut, en l’envasat s’explica que són lliures de 
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tòxics...El missatge és que un no pot dir que és 

sostenible si els mitjans utilitzats no ho són.  

http://www.futurefootprints.org.uk/admin/download/Venus%20best%20practice%2

0summary%20July%202008.pdf  

 

 

 

Campden food co.  

Una iniciativa de menjar ràpid, sota criteris saludables i ecològics. Promouen el 

comerç just, els productes frescos i baixos en greixos, cinc consells diaris per a una 

vida sana, una dieta equilibrada. L’envasat segueix també paràmetres de 

responsabilitat, es recicla i és biodegradable. En el seu llistat de productes 

apareixen amb la mateixa importància el preu i les calories. 

www.camdenfoodco.com  

 

Harewood House 

Una increïble mansió georgiana que es reinventa oferint experiències tan diverses 

com la d’alimentar pingüins, visites guiades a la casa i als entorns naturals, rutes 

autoguiades, botigues diverses, restauració, visites educatives escolars, 

esdeveniments culturals com exposicions o concerts, etc. Si s’hi arriba en autobús 

s’ofereix un descompte del 50%.  

www.harewood.org  

 

Camra’s Locale 

Uns 1000 pubs formen part d’aquesta iniciativa en què s’ofereix cervesa destil�lada 

a un màxim de 30 milles de distància del local, conscienciant als consumidors de la 

importància dels productes de proximitat i impulsant empreses locals com les 

destil�leries.  

 

Exemples de planes web.   

Cada empresa ha de saber trobar el millor missatge i manera d’adreçar-lo al seu 

públic, per vendre els conceptes que es promouen. Actualment els portals web són 

una de les principals cartes de presentació d’una empresa. En la publicació de KEEP 

IT REAL es mostren dos exemples diferents de com dues iniciatives presenten el 

seu concepte de sostenibilitat als seus mercats: 

Alison Howell’s Foot Trails: Una empresa de rutes de senderisme adreçada a 

adults, amb una imatge sòbria i que posa de manifest els senders rurals com una 

experiència relaxant, indulgent i autèntica.  
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www.foottrails.co.uk  

Beechenhill Farm B&B: En aquest cas, un establiment d’agroturisme es vol 

adreçar a les famílies amb infants i elabora una plana web amb un toc informal 

però alhora informativa, amena i molt visual.  

www.beechenhill.co.uk  

 

 

 

Walk Awhile 

El responsable d’aquesta agència de senderisme ha redissenyat les rutes que 

ofereix per poder apropar al visitant a centres de producció agroalimentària local  

(sidra, vi, formatge, entre d’altres). Així mateix el caminant pot gaudir d’un àpat a 

base de productes locals i de temporada que el fa gaudir d’una experiència més 

enriquidora. Derek Bright, el responsable de l’agència, és plenament conscient de la 

importància de contribuir a l’economia local com a forma de que la seva empresa 

també prosperi i a la qualitat i identitat dels productes que ofereix. 

www.walkawhile.co.uk  
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El parking de autocaravanas de Berio estará listo 
para el verano  
diariovasco.com 
El parking de autocaravanas de Berio estará 
listo para el verano 
23.02.08 - 
A. V. 
La junta de gobierno adjudicó ayer el acondicionamiento de la 
parcela 
 
SAN SEBASTIÁN.DV. El aparcamiento para autocaravanas de Berio 
estará listo este verano. La junta de gobierno aprobó ayer la 
adjudicación del acondicionamiento de la parcela, situada en la 
trasera de la UPV, en la que podrán estacionar 44 autocaravanas y 
el que se prestará por primera vez un servicio regulado para este 
tipo de vehículos. Y es que el objetivo es ofrecer esta opción a un 
modelo de viajero que cada vez es más frecuente en las ciudades, 
pero también regular un lugar que ofrezca servicios e impida el 
descontrol de estos vehículos. 
Cada parcela tiene 3,50 por 7 metros para la autocaravana, 
además de 1,50 de paso. La parcela, además, contará con 
alumbrado, servicio de recogida selectiva, dispositivos para los 
váteres portátiles, papeleras y prestaciones para quienes estén 
acampados. A todos ellos, además, se les cobrará en función de la 
temporada, en principio 6 euros en verano y 3,5 el resto del año. 
El plazo de ejecución de estos trabajos de acondicionamiento es 
de dos meses, algo menos de lo que se había calculado en un 
principio y se ha bajado el precio de las obras respecto a lo 
previsto. La cantidad fijada en primera instancia para estos 
trabajos era de 358.170 euros que, finalmente, serán de 238.390 
euros. 
La propuesta comenzó a barajarse en el año 2005, primer verano 
en el que se permitió que estacionaran en la zona universitaria. La 
oferta se completó con el espacio situado bajo los tableros de la 
variante en la zona de Riberas de Loiola, pero en ambos casos se 
trataba de estacionamientos provisionales que no ofertaban 
ningún servicio para las autocaravanas que estacionaban. 

Publicado por Sorbeltz-Vencejo en 22:35  
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El primer parking para autocaravanas de Donostia se situará en 
Berio y ofrecerá 44 plazas 
APARCAR COSTARÁ 6 EUROS AL DÍA EN TEMPORADA ESTIVAL Y 3,5 EUROS EL RESTO DEL AÑO 
Tras las críticas recibidas por el retraso del proyecto, el gobierno local prevé abrir este servicio en verano de 
2008 

ANE PAGUEY  

DONOSTIA. El Ayuntamiento de Donostia dio ayer luz verde a la 
construcción del primer parking para autocaravanas de Donostia, 
una infraestructura que se situará en el paseo de Berio y que tendrá 
capacidad para acoger 44 vehículos.  

Después de las críticas recibidas durante esta temporada estival por 
el retraso en la creación de este equipamiento, el equipo de 
gobierno espera que este servicio esté operativo para el próximo 
verano, ya que, según las previsiones, las obras para habilitar la 
zona no se prolongarán por más de seis meses. 

Según el informe aprobado ayer, la zona del paseo de Berio se ha 
elegido para disponer este equipamiento porque cuenta con 
diversas "ventajas", entre las que se citan su cercanía a una zona 
residencial, aunque "sin afección directa" sobre la misma, y su 
proximidad con un eje de transporte público importante, así como 

con la red de carriles bici. 

La infraestructura contará con capacidad para 44 vehículos en otras tantas plazas de 3,5 metros de ancho por 7 
de largo. Entre el espacio destinado a cada autocaravana se reservará además una distancia de 1,5 metros de 
ancho para que sea utilizada como zona de paso. 

El futuro parking dispondrá también de alumbrado, un sistema de recogida selectiva de residuos, un dispositivo 
de descarga de WC químico, una plataforma general de evacuación, agua corriente, arbolado, papeleras y 
bancos. 

Según la propuesta de tasas e impuestos aprobada por el equipo de gobierno, los conductores de las 
autocaravanas deberán pagar 6 euros al día por estacionar en este parking en verano, mientras que el resto del 
año, esta tarifa se reducirá a 3,5 euros. Estos precios, sin embargo, aún no son definitivos, ya que deberán 
aprobarse junto al resto de las ordenanzas fiscales en un Pleno que tendrá lugar antes de fin de año. 

El Club Vasco de Camping ha colaborado con el Consistorio donostiarra como asesor en el diseño de este 
aparcamiento, cuyo proyecto de ejecución, redactado por el ingeniero Francisco Javier Santa María, está 
presupuestado en algo más de 358.000 euros, que serán sufragados mediante una partida específica dispuesta 
en el presupuesto de inversiones de 2007. 

La habilitación de un equipamiento de estas características ha sido reclamada en numerosas ocasiones tanto 
por los usuarios de autocaravanas como por grupos de la oposición como EA, que ha denunciado 
reiteradamente que, a falta de un estacionamiento adecuado, los autocarvanistas "acampan en cualquier sitio, 
montando pequeños campamentos improvisados que provocan molestias a los vecinos". 

Desde el grupo de EB se solicitó también en la pasada legislatura un espacio adecuado para la estancia de los 
usuarios de estos vehículos, a los que este verano se ha vetado el acceso en todas las zonas del frente 
marítimo, en las que el Ayuntamiento ha colocado señales de prohibición de estacionamiento de caravanas. 

De hecho, en el mismo informe sometido ayer a la junta de gobierno local y firmado por el concejal de Movilidad, 
Ernesto Gasco, se reconoce que "desde hace unos años, se viene detectando por parte de la Guardia Municipal 
la problemática específica que originan los vehículos denominados autocaravanas, que cada vez son más 
numerosos como modo de visita turística".

 
La explanada situada en el paseo de 
Berio, frecuentada por autobuses y 
camiones.FOTO: AINARA GARCÍA 
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El primer camping y parking de caravanas de 
Bilbao se abrirá en el monte Cobetas

12:01:40 - 05/04/2008 VMT - El espacio para los 
vehículos de ocio se inaugurará en septiembre, 
mientras que el área de acampada esperará a 
2009 

Etiquetas: camping cobetas acampada ocio vehiculos

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá en septiembre el primer parking para 
autocaravanas de la ciudad. El equipamiento se ubicará en el monte Cobetas, 
en una parcela de terreno que también albergará en 2009 la primera zona de 
acampada de la villa. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende evitar que se 
repitan escenas como la del pasado verano, cuando decenas de vehículos 
preparados para pernoctar improvisaron un campamento en pleno centro de la 
capital vizcaína.

La Administración local invertirá medio millón de euros este año en la 
operación, según informó ayer el concejal de Obras y Servicios, José Luis 
Sabas. La primera fase de los trabajos, que sólo prevé el acondicionamiento del 
aparcamiento de caravanas, afectará a un área de 7 hectáreas -la superficie 
que ocupan 7 campos de fútbol-. Las máquinas actuarán en una parcela de 
terreno situada en la parte derecha de la carretera que conduce a Monte 
Caramelo.

Allí se construirán 75 plazas para el estacionamiento de este tipo de 
vehículos, así como varios pequeños inmuebles destinados a ofrecer diversos 
servicios a los usuarios. "Los aficionados al "caravaning" podrán disponer de 
agua, electricidad y un pozo negro para vaciar sus letrinas, entre otras 
posibilidades", explicó Sabas. El edil aseguró que los viajeros podrán 
permanecer un máximo de entre dos y tres días en el equipamiento. No 
obstante, el concejal apuntó que el reglamento definitivo aún no está decidido, 
ya que se elaborará de forma conjunta con la empresa que resulte adjudicataria 
del servicio.

Un aspecto "muy importante" del futuro parking es el hecho de que contará 
con un servicio de videovigilancia. Hasta ahora, las caravanas que llegaban a 
Bilbao tenían que pasar la noche en plena calle, con los riesgos que ello 
entrañaba. El camping más cercano se sitúa a más de 20 kilómetros. Las obras 
del equipamiento arrancarán tan pronto como acabe el macroconcierto Bilbao 
Live Festival de este año, que tendrá lugar entre el 4,5 y 6 de julio en el propio 
monte Cobetas. La posterior construcción del camping, con capacidad para 300 
tiendas, no tendrá lugar hasta 2009. En cualquier caso, esta iniciativa "no 
condiciona" la celebración de futuras ediciones del evento musical.
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BIS Bremerhaven Touristik [drucken] [Fenster schließen]

Bremerhaven 
Reisemobil-Parkplatz Doppelschleuse 
 
Ihr Platz am Meer. 
 
Herzlich Willkommen in Bremerhaven! 
Für Besucher, die mit ihrem Reisemobil nach Bremerhaven kommen, ist ein neuer, als TopPlatz ausgezeichneter, 
moderner Reisemobil-Parkplatz direkt neben der Doppelschleuse - dort wo die Weser in die Nordsee mündet, eingerichtet 
worden. 
63 Stellplätze auf 2.500 Quadratmetern und besonders viel Komfort finden die Reisemobilgäste auf dem neuen Platz in 
herrlicher Lage am Weserdeich nahe der Innenstadt. 
Für die optimale Betreuung steht den Reisemobil-Besuchern ein Mitarbeiter der Bremerhaven Touristik mit Rat und Tat zur 
Seite. 
 

 
KontaktTel: 0471 - 9 71 61 40 (Herr Dittert) 
Mobil: 0160 - 1467663 

Öffnungszeiten: 
- ganzjährig geöffnet 
Ausstattung/Service: 
- 51 Stellplätze (5 x 8 Meter) 
- 12 Stellplätze (6 x 9 Meter) 
- Stromanschluss 
- Servicestation mit WC, Duschen, Frischwasser, Entsorgung 
- Fäkalienabscheider (Bodenablass) 
- zentrale Wasserversorung 
- Müllentsorgung 
- Täglicher Brötchenservice durch den Platzservice 
Preise/Bedingungen: 
- Tageskarte: 6,50 € 
- Versorgungsvorgang mit Frischwasser: 1,00 € 
- Stromversorgung pro Ladevorgang an den Einstellplätzen: 
  230 Volt Kabel 0,50 €/kWh 
Anreise: 
- Autobahn - A27 
  Abfahrt Bremerhaven-Mitte. Es kann der Beschilderung Weserfähre gefolgt werden
- Navigationseingabe 
  An der Neuen Schleuse, 27570 Bremerhaven 
 

 Stadtplanausschnitt
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Zentrale Infos über Bremerhaven und umzu: 
BIS Bremerhaven Touristik & Tourist-Infos 
H.-H.-Meier-Straße 6 
27568 Bremerhaven 
Öffnungszeiten: 
- 1. März 2008 - 2. November 2008 täglich von 08.30 - 18.00 Uhr 
- 3. November 2008 - 20. März 2009 Mo.-Fr. von 09.00 - 17.00 Uhr 
  und Sa./So. von 10.00 - 17.00 Uhr 
TouristTel: 0471 - 41 41 41 
Fax: 0471 - 9 46 46 19 
touristik@bis-bremerhaven.de 
www.bremerhaven-tourism.de 

[drucken] [Fenster schließen]
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PARKING PARA AUTOCARAVANAS 

 

1.- Presentación del caso.- 

 Conociendo el interés que viene mostrando el Consistorio en la promoción 

turística  de nuestra Ciudad, hemos detectado que no hay un solo lugar que pueda ser 

utilizado como parking para autocaravanas, este extremo nos ha sido indicado por 

usuarios y aficionados a este tipo de turismo.  

 No es irrelevante señalar que esta forma de viajar mueve a más de 7 millones de 

viajeros al año, sería interesante satisfacer la demanda con equipamiento de este tipo en 

Vitoria-Gasteiz 

2.- Análisis del caso 

 El fenómeno del autocaravanismo o turismo itinerante ha experimentado un 

crecimiento muy importante en los últimos años, la cifra aproximada de autocaravanas 

circulando al año por España es de unas 400.000.  

 Normalmente, estos usuarios son personas comprometidas con su entorno y el 

medio ambiente, con un nivel económico medio-alto, usuarios de los servicios turísticos 

y de comercio de los lugares a los que llegan, tanto o más que cualquier otro turista. La 

realidad es que las principales capitales europeas cuentan con instalaciones de este tipo 

en las proximidades de sus cascos urbanos. Pero tan solo existen en España  40 espacios 

para que pernocten con sus autocaravanas, frente a países como Francia cuya cifra se 

eleva a 6.000. 

 Ninguna norma de las leyes de tráfico prohíbe la habitación de un vehículo-

vivienda mientras está estacionado. Así un vehículo vivienda habitado por un período 

limitado, cuya actividad no trascienda de forma ostensible al exterior, está ejerciendo 

una actividad legal y como tal derecho se recoge en las citadas leyes.  
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 La construcción de un área de estacionamiento para autocaravanas en el entorno 

vitoriano podría suponer, así, una mayor afluencia de turistas y la ausencia de este tipo 

de alojamiento estaría suponiendo la perdida de visitantes (se ha de tener en cuenta de 

que es una ciudad de paso de La Rioja, Bilbao, San Sebastián…). En cuanto a las 

infraestructuras, en el Reglamento General de Circulación, se recoge también la 

recomendación del descanso de los conductores en los desplazamientos cada cierto 

espacio de tiempo de conducción, por lo que sería interesante contar en la ciudad – eje 

de paso hacia Francia  -  con un área de servicio y descanso, con servicios específicos 

para autocaravanas en función de sus necesidades y en apoyo de su actividad. 

 Una de las actividades principales de este vehículo y sus usuarios es viajar 

habitando, siendo necesario incluir en las zonas de descanso las instalaciones necesarias 

para el bienestar de un gran número de personas y en beneficio de la mejora de la 

imagen y oferta de nuestra ciudad. 

 Estos vehículos incorporan tecnología de vanguardia que los hace prácticamente 

autónomos, salvo en la evacuación de las aguas usadas en sus depósitos, que deberá 

hacerse en lugares adecuados para su tratamiento ya que contiene formol, u componente 

nocivo para el Medio Ambiente, los usuarios de autocaravanas deberán tener la 

posibilidad de gestionar sus residuos de manera responsable y respetuosa con el medio 

ambiente. 

  Esta área de servicio o lugar de aparcamiento y/o pernocta especializado en 

autocaravanas debería contar también con servicios de agua, electricidad, saneamiento y 

recogida de basuras, aún estableciendo unas tarifas mínimas por su utilización. 

 Se trata éste de un sector vivo, con características muy importantes y con una 

dinámica de futuro, que apuesta por un turismo  al aire libre y alternativo. Una medida 

de este tipo sería congruente con el interés que despiertan los proyectos de nuestra 

ciudad en foros internacionales, y apostando por la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos/as y fortalecería el  atractivo turístico de Vitoria-Gasteiz, 
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3.- Conclusión 

 RECOMENDAMOS, la creación  en el entorno de Vitoria-Gasteiz de un área  

de servicio o lugar de aparcamiento y/o pernocta especializados para autocaravanas que 

cuente con los servicios que les son precisos a sus usuarios (Una sugerencia puede ser la 

ubicación en el solar de Mendizabala) . Sirva de ejemplo el Ayuntamiento de Badajoz 

con la creación de una zona de este tipo en Zafra, o ciudades que cuentan con este 

equipamiento desde hace años como: Llanes, Lugo, Segovia, Figueras, Barcelona…  

 Asimismo resaltar la propuesta de creación de un camping de estas 

características que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Bilbao, y destacar la 

importancia de este tema que ya ha sido tratado en sesión del Pleno del Senado el 9 

Mayo de 2006. 

 Esta es nuestra recomendación, todo ello de acuerdo y con el alcance previsto en 

el Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal.  

 Dado en Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2006 

 

     Javier Otaola 

     Síndico – Herritarren Defendatzailea 
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Pallars Jussà – COMENTARIS EL CINQUÈ LLAC. 

(en blau, provinent del primer comentari fet el 2010) 

De nou, FELICITATS!!, la presentació és esplèndida, molt treballada i de gran qualitat!! 

 

- DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ 

- per a públic estranger, introduir Pirineu oriental, prop de Barcelona, etc. 

En tots dos casos, posar referència als Parcs de l’entorn (si no s’hi passa, es 

deuen veure). Tot i que se’n parla a l’apartat de flora, fauna i geologia. 

- Falta mapa de desnivells. Crec que en una ruta d’aquest tipus és força important. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ja hi és a la plana 14, 

supercompleta, però tram per 

tram i un de general com aquest 

és molt visual, ens sembla.  A la 

plana 14, també es podria posar 

el desnivell negatiu, per a molta 

gent és quasi tan important com 

el positiu (tot i que ja és molt 

visible al mapa. 
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pg. 13. - Potser millor deixar clars els noms per els que no ho coneixen: posar La 

Pobla de Segur enlloc de Pobla (la gent fa servir molt el google maps!!). Degut a 

que ara Alguaire no funciona, fer algun incís de la facilitat d’accés des de 

l’aeroport de BCN on arriben vols regulars i low cost de tota Espanya i Europa.  

 

I TAMBÉ DEL AVE!! Per a molts clients, sobretot de la resta de l’estat, potser 

serà la forma més fàcil!!  

 

Plana 30.  Potser indicar: arribada a l’allotjament en cotxe propi o taxi des de 

..... (en algun lloc, preus aproximats taxis, veure Inntravel).    

 

 

La plana 31 és tan igual... potser destacar més el fet dels trasllats i que és una 

nit més.  

 

*Possibilitat de servei  de guiatge per  a grups, a partir de 10 persones. (és 

pagant? En aquest cas, per què a partir de 10 pax?) 
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Plana 30 i 31 – Seríem partidaris d’eliminar la paraula PAQUET TURÍSTIC. No 

veiem que s’utilitzi en aquest tipus de propostes i a la gent no li agrada gaire 

sentir-se “turista”. Crec que en castellà/català la paraula “paquet” no és gaire 

apreciada tampoc, potser package en anglès sí. 

 

A la primera i/o última plana, posar més a ma els links a les webs d’interès i els 

telèfons de contacte. Estan una mica distribuïts per tot el catàleg. 

 ULL, a la plana 17 es parla de www.elcinquellac.com  i no està activada. De 

moment, es podria posar aquest catàleg i/o la presentació... amb l’adreça de 

contacte de Pirineu Emoció. 

A la web de Pirineu Emoció, no està molt visible i potser en el link es podria 

afegir el catàleg o el full que heu fet (suposo que en tots dos casos, deu haver 

alguna raó per no fer-ho)  http://www.pirineuemocio.com/ca/senderisme-tren-

dels-llacs-pirineu  
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Seria bo preparar també: 

• Disposar d’un llibre de ruta complert, amb tota la informació necessària i testat per 
alguns usuaris. 

• Saber si els allotjaments estan preparats per acollir senderistes (preparació de 
picnic, lloc per assecar convenientment la roba, coneixement de la zona més 
propera, informació actualitzada del parte meteorològic, etc.)  Revisar la fitxa de 
Walkers’Welcome que es pot descarregar a 
http://www.visitscotland.org/pdf/Walkers-Cyclists-Hostels-Caravan-Camping-
Accom-Criteria.pdf  

• També per disposar de tota la informació a ma, una descripció/exemple dels 
menus per esmorzar i sopar que es donarà en cada establiment i la possibilitat 
d’atendre requeriments especials (vegetarians i celíacs, principalment) i els horaris 
dels àpats. Posar de relleu si es fan amb productes locals o regionals.  

Important també, beguda calenta/vi/cervesa de benvinguda en els allotjaments, 

tenint en compte l’època de l’any i de vegades la nacionalitat del client. 

• Comentari, “recomanació” breu d’algun expert o si no, d’algun usuari. 

• Tenir preparades opcions per allargar l’estada amb altres activitats, principalment 
des del primer i el últim allotjament. 

• S’informa de com es torna al lloc d’origen? Hi ha bus o s’ha d’agafar un taxi? Tenir 
preparada informació de si la ruta també té interès fent-la a l’inrevés.   

• Hi haurà gent que tindrà interès en quedar-se més d’un dia en un allotjament i això 
interessa també al hoteler.  Veure des de quins allotjaments hi ha rutes/activitats 
complementàries per recomanar un allargament de l’estada. 

 

 

 



CodiAgencia Agencia Pais nom

6 VUELTA Alemanya Btt http://www.vuelta.de/mtb-reisen.html. Individual i guiats, a Mallorca, Costa Blanca, Andalusia

12 RUCKSACK REISEN Alemanya Btt

Inclòs amb altres activitats a http://www.rucksack-reisen.de/28-0-Reisefinder.html?gl=75&B1=Go. No 

hi ha a Espanya, sí a Toscana, França  …

841 Key Move Alemanya Btt

http://www.keymove.net/. A la part de BTT, destins de llarga distància però també Itàlia, França 

(Provença), Madeira, ..

869 Radissimo Alemanya Btt

http://www.radissimo.de/radreisen/?type1=52&type2=&destination=&date=24.11.2011&search=1. 

Sardenya i Alemanya

262 EUROP AVENTURE Bèlgica Btt http://www.europaventure.be/en/europaventure/travel-trekking-adventure/. França, Bèlgica, ..

278 HUESCA EN BTT Espanya Btt www.huescaenbtt.es. Només receptiu a la província

908 OBRINT VIA Espanya Btt No hi ha productes específics a la web 

920 ALÚA TURISMO ACTIVO Espanya Btt No hi ha productes específics a la web

923 CICLOTURISME I MEDI AMBIENTEspanya Btt

2 productes: Girona i Torroella de Montgrí a 

http://www.cicloturisme.com/new/index.php?p=llista_resultats&id_idi=2&medi=3

924 RUTAS PANGEA Espanya Btt

Una sortida pel Cabo de Gata, pel pont de desembre  http://www.rutaspangea.com/excursiones-

rutas/2/bicicleta-de-montana 

926 TERRA DIVERSIONS Espanya Btt

Sortides d'un dia, El TigreMTB (pel Matarranya) i 27ena Volta del Cor de Catalunya  

http://www.terradiversions.com/

928 ISMALAR RUTAS Espanya Btt 2 rutes al Marroc

940 GENTE VIAJERA Espanya Btt No hi ha productes específics a la web

69 Randonades França Btt

No hi ha productes específics a la web però ho ofereix al catàleg i per ex. a la web 

http://www.tourisme-pyreneesorientales.com/ca/2447/7/16/ASCLAR0660000238/sit/d/plena-

natura/sarl-randonades

70 Arcanson França Btt una vintena de productes, entre ells 1 al Cadí, 1 altra al Vercors, per famílies, …

Europe Active França Btt Còrsega, Provença, Languedoc, Hongria

828 Cyclomundo França Btt

Operador sembla més de carretera, però en els lloguers de bicis inclou les BTT. Figura en la versió beta 

de la web de Turisme Actiu de Turisme de Catalunya

830 Akaoka França Btt 13  propostes (Mallorca, Còrsega, …)             http://www.akaoka.com/voyages-multi-aventure.html

39 OutBreak Adventure HolidaysRegne Unit Btt

Inclòs a vacances actives per famílies, als Alps.  http://www.outbreak-

adventure.co.uk/holidays/family/



103 KE Adventure Travel Regne Unit Btt

Llarga distància principalment. A Europa, Italia, França i Montenegro 

http://www.keadventure.com/searchresults.html?activityId=003&regionId=&destinationId=&duration

=&departing_date=&departing_month=&departing_year=&returning_date=&returning_month=&retu

rning_year=&budget=&advanced=true&kword=
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MODELS DOSSIERS 

 

Aquest document és una ampliació de la informació que es pot trobar a COM 

COMUNIQUEM AMB ELS MERCATS del material preparat per DCB per al Seminari 

Productiu dut a terme al Pallars en el 2010 i que es pot consultar a 

http://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/pdf/mercats.pdf  

 

Guia TOT GARROTXA.  Amb un format de revista, el seu 

contingut està elaborat per una taula de tècnics de turisme dels 

diferents municipis, del parc i de la mateixa associació Turisme 

Garrotxa i compta amb publicitat que ajuda a cobrir les despeses.  Es 

pot consultar a la web en diferents idiomes i s’edita també en format 

paper.  

 
Índex de la GUIA “TOT GARROTXA”: 

• Com arribar 

• La Garrotxa al teu abast (1 plana d’informació geomorfològica i 2 planes amb 

apartats de Gastronomia, Cultura, Via Verda i la xarxa de senders Itinerànnia. 

• Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 3 planes amb la descripció 

molt somera de 12 indrets d’interès per visitar al Parc (entre els quals els nuclis 

antics d’Olot, Santa Pau o Sant Feliu de Pallerols), a més d’un mapa que marca 

diversos itineraris pedestres, zones d’aparcament, centres d’interès, etc. 

• Espai Natural de l’Alta Garrotxa. 2 planes amb informació, suggeriment per a 

visites, itineraris i mapes d’aquesta part de la comarca, menys visitada que l’entorn 

del PNZVG. 

• Activitats per a tot l’any.  10 planes dedicades a cada una de les estacions (en 

total doncs, 40 planes). A l’inici de cada una de les estacions, hi ha l’agenda 

d’activitats (festes, fires, activitats esportives) de cada un dels municipis de la 

comarca.  A continuació 2 planes per a cada una de les 4 propostes per estació, en 

les què a més de descripció del itinerari, història, geologia, patrimoni, etc. 

s’incorporen dos petits apartats: “Has de saber”  i “No t’ho perdis” i la fitxa tècnica. 

Propostes d’activitats per estacions de l’any 

Primavera 

Senderisme L’Alta Garrotxa de Vayreda 

Ruta arquitectònica Olot Monumental 

Ruta històrica Ruta medieval 

Cicloturisme Ruta del Carrilet 

Estiu 

Senderisme El cor del Parc Natural del la Zona 

Volcànica de la Garrotxa 

Ruta arquitectònica La Garrotxa modernista 

Paisatges La Garrotxa a la fresca 

Paisatges Miradors de la Garrotxa 
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Dossier professional Llançà 
 
Elaborat pels tècnics de l’oficina de turisme a partir de la informació que nodreix els 

continguts d’un “Manual d’Acollida”, el qual incorpora les dades que es consideren 

necessàries per atendre les consultes dels visitants, donar servei a les empreses de 

la població i presentar la destinació a operadors, periodistes i altres prescriptors. Es 

va adaptant als interessos de cada un dels professionals (esports nàutics, natura, 

vacances de sol i platja, gastronomia,...) 

 

En el “Manual d’Acollida”, els apartats  són els següents: 

 

1. Dossier professional. És la base dels que es van preparant de forma específica segons els 

interessos dels destinataris. 

 

2. Manual d’acollida al visitant.  

Adreçat a fer conèixer al personal l’estructura de l’Àrea de Turisme, horaris, funcions 

encomanades, normes de comportament i de prevenció de riscos, etc.      

La relació de funcions és la següent: 

1 Informació i acollida als visitants 

2 Atenció als empresaris turístics de la població 

3 Suport a la gestió dels recursos i a la qualitat de la destinació 

4 Promoció turística i comunicació  

5 Animació turística 

6 Creació de nous productes turístics i suport al desenvolupament endogen  

7 Facilitar informació als equips de govern municipal i comarcal  

 

3. Organismes i serveis públics relacionats amb l’Oficina de turisme.  

Apartat adreçat també a fer conèixer al personal de l’Àrea i d’altres departaments, quin 

és l’organigrama i funcions de les entitats municipals, comarcals i supracomarcals (de 

promoció, espais naturals, equipaments culturals, etc.) per tal de promoure la 

col�laboració i el treball transversal. 

 

4. Dossier turístic. 

Aquest apartat recull el màxim d’informació sobre serveis, establiments de tot tipus 

(turístics, comercials, transports, bancs, centres educatius, instal�lacions esportives, ...) 

així com sobre les activitats que poden realitzar els visitants.   En tots els casos a més de 

les adreces i telèfons, és important tenir actualitzada la informació vinculada a horaris 

d’obertura, incidències puntuals (per evitar que la gent s’hi desplaci i estigui tancat per 

renovació) i l’agenda d’activitats. 
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5. Inventari de recursos i de serveis turístics.   

Aquest apartat permet tenir una visió genèrica del destí, no només des del seu vessant 

turístic sinó també aspectes vinculats a la geografia, història, població, activitat 

socioeconòmica, festes, platges, etc.  Finalment s’inclou el detall de l’oferta 

específicament turística: allotjaments, restaurants i activitats. 

 

 
 
L’Estartit 
 
Es disposa d’un “Manual d’Acollida” que es va actualitzant i nodreix tota la 

informació que es requereix per al treball de l’Àrea de Turisme.  Un dels dossiers 

professionals que es va fer recentment, adreçat a prescriptors en temes 

subaquàtics, comptava amb el contingut següent: 

 
 

• Presentació 

• Territori 

• Llocs d’interès (general del municipi) 

• Parc Natural 

• Què podem fer? 

• Directori d’empreses d’activitats 

• Allotjaments, comerç i gastronomia 

• Certificats de qualitat 

 

   
Barcelona 
 
 
Guia de vendes (Sales guide)  

Degut a la dimensió del destí es tracta d’una guia de 275 planes que es 

pot descarregar de la plana web de Turisme de Barcelona.  Es va 

actualitzant anualment i inclou tot tipus d’informació d’interès per als 

professionals i per tant, també és el material de base per als 

informadors turístics.  S’edita en català, castellà i anglès. 

 

El contingut inclou en primer lloc informació interna del Consorci i del seu Pla Estratègic. A 

continuació tota la informació que poden requerir els operadors, periodistes i altres 

prescriptors, sobre la destinació. 
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Alt Empordà Turisme 
 
 
Aquesta associació públic-privada www.empordaturisme.com va preparar un 

dossier professional l’any 2009 per tal de reforçar la cohesió interna del sector 

turístic de la comarca i impulsar l’adhesió de nous socis. En aquest cas, el dossier 

incorporava la informació següent: 

 

• Què és l’Associació, origen i estructura 

• Finançament i associats 

• Objectius de l’associació i beneficis als seus membres 

• Actuacions realitzades en temes de: 

o Promoció 

o Comunicació 

o Creació de producte 

o Qualitat i formació 

o Captació de programes de finançament i suport 

• Projectes de futur 

• Conclusions 

 

A partir d’aquell moment, es va iniciar una eina de comunicació que ha resultat de 

molta utilitat tant per donar a conèixer les activitats a mitjans de comunicació i 

operadors, com per reforçar els lligams entre els associats i afavorir, per exemple, 

la creació de producte conjunt. 

 

Es tracta d’una “newsletter” de 4 o 5 planes que s’envia regularment als associats, 

mitjans de comunicació i a les persones que han demanat rebre-la i inclou 

informació sobre: 

 

• Actualitats turístiques de la zona, subministrades per entitats de promoció 

com el Patronat de Turisme de la Costa Brava, Turisme de Catalunya, ... 

• Normativa turística d’interès, com per exemple la nova taxa turística. 

• Recordatori dels avantatges de pertànyer a l’Associació 

• Propostes – Descobrint L’Empordà.  Amb un ventall de productes, visites 

guiades, campanyes gastronòmiques, exposicions, etc. que tenen lloc a la 

comarca. 
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ELEMENTS A TENIR EN COMPTE EN L’EDICIÓ DE MATERIAL 

INFORMATIU I PROMOCIONAL 

 

La taula adjunta pot ajudar així mateix a la selecció i edició del material més 

adient, tenint en compte els objectius que es volen assolir. 

 

PERFIL DELS DESTINATARIS MATERIAL A PREPARAR 

Mitjans de comunicació, operadors 

turístics i econòmics, líders d’opinió 

 

Predominant el contingut informatiu: recursos 

existents, equipaments, potencialitats del 

territori, plans de treball en execució, serveis i 

facilitats a disposició dels professionals, etc. 

Guies i dossier professionals, power point, 

bancs d’imatges i dades de conjuntura 

econòmica i turística. Plans de gestió. 

 

Butlletins informatius e-news 

Col�lectius interessats en programes 

específics : gastronomia, senderisme, 

ecoturisme, cultura i natura, turisme 

actiu, etc. 

 

Important la qualitat del contingut informatiu. 

Dossier amb productes elaborats (guiats i 

autoguiats), programes de visites, 

exposicions, recursos d’educació ambiental, 

organització d’esdeveniments i jornades.  

Cartografia i guies específiques 

Butlletins informatius, e-news.  

Visitants potencials al territori 
 
 
 
Important la imatge i presentació.  Informació 

suggerent. 

 

L’edició d’aquest material es realitza 

preferentment pels organismes de promoció 

de referència 

Material de promoció (fullets, mapes, 

guies, pòsters): principals característiques, 

atractius i recursos turístics, equipaments, 

etc. 

Butlletins informatius, e-news. 

Línia de productes específics:  turisme de 

descoberta del patrimoni,  turisme de 

natura, ecoturisme, senderisme, BTT, 

turisme eqüestre, caiac, gastronomia, 

festes, turisme cultural,  etc 

Informació als usuaris 
 
 
 
Important el contingut informatiu, fàcil 

d’interpretar. 

Material informatiu per als visitants que ja 

es troben a la zona:  mapes, plànols, 

itineraris autoguiats, programes d’actes, 

guies d’allotjaments, de restaurants, 

museus, activitats, etc. 

Captació de recursos i suport per part 

d’empreses i institucions 

 

Important el contingut informatiu i la qualitat 

de la imatge i presentació. 

Dossiers en paper, power point, ... sobre 

les característiques del territori, projectes 

objecte de mecenatge, beneficis que els 

reportarà, impacte i difusió previstes. 
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WANDERDÖRFER – Pobles pel senderisme - Àustria 

 
DESCRIPCIÓ, ORIGEN I MISSIÓ DE WANDERDÖRFER 
 
Els pobles austríacs pel senderisme (Osterreich Wanderdörfer) és una de les dinou iniciatives 
de cooperació implementades per Turisme d'Àustria (l'organització nacional de turisme 
d'Àustria) amb l'objectiu de promoure les vacances a Àustria. En formen part 50 regions i 
pobles repartits pel país, que s'especialitzen en el concepte de "natura" des d'un punt de 
vista turístic. 
 
Els orígens de Wanderdörfer es remunten al 1991 quan es va fundar com a "pobles de 
vacances d'Àustria", amb l'objectiu de crear un turisme compatible amb l'ecologia. El 1993 
va guanyar el premi “Tourism for Tomorrow Award”, organitzats pel World Travel & Tourism 
Council, fet que va comportar un reconeixement internacional.  
Al llarg dels anys l’èmfasi de la iniciativa s'ha anat centrant cap al senderisme i el caminar. 
 
A més d'intercanviar idees i desenvolupar paquets de senderisme actualitzats, l'objectiu de 
l'organització es proporcionar material informatiu ben dissenyat i amb bons continguts, i 
oferir un excel·lent servei als visitants interessats en el senderisme. 
 
Tenen un magazine online http://www.wanderdoerfer.at/service/magazin. I aquest és el 
catàleg online http://www.wanderdoerfer.at/service/katalog. Estan només en alemany. 
 
Font de la informació:  

http://www.waldviertel.at/e/default.asp?id=84596&tt=WAVI_R36&ci=artikel (és una regió acreditada amb 

Wanderdörfer) 

 
 
SEGELL DE QUALITAT PEL SENDERISME 
 
L'Associació pel Control de la Qualitat del Senderisme a Àustria va crear el 2007 el Segell de 
Qualitat pel Senderisme. Estableix uns criteris clars de qualitat que facilita que les regions, 
pobles senderistes, camins, restaurants i allotjaments puguin ser avaluats i certificats per 
experts.  
 
El procés de qualificació implica una anàlisi dels punts forts i febles de tota la gamma de 
serveis disponibles per als senderistes i caminants, amb una estratègia clara en proporcionar 
la infraestructura i la xarxa de rutes de senderisme.  
 
Un cop es compleixen tots els requisits necessaris, es concedeix el Segell de Qualitat 
Austríac, garantint així un estàndard fiable i d'alta qualitat en tots els aspectes relacionats 
amb el senderisme. 
Més informació sobre el Segell de Qualitat Austríac pel Senderisme a 
www.wanderguetesiegel.at (només en alemany). 
 
Font de la informació: http://www.waldviertel.at/e/default.asp?id=84595&sstr 
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GUIA D’ACCIÓ “ COM TROBAR L’EXPERIÈNCIA DE VIATGE PERFECTA”  
www.wanderguetesiegel.at  
 
Han publicada una guia d'acció de 60 pàgines sobre els criteris que han de seguir les 
destinacions per aconseguir el segell de qualitat, la "Ihr Weg zum perfekten Wandererlebnis" 
(algo similar a "Com trobar l'experiència de viatge perfecta").  
 
La guia d’acció està escrita només en alemany i es ven per 190€ a la següent web: 
http://wanderguetesiegel.at/produkte/handlungsleitfaden  
 
A Internet apareix disponible un resum/extracte de 6 pàgines, també només en alemany, del 
qual se’n pot treure una idea del seu contingut, molt centrat en aspectes experiencials que 
els destins poden oferir als visitants. 



Handlungsleitfaden für:  Wander REGION

 Wander DöRfER

 Wander WEGE

 Wander BEtRIEBE

 Wander PRODuktE
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Autor

Sieghard Preis Autor und Eigentümer der 1991 gegründeten 
TAO Beratungs- und Management GmbH beschäftigt sich seit 
über 30 Jahren mit der ganzheitlichen Orts- und Regionalent-
wicklung die 1991 mit der Gründung der Angebotsgruppe „Ös-
terreichs natürliche Feriendörfer“ eine konkrete Richtung und 
Dynamik erhielt. Seit 1997 werden die Feriendörfer als „Öster-
reichs Wanderdörfer“ positioniert und vermarktet. Im Rahmen 
von zahlreichen Erlebnisraumprojekten in Österreich, Bayern 
und Südtirol konnten die Grundbausteine entwickelt und aus-
gereift werden. Die Herausforderung der Zukunft wird vom 
Autor in der Zusammenführung von virtueller und realer Welt 
gesehen.

urheberrechtshinweis

Der vorliegende Konzept ist eine Auftragsarbeit der TAO Beratungs- und Management GmbH und 
darf von der Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in Österreich e.V. uneingeschränkt 
für eigene Zwecke verwendet werden. Als geistiges Eigentum der TAO Beratungs- und Manage-
ment GmbH unterliegt die Auftragsarbeit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsicht-
lich Vervielfältigung, Nachahmung und Wettbewerb.
Diese Unterlagen dürfen ohne schriftliche Zustimmung seitens der Vereinigung zur Qualitätssi-
cherung für Wandern in Österreich e.V. weder Dritten zugänglich gemacht noch kopiert werden. 
Zuwiderhandlungen verpflichten zum vollen Schadenersatz.

Impressum
Autor Sieghard Preis
Das vorliegende Konzept entwickelte sich innerhalb der letzten vier Jahre unter der Mitarbeit von 
Eckart Mandler
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© Andy Küchenmeister

Fotonachweis Inhaltsverzeichnis
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Bild 2: © Sieghard Preis
Bild 3: © Reinhard Lamm
Bild 4: © Mag. Corinna Widi
Bild 5: © Mag. Corinna Widi
Bild 6: © Eckart Mandler
Bild 7: © Großarltal, Maurachalm
Bild 8: © Ing. Andreas Kranzmayr
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Erlebnisraumdesign - das theoretische Modell 
Die kunst, „Natur in Szene zu setzen“ 
 
Zusammenwirken von Markenbild (Leitidee),  
Landschaft und Erlebnisraum 

Das Markenbild (die Leitidee) wird im Erlebnisraum am Punkt des Erlebens (point of contact) real 
erlebbar. Die vertikale Durchdringung einer Leitidee im realen Erlebnisraum erfordert eine stim-
mige Produktgeschichte (den roten Faden) und eine gelungene,  durchgängige Erzählung. Die 
Geschichte folgt einem dramaturgischen Erlebnisbogen, berücksichtigt die  funktionale Bedürfnis-
befriedigung und  wird  selbstwirksam erlebt. 

 

Marken bzw. Leitideeorientierung
Ausschlaggebend für ein gelungenes “in Szene setzen“ der gegebenen Naturressourcen ist eine 
stringente Leitideeorientierung.

Sie beinhaltet das zentrale Nutzenversprechen für den Wanderer, die Erlebnisidee und bildet den 
Kern der Geschichte, die erzählt werden soll. Im Idealfall stellt die Leitidee eine Positionierung und 
zugleich eine Differenzierung auf der touristischen Landkarte dar.
Somit ist sie die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Erlebnisvermittlung und bildet die Basis 
der Attraktionsbewertung nach dem Österreichischen Wandergütesiegel.

Die Leitidee wird symbolisch sichtbar
Im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen in der Steiermark wird beispielsweise die Leitidee „Natur 
lesen lernen“ verfolgt. Sie wird in der Kompetenzleistung „Natur lesen“  (Spuren lesen, Wetter 
lesen, Naturphänomene erkennen, Bionik)  auch im Leitsymbol, in den Gestaltungselementen und 
in Themeninseln  sicht- und erlebbar.

Die Leitidee stellt als 
regionale Zielset-
zung den Kern der 
Geschichte dar.
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Neudefinierung von Wandern, die Vermittlung  
von Werten
 „Die Stätten, die wir gekannt haben sind nicht nur der Welt des Raums zugehörig; die Erinne-
rung an ein bestimmtes Bild ist wehmutsvolles Gedenken an einen Augenblick.“(M. Proust, In 
Swanns Welt, 1902) in Bernhart Ruso, 2003. Von der Savanne ins Paradies. 

Foto: Großartal, Himmelsleiter, Thomas Wirnsperger

Die bisherige Konzentration auf die Beschilderung von Wanderwegen, das passive Angebot von 
geführten Wanderungen, die Einrichtung von Themenwegen oder alpinen Spielparks greift zu 
kurz. 

Es gilt das Wandern vom Gipfel zu holen und aus der sportlichen Ecke der Leistungsorientierung 
herauszuholen. Vielmehr ist Wandern als eine bereichernde Erfahrung zu verstehen, als wohl-
tuende Bewegung in der Natur und als Sinn stiftendes Naturerlebnis aufzubereiten. Spazieren, 
Wandern und Bergsteigen sind vernetzende Urlaubserlebnisse, die den Gästen die Landschaften, 
die Menschen, ihre Kultur und ihren Lebensraum näher bringen. Wandern steht daher im Dienste 
des Urlaubserlebnisses und hat die Aufgabe, Erlebniswerte sinnstiftend erfahrbar zu machen. Die 
Urlaubsanbieter und Naturerlebnisgestalter werden zu Erlebnispsychologen, welche die Sinne für 
die Natur öffnen und den Gast verführen. 
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Die Magie des Ortes erfassen
„Das Erleben findet an Orten als Lokalitäten statt. Es ist dieser Ort, der zu einer Kraft wird, die 
Gefühle in uns auszulösen und uns an der Wurzel unserer Spiritualität zu ergreifen vermag!“ (Paul 
Devereux: Der heilige Ort).  
Um Orte des Erlebens zu kreieren, sind daher ein neues, tieferes Ortsverständnis, die aktive Len-
kung der Ortswahrnehmung und die Aufladung von Orten mit Bedeutung notwendig. 
Neben den physikalischen Aspekten eines Ortes (Topos) berücksichtigt ein tiefes Naturverständnis 
und -erleben auch die geheimnisvollen passiven Ortseigenschaften, den Geist eines Ortes, seine 
unabhängige Wirklichkeit und seine feinen poetischen Qualitäten. 

Diese beschreibt Paul Devereux auch als „Choraaspekt“, die Kraft eines Ortes, Gefühle in uns aus-
zulösen und uns an der Wurzel unserer Spiritualität zu ergreifen. 

„Den Choraaspekt kann man nur erfassen, wenn man mit offenen Augen träumt.“ (Paul Devereux: 
Der heilige Ort)

Das Geheimnis von magischen Orten ist, dass sie rätselhaft und verwünscht  und  von diesem 
Hauch der Ungewissheit umhüllt bleiben. Daher, „magische Orte aufspüren, sie frei von Störungen 
halten und die Mystik und letzten Rätsel unbeantwortet lassen, damit die Verzauberung wirksam 
werden kann!“ 

Gestalten von dominanten Schauplätzen
Die Zuschreibung der Erlebnisdimension eines Ortes durch den Betrachter / Gast geschieht durch 
emotionale Interaktionsprozesse wie Denken, Fühlen und Begreifen. Da Erlebnis die Erfüllung von 
Erwartung bedeutet, hat die Vorbereitung auf das jeweilige Erlebnis, den Ort, die Erwartung und 
Einstellung des Wanderers sowie der Ablauf des Wahrnehmungsprozesses eine bestimmende Aus-
wirkung auf das, was passiert. Kurz: Die Erwartungshaltung des Wanderers / des Gastes bestimmt 
die Erlebniswahrnehmung maßgeblich.

• Ein Wanderstartplatz im Hotel und im Dorf erfüllt die Aufgabe, die Wanderer auf das, was sie 
erwartet, vorzubereiten und die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung zu lenken.

• Stätten, an denen etwas stattfindet, vermitteln Erfahrungen, die sich vom Alltag abheben, 
sie haben eine historische Dimension und sind so konstruiert, dass sie unser Bewusstsein in 
außergewöhnliche Zustände versetzen können. Hier findet eine „ Fusion von Selbst, Raum 
und Zeit“ (Stephen Keiht) und eine „Transformation“ der Gefühle des Beobachters statt. Die-
se Punkte sind eine „Membran“ zwischen kultiviertem Land und der Wildnis der Natur.

Areale und Räume
Unabhängig von Größe und Inhalten eines Raumes (er hat im Gegensatz zur Landschaft klare 
Grenzen und eine innere – kognitive – Struktur) erhält ein Raum Profil und Attraktivität durch 
eine fühlbare Begrenzung (mögliche etymologische Herleitung  des Begriffs Wandern von „Wand, 
Wandlung, Wanderung“)  und wird durch eine logistische Ordnung mit klaren Funktionsbereichen 
wirksam.

Das Dorf als Illusionsschleuse in die Landschaft
Das Dorf spiegelt im Österreichischen Wandergütesiegel die Verbindung zwischen Gast und Wan-
derinfrastruktur wider. Dem Wanderdorf obliegt in der Region die zentrale Aufgabe, den Wanderer 
auf das Erlebnis „Natur“ vorzubereiten, eine Vorahnung auf mögliche Natur-, Landschafts- und 
Kulturerlebnisse herzustellen und vor allem unterschiedliche Erwartungshaltungen einzuordnen 

Die Geschichte 
einer Region orien-
tiert sich an prägen-
den Bereichen 
und profilierenden 
Objekten. 
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Selbstbewertungsfragen für eine Wanderregion 
17 Fragen für die Bewertung der eigenen Position  
als perfekte Wanderregion.

 
Bewertung (1 schlecht, 

6 ausgezeichnet)

Unser Landschaftsbild macht einen  gepflegten Gesamteindruck.
Eine wertvolle Architektur, eine zeitgemäße Landschaftsmöblierung und der ordent-
liche Pflegezustand von Anlagen und Einrichtungen schaffen stimmige  Atmosphä-
reräume.

1 2 3 4 5 6

Wir haben eine abgestimmte Vorstellung von dem, was wir wollen 
Die Region arbeitet auf Grundlage eines formulierten Markenbildes bzw. hat eine klar 
formulierte Leitidee, in der dem Naturerleben (Wandern) eine zentrale Rolle einge-
räumt wird.

1 2 3 4 5 6

Wir kennen unsere Ressourcen und Potentiale
Wir haben von unserer Region ein gutes Bild über unsere landschaftlichen Angebote, 
kennen viele geologische, naturgeschichtliche, historische und wirtschaftliche Hinter-
gründe, die das Leistungsfundament für faszinierende Angebote darstellen.

1 2 3 4 5 6

Wir treten authentisch und wirksam auf
Unsere Landschaft wird authentisch, wirksam und leitideekonform als Bühne der 
Erlebnisse bespielt.

1 2 3 4 5 6

Wir sind uns unserer „Stars“ im Leistungsangebot bewusst
In unserem näheren Umfeld gibt es ausreichend echte Natur-, Kultur-, Tourismus- 
und/oder  Freizeiterlebnisattraktionen, die wir profilierend  in Wert setzen können.

1 2 3 4 5 6

unsere Wanderwege sind nach einem gegliederten (hierarchischen) Ge-
samtwegekonzept geordnet und verfügen über einen strahlungskräftigen 
Leitweg
Unser Leitwanderweg verbindet die relevanten Hauptattraktionen und macht die 
Leitidee sichtbar.

1 2 3 4 5 6

Das Dorf, bzw. die Hauptorte der Region funktionieren als  Erlebnisstart-
plätze für die Magie des Gehens
Das Naturleistungsangebot der Wanderregion beginnt in  den Wanderdörfern, die 
Dörfer selbst sind Orte aktiven Erlebens. 

1 2 3 4 5 6

Eine ausreichende Allwetter-freizeitinfrastruktur ist gegeben
Auch bei „Allwetterwetter“ ist in unserer der Region für ausreichende  Unterhaltung 
des Wandergastes gesorgt.

1 2 3 4 5 6

Ein durchgängiges regionales Orientierungssystem mit einer verständli-
chen Leitsystematik sorgt für Orientiertheit und Sicherheit
Unser Orientierungs- und Markierungssystem erfüllt die Ansprüche des jeweiligen 
Landeswegemarkierungsmodells.

1 2 3 4 5 6

Die Qualität des Gesamtorientierungssystems ist garantiert
Die Beschilderungsqualität (Pflegezustand, Aktualität, Durchgängigkeit) wird laufend  
überprüft und instand gehalten.

1 2 3 4 5 6

unsere Orientierungsinfrastruktur besteht nicht nur aus Schildern
Bei uns wirken unterschiedliche  Informationsleistungen und  Informationseinrichtun-
gen (Wanderstartplatz, Wandertore, ergänzende Informations- und Übersichtpläne,  
Attraktionsbeschriftung) optimal und multimedial abgestimmt zusammen.

1 2 3 4 5 6

unser tourismusbüro ist eine Illussionschleuse für emotionale  
Naturerlebnisse
Unser Tourismusbüro deckt in der Ausstattung und Erlebnisvermittlung auch  
Leistungen eines regionalen Besucherzentrums ab. 

1 2 3 4 5 6

Eine umfangreiche  Natur- und  Wanderbibliothek (real und digital) steht 
den Gästen als Quelle der Inspiration zur Verfügung
(Wanderliteratur, geeignete Wanderkarten, Erlebnislandkarten, Tourenblätter, Hüt-
tenführer, Wetterdienst, Wanderberatung usw.)

1 2 3 4 5 6

Als perfekte Wanderregion verfügen wir über ein kompetentes  
Naturerlebnisservice 
Geschulte Wanderführer und Erlebnisspezialisten, organisierte Wandertouren, ein 
nachhaltig ausgerichtetes Mobilitätsservice werden von uns organisiert und betrie-
ben.

1 2 3 4 5 6

Wir haben profilierende und buchbare Leitprodukte.
In unserer Region verführen  buchungsreife Leitprodukte den Wandergast in die Welt 
der regionalen Naturerlebnisse und erzählen gekonnt eine spannende Landschaftsge-
schichte.

1 2 3 4 5 6

Ein spezieller „Wanderbeauftragter“ kümmert sich professionell um die Wander-
anliegen in unserer Region.

1 2 3 4 5 6

unsere Gäste wohnen bei Wanderspezialisten.
Ausgewählte Beherbergungsbetriebe haben sich auf die Gestaltung von erlebnisrei-
chen Wanderurlauben spezialisiert und werden von Menschen betrieben, die selbst 
eine große Nähe zu diesem Thema haben.

1 2 3 4 5 6



 
 
 
 
 
 
 

Sind Sie neugierig geworden? 
 
 

Bestellen Sie umgehend den über 60 Seiten starken 
Handlungsleitfaden 

 
 Ihr Weg zum perfekten Wandererlebnis 
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IHR WEG ZUR PERFEKTEN WANDERREGION 

Um das Produkt Wandern fassbar zu machen, wurden kritische Schauplätze des Erlebens 
definiert, die abhängig von der Erwartung und dem Erlebnisanspruch unterschiedliche 
Aufgaben zu meistern und Leistungserwartungen zu erfüllen haben.  
 
Das Österreichische Wandergütesiegel fokussiert sich in seiner Bewertung nicht aus-
schließlich auf Wanderweg, sonder erfasst die „Magie des Gehens“ in Ihrer Gesamtheit 
und beurteilt das Wandererlebnis umfassender: 
 
• die Region, ihr Gesamterscheinungsbild und wirksames in Szene setzen von Land-
schaftselementen und Attraktionen, einer Leitidee folgend, 

 
• das Dorf als Erlebnisstartplatz und Vorbereitungsraum auf die freie Natur, 
 
• der Weg als Bühne des Erlebens und roter Faden durch dramaturgisch aufgebaute  
Erlebnisinhalte, 

 
• die Betriebe als Beherberger, Basiscamp, Serviceleister und Raststationen im Zuge der 
Erlebniskette. 

 
• das Leitprodukt, eine repräsentative Vorstellung und Bündelung von einzigartigen  
Wandererlebnissen 

 
Das gesamte Konzept basiert auf einem homogenen Erlebnisraummodell, das ein Zusam-
menwirken in realer, emotionaler und geistiger Form sicher stellt. 
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VARIANTE I:  EXPERTENBEWERTUNG UND MÄNGELLISTE 

Diese Variante geht davon aus, dass die Leistungen vor Ort bereits einer perfekten Wan-

derregion entsprechen und nur noch von einem Experten überprüft und bewertet werden 

müssen. 

 

Leistungsübersicht Zertifizierung Musterregion: 

 

• Selbstbeurteilung 

• Auswertung der Selbstbeurteilung 

• Erhebung und Bewertung von 

o 3 Wanderdörfern 

o 3 Wanderwegen à 10 km 

o 3 Wanderbetrieben 

nach den Kriterien des Österreichischen Wandergütesiegels durch einen Experten  

• Erstellung einer Punktebewertung und Mängelliste für die Wanderdörfer, die Wan-
derwege und die Wanderbetriebe  

• Einigung auf einen Umsetzungszeitraum für Verbesserungsmaßnahmen der Män-
gelliste (max. 6 Monate) 

• Begutachtung und Kontrolle der Mängelbehebung durch Experten 

o Bei leichten Mängeln reicht eine Fotodokumentation, die an das Österrei-

chisches Wandergütesiegel übermittelt wird 

o Bei schweren Mängeln muss der Experte die Mängelbehebung persönlich 

vor Ort kontrollieren. In diesem Fall wird der Auftraggeber in Kenntnis ge-

setzt. Es wird ein zusätzliches Angebot übermittelt, in dem ein Pauschalbe-

trag von max. € 3.000,- netto ausgewiesen wird. 

• Zertifizierung 

• Medienwirksame Verleihung des Österreichischen Wandergütesiegels bei einer of-
fiziellen Veranstaltung und Präsentation auf der Marketingplattform 
www.wanderguetesiegel.at 
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IHR WEG ZUR PERFEKTEN WANDERREGION 

Um das Produkt Wandern fassbar zu machen, wurden kritische Schauplätze des Erlebens 
definiert, die abhängig von der Erwartung und dem Erlebnisanspruch unterschiedliche 
Aufgaben zu meistern und Leistungserwartungen zu erfüllen haben.  
 
Das Österreichische Wandergütesiegel fokussiert sich in seiner Bewertung nicht aus-
schließlich auf Wanderweg, sonder erfasst die „Magie des Gehens“ in Ihrer Gesamtheit 
und beurteilt das Wandererlebnis umfassender: 
 
• die Region, ihr Gesamterscheinungsbild und wirksames in Szene setzen von Land-
schaftselementen und Attraktionen, einer Leitidee folgend, 

 
• das Dorf als Erlebnisstartplatz und Vorbereitungsraum auf die freie Natur, 
 
• der Weg als Bühne des Erlebens und roter Faden durch dramaturgisch aufgebaute  
Erlebnisinhalte, 

 
• die Betriebe als Beherberger, Basiscamp, Serviceleister und Raststationen im Zuge der 
Erlebniskette. 

 
• das Leitprodukt, eine repräsentative Vorstellung und Bündelung von einzigartigen  
Wandererlebnissen 

 
Das gesamte Konzept basiert auf einem homogenen Erlebnisraummodell, das ein Zusam-
menwirken in realer, emotionaler und geistiger Form sicher stellt. 
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VARIANTE II: QUALIFIZIERUNGSPROZESS 
„DIE PERFEKTE WANDERREGION“ 

 
Es wird davon ausgegangen, dass die Region sich noch nicht mit den Anforderungen einer 

perfekten Wanderdestination auseinandergesetzt hat und eine grundlegende Problemana-

lyse (SWOT) und das Aufzeigen von attraktiven Handlungsoptionen erwünscht sind. Der 

Prozess ist auch mit einer intensiven Abstimmung und Beratung mit den Auftraggebern 

und den Mitwirkenden am Tourismusgeschäft vor Ort verbunden.  

 
 

Leistungsübersicht Zertifizierung Musterregion: 
 

1. Phase – Projektaufbereitung 

Selbsterhebung – Fragebogen 

Der Selbsterhebungsbogen dient als Selbsteinschätzung und wird vom Auftraggeber aus-

gefüllt. Dies ermöglicht dem Auftraggeber eine erste Übersicht über die Anforderungen 

des Österreichischen Wandergütesiegels. Der ausgefüllte Selbstcheck ist an den Auftrag-

nehmer zurückzusenden. 

 

Desk Research 

Zur Vorbereitung wird vorab ein Desk Research durchgeführt. In dieser Stufe wird anhand 

der Werbemittel der Region, des Kartenmaterials sowie des Onlineportals eine Ist-Analyse 

erstellt. Folgende Punkte werden dabei unter anderem analysiert: 

• Regionale Situation, Infrastruktur, Leitidee 

• Soziokulturelle Ebene 

• Werbemittel - Kommunikation 
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Auftragsabstimmung 

Das Angebot und die beinhaltenden Leistungen werden besprochen und gegebenenfalls 

angepasst. 

Inhaltlich werden folgende Punkte besprochen: 

• Eingrenzung der Erlebniseinheiten 

• Schlüsselressourcen erfassen 

• Markeninterpretation 

• Spezielle Wandersituation 

• Unterlagensammlung (Werbemittel, Literatur, Konzepte) 

• Wanderangebotsstruktur (Makroraum, Mikroraum) 

• Wegkategorisierung 

• Gestaltungssystem 

 

2. Phase – Projektabstimmung 

Ziel ist es die Voraussetzungen der Wanderregion im Sinne der geplanten Zertifizierung zu 

erfragen und eine Integration in die regionalen Überlegungen, Vorstellungen und Pläne 

durchzuführen. 

 

Auftraggebergespräch 

Gesprächsteilnehmer 

• Geschäftsführer 

• Politischer Vertreter 

• Wanderfachmann der Region 

Dauer des Gesprächs 

• 3-4 Stunden 

Unterlagen 

• Übersichtskarte (affichiert) 

Themen des Gesprächs 

• Leitideeorientierung 

• Erlebnisraumdesign – Zonierungsmodell – Eingrenzen der Erlebniseinheiten, Fest-
legung der inneren Struktur (Definition Wanderdörfer, Weg) 

• Betriebsqualifizierungsmodell - die Vorgehensweise wird festgelegt  

• Festlegung eines Aktionsplans / Vorgehensweise 
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3. Phase – Exploration 

Die Erhebung wird von Experten der Vereinigung zur Qualitätssicherung für Wandern in 

Österreich e.V. durchgeführt. Auf Grund des Auftraggebergespräches werden die Erleb-

niseinheiten festgelegt. Für die Zertifizierung als Region werden Wanderwege, Wander-

dörfer und Wanderbetriebe erhoben und bewertet. Den Kern bei den Erhebungen bildet 

das Leitwegesystem. 

Weiters ist die Begutachtung einer Wanderangebotsgruppe empfehlenswert, um flächen-

deckend mit Wanderqualität auf Betriebsebene punkten zu können. Hütten entlang des 

Weges werden im Rahmen der Wegerhebung begutachtet, jedoch nicht bewertet, die 

Bewertung und Zertifizierung der Hütten sind fakultativ und können auf Wunsch sehr ger-

ne angeboten werden. 

 

Erhebungsbericht 

Für jedes erhobene Objekt – Dorf, Betrieb, Weg wird ein Erhebungsprotokoll erstellt. Das 

Erhebungsprotokoll weist die Mängel auf und beinhaltet die Bewertung nach den Kriterien 

des Österreichischen Wandergütesiegels: 

• Situationsübersicht – regionale Kennzahlen 

• Stärken- & Schwächenanalyse 

• Verbesserungs- und Gestaltungsanregungen 

• Bewertung 

• Fotodokumentation 

 

Regionsbericht 

Der Regionsbericht fasst alle Erhebungsergebnisse zusammen, verdichtet die Ergebnisse 

und stellt eine Übersicht des individuellen Wanderangebots der Region dar. 

 

 

Orientierungsworkshop  

In vielen Regionen besteht ein großer Bedarf eine große Anzahl von Mitwirkenden in 

den Prozess einzubinden und mit den Gestaltungsmöglichkeiten für den Aufbau einer 

perfekten Wanderregion vertraut zu machen. In einem Orientierungsworkshop wer-

den mit den Teilnehmern die Markterfordernisse, Benchmarks und die Eckpfeiler ei-

ner perfekten Wanderregion erarbeitet und diskutiert.  
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Die Bewertung der Marke (Leitideenintegration) zeigt die vorhandene Konformität der 

Marke mit der Region.  

Bei der Regionsanalyse wird der Makro- & Mikroraum dargestellt. Die Stärken- und 

Schwächenanalyse der Region zeigt die vorhandenen Mängel auf und verweist auf Ver-

besserungspotentiale im regionalen Wanderangebot. 

Für die Zertifizierung mit dem Österreichischen Wandergütesiegel sind die Erfüllung aller 

Musskriterien bei den einzelnen Objekten, aber auch die Erfüllung der Musskriterien der 

Region und das Erreichen des Mindestpunktewerts notwendig.  

 

 

 

4. Phase - Zertifizierung 

• Umsetzungszeitraum für Verbesserungsmaßnahmen der Mängelliste  

(max. 6 Monate) 

• Begutachtung und Kontrolle der Mängelbehebung durch Experten 

 

o Bei leichten Mängeln reicht eine Fotodokumentation, die an das Österrei-

chisches Wandergütesiegel übermittelt wird. 

o Bei schweren Mängeln muss der Experte die Mängelbehebung persönlich 

vor Ort kontrollieren. In diesem Fall wird der Auftraggeber in Kenntnis ge-

setzt. Es wird ein zusätzliches Angebot übermittelt, in dem ein Pauschalbe-

trag von max. € 3.000,- netto ausgewiesen wird. 

 

• Abnahme der Zertifizierung 

• Verleihung des Österreichischen Wandergütesiegels bei einer offiziellen  

Veranstaltung 

• Präsentation der zertifizierten Wanderregion auf der Marketingplattform 

www.wanderguetesiegel.at  

 
 

Interpretations- & Umsetzungsworkshop 

Die Ergebnisse der Exploration werden vorgestellt und im Einzelnen diskutiert. Mit 

Best-Practice Beispielen, praktischen Erfahrungen und aus dem methodischen An-

spruch heraus, wird ein kreativer Spannungsbogen für eine innovative Diskussion 

aufgebaut. Die Ideen werden auf Machbarkeit und Sinnhaftigkeit hinterfragt. 



 

1 
Pallars Jussà- Fitxa FIETS- EN WANDELBEURS 

Fitxa fira FIETS- EN WANDELBEURS 11 i 12 febrer 2012 

 
 
 

Fira de cicloturisme i senderisme  
www.fietsenwandelbeurs.nl 
 
Lloc: Amsterdam (centre de congressos RAI). Horari: 10 a 17h. 
 
Periodicitat: anual.  Des de 2012, es celebra una rèplica a Mechelen (Bèlgica) el 18 i 19 de 
febrer www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/  
Per al 2013, les dates són 9 i 10 de febrer. 
 
Expositors: Unes 500 empreses tenien estand (sovint compartit, com és el cas de les 
destinacions) a més d’uns 120 ciclistes i senderistes experimentats o bé periodistes, que 
donen informació a través d’unes taules de “ciclistes informen a ciclistes”. S’adjunta la 
relació d’expositors.   
L’espai ocupat són 3 pavellons la qual cosa permet veure que és una fira en creixement, 
doncs fins fa pocs anys n’ocupava només 2. Aproximadament 2 corresponen a activitat 
turística (operadors i destins) i una mica més d’1 stand a material i a un circuit de prova de 
bicicletes. 
 
Activitats associades: Divendres va tenir lloc una jornada tècnica amb diverses 
presentacions a la qual no vam poder assistir, pel que sembla va comptar amb pocs 
participants. 
Durant els dos dies de la fira, es van fent presentacions per part dels operadors turístics i 
dels destins, en aquest cas sovint per periodistes holandesos.  Tot i que la major part de la 
població parla anglès, acullen millor una presentació en holandès. 
 
Visitants: Uns 16.000, una xifra molt inferior a la de l’any 2011 (aprox. 22.000) però que 
s’explica pel fet que es gaudia d’un dissabte amb un cel totalment assolellat juntament amb 
l’oportunitat de poder practicar patinatge sobre gel en els canals, una activitat que valoren 
moltíssim els holandesos i que no passa molt sovint en no baixar prou les temperatures.    

 
Contactes realitzats i impressions: 
 

• Estand de Catalunya 
 
Hi participaven diversos destins  a nivell supracomarcal (CC Baix Empordà, Itinerànnia, 
Pirineus, Diputació de Barcelona, Tarragona i Delta de l’Ebre, ...), a més d’algunes empreses 
privades com ara Terra Diversions (que programa la Ruta del Ter), Lapica una agència 
d’activitats i esdeveniments de la Catalunya Central o uns hotels de Vilanova. 
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Els comentaris de les persones que atenien els estands (per exemple, l’Elisenda de l’Oficina 
de Turisme de Tremp) era que els sorprenia que el públic que s’hi adreçava era per que volia 
una informació determinada i no estava interessat a rebre documentació ni quasi 
informació, sinó s’atenia a les seves expectatives.  És un públic molt experimentat i 
coneixedor. 
 
Vaig poder parlar llargament amb la Directora del Centre de Promoció Turística al Benelux 
(Sra. Inma Ballestín). També hi va ser present a l’entrevista la Sra. Rosalia Pont – 
Responsable de Turisme Actiu a l’Agència Catalana de Turisme, que va mostrar el document 
provisional que havien fet amb algunes iniciatives del Club de Producte de Turisme Actiu i de 
Natura. 
 
 

• Destinacions 
 

Les destinacions amb major presència: Alemanya, Luxemburg, Bèlgica, Suïssa, Croàcia, 
Noruega, França, Itàlia. En el cas d’Espanya, molt poca presència de Mallorca, Canàries o 
Extremadura respecte a l’últim any en que l’havia visitat (2009). 
 
Quant a imatge de les destinacions, aspectes que crec que s’haurien de tenir en compte: 
 

• Importància d’estar recomanats per periodistes/practicants d’algunes de les 
activitats reconeguts en aquest mercat. Algunes taules d’un dels salons està dedicat a 
“fietser” informen “fietser” i habitualment hi ha molta gent que s’hi adreça.  Hi havia 
alguns dels Pirineus francesos. 

• Els ciclistes que surtin a les imatges, en alguns casos han de ser amb les típiques 
bicicletes holandeses, molt altes i còmodes, amb gent d’una franja d’edat sènior. 

• Molts operadors i destinacions amb rutes pensades per bicicletes elèctriques. 

• Importància dels allotjaments especialitzats en rebre ciclistes, amb tots els serveis 
que demanden: www.trekkerhutten.nl, www.bike-and-breakfast.com, marca de 
qualitat Fietsers Welkom www.nederlandfietsland.nl  

• Importància creixent de les noves tecnologies i GPS. Enguany s’hi feien cursets i tant 
als estands com a les presentacions, hi havia molt públic que s’hi adreçava. Alguns 
operadors programen cursos de GPS com a oferta a les destinacions. 

• Incorporació del codi QR en revistes, catàlegs, destinacions, ... 

• Tenir en compte la diversificació de noms pel que fa als portals web, adaptant-se a 
cada una de les nacionalitats.  Per exemple, en el cas de la Provença, vam veure 
www.provence-a-velo.com i www.provence-cycling.com.  

• Com s’ha comentat, presentar ofertes específiques i informació concreta, per sobre 
d’informació generalista. Important també que la informació i presentacions siguin 
en holandès. 
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INSTITUCIONS 
 

Agència Catalana de Turisme 
 
Inma Ballestín 
Directora oficina Benelux 
Wetstraat 227 Rue de la Loi 
1040 Brussel Bruxelles 
Bèlgica 
Telf. +32 (0)2 640 61 51 
iballestin@act.cat 
www.catalunya.com  

Molt interessada a conèixer les iniciatives 
dels territoris 
Tenir en compte que coneix bé els programes 
europeus i la participació de projectes 
turístics 

Agència Catalana de Turisme 
 
Rosalia Pont 
Cap de Programes – Turisme d’Interior-
Muntanya 
Unitat de Màrqueting 
Passeig de Gràcia 105 3r 
08008 Barcelona 
rpont@act.cat 
www.catalunya.com  www.act.cat  
http://actiunatura.catalunya.com  
 

Entrevista 
Porta el tema del Club de Producte de 
Turisme Actiu. 
Han preparat un dossier d’última hora per a 
la fira, en anglès, amb alguns dels destins 
empreses de turisme actiu i de natura entre 
els quals Cim Hotels, Consorci Turisme Valls 
d’Àneu, Campus Cerdanya, Vall de Núria,  

Oficina Española de Turismo 
Holanda 
Sra. Bárbara  Prieto 

Entrevista  
 
No ens ha donat targeta de contacte 

 
 

 
OPERADORS 
 

OLIVA TRAVEL 
 
1e Helmersstraat 115 1 hoog 
1054 DN Amsterdam 
Holanda 
 
www.olivatravel.nl 
 info@olivatravel.nl 
 
  

Entrevista 
 
Treballa a diverses zones espanyoles. A 
Catalunya només una ruta a l’Alt Empordà. 
Podria estar interessat en ampliar l’oferta 
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TOPO-AKTIEF Wandelvakanties 
 
Patricia Stevens  
Office Manager 
Postbus 1133 
6501 BC Nijmegen 
Holanda 
Telf. +31 (0)24 3606427 
admin@topo-aktief.nl 
www.topo-aktief.nl  

Parlat amb un dels seus col·laboradors. 
 
Destins espanyols a Andalusia (Cabo de Gata, 
Aracena, Granada, ...) i zona d’Alacant. A 
Catalunya, només Costa Brava (camí de 
ronda) 
 
Poca oferta als Pirineus francesos. 
 

Sawadee puur Reizen 
 
Sarphatistraat 650 
1018 AV Amsterdam 
Telf. +31 (0)20 4202220 
 
info@sawadee.nl 
www.sawadee.nl  

Entrevista 
 
Ens lliura tarja de visita però sense nom de la 
persona amb qui hem parlat. 
 
Vacances actives, amb una secció per a 
famílies. 
A Espanya, productes als Pics d’Europa, a la 
Serra d’Aitana, a Alacant i a Sierra Nevada. 
 
Alguns no surten al catàleg però sí a la web. 
Podria estar interessada a ampliar l’oferta 
 

Arke Reizen (grup TUI) 
 
Jan Mensink 
Product Manager 
Colosseum 2 
7521 PT Enschede 
POBox 365. 7500 AJ Enschede 
 
jan.mensink@tui.nl 
www.tui.nl 

Espanya només hi és en la programació 
generalista de sol i platja. Creu que fa massa 
calor per fer senderisme/cicloturisme a 
l’estiu. 
 
De totes maneres, podria estar interessat a 
avaluar propostes. 

Eigen Wijze Reizen 
 
www.eigenwijzereizen.nl 
 

Senderisme i cicloturisme. 
 
A Espanya, només una ruta per Andalusia i 
una a Catalunya, de cicloturisme per la Via 
Verda Ripoll-Costa Brava. També a La Palma. 
Poca oferta al sud de França, no hi ha 
Pirineus centrals. 

VOS TRAVEL 
 
www.vostravel.nl   

Cicloturisme. 
A Espanya, només a Cantabria/Astúries. 
 

KRAS 
 
www.kras.nl  

Agència generalista, amb apartats de 
senderisme. Viatges en avió i en autocar. 
Productes a Andorra, costa catalana, 
Andalusia i Mallorca. 
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Aktiva Tous 
 
www.aktivatours.nl 

Programen sortides de senderisme i 
cicloturisme en autocar o amb cotxe 
particular, a diversos indrets, també 
espanyols: Andalusia i Costa Brava. 

Stap Reizen 
Esther T.A. Baarends 
Esther@stapreizen.nl 
www.stapreizen.nl 

No va voler atendre destins durant la fira, 
estaven ocupats amb clients holandesos. 
Senderisme individual a Balears, Andalusia i 
Canaries. 

Snp Natuurreizen 
www.snp.nl  
 

Agència d’ecoturisme, senderisme, 
cicloturisme, touring, ... No volien rebre 
documentació de destins durant la fira.  
Molts productes espanyols: Andalusia, 
Extremadura, Garrotxa, Costa 
Brava/Empordà, Penedès, Ordesa, Guara, 
Astúries, Balears, Canàries, ... 
 
Contactar potser a : 
 
Sr.Floor Langenberg 
Floor.langenberg@snp.nl per cicloturisme 
 
Sr. Peter van Damme 
Peter.van.damme@snp.nl 

Treinreiswinkel 
 
www.treinreiswinkel.nl 

Operador de destins accessibles en tren 
Agafem el catàleg. El tren de la Pobla està 
marcat com a “tren escènic” 

De Jong Intravakanties 
 
www.dejongintra.nl  

Un dels principals operadors generalistes de 
Holanda.  
Té un catàleg de cicloturisme però no treballa 
a Espanya. 

Pharos Reizen  
www.pharosreizen.nl 

Agència associada a la ANWB, club 
automobilista de Holanda. Un dels catàlegs 
adreçat a senderisme i cicloturisme. No hi ha 
destinacions espanyoles però sí algunes 
d’Andalusia en el catàleg “viatges en cotxe”. 

Cycletours 
www.cycletours.nl  

Agència de ciclisme. No tenen rutes per 
Catalunya 

Djoser 
www.djoser.nl  

Senderisme i cicloturisme. No treballen a 
Catalunya 

Fietsvakantiewinkel 
www.fietsvakantiewinkel.nl  
 

Agència de cicloturisme amb programació a 
Catalunya 

Nimsjoe Reizen 
www.nimsjoe.nl  

No treballen a Catalunya, però sí a Pirineu 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ i WEBS  
 

Del grup de ANWB www.anwbmedia.nl  
 
 
Fietsen  - cicloturisme 
Op Pad – Turisme actiu i a l’aire lliure 
Toeractief – senderisme 
  

Revistes de molta qualitat amb articles sobre 
destins, publicitat, etc. 
 

BIKE & TREKKING 
 
www.bikeandtrekking.nl  
 

Revista de molta qualitat. Turespaña hi ha 
contractat recentment una “separata” 
especial Espanya. 

LIFT. Get up get out 
 
www.liftmagazine.nl  

Revista de molta qualitat. Turespaña hi 
contracta “separates” com un especial sobre 
Picos de Europa i Sierra de Gredos. 

TE Voet 
 
www.wandelkrant.nl  

Revista en format diari sobre senderisme 

SALT people, planet, passion, play 
 
www.getsalt.com 

Revista i portal de turisme actiu 

Wandel & Fiets wijzer 
 
http://mechro.nl/diverse-
uitgaven/wandel-en-fietswijzer  

Diari gratuït de molt poca qualitat com a 
presentació però amb molts anunciants 

DOMINICUS 
 
www.dominicus.info  

Guies de viatges i senderisme 

Het Grote Fietsvakantieboek 
 
www.grotefietsvakantieboek.nl  

Llibre-guia que presentaven els seus autors 
en forma de manual per als usuaris. 
 

Wereldfietser 
 
www.wereldfietser.nl 

Portal d’aficionats al cicloturisme. 
Gestionen wiki.wereldfietser.nl 
Editen una revista trimestral. 

Wandelnet 
 
www.wandelnet.nl 

Centrat en la informació sobre senderisme a 
Holanda. 

www.hiking-site.nl Portal sobre muntanyisme, GPS, .. 
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Pallars Jussà – Més exemples de DESTINACIONS 
ESPECIALITZADES EN SENDERISME 

 

SENDERISME A IRLANDA 

 

• CAMINS DE QUALITAT (Quality Walk Scheme) – Irlanda del Nord 

La marca “Camins de qualitat” és una iniciativa de la Xarxa d’Activitats i d’Accés al 

Camp (Countryside Access and Activities Network), que juntament amb la col·laboració 

de l’Agència de Medi Ambient i de la Junta de Turisme d’Irlanda del Nord, ha permès 

identificar i promocionar els millors camins per senderisme de curta, mitjana i llarga 

distància del país. 

L’avaluació de les rutes s’ha dut a terme pels senderistes pensant en els senderistes. 

Totes les rutes han estat avaluats in situ, en terreny. Això implica la consideració dels 

següents aspectes: 

1. En el començament del camí o a l'inici de la caminada: Disponibilitat de places 

d'aparcament, lavabos i informació sobre la ruta. 

2. A llarg del camí: bona senyalització, i informació en la quantitat i tipus de camí 

fora de carretera, i també quantitat i tipus de camí per carretera. 

3. L’avaluació dels camins també considera si el camí passa per paisatges 

pintorescs, i si és apte per al mercat turístic. 

Els “Camins de qualitat” s’identifiquen mitjançant el “segell de qualitat”, que es mostra 

al principi i al final de cada camí, i també a la pàgina web. Els camins es divideixen en 

curts, mitjans o llargs depenent de la seva distància, de manera que: 

- Els camins curts tenen una llargada d’entre 0-5 milles (0-8 km aprox.)  

- Els camins mitjans d’entre 5-20 milles (8-32 km aprox.) 

- Els camins llargs de més de 20 milles (32 km aprox.) 

 

 

 

Més informació a www.walkni.com i www.discovernorthernireland.com/Quality-Walk-Scheme-

A2956  
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SENDERISME A ÀUSTRIA 

 

• WANDERDÖRFER (ampliació de la informació ja existent) 

Els pobles pel senderisme d’Àustria fan una classificació dels itineraris de la següent 

manera: 

- Camins per famílies: Són amplis, còmodes per passejar. Es tracta d’itineraris 

fàcils principalment circulars amb durada entre 1h i 3h i amb moltes àrees de 

descans, parcs infantils, ofertes gastronòmiques i altres atraccions. 

 

- Camins de muntanya: Camins naturals per la pràctica d’un senderisme esportiu 

però recreatiu. Es tracta d’itineraris de nivell mig que recorren punts amb vistes 

atractives, un paisatge de bellesa especial i cabanes amb oferta gastronòmica 

local en ambients autèntics. 

 

- Camins de pics: D’alçada o amb forta pendent o de pics per senderistes 

esportius amb experiència. Es tracta d’itineraris d’1 dia per l’alta muntanya. 

 

- Camins temàtics: Són camins temàtics i educatius d’entre 1h i 2h de durada, 

amb nombrosos panells explicatius i “illes experimentals” que informen sobre 

la flora i la fauna, espectacles naturals i característiques culturals. 

 

- Rutes de “Nordic Walking”: De tots els nivells, molts municipis ofereixen cursos 

de “Nordic Walking” i sortides guiades. 

 

- Camins d’hivern: Itineraris específics per la temporada d’hivern i rutes per fer 

amb raquetes de neu. 

 

• SEGELL DE QUALITAT PEL SENDERISME (ampliació de la informació ja existent) 

El desenvolupament del segell de qualitat ( o certificació) pel senderisme te una doble 

funció: 

- per una banda, és una eina de control de la qualitat; 

- per altra banda, facilita la creació de productes turístics complets i 

especialitzats. 

El seu objectiu és analitzar i auditar la qualitat del producte senderisme en la seva 

totalitat.  
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S’espera que això repercuteixi en un avantatge competitiu i en presència als mitjans de 

comunicació. La certificació orienta al senderista per trobar una oferta adaptada a les 

seves necessitats personals. 

 

• PLATAFORMA PEL TURISME DE MUNTANYA DE BAIX IMPACTE (Plattform 

Sanfter Bergtourismus) 

Creada el 2005 per la divisió turística del Ministeri d’Economia i Treball d’Àustria en 

cooperació amb els principals actors de la indústria turística austríaca, tal com 

associacions alpines i l’oficina nacional de turisme. Es tracta d’una associació oberta. 

El seu principal objectiu és identificar les activitats i tendències actuals del segment de 

turisme de muntanya (caracteritzat per les activitats de senderisme i escalada), per així 

poder detectar on cal prendre mesures i a la vegada proporcionar una informació base 

pel desenvolupament de les estratègies turístiques. 

Potencia i dinamitza el turisme d’estiu a les muntanyes, respectant els principis de la 

sostenibilitat econòmica, mediambiental i social. 

Una altra àrea d’actuació és augmentar la sensibilització dels turistes, dels agents del 

territori i de la pròpia població local. La plataforma busca sensibilitzar sobre la 

importància de l’ecosistema alpí i la seva conservació com a base vital per la població 

local. 
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SENDERISME A ALEMANYA 

 

• TOP TRAILS OF GERMANY 

Marca creada el 2005 que engloba els 10 millors senders de llarga distància 

d’Alemanya, que destaquen per les vivències naturals, la varietat d’experiències i els 

serveis que ofereixen per senderistes. 

Cadascun dels senders té el seu caràcter propi que ve determinat pel paisatge on es 

troba. Disposen d’etapes tant per senderistes que busquen tranquil·litat com pels que 

prefereixen un repte esportiu, o aquells que estan interessats en conèixer la cultura 

regional. 

Els senders gaudeixen de: 

- una bona senyalització; 

- una base de dades àmplia i exhaustiva sobre el camí i el seu entorn i dades GPS 

disponibles a Internet que possibiliten una planificació prèvia del viatge;  

- una gastronomia  amb especialitats tradicionals; 

- serveis especialitzats, com poden ser la recollida i trasllat de l’equipatge.  

Més informació a:  www.top-trails-of-germany.de  

Criteris de qualitat de Top Trails (només en alemany) http://www.top-trails-of-

germany.de/fileadmin/toptrails/Top_Trails/Allgemein/Qualitaetsversprechen_Qualitaetsgastg

eber_Wanderbares_Deutschland.pdf  

Proporcionats per Wanderbares Deutschland (Caminant per Alemanya)  www.wanderbares-

deutschland.de 

 

• CERTIFICACIÓ ALEMANA DE SENDERISME PER CAMINS EXCEPCIONALS 

(Deutsches Wandersiegel für Premiumwege) 

És una certificació de qualitat emesa per l’Institut Alemany del Senderisme (Deutsches 

Wanderinstitut), basada en 34 criteris relacionats amb el camí, el paisatge, les 

atraccions culturals, les barreres urbanístiques, el sistema de senyalització i la 

infraestructura de l’entorn.  

Un exemple a destacar és el sender Rothaarsteig (el camí dels sentits), de 154 km de 

llargada, en el qual els allotjaments han creat una marca de qualitat pels senderistes: 

“Qualitat dels Serveis Rothaarsteig”. 

Alguns dels criteris de qualitat més importants són: 
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1. Servei d’accés i de recollida: a l’etapa desitjada del camí. 

2. Consells: el personal està format per informar en detall sobre la regió i la 

pràctica dle senderisme. 

3. Trasllat d’equipatge i servei de reserva: servei de transfer de maletes i de 

reserva del proper allotjament. 

4. Paquet d’informació Rothaarsteig: es proporciona material promocional amb 

informació detallada sobre les ofertes de senderisme, l’entorn natural i altres 

atractius turístics de la regió, el servei de transport públic i dades de contacte 

dels proveïdors de serveis. 

5. Mapes i guies de viatge: els establiments proporcionen (sota préstec o venda) 

mapes de senderisme i també literatura local sobre les possibles caminades. 

6. Lloguer d’equipament: motxilles, bastons, etc. 

7. Opcions de neteja i assecat del material: dins dels establiments hi ha 

instal·lacions per netejar i assecar les sabates i la roba. 

8. Programes de senderisme: els establiments ofereixen excursions guiades o 

poden proporcionar-les. 

9. Natura i medi ambient: en les seves operacions i en la seva gestió, els 

establiments fomenten la protecció de la natura i el medi ambient. 

10. Cuina deliciosa: es cuinen plats típics elaborats amb productes locals. 

S’ofereixen també dinars per emportar durant la ruta, amb begudes calentes o 

fredes. 

Font de la informació sobre Rothaarsteig: 

http://www.rothaarsteig.de/gastgeber/uebernachten/infos/qualitaetsbetriebe-

rothaarsteig/ 
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ALTRES EXPERIÈNCIES 

 

• “GET WALKING, KEEP WALKING” by RAMBLERS – Regne Unit 

Centre de recursos per promoure el caminar i el senderisme. 

Inclou un programa online personalitzat de 12 setmanes de caminades, per potenciar 

el caminar. 

Més informació a www.getwalking.org  

 

 

• SENDERISME i NORDIC WALKING a SUÏSSA 

El senderisme segueix sent el principal producte de turisme de muntanya a Suïssa.  

El “nordic walking”, com a vessant més esportiva del senderisme, és un esport molt 

popular i constitueix un producte estratègic en l’oferta de turisme de muntanya de 

Suïssa. Els serveis complementaris relacionats amb el “nordic walking” inclouen: 

- instructors especialitzats de “nordic fitness”  

- hotels certificats especialitzats en estades de “nordic walking” 

- parcs de “fitness nordic” 
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Pallars Jussà – GEOPARCS i gastronomia 

 

• XARXA EUROPEA DE GEOPARCS  

 

Què és un Geoparc Europeu? 

Un Geoparc Europeu és un territori que inclou un patrimoni geològic particular i una 

estratègia de desenvolupament territorial sostenible recolzada en un programa 

europeu de promoció. Ha de tenir uns límits ben definits i suficient territori perquè s’hi 

doni un veritable desenvolupament econòmic.  

Un Geoparc Europeu ha de contenir punts geològics d'importància particular segons la 

seva qualitat científica, raresa, valor estètic o valor educatiu. La majoria de llocs 

presents en el territori d'un Geoparc Europeu han de ser part del patrimoni geològic, 

però el seu interès pot ser també arqueològic, ecològic, històric o cultural. 

Un Geoparc Europeu té un paper actiu en el desenvolupament econòmic del seu 

territori amb el realç d'una imatge general lligada al patrimoni geològic i al 

desenvolupament del geoturisme.  

Un Geoparque Europeu té un impacte directe en el territori per la influència sobre les 

condicions de vida dels seus habitants i el seu medi ambient. L'objectiu és permetre als 

habitants reassignar els valors de l'herència del territori i participar activament en la 

revitalització cultural del territori en la seva totalitat. 

 

Xarxa Europea de Geoparcs (European Geopark Network – EGN) 

La Xarxa Europea de Geoparcs és una associació voluntària de territoris que estan 

compromesos amb un mateix mètode de treball per promocionar i tenir cura dels 

valors naturals i culturals del seu entorn i del seu patrimoni, amb especial atenció al 

patrimoni geològic. 

Els geoparcs ofereixen una quarta dimensió a l'espai físic, natural i cultural: la dimensió 

del temps geològic i de la història de la Terra. Per tant, suposen una iniciativa nova 

com a model d'ordenació del territori i en tots aquells aspectes relacionats amb la 

valorització d'un nou recurs. 
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Actualment la Xarxa Europea de Geoparcs la formen 48 Geoparcs de 19 països 

europeus. A Espanya s’hi troben 7 d’aquests Geoparcs: 

- Parque Cultural del Maestrazgo (Osca, Aragó) 

- Geoparque de Sobrarbe (Terol, Aragó)  

- Geoparque de la Costa Vasca (Guipúscoa, País Basc) 

- Geoparque Cabo de Gata-Níjar (Almeria, Andalusia) 

- Geoparque Sierras Subbéticas (Córdoba, Andalusia) 

- Geoparque Sierra Norte de Sevilla (Sevilla, Andalusia) – des de setembre 2011 

- Geoparque de Villuercas – Ibores – Jara (Cáceres, Extremadura) 

 

Són nombrosos els espais naturals de l’Estat que tenen la seva candidatura presentada 

per formar part de la xarxa de geoparcs, un dels quals a Catalunya: 

- Geoparc de la Catalunya Central (comarca del Bages, Catalunya) 

- Geoparque Cuenca Minera de Río Tinto (Huelva, Andalusia) 

- Geoparque Arribes del Duero (Zamora i Salamanca, Castella–Lleó) 

- Geoparque Alto Tajo (Guadalajara, Castella-la Manxa) 

- Etc. 

 

Xarxa Mundial de Geoparcs (Global Geoparks Network) 

La Xarxa Mundial de Geoparcs es va crear el 2004 sota els auspicis de la UNESCO, i 

compta actualment amb 87 Geoparcs disseminats en 27 països. Es tracta d’una xarxa 

internacional, no governamental, sense ànim de lucre i voluntària, que proporciona 

una plataforma de cooperació entre els geoparcs. 

Mitjançant la cooperació amb els socis de la xarxa mundial, importants llocs geològics 

obtenen un reconeixement global i es beneficien d'un intercanvi de coneixements, 

perícia, experiència i personal entre altres geoparcs.  

La Xarxa Europea de Geoparcs actua com a divisió regional de la Xarxa Mundial de 

Geoparcs a Europa. 

 

Més informació a www.europeangeoparks.org ; www.globalgeopark.org ; 

www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/ 
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• GASTRONOMIA EN ELS GEOPARCS 

 

Geopark Ries – Alemanya  

El “Culinary Geopark Ries” és una iniciativa gastronòmica que s’ha anat desenvolupant 

des del 2007 en el geoparc alemany Ries. El seu objectiu és la recuperació de la cuina 

tradicional de la zona i de la producció agroalimentària local. La iniciativa neix en 

contra de la complaença en la gastronomia i a favor del renaixement de l’autèntica 

cuina local. 

La idea sorgeix de la població local, quan un gourmet-xef  i un expert en publicitat 

decideixen començar a treballar conjuntament per la recuperació de la gastronomia 

local i dels productes propis de la terra. Ràpidament hi donen suport els alcaldes i 

també els empresaris locals. 

Les diferents actuacions contemplen la incorporació de productes locals a la cuina 

professional; els biòlegs aconsellen als productors sobre un cultiu adequat de certs 

productes; i la primera collita dels “nous vells” tipus de verdures. 

També es dissenyen els menús “Culinary Geopark Ries”, que s’incorporen en les cartes 

dels restaurants com a plats creats especialment pel geoparc. D’aquesta manera, els 

clients poden reconèixer i “tastar” la identitat de la regió. 

 

Font: www.geopark-ries.de/index.php/en/the_culinary_geopark_ries  
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Pallars Jussà – Exemples de rutes a cavall 

 

Índex: 

In the saddle – Regne Unit. La ruta d’en Serrallonga 

Hippo Trek – Bèlgica. La ruta dels pastors del Pirineu 

Pegasus – Alemanya. De la Costa Brava als Pirineus 

  



FITXA AGÈNCIA

In the saddle

120

Reaside, Neen Savage,

DY14 8ES Cleobury Mortimer

Shropshire

Regne Unit

0044 1299272997

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

rides@inthesaddle.com

www.inthesaddle.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme eqüestre

Observacions

Origen:   1995
 
Seu: Entorn rural.
 
Productes: turisme equestre.
 
A Espanya, productes a Andalusia i Catalunya (Empordà)
 
Estructura: 9 persones.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes.
 
Col·laboren en projectes solidaris i promocionen principis de turisme sostenible.
 
Edita e-newsletter.
 
Xarxes socials: Facebook i Twitter.
 
Paraules clau: Horse Riding holidays worldwide.

Associacions mediambientals
aito



FITXA RUTA

In the saddle Regne Unit

Pallars

Agència País

Fulletó

348 The Herdsmen's Trail

Aventura als Pirineus

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta CatalunyaDestinació amb guiaTipus viatge

0Nits Possibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament No indicaRègim majoritari 3 o més establimentsItinerància

mitja-baixaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

LIBMoneda1124MAX.

1021

MIN. 884

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
allotjament
paisatge
patrimoni històric

Producte
Turisme eqüestre

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Arribada a Mas Alba
2 El Fluvià
3 Besalú
4 Vall de Llierca
5 Molló i Espinavell
6 Camprodon
7 Sant Joan de les Abadesses
8 Fi del viatge

http://www.inthesaddle.com/RideDetails.aspx?rid=598
 
La informació detallada del dia a dia és a "Itinerary", on es detallen 3 propostes
dia a dia. En aquesta fitxa s'analitza la primera de les opcions que proposen.
Les propostes de rutes diàries estan sotmeses a canvis si les condicions
(meteorològiques, d'allotjament...) així ho requereixen.
Remarquen el patrimoni històric (esglèsies, monestirs) i natural (boscos surers,
paisatge) dels municipis per on passen.
Les altres dues rutes són: "The Bandit Trail" (Ruta d'en Serrallonga) i "Fresh &
Saltwater Trail" (Ruta dels Pirineus al Mediterrani).

Observacions



FITXA RUTA

In the saddle Regne Unit

Pallars

Agència País

Fulletó

351 The Bandit Trail

La Ruta d'en Serralonga

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta CatalunyaDestinació amb guiaTipus viatge

7Nits NOPossibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament Pensió CompletaRègim majoritari 3 o més establimentsItinerància

mitja-altaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

LIBMoneda1124MAX.

1021

MIN. 884

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
paisatge
allotjament
cultura
patrimoni històric

Producte
Turisme eqüestre

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Sant Joan de les Abadesses
2 voltants de St. Joan
3 Collsacabra
4 Tavertet
5 Guilleries-El Far
6 Santa Pau
7 El Riu Fluvià
8 Fi del viatge

http://www.inthesaddle.com/RideDetails.aspx?rid=598
 
Descomptes menors de 28 anys (10%) i participants que no muntin a cavall
(20%).
Explica que segons l'estació de l'any que es faci la ruta es troben diferents
condicions: Primavera (camps verds), Estiu (calor), Tardor (canvi de color dels
arbres) i Hivern (possibilitat de cavalcar amb neu).
Remarca la importància de la ruta i explica qui era en Serrallonga.

Observacions



Pyrenean Adventures   

Setting off from the horse base in the foothills of the Pyrenees the Herdsman's Trail follows centuries old herding trails to high
summer pastures. Along the way the scenery changes from soft rolling ...
more »

Itinerary

The Herdsmen's Trail

The Bandit Trail

Freshwater & Saltwater Trail

++++++++++

The Herdsmen's Trail

The Herdsmen's Trail is a challenging and exciting trail ride from the Mediterranean Costa Brava to the alpine mountain peaks of
the Pyrenees.

Herdsmen still pass along the so called "Camino Real" through the north eastern part of Catalonia. In winter the herds stay in
the mild coastal areas and in summer they make their way up towards the Pyrenees. Round polished, soft, high mountain hills
are a contrast to the wild and bizarre rock formations of the Garrotxa mountains.

You should be an experienced rider fit enough for between around 4 to 7 hours in the saddle each day. The days can be quite
long and on some occasions you may not reach your accommodation until c.8pm. The total distance ridden is about 200
km/125 miles.

Please note that it is necessary to lead your horse on foot on some sections of the trail. Sometimes the ground can be rocky and
uneven and most of the time it will be downhill. On the Herdsmen's Trail you will need to get off and lead your horse each day
(except normally not the first day) for up to 50 minutes at a time.  On the fourth and fifth days there are three different
sections where you get off and lead.

Highlights of the trail include:

* Fantastic views
* Swimming breaks at turquoise natural pools
* Alta Garrotxa mountains
* Mountain pastures of the Pyrenees
* Accommodation in the picturesque mountain village Beget
* Picnic at the border between Spain and France
* Ride through medieval villages

The following is the proposed itinerary but please note that changes are possible due to weather and local conditions. On
occasions the itinerary may run in reverse.

Day 1

You are collected in Barcelona (5pm) or Girona (6.30pm) and transferred to the horse base, Mas Alba. This is a typical Catalan
farmhouse where you stay overnight with views of the surrounding horse meadows and forests. The unique light transforms the
surroundings into a picturesque painting. What a great place to start your exciting horse riding adventure into the Pyrenees
mountains.

Please note that the usual accommodation is at Mas Alba, but on occasion you may stay in a nearby guesthouse

Day 2

After meeting your horses you set off through the foothills of the Pyrenees and follow the river Fluvia in the direction of the
mountains - a route taken by old herdsmen like Juan the Shepherd.

The pretty villages of the Alt Empordan are impressive witnesses of an amazing past. In a glade near the river, the friendly
"Catalan Buffalo" meets you with a glass of Cava and a beautifully set table. After a siesta you can set a fast pace on the soft
loamy paths. When you have finished riding you will be taken to your comfortable accommodation.

Day 3

You ride on to the wild hilly countryside of Garrotxa, passing through the medieval town of Besalu and crossing the romanic
Llierca bridge. This is a long mornings ride.

You may find some sparkling turquoise rock pools suitable for a refreshing swim.

The agile and fit Andalusian horses will carry you safely over the Santa Barbara pass. From the top you have fantastic views of
the bizarre rock formations.

Your destination is a small mountain village where you stay overnight.

Day 4

Today you will have a shorter and more relaxed mornings ride. The Llierca valley with its strong lime rocks lies in front of you.
Only the clattering of the hooves, the splashing of a stream and the calm sounds of the cow bells interrupts the deep quietness
of this secluded area.

You should see spectacular birds of prey, reptiles and butterflies and with a bit of luck maybe even a wild pig or a badger.
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Depending on the weather, you stop for your picnic under a two thousand year old oak tree or where the turquoise water of the
streams invites you for a refreshing dip.

Later, reach the picturesque mountain village of Beget, where you stay the night..

Day 5

Your ride deeper into the Pyrenees on an ancient medieval merchant's path which takes you further into the mountains. Beech,
oak and chestnut forests cover the hills and beyond the forests are the alpine meadows (the endless realm of the herdsmen)
where Buffalo prepares a picnic on the riverside.

The view of the surrounding 9000 feet high mountains is tremendous. You ride through the little mountain village of Mollo with
its romantic church and later arrive at your destination, the mountain village of Espinavell, at the foot of the magnificent
mountain Costa Bona.

Day 6

Its an early start to ascend to the high regions of the Pyrenees. The horses carry you over the immense cattle fields where you
meet cows, sheep, goats and the occasional wild Pyrenean horse. These high regions have an alpine character, with narcissi,
iris, gentian and alpine roses transforming the meadows into carpets of flowers.

When you reach the high plateau of the Costa Bona (7000 feet) you are rewarded with a magnificent view. To the west you can
see the highest peak of Catalonia and to the east the Mediterranean glistens a deep blue.

Enjoy a picnic and siesta and maybe observe a vulture family rising into the sky on the thermals. Then later ride on secluded
paths through this wonderful mountain paradise down to the small town of Camprodon. Today is a long days riding.

Day 7

The horses’ hooves make quite a noise as you ride through a mountain village. You now follow the mountain stream of Ter and
ride through a glowing beech forest before arriving at the endless rolling mountain meadows of the high Pyrenees. Up here you
ride with breathtaking views over the snow capped mountains.

After a delicious picnic you continue along forest tracks that bring you to the edge of the valley. Your final destination of this
unforgettable trail is St. Joan de Abadeses, near another charming mountain village with its Roman bridge and a magnificent
monastery.

Your horses tonight will enjoy a lovely rest in a big meadow, well deserved!

Day 8

After breakfast those who must leave will transfer to Barcelona or Girona.

Some fortunate people will stay on to join the Bandolero Serrallonga trail (Bandit Trail) riding through canyons, table mountains
and volcanoes and home to the horse base.

+++++++

The Bandit Trail

The Bandit Trail is based on the biography of the famous “bandolero” Joan Sala Serrallonga, the Catalonian Robin Hood. In
north-east Spain, the bandit Serrallonga wandered around the mountains of Guilleries and Garrotxa during the 17th Century.
This vast pathless area of woodland offered good hiding places to outlaws. Canyons, table mountains and volcanoes rise up in
this wild landscape. Rivers, lakes and waterfalls provide pleasant refreshment. In the picturesque villages there are still stories
told about the gangs of thieves and the Catalan rebels. Today we find an incredible riding paradise where outlaws once hid. The
Bandit Trail is an extremely diverse horse riding trail through massive canyons, table mountains and volcanoes.

You should be an experienced rider fit enough for between 5 to 7 hours in the saddle each day. The total distance ridden is
about 180km. NB This ride is not suitable if you have a strong fear on heights.

Please note that it is necessary to lead your horse on foot on some sections of the trail. Sometimes the ground can be rocky and
uneven and most of the time it will be downhill. On the Bandit Trail you normally need to get off and lead on three days. Each
stretch is for about 30 minutes, although on day two you have to get off and lead twice.

Highlights of the trail include:

* Accommodation at Jordi’s remote horse farm
* Gallops on ancient bandit trails
* Picnic at the foot of the Table Mountain
* Stay in the village of Tavertet at the edge of the Table Mountain
* Ride through a diverse, fascinating landscape
* Experience sunrise and sunset at the monastery "El Far", at the highest point of the Table Mountain
* Picnic with a view on extinct volcanoes

This trail is different depending on when you go;
- In Spring: the soft green of the deciduous forests
- In Summer: a comfortable climate on the high plateau
- In Autumn: see the spectacular changing colour of the leaves and enjoy an "Indian Summer"
- In Winter: perhaps ride in the snow

The following is the proposed itinerary but please note that changes are possible due to weather and local conditions. On
occasions the itinerary may run in reverse.

Day 1

Transfer from Girona or Barcelona directly to the mountains. Deep in the Spanish Pyrenees, at the foot of the mountain range of
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Cavallera, there is the small mountain village called St. Joan de Abadeses. This is the starting point of the Bandit Trail. Over
dinner you get to know your guide and chat about the week ahead.

Day 2

Meet your horses, saddle up and set off for a long days riding. The trail weaves through a marvellous mountain landscape which
appears rugged or soft depending on the season.
The air is pleasantly aromatic and there is peacefulness with only the sounds of nature. High above on a mountain range a
small Roman church enjoys an incomparably beautiful position and invites you to stop for a picnic. Stay overnight in a little
mountain village in a cosy guesthouse, where Joan serves you the 'best' Paella.

Day 3

Ride to the high plateau of Collsacabra, where the merging of the north and south Mediterranean Sea and high mountains is a
very special sight.
Lush meadows and dense beech forests cover the land. Ferns spread, the forest thickens and seems to be impassable. The
temperatures are pleasantly cool, with springs and calm brooks refreshing you on the way. After a long morings ride you will
stop for lunch in a little restaurant (payable locally) and then continue on your way for a shorter afternoons ride.

In the heart of the valley you find the remote but comfortable riding farm owned by Jordi. Here you can only hear the wind in
the trees, the singing of the cicadas and the splashing of the brook. In the evening perhaps have a "bandit's menu" and a glass
of wine with your hosts, who may be persuaded to tell old Catalonian stories of the desperados. Please note that bathrooms will
be shared at this unique guesthouse.

Day 4

Brilliantly the agile Andalucian horses climb over an overwhelming landscape. In Spring and Summer the deep green beech
forests blink through grey rock mountains and in the 'Indian Summer' days of Autumn the forests shimmer like gold.
Vast cattle meadows give amazing views over valleys and mountains and you stop for a picnic in the open air 'restaurante
Buffalo'.
At a fast trot and canter you approach the abundant table mountains.

The small village of Tavertet is located majestically, like an eagle's nest, on the edge of a table mountain. From here enjoy the
beautiful view looking down at a canyon lake that shines in a deep green hue below you.

Day 5

Today you will ride along the edge of the table mountain, with its breathtaking views to the mountains of Guilleries, home of
the bandit Serrallonga, the Catalonian Robin Hood.

The view from the 'roof top of Catalonia' over the green mountains is unique. Marvel at the evergreen landscape as it contrasts
to the red, brown and silver grey rocks of the table mountains.

At a clearing you rest and feel like the 'Outlaws' from long ago, then you continue your trek through a hidden mountain village.
You will enjoy a picnic lunch somewhere near here.

At the highest point of the table mountain the monastery 'El Far' rises up majestically. It is one of the most beautiful
viewpoints of Catalonia. You stay in the area overnight and wake the next morning to the sun rising up over the sea.

Day 6

Today is a long mornings ride, leaving  the Guilleries behind you and emerging into the land of extinct volcanoes. The landscape
is well cultivated but also has a wilderness about it. The last eruption was some thousand years ago and only the black lava and
some craters remind you of the explosions. Stay overnight in the mediaeval village of Santa Pau.

Day 7

Today you will have your final long mornings ride. Trot and canter along the brook "Ser" and leave the area of Garrotxa. The
brook leads into the river "Fluvia" which leads in turn to the Costa Brava. Oaks and pines are the dominant trees here and
under their pleasant shade you enjoy a bandit's picnic. After your siesta you and your horses will be transferred back to the
horse farm, you can then enjoy your last farewell dinner together.

Day 8

After breakfast transfer to Barcelona or Girona or stay for another riding trail.

+++++++

Fresh & Saltwater Trail

The Fresh & Saltwater Trail is a challenging trail alongside crystal clear streams of the Pyrenees and lakes to the Mediterranean
Sea. A highlight of the trail is that there is an opportunity to swim every day and sometimes with your horses.

You should be an experienced rider fit enough for between 4 to 7 hours in the saddle each day. The total distance ridden is
about 200km.

Please note that it is necessary to lead your horse on foot on some sections of the trail. Sometimes the ground can be rocky and
uneven and most of the time it will be downhill. On the Fresh & Saltwater Trail you normally need to get off and lead on three
days. Each stretch is for about 40 minutes, although on day three you get off and lead twice.

You ride across the very easternmost part of Spain, from the high peaks of the Pyrenees to the green hilly foothills, through
medieval towns and onto the beaches of the Mediterranean.
 
Highlights of the trail include:
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* Ride through peaceful forests of stone oak and cork trees
* Some faster riding through the wide lowlands of the river Fluvia
* A unique experience: swimming with the horses
* Breathtaking panoramic views of the Pyrenees
* Exciting swimming at the "Gorga Negra"

The following is the proposed itinerary but please note that changes are possible due to weather and local conditions. On
occasions the itinerary may run in reverse.

Day 1

You are collected in Barcelona (5pm) or Girona (6.30pm) and transferred to your accommodation. Usually you stay at La Palma,
a country hotel with a large pool situated beautifully at the riverside. However on occasion you may stay at an alternative
guesthouse of a similar standard. Dinner and overnight.

Day 2

You are transferred in the morning to the horse riding farm Mas Alba to meet the horses. From Mas Alba you ride through deep
stone oak and pine forests on secluded paths.

Unexpectedly, you find your first picnic next to the river Fluvia. In the afternoon you will follow the river and enjoy some
leisurley canters.

Day 3

Setting off from your accommodation, you ride through the foot hills of the Pyrenees. Here you enter deep into a mixed forest
providing shade. At a mountain stream you discover a big pool, where you have a picnic and a chance for a first swim.

Afterwards your Spanish horse climbs safely and diligently over a pass with a fantastic panoramic view of the high peaks of the
Pyrenees. Stay overnight close to a beautiful mountain village near the River Muga.

Day 4

Deeper and deeper you ride into the nature reserve of Garrotxa. You stop in front of some impressive looking lime rocks.
Later descend to the most beautiful natural pool in the foothills of the Pyrenees. Enjoy a swim in the turquoise and crystal clear
river water and then a picnic.

On the high paths there are beautiful views of the Mediterranean Sea. Here you will need to dismount and lead your horse into
a new vegetation zone of chestnut and cork oak forests.

In the middle of the Pyrenees you stay overnight in the pretty wooden houses of Can Roquet, (or at an alternative
accommodation nearby).

Day 5

Today the aim is to swim in the lake. Ride through a cork oak forest which gives out a silver, shimmering light. The sandy
ground invites you to pick up a fast canter and soon you reach the lake. It's a dream come true - you can go for a swim with
the horses!

After a picnic and a siesta you ride around the lake until you come to your comfortable accommodation. Only the sounds of the
crickets and the splashing of the stream interrupt the peace of the forest.

Day 6

An early start and long mornings ride ahead. Set off through a soft hilly landscape of forests and meadows. The sweet smelling
pine forest and the reddish soil might remind you of Arizona.

In front of you the plateau of the Alt Emporda opens. It is a faster ride to the Albera Mountains nature reserve where you find
the "Gorga negra", a dark pool with lovely cool water. Enjoy a swim and a picnic.

Afterwards ride through countryside with large round stones, which resembles Africa, and arrive at the village Espolla, where
you stay overnight.

Day 7

Ancient olive trees and vineyards dominate the countryside this morning as you approach the coastal mountains of Rodas. The
light in this wild and fascinating countryside is amazing.

Enjoy superb views towards the Pyrenean peaks and onto the deep blue of the Mediterranean.

The Andalucian horses manage the mountains easily and in the afternoon, descend to the picturesque fishermen's bay. You
have now reached salt water and may have a swim in the sea.

Day 8

After breakfast transfer to Barcelona or Girona or stay for another riding trail.
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Omschrijving Dag per dag Data & Prijzen Praktisch Meer info

Dag per dag beschrijving van deze ruiterreis

8-daagse / 7nachten / 6 dagen te paard  "Pyreneeën-Herders trail"
Trekking

Grandiose bergtrail van de mediterrane Costa Brava tot de toppen van de Pyreneeën.

Ook nog vandaag de dag trekken de veeherders op het zogenaamde Camino Real door het
noordoostelijk deel van Catalonië. In de winter zijn de kuddes te vinden in de milde kustgebieden en
in de zomer trekken ze de Pyreneeën in. Rondgeslepen, zachte bergheuvels staan in sterk contrast
tot de wilde en bizarre rotsformaties. Mediterraan akkerland, dichte bossen en de alpenweiden van
het hooggebergte bepalen het landschap. De afwisselende bergtrail door het rustige en afgelegen
land van de herders is voor veeleisende en sportieve ruiters een uitdagende belevenis.

Dag 1: Catalonië
Aankomst op de luchthaven van Barcelona of Girona en transfer naar onze thuisbasis Mas Alba; een
typische oude Catalaanse boerderij. Overnachting met uitzicht op de bossen en de weilanden van de
paarden. De unieke lichtinval geeft de omgeving een schilderachtige uitstraling. Wat een geweldige
plaats om een vakantie als deze te beginnen...

Dag 2: Camino Real
Via het herderspad van de herder Juan gaan we door het heuvellandschap van de voor-pyreneeën
en volgen de rivier Fluvia in de richting van de bergen.
De schattige dorpjes van de Alt Empurdan zijn indrukwekkende getuigen van een grandioos
verleden. Op een open plek begroet ons de aardige Catalaan Buffalo met een glas Cava en een
rijkelijk gedekte tafel. Na de siesta rijden we in een vlot tempo over leemwegen naar ons
gemoedelijk verblijf Can Felicia.
Terwijl Marta en Victor het avondmaal bereiden, genieten wij een verkoelend drankje aan de rand
van het zwembad.

Dag 3: Garrotxa - Besalu
Door het middeleeuwse stadje Besalu en over de romaanse brug Llierca bereiken we het wilde
berglandschap Garrotxa. We gaan zwemmen in het turkoois blauwe waterbekken van de Llierca en
genieten van een heerlijke picknick.
Daarna klimmen onze Andalusiers over de pas van Santa Barbara. Eenmaal boven genieten we van
het fanstatische uitzicht op de bizarre rotsformaties van de Garrotxa.
Ons doel is de kleine herberg van Montse en Xavi. Vanaf het terras kunnen we onze vierbeners zien
grazen. 's Avonds krijgen we de specialiteit van het huis-Spaanse tortilla!

Dag 4: Het rotsgebergte Garrotxa
Voor ons ligt het dal van Llierca met zijn machtige kalkrotsen. Alleen het kletteren van de hoeven, het
ruizen van een beekje of het geluid van de koebellen onderbreken de rust van dit afgelegen gebied.
Onderweg zien we roofvogels, reptielen en vlinders. Met een beetje geluk zien we ook wildzwijnen
of een das.
Twee duizend jaar oude eiken geven ons schaduw tijdens de picknick. Het turkooise blauwe
waterbekken nodigt uit tot verkoeling.
's Middags bereiken we het bergdorpje Beget, waar we overnachten. Onze paarden vinden hun
overvloedig avondmaal op een groene bergweide.

Dag 5: Het rijk der herders
Steeds dieper gaan we in de Pyreneeën. Een oeroude handelsroute uit de middeleeuwen voert ons
over de grens naar Frankrijk.
We verlaten het voorgebergte van de Pyreneeën. Hier zijn de bergen bedekt met beuken, eiken- en
kastanje bossen. Boven de boomgrens bereiken we de bergweides, het oneindige rijk van de
herders. Het uitzicht op de omliggende "drieduizenders" in grandioos.
Over de bloemen en gentiaanweides naderen we ons doel van vandaag, het bergdorp Espinavell
aan de voet van de machtige berg Costa Bona.

 Dag 6: Hooggebergte Pyreneeen
Vandaag staan we vroeg op, want we hebben een flinke klim voor ons.
Over de immense weides klimmen onze paarden naar de top. Onderweg zien we gelukkige koeien,
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schapen en berggeiten. Hier en daar zien we ook verwilderde Pyreneeën-paarden.
We bevinden ons in het hooggebergte van de Pyreneeën met haar alpine karakter. De bergweides
lijken op een bloementapijt door narcissen, lelies, gentiaan en alpenrozen.
Op 2000 meter bereiken we de hoogvlakte van de Costa Bona, een oneindige steppe van gras en
steen. Het panorama is grandioos.   In het westen zien we de hoogste berge van Catalonië en in het
oosten het lichtgevende blauw van de Middellandse zee.
Hier houden we een siesta en kijken hoe een familie gieren naar de hemel cirkelt. Over een lange
bergkam rijden we naar eenzame paden die ons naar een lager gelegen bergstadje brengt,
Camprodon. Tijdens de avondwandeling kan je in de verleiding komen nog een afzakker te genieten
in de een of andere bar...

Dag 7: Glooiende bergweilanden
Met de echo van de klepperende paardenhoeven in onze oren, rijden we door het plaatsje
Camprodon netzoals de herder Bayaso met zijn koeien.
We volgen de bergstroom de Ter en gaan door het oplichtende beukenbos voordat we de eindeloos
glooiende weilanden van de hoge Pyreneeën bereiken. Hierboven rijden we met een adembenemend
uitzicht op de met sneeuw bedekte bergtoppen. Na een heerlijke picknick brengen de mooie
bergpaden ons naar de rand van de vallei.
Onze eindbestemming van deze onvergetelijke trail is St. Joan de Abadeses, alweer een charmant
bergdorpje met een romaanse brug en een prachtig klooster.

Dag 8: Hasta la vista amigos
Na het ontbijt nemen we afscheid. Transfer naar Girona of Barcelona of verlenging met de
bandietentrail door de tafelbergen en vulkanen.

Let op: De trail kan afhankelijk van tijdstip en/of weersomstandigheden in beide richtingen gereden
worden. Evtl. afwijkingen van het programma zijn onder voorbehoud.

Hippotrek - Ruiterreis naar de hoge toppen van de Spaanse Pyreneeen (... http://www.hippotrek.be/template/com-destinations/destination/21/69/1...

2 de 2 15/03/2012 11:10



FITXA AGÈNCIA

PEGASUS Internationale Reiterreisen

90

Adenauerstr. 32

82178 Puchheim

Alemanya

0049 8005051801

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

0049 8005051802

service@reiterreisen.com

www.reiterreisen.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme eqüestre

Observacions

Origen:  1974
      
Productes: Agència especialitzade en rutes a cavall a tot el món.
 
A Espanya: Andalusia, Extremadura, Castella, Catalunya, Galícia, Navarra, Múrcia,
Pirineus, Mallorca, Menorca i Tenerife.
 
Estructura petita: 8 persones.
 
Comercialització: catàleg en CD que s'obté previ registre a la web.
 
Tenen pàgina a Facebook.
 
Incorporen ofertes d'últim minut.
 
Edita e-newsletter.



FITXA RUTA

PEGASUS Internationale Reiterreisen Alemanya

Pallars

Agència País

Fulletó

352 Grandioser Trail von der mediterranen Costa Brava zu den alpinen
Gipfeln der Pyrenäen

De la Costa Brava als Pirineus

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta CatalunyaDestinació amb guiaTipus viatge

7Nits NOPossibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament Règim majoritari Itinerància

mitja-altaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

EURMoneda1310MAX.

1190

MIN. 1030

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
paisatge
allotjament
cultura
patrimoni històric

Producte
Turisme eqüestre

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Arribada 
2 El Riu Fluvià
3 Besalú
4 Vall de Llierca
5 Espinavell
6 Camprodon
7 Sant Joan de les Abadesses
8 Fi del viatge

http://www.reiterreisen.com/pegasus/d/reisen/europa/spanien/index.htm
 
Descomptes a menors de 28 anys (10%).
Les sortides són susceptibles de canvi en funció de les condicions
climatològiques.
Posen en valor el patrimoni històric i natural de tot el recorregut.
Nens a partir de 12 anys acompanyats. A partir de 16 es consideren adults.

Observacions
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HIR 008 Pyrenäen - Hirtentrail

Grandioser Trail von der mediterranen Costa Brava zu den
alpinen Gipfeln der Pyrenäen (8 Tage)

Noch heute ziehen Viehhirten auf dem sogenannten Camino Real
durch den nordöstlichen Teil Kataloniens. Im Winter weiden die
Herden in den milden Küstengebieten und im Sommer wandern sie
hoch hinauf in die Pyrenäen. Rundgeschliffene, weiche
"Gebirgshügel" stehen im Kontrast zu wilden und bizarren
Felsformationen. Mediterranes Farmland, dichte Wälder und die
Almwiesen des alpinen Hochgebirges bestimmen das
Landschaftsbild. Der abwechslungsreiche Camino Real durch das
ruhige und abgelegene Land der Hirten ist für anspruchsvolle und
sportliche Reiter ein herausragendes Erlebnis.

1. Tag - Katalonien:  Ankunft in Barcelona oder Girona und Transfer
zum Reiterhof, einem typisch katalonischem Bauernhaus.
Übernachtung mit Blick über die umliegenden Pferdeweiden und
Wälder.

2. Tag - Camino Real:  Auf dem alten Hirtenweg des Schäfers Juan
durchqueren Sie das Hügelland der Vorpyrenäen und folgen dem
Flusslauf der Fluvia in Richtung der Berge. Die hübschen Dörfer des
Alt Empurdan sind beeindruckende Zeugen einer grandiosen
Vergangenheit. Auf einer Lichtung gleich neben dem Fluss begrüsst
Sie Ihr liebenswerter Katalane Buffalo mit einem Glas Cava und
einem reichlich gedecktem Tisch. Nach einer Siesta reiten Sie im
flotten Tempo auf weichen Lehmwegen zu Ihrem gemütlichen
Nachtquartier Can Felicia. Während Marta und Victor das
Abendessen zubereiten, lassen Sie den Tag am Pool mit einem
erfrischenden Getränk ausklingen.

3. Tag - Besalu:  Durch das mittelalterliche Städtchen Besalu und
über die romanische Brücke des Llierca gelangen Sie in die wilde
Gebirgslandschaft der Garrotxa. In den türkis leuchtenden
Wasserbecken des Llierca gehen Sie baden. Anschließend klettern
die Andalusier trittsicher über den Pass von Santa Barbara. Hier
oben genießen Sie das fantastische Panorama auf die bizarren
Felsformationen der Garrotxa. Ihr Ziel ist ein kleines Bergdorf, in dem
Sie übernachten und gemütlich den Tag ausklingen lassen.

4. Tag - Garrotxa Felsgebirge:  Vor Ihnen liegt das von mächtigen
Kalkfelsen geprägte Tal des Llierca. Nur das Klappern der Hufe, das
Rauschen eines Wildbaches oder das beruhigende Läuten von
Kuhglocken unterbrechen die tiefe Ruhe dieser abgelegenen Gegend.
Greifvögel, Reptilien und Schmetterlinge begleiten Sie auf dem Weg.
Mit etwas Glück begegnen Sie Wildschweinen oder einem Dachs.
Zwei eintausendjährige Eichen spenden Ihnen Schatten für ein uriges
Picknick. Die türkisblauen Wasserbecken eines Baches locken zu
einem quirligen Bad. Am Nachmittag erreichen Sie das malerische
Bergdorf Beget, in dem Sie übernachten. Auf einer grünen Bergwiese
finden die Vierbeiner ein absolut reichhaltiges Abendmahl.

5. Tag - Reich der Hirten:  Immer tiefer tragen Sie Ihre Vierbeiner in
die Pyrenäen. Ein uralter Handelsweg aus dem Mittelalter führt Sie
über die Grenze nach Frankreich. Sie verlassen die Vorberge der
Pyrenäen. Buchen-, Eichen- und Kastanienwälder überziehen nun die
Berge. Über der Baumgrenze erreichen Sie die Almwiesen, das
endlose Reich der Hirten. Auf der Grenzlinie zwischen Frankreich und
Spanien bereitet Ihnen Buffalo ein alpines Bergpicknick. Die Aussicht
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auf die umliegenden Dreitausender ist grandios. Über die saftigen
Blumen- und Enzianwiesen nähern Sie sich Ihrem Ziel, dem Bergdorf
Espinavell am Fuße des mächtigen Berges Costa Bona.

6. Tag - Hochgebirge Pyrenäen:  Heute stehen Sie früh auf, denn
Sie wollen hoch hinauf. Über die riesigen Viehweiden klettern Ihre
Pferde dem Gipfel entgegen. Sie begegnen glücklichen Kühen,
Schafen und Bergziegen. Hier und da begrüssen Sie wild lebende
Pyrenäenpferde. Sie befinden sich im Hochgebirge der Pyrenäen mit
seinem alpinen Charakter. Blumen wie Narzissen, Schwertlilien,
Enzian und Alpenrosen verwandeln die Bergwiesen in Blütenteppiche.
Auf 2000m erreichen Sie das Hochplateau des Costa Bona, eine
unendliche Steppe aus Gras und Stein. Das Panorama ist grandios.
Im Westen blicken Sie auf die höchsten Gipfel Kataloniens und im
Osten leuchtet blau das Mittelmeer. Hier halten Sie Siesta und
beobachten, wie eine Geierfamilie kreisend dem Himmel
entgegensteigt. Über einen langgestreckten Gebirgsrücken reiten Sie
auf einsamen Pfaden durch dieses wunderschöne Gebirgsparadies
hinunter zum Bergstädtchen Camprodon. Beim abendlichen
Spaziergang durch den netten Ort verführt die eine oder andere Bar
zu einem Drink...

7. Tag - Pyrenäen ohne Grenzen:  Sie reiten durch Wiesen und
Wälder, vorbei an malerischen katalanischen Natursteinhäusern. Über
der Baumgrenze öffnet sich das Tal und die Aussicht ist
überwältigend. In den entlegenen Gebirgszügen der Sierra Cavallera
spüren Sie die faszinierende Ursprünglichkeit einer wildromantischen
Natur. Beim Picknick auf der Südseite des Gebirgszuges können Sie
sich noch einmal richtig entspannen, bevor Sie anschließend ins Tal
wandern. In dem Örtchen St. Joan de Abadeses übernachten Sie in
einem kleinen Berghotel und lassen die erlebnissreiche Reise beim
Abendessen ausklingen.

8.Tag: Heimreise oder Verlängerung zu einem weitern Ritt.

Wichtig:  Der Trail kann je nach Jahreszeit/Wetterbedingungen und
Feiertagen in beiden Richtungen geritten werden. Evtl. Abweichungen
vom Programm behalten wir uns vor.

Die Reittouren lassen sich untereinander genauso kombinieren. Sie
erhalten dann 50,- EUR Ermässigung.

 

 

In Kürze Pferde, Reiten, Zaumzeug

Programm:  Reittour
Termine:  ganzjährig
Unterkunft:  Hotel
Verpflegung : VP
Zimmer:  1/2 Doppel-, Einzelzimmer, DU/WC
Sprache:  Deutsch, Englisch
Nichtreiter:  ja
Kinder:  ja ab 12 Jahre; ab 16 ohne Begleitung
Eigenes Pferd:  nein
Min./max. Teilnehmer:  4/12

Dieser Trail ist für Naturliebhaber und sportliche Reiter
eine einzigartige Herausforderung!

Pferde:  30 liebenswerte Andalusier und spanische Pferde typischer
Bergzüchtung, ausdauernd, mit starker Kondition, gehfreudig, im
schwierigen Gelände absolut trittsicher, schnell und kraftvoll im
Galopp, intelligent und zuverlässig.

Sattel & Zaum:  Englische und spanische Wanderreitsättel.

Reiterfahrung: Alle Katalonien-Trails eignen sich für Reiter mit
normaler sportlicher Kondition. Sie müssen kein geübter Distanzreiter
sein, sollten jedoch die drei Hauptgangarten beherrschen und sich im
Sattel sicher fühlen. Tägliche Reitzeit zwischen 3 und 7 Stunden
(mind. 22 Stunden/Woche). Max. Reitergewicht: 90 kg.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. © EQUITOUR - PEGASUS Internationale Reiterreisen
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Pallars Jussà – Iniciatives gastronòmiques + Col·lectius 
de cuina 

 

En aquest document es detallen iniciatives que posen en valor els territoris mitjançant 

la gastronomia i la producció agroalimentària local. S’hi inclouen exemples de 

col·lectius de cuina, jornades gastronòmiques, associacions de productors i 

esdeveniments puntuals, de diverses comarques catalanes. 
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1. LA GARROTXA 

i. Cuina Volcànica 

 

L’any 1994, a partir del segon Congrés Català de Cuina, els restauradors de la Garrotxa 

varen crear la denominació “Cuina Volcànica”, amb l’objectiu de divulgar una sèrie de 

plats elaborats amb productes autòctons de la comarca, amb el denominador comú de 

ser cultivats en terrenys d'origen volcànic.   

Va néixer amb la voluntat d’unir una sèrie d’establiments que basaven la gastronomia 

en el receptari i els productes autòctons. 

És una marca que identifica els plats confeccionats amb els productes singulars que es 

fan en una terra amb característiques úniques. La terra volcànica ha produït un sòl 

fèrtil i uns aliments especialment valorats i amb un gust distintiu. El seu sabor i les 

textures diferenciades marquen una personalitat gastronòmica pròpia. 

Malgrat que el punt de partida siguin les receptes tradicionals, des de Cuina Volcànica 

no s’ha deixat d’innovar per adaptar els plats a les tendències culinàries més 

modernes. 

 

� Organització impulsora: Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. L’associació 

organitza fires i mostres gastronòmiques, com la Mostra Gastronòmica de la 

Garrotxa. 

 

� Distintiu: La marca “Cuina Volcànica” 

 

� Objectius: Divulgar els plats elaborats amb productes autòctons de la comarca. 

Desenvolupar iniciatives conjuntes que permeten promoure aquesta cuina. 

Representar, defensar i promocionar el territori i tota la seva àrea agroalimentària. 

 

� Requisits: En totes les jornades i campanyes s’utilitzen productes locals, alguns 

d’ells distingits amb marques de qualitat o d’origen, però tots ells cultivats o 

produïts a la zona. 

 

� Productes agroalimentaris que es promocionen: Els ingredients més 

representatius que formen part del catàleg volcànic són:  

- Fesols de Santa Pau 

- Fajol (per elaborar les farinetes) 

- Farro (farina de blat de moro blanc) 
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- Naps negres 

- Patata de la Vall d’en Bas 

- Tomàquet de Montserrat 

- Xai de ramat o pigallat 

- Vedella ben criada 

- Piumoc (embotit sec de porc) 

- Formatge serrat d’ovella 

- Recuit (amb llet de cabra) 

- Etc. 

 

� Pàgina web: www.cuinavolcanica.cat  
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2. BAIX EMPORDÀ 

i. Campanyes gastronòmiques 
 

Les Campanyes Gastronòmiques fan protagonistes a diferents municipis de la zona i 

amb ells, diversos productes locals de qualitat. Esmentem, per exemple: 

- La garoinada que té lloc a Palafrugell durant els mesos de gener i març, en què 

diferents restaurants del municipi preparen menús on les garoines prenen el 

protagonisme de l’entrant. 

- Calonge-Sant Antoni i Palamós ofereixen entre febrer i abril l’oportunitat de gaudir 

de diferents tipus de peixos que es troben a l’olla per al gaudi de tots els paladars. 

- Entre maig i juny l’Estartit i Torroella de Montgrí ofereixen una campanya on el 

protagonisme el pren la clova, típica de la nostra costa. Els menús es culminen amb 

postres que tenen com a comú denominador la poma.  

- Aquesta fruita torna a prendre el protagonisme d’aquests municipis cap a 

l’octubre, quan se celebren unes jornades en què des de la Golden fins a la Fuji, 

passant per Gala o Granny, ens arriben a taula en forma d’entrants o amanides, 

plats principals o postres.  

Al llarg de l'any se celebren a la comarca 11 campanyes gastronòmiques i 3 jornades 

gastronòmiques, cadascuna de les quals té lloc en el moment de l'any en què el seu 

producte base es troba en les condicions idònies per a ésser cuinat.  

Així doncs, i durant tot l’any, el Baix Empordà permet degustar els seus millors 

productes elaborats de la mà dels seus millors cuiners per a gaudi dels paladars més 

exigents. És una manera immillorable de descobrir els racons de la comarca de la mà 

de la gastronomia típica, tradicional o innovadora, i local.  

 

� Organització impulsora: Consell Comarcal del Baix Empordà.   

 

� Distintiu: Tots els productes que es promocionen són propis de l’Empordà estant, 

alguns d’ells, reconeguts per la marca de garantia “Productes de l’Empordà”. 

 

� Objectius: Acostar els productes locals al públic general. Individualitzar, 

personalitzar i reconèixer els productes típics de l’Empordà. Promocionar la seva 

comercialització. Promoció conjunta per posicionar la comarca com a destí de 

referència en el turisme gastronòmic. També generar economies d’escala en la 

contractació de campanyes publicitàries. 
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� Requisits: En totes les jornades i campanyes s’utilitzen productes locals, alguns 

d’ells distingits amb marques de qualitat o d’origen, però tots ells cultivats o 

produïts a la zona. 

 

� Productes agroalimentaris que es promocionen: En totes les jornades que es duen 

a terme hi ha productes locals de tot tipus tals com peix (des de garoines a 

escamarlans, passant per sorells, sardines o anxoves), clova (escopinyes, cloïsses, 

cargols, navalles, musclos), arròs, productes de l’horta, aviram (ànec, pollastre, 

colomins), bolets o fruites com la poma. En l’actualitat però, hi ha 4 productes 

adherits a la marca que es presenta amb el logotip esmentant més amunt, i que 

s’especifiquen a la fitxa de la Marca de Garantia Productes de l’Empordà. 

 

� Pàgina web: www.baixemporda-costabrava.org/ca/gastronomia  

 

 

ii. Aula gastronòmica de l’Empordà  
 

L’Aula Gastronòmica de l’Empordà es presenta a sí mateixa com una experiència 

innovadora i capdavantera a l’estat espanyol i representa una important aportació per 

a la recerca de la qualitat en el món de la hostaleria. Va des d’un punt de trobada entre 

professionals (cuiners, forners, pastissers, sommeliers, etc.) que poden estudiar, 

analitzar, reflexionar i incentivar el debat i l’intercanvi, així com facilitar la relació entre 

productors i elaboradors tot en benefici dels productes locals, fins a aficionats i el 

públic en general que poden participar en cursos i aprendre noves maneres d’apropar 

els productes autòctons als àpats de cada dia.  

Els cursos estan dirigits a majors d’edat, les sessions duren una hora i mitja i tenen un 

preu mensual. Les receptes que es van proposar durant l’activitat de 2010 per a 

aficionats van ser tan variades com un llom rostit a la cassola, fideus mariners, “es niu” 

(recepta tradicional dels tapers de la zona), conill rostit a la cassola amb llimona o 

bacallà amb panses i ous durs amb salsa blanca.  

Al web s’hi pot trobar tot tipus d’informació sobre cursos, jornades, paquets 

gastronòmics, assessorament, receptes, etc.  

 

� Organització impulsora: Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava 

Centre i de “La Cuina de l’Empordanet”, sent l’Aula un dels projectes que es van 
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dur a terme sota el Pla de Dinamització Turística del Baix Empordà, promogut per 

la Secretaría General de Turismo, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal 

del Baix Empordà, desenvolupat entre els anys 1999 i 2002.   

 

� Distintiu: Així com en les campanyes gastronòmiques, tots els productes que es 

promocionen a l’Aula són propis de l’Empordà estant, alguns d’ells, reconeguts per 

la marca de garantia “Productes de l’Empordà”. 

 

� Objectiu: Fomentar i revalorar els productes locals creant sinèrgies entre 

productors i/o elaboradors i professionals del món de la restauració. Acostar els 

productes locals al públic general. 

 

� Requisits: Com en la resta de campanyes gastronòmiques de l’Empordà, en totes 

les jornades i cursos s’utilitzen productes locals, alguns d’ells distingits amb 

marques de qualitat o d’origen, però tots ells cultivats o produïts a la zona. 

 

� Productes agroalimentaris que es promocionen: tal i com hem esmentat en la 

fitxa de les Campanyes Gastronòmiques de l’Empordà, en totes les aules de cuina i 

jornades que es duen a terme hi ha productes locals de tot tipus tals com carn, 

peix, hortalisses, fruites o bolets cultivats o produïts localment. 

 

� Pàgina web: www.grupcostabravacentre.com/aulacuina/conting.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
Pallars Jussà – Iniciatives gastronòmiques + Col·lectius de cuina. Març 2012 

3. ALT I BAIX EMPORDÀ 

i. Marca de garantia “Productes de l’Empordà” 

 

A la zona de l’Empordà s’ha impulsat la marca Productes de l’Empordà, una iniciativa 

que pretén posicionar, distingir i promocionar els productes locals que gaudeixen de la 

qualitat i procés d’elaboració que es vol garantir als consumidors. 

Només poden utilitzar la marca i el seu logotip aquells productes produïts o elaborats, 

transformats i envasats en l’àmbit territorial de les comarques de l’Alt i el Baix 

Empordà, i segons les seves tradicions. 

 

� Organització impulsora: Consells Comarcals de l’Alt i Baix Empordà 

 

� Distintiu: Productes de l’Empordà. 

 

� Objectiu: Individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes de l’Empordà per 

tal de millorar la seva promoció i comercialització. 

 

� Requisits: Les condicions que han de complir els productes que gaudeixen de la 

marca de garantia “Productes de l’Empordà” són: 

- Disposar d’una garantia de qualitat que es determina per a cada un dels 

productes adherits. 

- Ser produïts o elaborats en la forma típica de l’Empordà. 

- Disposar d’un volum de producció suficient per tal que es puguin trobar de 

forma habitual en el mercat català i com a mínim, puguin respondre a una 

demanda permanent als municipis de l’Empordà 

 

� Productes agroalimentaris que es promocionen: En l’actualitat hi ha 4 productes 

adherits a la marca:   

- Ceba de Figueres (amb 2 productors certificats) 

- Bunyols de l’Empordà (amb 8 productors certificats) 

- Botifarra dolça (amb 21 productors certificats) 

- Arròs de Pals (amb 2 productors certificats) 

 

� Pàgina web: http://www.empordaturisme.com/Comarca/Producte_de_lEmporda-

349.htm  
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4. RIPOLLÈS  

i. Marca de garantia “Producte del Ripollès”  

 

De manera similar a l’anterior, aquesta es tracta d’una marca que reconeix i garanteix 

la qualitat de productes agroalimentaris produïts o transformats a la comarca del 

Ripollès. La iniciativa busca identificar els productes agroalimentaris del Ripollès 

davant el consumidor i associar-lo a les seves garanties de qualitat. Està destinada a 

promocionar la seva comercialització i venda. 

Una marca d’aquest tipus ha de ser visual i fàcilment identificable pel consumidor. En 

aquest cas es tracta d’una P i una R amb l’expressió “Producte del Ripollès” a sota, 

signe que pot ser utilitzat per diverses empreses sempre que estiguin sota el control i 

autorització prèvia del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

 

� Organització impulsora: Consorci Ripollès Desenvolupament, que compta en 

aquesta iniciativa amb el suport del Fons Social Europeu, i el Servei d’Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

� Distintiu: Producte del Ripollès; la marca que serveix per identificar tots els 

productes agroalimentaris de qualitat produïts, transformats i/o elaborats i 

envasats en l’àmbit territorial d’aquesta comarca.  

 

� Objectiu: Impulsar, promoure i desenvolupar productes agroalimentaris de qualitat 

amb garantia per al consumidor. Ajudar a augmentar la renda de les explotacions 

familiars i petites empreses, reconduint la producció cap a la qualitat i aconseguint 

un valor afegit per al producte. 

 

� Requisits: Tots els productes inclosos estan sotmesos a un reglament i a uns 

procediments de certificació i control que garanteixen el seu compliment. Les 

condicions que han de complir els productes que gaudeixen de la marca són: 

- Presentar una garantia de qualitat, segons el Reglament d'ús del producte 

específic. 

- Ser produïts o elaborats a la comarca. 

 

� Productes agroalimentaris que es promocionen: Trobem 8 productes adherits a la 

marca:   

- Vedella de Ramaders del Ripollès 

- Vedella Blanca de Muntanya de Ramaders del Ripollès 
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- Poltre de Muntanya del Ripollès 

- Coca del Ripollès 

- Llangonisseta del Ripollès 

- Llet i derivats làctics del Ripollès 

- Trumfa: Patata de la Vall de Camprodon 

- Formatges del Ripollès 

 

� Pàgina web: www.productesdelripolles.com  
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5. MOIANÈS  

i. Campanya Tasta’m  

 

Aquesta iniciativa neix al voltant dels productes comarcals sota el paraigües de la 

marca “El Moianès ve de gust”, creada des del Consorci del Moianès. Conscients de la 

importància creixent que pren la producció agroalimentària i els productes 

tradicionals, i la importància turística i econòmicament dinamitzadora dels productes i 

plats locals, el Moianès ha desenvolupat la campanya Tasta’m amb la voluntat de 

fomentar el consum d’aquests productes. 

 

� Organització impulsora: Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès. 

 

� Distintiu: El Moianès ve de Gust, com una marca per a utilitzar en les campanyes 

promocionals, material editat, etc. 

 

� Objectiu: Augmentar la presència dels productes de qualitat del Moianès als 

restaurants de la comarca, a través de l’elaboració de plats amb un percentatge 

d’aquests productes dels quals alguns són de producció ecològica. D’aquesta 

manera el client pot tastar diferents plats elaborats amb productes de la terra, 

conèixer-los, valorar-los, i potser ell mateix consumir-los. El programa es defineix 

amb els següents eslògans: 

- “Tasta’m és una manera per conèixer més i millor els productes del Moianès” 

- “Tasta’m és una eina al servei dels productors del camp i dels oficis de 

l’alimentació” 

- “Tasta’m és una manera d’entendre la relació entre el productor i el 

consumidor” 

- “Tasta’m és un marc per posar els productes d’excel·lència a la taula 

gastronòmica” 

- “Tasta’m és una experiència que ve de gust i va de Moianès” 

Es tracta de convertir els productes de la comarca i els plats que se’n deriven en un 

important element turístic i en un dinamitzador econòmic per als municipis del 

Moianès.  S’ha de tenir en compte que en el Moianès es troben ubicades algunes 

de les principals indústries de producció i comercialització d’aliments ecològics i 

també hi ha explotacions agràries i ramaderes certificades amb els segells de 

producció ecològica. 

� Alguns participants en el programa: Trobem 8 productes adherits a la marca:   
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- Explotacions de vedella, porc i aviram, tant en producció convencional com 

ecològica 

- Cansaladers 

- Forners, pastissers i xocolaters 

- Formatgers 

- Elaboradors de productes derivats de la soja 

- Distribuïdors comercials especialitzats 

- Restauradors i hostalers 

 

� Actuacions realitzades:  Entre les actuacions destaquen: 

- Edició de material promocional que es distribueix entre els establiments 

adherits juntament amb un expositor realitzat amb aquesta finalitat. 

- Cursos de formació i seminaris generals o específics per a diferents col·lectius 

(productors, comerciants, ...) 

- Organització de visites a establiments, explotacions i elements del patrimoni 

cultural i natural del propi territori del Moianès, per a les empreses que 

participen el programa. L’objectiu és que coneguin bé la diversitat d’atractius 

que s’ofereixen per poder informar els clients i alhora millori el coneixement 

mutu, l’autoestima envers els valors del Moianès i les possibilitats d’establir 

vincles comercials entre les empreses.  

- Suport a la tramitació d’ajuts i subvencions, etc.   

 

� Pàgina web: www.consorcidelmoianes.cat/ca/turisme/productes-de-la-terra-tasta-

m 
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6. ALTRES COL·LECTIUS DE CUINA DE CATALUNYA 

 

A continuació s’exposen alguns dels col·lectius de cuina que són membres del Club de 

Turisme Gastronòmic i que es llisten a http://gastronomia.catalunya.com. Es tracta 

d’agrupacions de restaurants que basen la seva proposta en una cuina del territori, de 

proximitat i qualitat. 

La descripció de cada col·lectiu s’ha extret literalment de la web de gastronomia 

mencionada anteriorment.  

 

i. La Xicoia (Pallars Jussà) 

 

“Nascuda l’any 2003, l’Associació Gastronòmica La Xicoia agrupa professionals de la 

restauració que volen difondre els atractius i les característiques de la cuina pallaresa. 

El seu tret diferencial són, sens dubte, els productes de muntanya. 

Entre els plats típics del Pallars destaquen els derivats del corder, com la girella, els 

formatges o el palpís. Fins i tot, els que tenen com a base l’anomenat ruc català. No 

endebades, aquesta agrupació gastronòmica ha treballat darrerament en la 

recuperació del receptari que inclou la carn d’aquest animal. 

Organitza anualment el Ral·li Gastronòmic, on es poden degustar plats tradicionals i 

apostes innovadores als restaurants que integren el col·lectiu. L’oferta gastronòmica es 

complementa amb activitats divulgatives i de formació. 

Dins d’aquestes jornades també hi ha concursos culinaris i es lliura la Xicoia d’Or, que 

premia personatges populars d’arreu de l’estat espanyol, productes alimentaris i la 

trajectòria de destacats cuiners.” 

Més detalls a www.laxicoia.blogspot.com 
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ii. Cuina del Vent (Alt Empordà) 

 

“L’abril del 2004 es va crear el col·lectiu La Cuina del Vent, que compta amb el suport 

de l’Associació d’Empresaris d’Activitats de l’Hostaleria de l’Alt Empordà i de l’Escola 

d’Hostaleria de l’Alt Empordà. El col·lectiu reuneix professionals i establiments d’alta 

qualitat que uneixen la tradició més arrelada als fogons amb els matisos i 

l’avantguarda de l’alta gastronomia. 

L’objectiu és difondre tota la complexitat de la cuina altempordanesa, la qual no 

solament es basa en el peix i el marisc de la seva famosa costa. Productes de la caça i 

de l’hort donen riquesa, varietat i contrastos a la gastronomia de la comarca gironina 

de l’Alt Empordà. 

També se centra a compartir i intercanviar coneixements; així, organitza mostres, 

xerrades i seminaris per apropar la cuina de l’Alt Empordà tant a nens com a 

professionals internacionals de la cuina.” 

Per més informació www.cuinadelvent.com  

 

 

iii. Cuina Pirinenca de Cerdanya 

 

“Cuina Pirinenca de la Cerdanya és una associació de la qual forma part una quinzena 

llarga de restaurants ceretans i que pretén promoure una cuina de qualitat i feta amb 

productes autòctons. Alhora, vol participar en el fenomen creixent del turisme culinari. 

Per assolir aquests objectius, l’associació realitza accions com l’assistència a fires i 

jornades turístiques i gastronòmiques, tant nacionals com internacionals. També 

organitza tastos a la mateixa comarca, sovint vinculant-los a activitats lúdiques, 

esportives o de natura. 

Una de les iniciatives més originals ha estat la realització d’una geocerca, un joc 

proposat des del seu lloc web en què s’ha de trobar un tresor mitjançant coordenades 

GPS. El premi per als guanyadors consisteix en un sopar en un dels restaurants de 

l’associació. 

Aquest col•lectiu el van fundar diversos restauradors de l’Associació de Bars i 

Restaurants i de l’Associació d’Hotels i Càmpings de la Cerdanya.” 

Més informació a http://cuinapirinenca.wordpress.com/  
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iv. Cuina Vallès (Vallès Occidental) 
 

“Cuina Vallès és un col·lectiu integrat per nou cuiners de nou restaurants del Vallès 

Occidental (Barcelona). El Consorci de Turisme d’aquesta comarca va impulsar el 2006 

aquest projecte per refermar aquesta zona com a destinació turística. Bona part 

d’aquest objectiu es basa en la promoció d’una gastronomia que té com a eix 

diferenciador un petit llegum: la mongeta del ganxet. 

El receptari de Cuina Vallès, en efecte, ret homenatge al llegum conreat des d’antic al 

Vallès Occidental, avui considerat un dels millors productes agroalimentaris de 

Catalunya. Gran part dels plats característics d’aquest col·lectiu se centren en aquest 

producte, que es cuina de maneres diverses, més avantguardistes o més tradicionals, 

com a plat únic o potenciant un peix o una carn. 

Algunes de les activitats que impulsa aquest grup de restauradors són les aules de 

cuina, promocions a fires internacionals de turisme com la London World Travel 

Market o la Setmana Cuina Vallès.” 

Per saber-ne més www.cuinavalles.cat  

 

v. Grup gastronòmic del Pla de l’Estany  
 

“El plaer de menjar natural”: aquest és el lema del Grup 

Gastronòmic del Pla de l’Estany. Aquesta associació, formada per 

catorze restaurants de la comarca, va néixer al febrer del 2004 

amb l’objectiu de compartir idees, ampliar l’oferta, investigar en 

noves tècniques de cuina i recuperar productes i pràctiques 

culinàries del passat. 

El col·lectiu no el formen solament restauradors. També hi participen nou productors 

artesans que treballen amb matèries primeres naturals i de gran qualitat, entre les 

quals destaquen la mel, l’oli d’oliva, les hortalisses, l’all o la carn de xai, bou i conill. 

D’altra banda, els cuiners del grup practiquen estils diferents, que van des de la cuina 

d’autor fins a la de mercat, passant per la braseria i la tradició catalana. Segons els 

mateixos membres del grup, “cadascú fa a casa seva la seva cuina, la que sap fer més 

bé i amb la que s’identifica més bé”. 
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Al l’estiu, el grup organitza les jornades Juny Gastronòmic, una proposta que combina 

xerrades i conferències amb tast de vins, caves i còctels; piscolabis amb pa amb 

tomàquet i embotit, i degustacions d’olis d’oliva i hortalisses ecològiques. 

Des de l’edició de 2009, s’hi inclou un sopar de cloenda al claustre del monestir de 

Sant Esteve de Banyoles.  

Més informació a www.plaestany.cat/grupgastronomic   

 

 

vi. Noguera Cuina 
 

“Onze restauradors, onze maneres diferents d’entendre la cuina, onze ments creatives 

a la recerca de la millor combinació de textures i sabors. Això és el col·lectiu Noguera 

Cuina, un grup jove i emergent que va néixer el juny de 2007 amb la intenció de fer 

gaudir els seus veïns i els forasters de les excel·lències de la gastronomia de la 

comarca, al Prepirineu lleidatà. 

A banda de comptar amb matèries primeres de gran qualitat, l’Associació Noguera 

Cuina disposa d’un seguit de proveïdors especialitzats en alta cuina i delicatessen. Això 

els permet treballar en la recuperació de varietats de plantes i flors autòctones, la 

torrefacció artesana de cafès, les mescles d’herbes i fruits del bosc, la recol·lecció de 

bolets i la preparació de productes de rebost. 

En aquesta comarca es poden trobar productes procedents de l’agricultura de secà 

pròpia de la zona, així com fruiters i oliveres de gran qualitat. Els torrons, la mel i els 

formatges són molt preuats. També és terra de vinyes, que produeixen vins de la 

Denominació d’Origen Costers del Segre. 

De març a juny, Noguera Cuina organitza les jornades gastronòmiques del paisatge a 

la cuina, una proposta que va sorgir l’any 2008 amb la idea de fusionar, pràcticament 

de forma literal, el menjar amb el seu entorn natural. D’aquest manera, cada 

restaurant escull la fotografia d’un indret representatiu de la comarca i el fa servir com 

a font d’inspiració per crear un menú inèdit i del tot original.” 

En detall a www.nogueracuina.com  
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vii. Osona Cuina 
 

“Osona Cuina és un col·lectiu que agrupa una dotzena de restaurants de la comarca 

d’Osona. El seu objectiu principal és promocionar la gastronomia de la regió arreu de 

Catalunya. 

El Club d’Osona Cuina organitza al llarg de l’any diverses iniciatives de promoció, com 

ara tasts de vins i formatges o presentacions de productes de la terra. 

Així mateix, ofereix la possibilitat de gaudir d’un seguit de rutes que combinen el 

turisme i l’experiència gastronòmica. En destaca la ruta del romànic per la ciutat de 

Vic, que inclou un dinar en alguns dels principals restaurants de la localitat. 

Altres propostes són les sortides on es combinen activitats. Així, l’experiència de 

descobrir la cuina osonenca es pot sumar a una jornada esportiva de golf o bé a la 

pràctica del turisme actiu, amb una passejada en globus. 

Els restaurants d’Osona Cuina garanteixen l’experiència de la genuïna cuina d’Osona 

tot mesclant cuina tradicional i innovació. També s’hi poden trobar menús de 

degustació especialitzats, dedicats a productes com ara els bolets o bé centrats en la 

cuina feta a llar de foc.” 

Per més informació www.osonacuina.com  
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7. PALLARS JUSSÀ 

i. Jornades gastronòmiques 
 

L’associació APAT (l’Associació de Professionals de l’Àmbit  Turístic) del Pallars Jussà, 

creada el 2011 i en la qual en formen part 19 associats entre hotels, restaurants i cases 

de pagès, organitzen al llarg de l’any dues jornades gastronòmiques.  

- Jornades gastronòmiques de primavera 

Basades les HERBES DE PRIMAVERA, es realitzen els mesos de maig-juny, amb 

una durada d’un mes i periodicitat anual.  

El 2011 van participar-hi 9 restaurants. 

L’afluència de visitants aproximada és de 300 persones. Bàsicament són 

visitants de la comarca, però s’estima que un 40% són clients de fora. 

 

- Jornades gastronòmiques de tardor  

Basades en el BOLET, es realitzen els mesos d’octubre-novembre, amb una 

durada d’un mes i periodicitat anual.  

El nombre d’establiments participants varia, entre 14 i 16 restaurants. 

El 2010 es van servir aproximadament 700 menús; el 2011 degut a la mala 

campanya de bolets es va reduir als 500 menús. Hi participa més gent de fora 

que de dins de la comarca, estimant un percentatge 60% de fora i 40% de la 

comarca. 

En ambdós jornades es proposen diferents menús degustació composats de 6 plats i 

bodega. Els preus dels menús oscil·len entre els 25€ i els 35 € beguda a part (cada 

restaurant posa el preu segons el menú que elabora). 

Els establiments que participen habitualment a les jornades que s’organitzen des de 

l’associació APAT són: Hotel Buenos Aires, Hotel Segle XX, Hostal La Canonja, Casa 

Masover, Casa Roca, L’Era del Marxant, La Cuineta, Hotel Terradets, Restaurant GAB’S, 

Hotel Vall Fosca, lo Racó del Pont... 

 

ii. La cuina de la mel 
 

Impulsada per l’Associació Montsec Turístic, “La cuina de la mel” és una iniciativa 

gastronòmica que busca promocionar la gastronomia del Montsec mitjançant un 

producte tradicional com és la mel. 
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Un grup de restauradors ofereixen plats elaborats amb aquest ingredient, 

modernitzant plats tradicionals i combinant-los amb els vins amb D.O. Costers del 

Segre. Hi participen tant restaurants de La Noguera com del Pallars Jussà. 

Des de la pàgina web es poden descarregar receptes de plats cuinats amb mel. Per més 

informació www.montsec.info/lacuinadelamel/  

 

iii. Projecte GUSTUM  
 

“El projecte Gustum és un projecte de cooperació interterritorial impulsat per 10 grups 

d’acció local (Lleida, Balears i el País Basc que té com a objectiu fomentar el 

desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de 

qualitat que es produeixen al territori i de  la seva sinergia amb la restauració, el 

turisme i el comerç. 

 

El projecte té tres eixos: 

 

1. La valorització del producte agroalimentari local mitjançant la seva promoció a 

través d’accions d’informació, sensibilització i formació, oferint una imatge integral 

dels territoris, on els productes locals contribueixen d’una forma molt significativa no 

només al manteniment de les economies locals sinó també a la comprensió de la 

cultura i la societat rural. Es treballaran diferents sectors; consumidors, restauradors, 

comerciants i de manera especial les escoles. 

 

2. Desenvolupar eines i dinàmiques de treball que afavoreixin la promoció i 

comercialització als productors i elaboradors. Es treballarà activament amb els 

elaboradors amb l’objectiu que s’impliquin en el projecte i facin un veritable ús del 

mateix com a eina de treball. S’estudiarà el copagament de les accions previstes amb 

el sector, per impulsar la seva implicació i perquè s’integrin i es facin seu el projecte. 

 

3. La vinculació dels productes agroalimentaris locals amb la gastronomia i el turisme 

de la zona, impulsant la creació d’ocupació i noves activitats desenvolupades al voltant 

d’aquests productes.” 

 

Informació extreta de http://gustum.org/  

 

El Pallars Jussà hi participa mitjançant el Consorci Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars – Ribagorça (CEDER). Més informació a www.desenvolupamentrural.cat/gals/4 
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iv. Al Teu Gust  

 

Es tracta d’una iniciativa d’escala comarcal desenvolupada per l’Ajuntament de Tremp, 

que té com a objectiu posar en valor els productes agroalimentaris del Pallars Jussà i 

dotar-los de major reconeixement tant dins com fora del Pallars. 

Les primeres accions s’han dut a terme amb els productors, però la iniciativa 

contempla també l’adhesió dels restauradors. 

En breu més informació al bloc http://alteugust.wordpress.com  
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8. GASTROTECA.CAT  
 

Es tracta d’una iniciativa de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 

Catalunya de l’any 2007. Es va crear amb la finalitat de promoure els productes 

agroalimentaris locals, incentivar-ne el seu coneixement i consum i generar un 

impacte favorable en tota la cadena d'aquest sector, és a dir, productors, distribuïdors 

i consumidors.  

El portal web www.gastroteca.cat té l'objectiu d'incentivar el comerç i consum proper, 

sostenible i responsable. 

 

i. Compra a pagès  

 

És una iniciativa dins de Gastroteca per a promoure els pagesos i productors que 

venen directament els seus productes al consumidor final. Es tracta d’una guia que 

inclou més de 500 productors agrupats per comarques. 

Al Pallars Jussà es llisten 8 productors: 

- Formatges Vilavella, a Basturs (Isona i Conca Dellà) 

- Pollastres de Pagès Ecològics la Torre d’Erbull, a Fígols de Tremp (Tremp) 

- Cal Tomàs (carn de vedella ecològica), a La Pobla de Segur 

- Fruita i Verdura Casa Navarro, a Llimiana 

- Verdura Cèlia, a Llimiana 

- Sauvella (celler), a Orcau (Isona i Conca Dellà) 

- Brunec (carn de vedella ecològica), a Pobellà (La Torre de Capdella) 

- Casa Roca (oli i melmelada), a Sant Martí de Barcedana (Gavet de la Conca) 

- Eulàlia Mazarico de “La Revolució de la Forquilla” (productes d’horta ecològics), 

a Tremp 

Tota la informació a www.gastroteca.cat/ca/compra-a-pages/  
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Pallars Jussà – Reserves de la Biosfera i valorització dels 

productes locals 

 

 

Què són les Reserves de la Biosfera?  

 

Les Reserves de la Biosfera són territoris que obtenen de la UNESCO aquesta 

certificació per la voluntat d’acomplir amb uns postulats emmarcats en el Programa 

Home i Biosfera (MaB) que compagina la conservació amb el  desenvolupament 

sostenible del territori. 

La funció dels espais reconeguts des de 1971 com a reserves de la biosfera, és la de 

conservar i protegir la seva biodiversitat alhora que es vetlla pel desenvolupament 

econòmic i humà d’aquestes zones, la investigació, l’educació i l’intercanvi 

d’informació entre les diferents reserves, que constitueixen una xarxa mundial.  

A mitjans de 2011 la UNESCO té reconegudes un total de 563 reserves de la biosfera en 

110 països diferents. 

 

� Organització impulsora: tenint en compte que aquesta és una iniciativa d’abast 

mundial, a nivell estatal se n’ocupa la Red Española de Reservas de la Biosfera. 

 

� Objectiu: Les Reserves de la Biosfera vetllen per les bases que la UNESCO estableix 

per al desenvolupament sostenible i la conservació de la diversitat biològica. A 

través del Programa Home i Biosfera (MaB) es contemplen 3 objectius principals: 

 

- Utilitzar les Reserves de la Biosfera per conservar la diversitat natural i cultural 

entre la població i la natura. 

- Utilitzar les Reserves de la Biosfera com a models de gestió del territori i de 

treball per a un desenvolupament sostenible. 

- Utilitzar les Reserves de la Biosfera per a la recerca, seguiment, educació i 

formació. 

Es tracta així mateix d’una marca territorial reconeguda internacionalment i per tant 

que pot incidir tant en la comercialització dels seus productes agroalimentaris com en 

l’activitat turística. 
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Les Reserves de cada país s’agrupen en Xarxes nacionals que reben suport i 

finançament de les administracions, en el nostre cas està adscrita al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  La Xarxa dóna impuls a sectors concrets, 

dels quals es publiquen algunes de les millors pràctiques recollides. 

 

Exemples de bones pràctiques de les Reserves de la Biosfera:  

 

� Impuls a sectors concrets: Agricultura i ramaderia.  Reserva de la Biosfera de 

Menorca 

 

L’objectiu de la iniciativa és compensar als pagesos menorquins pel fet de 

mantenir el paisatge i l’activitat agroramadera tradicional, que es defineix com 

un dels trets identitaris i d’atractivitat turística de l’illa. 

 

� Impuls a sectors concrets: Agricultura i ramaderia.  Reserva de Biosfera de 

Bardenas Reales (Comunitat Foral de Navarra) 

 

Hi ha un objectiu principal de reordenació territorial que faciliti la integració i 

compatibilització dels usos agrícoles i ramaders. 

 

� Marques de qualitat i valorització de productes: Reserva de Biosfera de Valles 

del Jubera, Leza, Cidacos y Alhama (La Rioja).  

 

Posta en valor de la trufa i l’oferta turística micològica. 

 

L’objectiu principal és establir un model d’ús i gestió per a un recurs natural, 

com és la trufa.  Indirectament, es vol contribuir a la repoblació forestal i a 

potenciar l’activitat turística vinculada a la trufa. 

 

Foment de productes procedents d’agricultura ecològica 

 

L’objectiu principal és el suport a la transformació dels tipus de conreu 

tradicional en altres d’agricultura ecològica, més sostenibles així com el foment 

de l’activitat econòmica vinculada a la producció d’oli. 
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� Marques de qualitat i valorització de productes: Reserva de Biosfera de El 

Hierro (Canarias). MERCAHIERRO S.A.U. 

 

Mercahierro és una empresa comercialitzadora dels productes de l’illa i 

l’objectiu de l’actuació és que esdevingui una cooperativa de productors locals, 

per tal de facilitar la comercialització exterior d’aquests productes, potenciant 

la singularitat i les marques de qualitat. 

 

 

Més informació a http://www.magrama.es/es/ministerio/organizacion/organismos-

publicos/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-reser-biosfera/prog-

esp/default.aspx  
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Pallars Jussà – Aparadors de productes agroalimentaris 

al Parc Nacional de les Cinc Terres [P.N. Cinque Terre – 

Liguria - Itàlia] 

 

El Parco Nazionale delle Cinque Terre és una de les 

destinacions més reconegudes i ben posicionades entre els 

operadors de turisme de natura i senderisme internacionals.  

Els camins preparats per a les activitats de senderisme, un 

dels productes estrella de la zona, estan molt vinculats als 

paisatges rurals i es pretén que el visitants puguin viure 

experiències, conèixer i aprendre del territori. 

El Parc rep més de 2 milions de visitants anuals, el 80% dels quals correspon a públic 

internacional, amb una presència molt de turistes d’Estats Units, Austràlia, Nova 

Zelanda, Japó, Alemanya, Regne Unit, etc.  

Una de les activitats més notables del Parc és la promoció dels productes 

agroalimentaris i cosmètics a través de la marca “Parco Nazionale delle Cinque Terre”. 

Ofereix una gamma molt àmplia de productes relacionats amb la producció vitivinícola, 

espècies, salses elaborades a partir de productes locals (pesto, salsa d’anxoves, salsa 

de pebrot, etc.) i productes d’eco-biocosmètica, també a partir de productes naturals 

de la zona. 

Un altre element clau és l’activa participació del Parc en xarxes i programes europeus 

molt diversos, com a part de l’estratègia de promoció turística i de captació de 

recursos. 

L’estratègia de desenvolupament turístic ha estat recent i basada en la valorització 

dels paisatges agraris situats en la primera línia de mar. Un dels objectius que 

perseguia la declaració de protecció de la zona, era la de posar en valor un territori que 

estava patint de forma molt intensa una recessió social, econòmica i demogràfica com 

a conseqüència de l’abandonament, per pèrdua de competitivitat, de l’activitat 

agrícola. 

Entre les diverses eines promocionals dels productes agroalimentaris de la regió, 

destaquem els “aparadors de productes” que es poden trobar en els diversos 

establiments turístics del parc. Serveixen per mostrar als visitants la gamma de 

productes locals, a més de facilitar-ne la compra. 

Més informació a www.cinqueterre.it  



 

2 

Pallars Jussà – Aparadors de productes agroalimentaris al Parc Nacional de les Cinc Terres. 

Març 2012 

A continuació se’n mostren dos exemples: 
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Pallars Jussà – Coldiretti Toscana i Terranostra 

 

Coldiretti 

La Coldiretti amb un milió i mig de membres és la major organització 

d’agricultors d’Itàlia. Representa a empreses agrícoles arrelades al 

territori, amb 19 Federacions regionals, 97 Federacions provincials i 

interprovincials , 724 oficines de zona i 5.668 seccions perifèriques 

amb més de vint mil líders locals, que són la referència la majoria 

d’explotacions agrícoles italianes. 

Més dades a www.coldiretti.it  

 

Coldiretti Toscana 

La Coldiretti Toscana és una organització que representa a les persones i a les 

empreses que treballen en l'agricultura i en les activitats connexes a la Toscana. Té 

impacte sobre tots els àmbits de l’entorn agrícola, ja que treballa en les àrees 

econòmica, tècnica, legislativa, de recerca, formació i desenvolupament, ambient i 

territori, i social. 

Des de les diferents vessants i organitzacions de la Coldiretti Toscana es promocionen 

els productes locals (la Fondazione Campagna Amica treballa a nivell nacional dividint 

el mapa italià en zones que vincula a productes), dels que destaquem marques com la 

D.O.P. (formatge, salami o pernil) o la IGP (raïm, llimona o kiwi).  

Defensa i promociona el camp certificant els espais adherits amb la imatge de 

Terranostra, i Campagna Amica certifica productes 100 % italians donant al 

consumidor la certesa de trobar productes frescos, de qualitat i estacionals.   

Es considera que aquesta associació toscana ha aconseguit revalorar l’activitat agrària, 

el consum generalitzat dels productes agrícoles locals i la vinculació amb el turisme.  

Té al darrera el suport de la Fondazione Campagna Amica, una fundació que vetlla per 

donar resposta conjunta als temes més rellevants actualment: alimentació, turisme i 

ecologia.  
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Terranostra Toscana 

Dins de Colderetti Toscana es va crear Terranostra Toscana, una 

associació per l’agroturisme, l’ambient i el territori, amb l’objectiu de 

promoure, donar suport i fomentar l’agroturisme i la valorització  del 

món rural. 

Representa un punt de referència important tant per als consumidors com per les 

empreses, i amb la seva activitat es proposa de promoure l'acollida de qualitat, en 

relació al paisatge, a la natura i als productes típics locals. 

Les empreses associades han acordat conjuntament utilitzar una carta d’acollida, que 

resumeix les característiques que identifiquen l'hospitalitat que ofereix Terranostra. 

 

CARTA D’ACOLLIDA (Decàleg de Terranostra) 

� Hospitalitat, acollida per part de l’empresari i/o de la seva família. 

� Disponibilitat per donar a conèixer l'empresa, les seves activitats, les seves 

produccions i els seus voltants. 

� Informació clara sobre els preus, els serveis oferts, indicacions de carreteres i la 

georeferenciació corresponent.  

� El compliment de les normes locals relacionades amb l’agroturisme, la higiene i la 

seguretat. 

� L'atenció al medi ambient (ús d’aigua, eliminació de residus, energies alternatives, 

manteniment i protecció del territori). 

� Compromís de garantir la seguretat alimentària, i per evitar la presència d'OMG 

(organismes modificats genèticament). 

� Compromís amb la utilització dels productes agrícoles propis, d’explotacions 

agrícoles properes, de Km 0, o en qualsevol cas del territori, dels membres de la 

xarxa Mercati di Campagna Amica, en relació a l’enogastronomia local, de 

temporada i tradicional. 

� Augment de productes de la marca IGP (Indicació Geogràfica Protegida), ETG 

(Emocions Típiques Garantides), DOP (Denominació d’Origen Protegida), BIO, DOC 

(Denominació d’Origen Controlada), DOCG (Denominació d’Origen Controlada i 

Garantida). 

� La pertinença a la xarxa Mercati di Campagna Amica i a la xarxa de membres 

adherits a Terranostra. 

� El coneixement i la difusió dels principis rectors de la Fundació Campagna Amica. 

 

Es pot descarregar el decàleg original a http://www.toscana.coldiretti.it/RenderImg.aspx?CI=18207961   
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Fitxa fira DESTINATIONS NATURE - Paris 

30 i 31 març i 1 abril 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fira de senderisme i activitats a l’aire lliure. Es publicita  com “El saló de les noves 
passejades”1  
http://www.randonnee-nature.com 
 
Lloc: Paris (Palau d’Exposicions Porte de Versailles). Horari: 10 a 19h. 
 
Periodicitat: anual.  Enguany es celebra la 28ena edició. 
Hi ha un saló similar a Lió que es celebra el cap de setmana anterior. Salon du 
Randonneur. En opinió de Bruno Marin de Randonades, sembla que el de Lió és millor 
per vendre i per tant hi van més operadors. També assisteix a la de Colmar, el mes de 
novembre d’on treu també bons resultats. 
 
Expositors:  
El Saló ocupa el pavelló 7, amb uns 13.000 m2 d’exposició. 
Unes 140 empreses tenien estand. Al link http://www.randonnee-nature.com/liste-
des-exposants hi ha la relació d’expositors. 
 
El pavelló és el mateix que altres anys però en canvi vam veure menys expositors, 
sobretot destinacions i operadors turístics. Les empreses de material tècnic hi tenen 
una presència important. 
 
Activitats associades: Durant els dos dies de la fira, es van fent presentacions per part 
dels diferents expositors, d’una hora de durada, en dos espais diferents situats enmig 
dels estands, la qual cosa facilita el que la gent hi participi.  Un dels espais està dedicat 
al propi país i l’altra a destins d’arreu. 
 
 

                                           
1 Tenint en compte que “randonnée” significa no només a peu, sinó també en bicicleta, a 
cavall o fins i tot en apnea, am bulleres/tub i peus d’ànec. 
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Visitants: Segons la informació de la fira s’esperaven més de 50.000 visitants però 
creiem que no es va assolir, si tenim en compte la reducció d’expositors i l’ambient que 
hi havia. 

 
Contactes realitzats i impressions: 
 

• Catalunya - Espanya 
 
No hi havia presència i per tant no vam poder contactar amb els representants a 
França de l’Agència Catalana de Turisme o de Turespaña. En canvi, s’ha de tenir en 
compte els comentaris que vam rebre per part d’alguns de les persones contactades, 
que valoren positivament la gestió de fam-trips que s’organitzen per part d’aquestes 
entitats, com a forma de conèixer nous productes.  És una llàstima que aquest mercat, 
que pot ser dels més importants per destins de proximitat com és el cas de Pirineus i 
Girona, no tingui presència a França. 
 

• Destinacions 
 

Les destinacions amb major presència: Suïssa (país invitat), Irlanda, Eslovènia, Xipre, 
Noruega, Marroc i d’Amèrica, Asia, etc. Algunes regions italianes a títol individual 
(Abruzzo, ...).  
 
De l’estat espanyol, tenien estand –sense cap mena d’interrelació entre ells- Aragó 
(Sierra de Guara), Astúries i la Illa de La Palma. 

 
 
 

• Altres estands a destacar  
 

Com és habitual, l’estand de l’editorial de l’ISGN i de la 
Federació Francesa de Senderisme és un dels més grans i que 
atrau un major nombre de visitants.  Entre les novetats que s’hi 
anunciaven, una guia “Les 200 plus belles balades en famille” 
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També destacar les demostracions de cuina, adreçades a 
preparar pícnics naturals i de qualitat per l’associació de 
ciutats de vacances CAP FRANCE que gestionen la marca 
CHOUETTE NATURE.   
 
 
 
 
 
Una altra aportació d’interès és el “NATURA BOX”, packs-regal en 
que tots els productes que l’integren són ecològics o certificats. Vam 
preguntar si podien integrar productes d’altres països però no ho 
tenen previst, només de França. 
 
 
 

 

 
 

OPERADORS 
 

LA BALAGUÈRE 
 
Route d’Argelès-Gazost BP 3 
65403 Arrens-Marsous cedex 
França 
 
www.labalaguere.com  
   

Volíem parlar amb David Sérano però no va 
ser possible ja que s’havia lesionat pocs dies 
abans. 
 
Se li deixa fitxa Cinquè Llac i se li farà 
arribar. 
 
Pertany al grup VAGABONDAGES 

GRAND ANGLE 
Anne-Marie Billault 
 
38112 Méaudre  
França 
 
www.grandangle.fr 
anne.marie@grandangle.fr 

Deixat fitxa Cinquè Llac. 
 
Estan avaluant noves destinacions, 
actualment el producte a Catalunya és als 
Pirineus, al voltant dels Encantats o bé del 
Camí de Sant Jaume. 
 
Necessita una fitxa tècnica detallada, 
sobretot pel que fa a la forma d’accés ja que 
els seus clients es desplacen en transport 
públic i el desplaçament a destí no ha de ser 
massa llarg. 
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RANDONADES 
Bruno Marin 
 
1 Allée Arago 
66500 Prades 
França 
www.randonades.com 
randonades@wanadoo.fr 
 

Coneix el Cinquè Llac ja que el varen trucar 
des de Pirineus Emoció però no les va poder 
atendre. 
 
Li deixem el full de presentació i avaluarà la 
proposta. Coneix bé la zona del Pallars. 
 
 
Pertany al grup SENTIERS CROISÉS 
 

MONTAGNE EVASION 
 
www.montagne-evasion.com 

Les rutes a Catalunya estan organitzades 
per Bruno Marin de Randonades. 

CHAMINA VOYAGES 
 
www.chamina-voyages.com 

Destins al Pirineu, no vam poder parlar amb 
els responsables. 
 
Estan associats a CLUB AVENTURE. 

 
La resta d’agències que hi eren presents estaven adreçades a destins de llarga 
distància principalment, no operaven a Espanya o bé estan integrats en els grups 
SENTIERS CROISES o VAGABONDAGES.  
 
En aquests casos, són RANDONADES i LA BALAGUÈRE els que organitzen els 
productes a Catalunya i els comercialitzen la resta d’agències del grup. 
 

MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 

VOYAGEZ RANDO  
 
Martin Leger 
martleger@hotmail.com 

Grup editorial GENERATION que gestiona 
diverses revistes. 
 
Vam parlar amb Laurent Thelliez, parla 
espanyol i ens va adreçar a M. Leger. 
 
Creu que Pallars i Cinquè Llac poden ser 
d’interès per a la línia editorial de la revista, 
adreçada a fer descobrir els territoris, sense 
finalitat esportiva. 
Se li deixa full informatiu 

A/R MAGAZINE VOYAGES 
 
Sandrine Mercier 
 
1, rue du Plâtre 
75004 Paris 
smercier@ar-mag.fr 

Revista de viatges que ha aparegut 
recentment. 
 
Se li deixa full informatiu Cinquè Llac 
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LONELY PLANET MAGAZINE 
 
J. Vitry 
 
4 Impasse Georges-Legagneux 
92800 Puteaux 
 
jv@paperbox.fr 

Revista molt interessant.  
Coneix bé Catalunya i la zona del Pallars, a 
partir de viatges organitzats per l’Agència 
Catalana de Turisme a Paris. 
 
Interessat pel tema Cinquè Llac i iniciatives 
de turisme sostenible. 
 Se li deixa full informatiu Cinquè Llac. 
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Pallars Jussà – OFICINES DE TURISME: Model de 

tipologia de visitant 

A. TIPUS DE VISITANT (aquí podem fer ja un primer filtre de si les consultes són de població 

local, de manera que s’anoti en un bon principi i no s’hagi d’emplenar res més amb aquest 

tipus de consultes) 

 

1. Individual 

2. Família amb nens (Detallem quants són? Al Moianès sembla que ho fan) 

3. Família sense nens (                      “                       “                                           ) 

4. Grups d’escolars 

5. Grups de tercera edat 

6. Parella  

7. De pas (ho posem? La Sònia ho tenia...) 

8. Consultes no turístiques: gent del poble, demanda d’altres tipus d’informació... 

 

B. PERNOCTA A LA COMARCA? 

 

1. No pernocta  

2. Sí pernocta 

i. On? 

a) Turisme rural 

b) Càmping 

c) Hotel / Fonda / Hostal 

d) Alberg / Casa de colònies 

e) Casa de familiars i/o amics 

f) 2ª residència 

g) Autocaravana 

h) Altres 

ii. Nº de dies de pernoctació: posem franges o no cal? La Sònia segmentava 

“1 dia”, “cap de setmana”, “1 setmana”, “2 setmanes”. 

3. Viu a la comarca (si posem el punt 8 a dalt, potser aquest no cal) 

 

C. GRUPS D’EDAT (veure si és necessari, ja que la pregunta A ja ho segmenta) 

 

1. Menys de 12 anys 

2. Entre 12 i 25 anys 

3. Entre 26 i 40 anys 

4. Entre 41 i 65 anys 

5. Majors de 65 anys 

6. NS/NC 
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D. COM HA ARRIBAT? 

 

1. Amb vehicle particular (cotxe o moto) 

2. Autobús de línia regular  

3. Autocar  

4. Tren 

5. Bicicleta (cal?) 

6. Altres 

 

E. PROCEDÈNCIA (aquest és molt obert, jo crec que així està bé ja que seguim la línia dels 

principals mercats emissors, però es pot posar el que vulguem) 

 

1. Catalunya 

2. Resta d’Estat Espanyol: (amb possibilitat de detallar província o CCAA?) 

3. França 

4. Regne Unit 

5. Alemanya 

6. Països Baixos i Bèlgica (o millor els desglossem?) 

7. Itàlia 

8. Resta d’Europa: (amb possibilitat de detallar país?) 

9. Resta del món: (amb possibilitat de detallar país o continent?) 

 

F. COM HAN CONEGUT EL PALLARS JUSSÀ? (cal?) 

 

1. A través de promoció a fires 

2. Ja hi havia estat abans 

3. Per família i/o amics 

4. Pels mitjans de comunicació 

i. Ràdio 

ii. TV 

iii. Premsa 

iv. Llibres 

v. Revista Descobrir Catalunya 

vi. Altres revistes 

5. Per un acte concret 

6. Altres 

 

G. TIPUS DE CONSULTA 

 

1. Presencial 

2. Correu electrònic    3.   Telèfon o fax 
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Pallars Jussà – OFICINES DE TURISME: Model de 

consultes ateses 

En aquest document es mostren possibles classificacions sobre les demandes que fan els 

visitants a les oficines de turisme i punts d’informació. Tenint en l’alt grau d’incidència de 

consultes realitzades per la població local en algunes de les oficines de turisme, creiem és 

interessant desglossar també per consultes realitzades per la població local. 

Es recomana desglossar els tipus de consultes realitzades en les següents categories: 

- ALLOTJAMENT (on dormir) 

 

- RESTAURANTS (on menjar) 

 

- BOTIGUES (on comprar) 

 

- CONÈIXER EL MUNICIPI (aquí es pot personalitzar per cada oficina) 

 

- TURISME ACTIU (cal escollir quins referents utilitzem) 

• Activitats aquàtiques 

• Senderisme o itineraris a peu 

• BTT 

• Altres 

 

- VISITES A L’ENTORN 

• Dins el Pallars Jussà (cal escollir quins referents utilitzem) 

� Vall Fosca / P.N. Aigüestortes 

� Congost de Mont-Rebei 

� Pantans 

� Dinosaures 

� Nuclis històrics (cascs antics...) 

� Castells i esglésies romàniques 

� Altres 

• A les comarques veïnes 

• Altres 

 

- TRANSPORT PÚBLIC 

 

- FIRES I MERCATS 

 

- ALTRES SERVEIS 

 

- CONSULTES DE LA POBLACIÓ LOCAL 



 

1 
Pallars Jussà – OFICINES DE TURISME: Model d’ocupació als establiments turístics. Març 2012 

Pallars Jussà – OFICINES DE TURISME: Model d’ocupació 
als establiments turístics 

 

Davant les dificultats en les que es troben les oficines de turisme per rebre informació 

periòdica i fiable de les dades d’ocupació dels establiments turístics, i en especial dels 

allotjaments, es veu necessari prendre mesures per solucionar aquesta mancança. 

Amb un doble objectiu: 

- Facilitar la feina als allotjaments en la recollida de les estadístiques d’ocupació 

- Obtenir estadístiques de l‘ocupació dels allotjaments de la comarca 

A continuació s’analitzen  quines metodologies de recollida de dades d’ocupació 

d’establiments utilitzen altres entitats. Per exemple: 

 

� L’ESTARTIT 

Es fa una trucada setmanal durant la temporada d’estiu als establiments, per tal de 

conèixer la seva ocupació i d’aquesta manera, saber també si disposen de places 

disponibles, en cas que hi hagi clients interessats. 

Es va iniciar l’any 1984, de manera que  l’anàlisi actual permet veure l’evolució que ha 

tingut l’ocupació al llarg dels anys segons nacionalitats i tipus d’allotjament. 

 

� LLANÇÀ 

Es fa una trucada setmanal durant la temporada d’estiu però segons els responsables 

de l’Oficina de Turisme, és complicat que els establiments sàpiguen dir l’ocupació que 

tenen (la persona que atén no ho sap, no ho vol dir...). La informació que es recull 

correspon a les places que queden disponibles en dies punta per tal de facilitar la feina 

d’informació als visitants que cerquen un allotjament. 
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Una altra acció de seguiment de l’activitat turística és la que es realitza a final de 

l’estiu, mitjançant la tramesa d’un e-mail als establiments amb algunes preguntes 

sobre el desenvolupament de la temporada, propostes, etc.  En aquest cas, des de 

l’oficina de turisme s’ha informat que l’índex de resposta representa una petita part 

del total de correus enviats. Per aquest motiu, cada any es seleccionen alguns 

establiments i se’ls fa una visita per tal de disposar d’informació de primera mà i 

prendre nota de les observacions dels gestors. 

 

� PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA - GIRONA 

El recull el porta a terme la Universitat de Girona, amb una mostra d’establiments 

segons tipologia, població, categoria, etc.  Hi ha una proposta de canvi en la 

metodologia que consisteix a fer un seguiment mensual a l’hivern i quinzenalment a 

l’estiu, a una selecció d’uns 60 establiments (hotels, càmpings, turisme rural i agències 

de lloguer d’apartaments) a través d’un mail/trucada amb un formulari per conèixer la 

seva ocupació. Es proposa que regularment, els establiments que participen en el 

seguiment –sempre els mateixos- rebin la informació agregada dels resultats que es 

van obtenint. 

 

� TARRAGONA  TURISME 

Les consultes es fan per e-mail i telèfon cada 15 dies, i l’anàlisi es reforça amb 

seguiments de l’ocupació en dates en què hi ha esdeveniments especials. 

 

� MOIANÈS 

En el moment s’estaven decidint entre dues opcions per recollir les dades d’ocupació: 

- Opció A: Fer la consulta 10 vegades l’any, incloent previsions de cara al proper 

mes i l’ocupació del que ja ha  passat. Les dates de consulta es fixarien de 
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manera que fossin pròximes a festes o ponts, quan l’ocupació és més 

important.  

 

- Opció B: Seguint el mètode més convencional, en què es fixa un dia del mes 

(per exemple el dia 3, o el primer divendres de mes) i d’aquesta manera permet 

una regularitat que ja assumeixen tant les persones encarregades de dur a 

terme les consultes, com els establiments receptors. 

En qualsevol de les dues opcions, en el moment de la trucada s’aprofitaria per 

demanar –de forma informal- altres característiques d’interès, principalment 

vinculades a: tipus de client, procedència, durada de l’estada, motivació principal del 

viatge, si són repetidors, etc.  

 

Obtenir el % d’ocupació dels allotjaments  

Per obtenir un % d’ocupació similar en tots els casos, s’hauria d’establir una 

metodologia comuna en la manera de calcular l’ocupació de l’allotjament. Una de les 

maneres més senzilles és dividint el nombre total d’habitacions o llits que té 

l’establiment pel nombre d’habitacions o llits ocupades en un període determinat. 

Per exemple, si considerem una casa rural de 8 habitacions durant el període de 

Setmana Santa, haurem de determinar primer quantes nits incloem dins el període 

Setmana Santa (pot ser des de de Divendres Sant a Dilluns de Pasqua, o bé de 

Diumenge de Rams a Dillus de Pasqua...). 

% ocupació = total habitacions venudes / total habitacions disponibles * 100 

En aquest exemple agafem 3 nits (les de Divendres Sant, dissabte i diumenge, amb 

sortida el dilluns), aleshores l’ocupació del 100% seria amb 24 habitacions venudes 

(8hab x 3nits). Si l’allotjament ha venut 17 habitacions durant les 3 nits, el % 

d’ocupació seria dividir 17 per 24 i multiplicat per 100, dóna un 70% d’ocupació. 
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Recollida i anàlisi de les dades 

En cas que es cregui que la manera més convenient de recollir les dades d’ocupació 

sigui que les oficines de turisme realitzin les trucades telefòniques periòdicament, un 

cop recollides les dades d’ocupació es poden introduir en formulari similar al de 

l’Annex 1, que és el que es va recomanar pel Consorci del Moianès. 

Una altra opció és que els mateixos establiments hotelers introdueixin les seves dades 

d’ocupació en un formulari i que ho enviïn a les oficines de turisme. Aquesta 

experiència s’ha mostrat poc eficaç en la majoria de casos, ja que normalment no es 

rep la resposta i s’ha de realitzar igualment un seguiment per reclamar els formularis 

emplenats. 

 

Per acabar, a l’Annex 2 incloem un model d’enquesta d’ocupació als establiments 

turístics que es va utilitzar al Moianès amb l’objectiu d’obtenir unes dades inicials dels 

establiments, amb preguntes sobre l’ocupació general de l’establiment i sobre el perfil 

de visitants que tenen. 
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ANNEX 1 – Model de plantilla del Moianès per al seguiment de les consultes als establiments (document original en excel/access) 

 

ANY Data consulta
Nombre de 

places
Telèfon

Persona de 
contacte

Dia/hora 
preferible

ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT  QUE PORTEN CONTROL DE L'OCUPACIÓ Cap de setmana Entre setmana Cap de setmana Entre setmana
Cal Vilaró Calders Allotjament Rural
Torrecabota Calders Allotjament Rural
Mas Oliveres Calders Allotjament Rural
La Ruca Calders Casa de Colònies
Hostal Santa Maria Santa Maria d'Oló Hostal
Els Clapers Santa Maria d'Oló Casa de Colònies
La Plana Santa Maria d'Oló Altres
l'Illa  càmping Sant Quirze Safaja Càmping
El Munt Castellterçol Allotjament Rural
Fonda Safaja - allotjament Sant Quirze Safaja Hostal
Castell de Castellterçol Castellterçol Allotjament Rural
Mas Badó Sant Quirze Safaja Casa de Colònies
Mas Casanova Collsuspina Allotjament Rural
Cal Correu Collsuspina Allotjament Rural
Cal Sabata L'Estany Allotjament Rural
Estudi Prior del Monestir L'Estany Allotjament Rural
Mas Vilarrasa Moià Allotjament Rural
Magadins nou Moià Allotjament Rural
Les Closanes Moià Allotjament Rural
El Saiol Moià Casa de Colònies
Mas Casamitjana Moià Allotjament Rural
El Soler de Terrades Moià Allotjament Rural
Can Vilalta Moià Casa de Colònies
Magadins Vell Moià Allotjament Rural
Montví de Baix Moià Hostal
El Solei Castellterçol Bungalows

ESTABLIMENTS D 'ALLOTJAMENT QUE NO PORTEN CONTROL DE L 'OCUPACIÓ

Urbisol Calders Hotel
Molí d'en Sala Monistrol de Calders Allotjament rural
La Violeta Castellterçol Hotel
Les Umbertes Moià Allotjament rural
Masia can Barnils Sant Quirze Safaja Allotjament rural
Mas Brugarolas Castellterçol Allotjament rural
El Toll Collsuspina Hotel

% ocupació 

Setmana anterior (real) Setmana entrant (previst)
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ANNEX 2 

EXEMPLE D’ENQUESTA D’OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS - MOIANÈS 

 

ENQUESTA D’OCUPACIÓ D’ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

Allotjaments i Restaurants 

 

Hola, des del Consorci del Moianès estem realitzant un estudi sobre l'índex d’ocupació dels establiments i 

serveis turístics del Moianès amb la intenció d’obtenir dades que ens ajudin a poder orientar l’estratègia 

de desenvolupament turístic de la comarca. 

 

Us agrairíem que ens responguéssiu aquest qüestionari, d’uns 15 minuts de durada. 

 

BLOC I: DADES DE L’ESTABLIMENT 

 

1. Nom de l’establiment:  

2. Adreça:  

3. Telèfon: 

4. Municipi:   

5. Any d’obertura: 

6. Mail: 

7. Telèfon mòbil: 

8. Web: 

 

9. ( En el cas que no siguin restaurants) Quina de les següents denominacions defineix millor el vostre 

establiment turístic? 

□ Agroturisme i/o allotjaments rurals 

□ Hotel 

□ Hostal/Fonda 

□ Apartament turístic 

□ Càmping 

□ Casa de colònies 

□ Altres. Si us plau, ens podríeu indicar quina denominació té ? _______________________________ 

 

10. De quantes places disposa aquest establiment? (En el cas dels allotjaments, no tenir en compte els 

llits supletoris)______________________ 

 

11. Quins dies obre el vostre establiment? 
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□ Només els caps de setmana 

□ Tota la setmana 

 

12. Indiqueu si realitzeu torns (sols per restaurants) : 

 

13. Indiqueu si teniu algun dia de descans setmanal: 

□ Dilluns 

□ Dimarts 

□ Dimecres 

□ Dijous 

□ Divendres 

□ Dissabte 

□ Diumenge 

 

14. Teniu període de vacances? 

□ Sí 

□ No (passar a la pregunta 15) 

 

14A. En el cas que si, ens podríeu indicar quin? 

_____________________________________ 

 

BLOC II: ÍNDEX D’OCUPACIÓ I ESTIMACIÓ DE VISITANTS 

 

15. Quantifiqueu el número de clients ? 

□ Sí 

□ No (passar a la pregunta 16) 

 

15A. En el cas que sí, ens podríeu indicar de quina manera ho feu? Pregunta oberta. 

Donar opció a que ells ens puguin explicar la seva manera de recollir les dades dels clients que tenen... 

Serà el moment d’explicar-los l’enquesta d’ocupació que se’ls hi farà un cop a la setmana via telefònica. 

____________________________________ 

 

16. Valoreu de l’1 al 10 l’ocupació dels dotze mesos de l’any tenint en compte els ponts i festius (l’1 es la 

puntuació mínima i el 10 la puntuació màxima): 

Mesos de l'any      Nota 

Gener - Cap d'Any / Reis 

Febrer - 



 

8 
Pallars Jussà – OFICINES DE TURISME: Model d’ocupació als establiments turístics. Març 2012 

Març - 

Abril - Setmana Santa 

Maig - Pont de l’1 de maig 

Juny - Sant Joan 

Juliol - 

Agost - 

Setembre – 11 de setembre 

Octubre - 

Novembre - Tots Sants 

Desembre - La Puríssima / Nadal 

 

17. Valoreu de l'1 al 10 l'ocupació entre setmana i cap de setmana (l’1 es la puntuació mínima i el 10 la 

puntuació màxima) : 

Entre Setmana: 

Cap de setmana: 

 

18. Quin és el millor dia de la setmana ?: 

□ Dilluns 

□ Dimarts 

□ Dimecres 

□ Dijous 

□ Divendres 

□ Dissabte 

□ Diumenge 

 

19. Quin és el millor torn? (només per restaurants) : 

□ Dinars 

□ Sopars 

 

20. Hi ha èpoques en les quals la demanda és superior a la vostra capacitat? 

□ Sí 

□ No (passar a la pregunta 22) 

 

20A. Hi ha torns en els que la demanda és superior a la vostra capacitat ? (sols per restaurants ) Quins: 

_________________________ 

 

21. Quines són aquestes èpoques? 

□ Vacances d’estiu 
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□ Ponts / Festius 

□ Setmana Santa 

□ Festes nadalenques 

□ Caps de setmana en general 

□ Altres. Si us plau, ens podríeu indicar 

quines?________________________________________________ 

 

22. Per les èpoques de més baixa ocupació, penseu que es podria fer algun tipus de promoció? 

□ Sí 

□ No (passar a la pregunta 24) 

 

23. Quin tipus de promoció faríeu? (pregunta oberta) 

_______________________________ 

 

BLOC III: PERSONAL/TREBALLADORS/INSTAL·LACIONS 

 

24. De quant personal disposeu? 

Personal no remunerat (familiars... ):___________ 

Fix:_______ 

Eventual:_________ 

 

25. Teniu problemes per trobar gent qualificada per treballar al vostre establiment? 

□ Sí 

□ No (passar a la pregunta 27) 

 

26. Quin tipus de formació creu que seria necessària o us podria ajudar? Seleccioneu totes les que 

corresponguin. 

□ Diplomatura en turisme 

□ Recepcionista 

□ Administració i direcció d’empreses 

□ Informàtica 

□ Animació turística 

□ Monitor i/o director de lleure 

□ Cuiners i cambrers 

□ Relacions públiques 

□ Comunicació i Marketing 
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□ Llicenciat en Història, Història de l'Art o Belles Arts 

□ Formació en llengües estrangeres. Si us plau, ens podria dir quines?____________________________ 

□ Altres. Si us plau, en podria dir quins altres 

estudis?__________________________________________ 

 

BLOC IV: PERFIL DEL VISITANT 

 

27. Quin tipus de client rebeu al vostre establiment turístic? (Triar 3 i ordenar de l’1 al 3 tenint en compte 

que l’1 es el més important i el 3 el menys ). 

□ Individual 

□ Família (amb fills) 

□ Parelles (sense fills) 

□ Grup d’amics 

 

28. Valoreu la procedència dels vostres clients. (Triar 3 i ordenar de l’1 al 3 tenint en compte que l’1 es el 

més important i el 3 el menys ). 

Catalunya _______________ 

Resta d'Espanya ------------------- 

Estranger : 

□ Regne Unit 

□ França 

□ Alemanya 

□ Bèlgica 

 

29. Coneixeu quin és el mitjà de transport mitjançant el qual solen arribar els vostres clients? (Triar 3 i 

ordenar de l’1 al 3 tenint en compte que l’1 es el més important i el 3 el menys ). 

□ A peu 

□ Autobús de línia regular 

□ Autocar 

□ Bicicleta 

 

30. Quin és el motiu principal pel qual els vostres clients vénen aquí? (Triar 3 i ordenar de l’1 al 3 tenint en 

compte que l’1 es el més important i el 3 el menys). 

□ Fires i festes 

□ Fer esport 

□ Conèixer l’entorn 
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□ Vacances 

□ Gastronomia 

□ Escolar 

□ 3a edat 

□ 2ª residència 

□ Altres (especificar) : 

□ Motocicleta 

□ Cotxe 

□ Altres: Podria indicar quins ? --------------------------------------------- 

□ NS/NC 

□ Viatges de negocis, estudis o de treball 

□ Visita a familiars i amics 

□ Salut i descans 

□ Escapades de cap de setmana 

□ Altres: ___________________________________ 

 

31. En general, el tipus de clients que rebeu han estat al vostre establiment...(Triar 1 sola resposta) 

□ 1 vegada/ clients de pas 

□ 2 vegades/ clients repetitius 

□ 3 vegades/ clients fidels 

□ Més de 3 vegades 

□ NS/NC 

 

32.Quina és la durada de les estades dels clients al vostre establiment? (Aquesta pregunta els restaurants 

no cal. Triar 3 i ordenar de l’1 al 3 tenint en compte que l’1 es el mes valorat i el 3 el menys) 

□ 1 dia 

□ Cap de setmana i ponts 

□ de 3 a 7 dies 

□ de 8 a 15 dies 

□ de 16 a 21 dies 

□ + de 21 dies 
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33. A través de quin mitjà els vostres clients han reservat l’establiment? (Ordenar de l’1 al 3 tenint en 

compte que l’1 es el mes utilitzat i el 3 el menys) 

□ Individualment 

□ Agències de viatges 

□ A través d'associacions o empreses 

□ A través de la pàgina web de l'establiment 

□ A través d'altres pàgines web 

□ Sense reserva prèvia 

□ Altres. Ens podria indicar quins? : ________________________________________________________ 

 

BLOC V: PROMOCIÓ I DIFUSIÓ/CONSORCI 

 

34. Realitzeu / teniu algun tipus de publicitat específica? Seleccionar totes les que corresponguin. 

□ Tríptic propi 

□ Pàgina web propia 

□ Inclusió a altres pàgines web del sector 

□ Anuncis en mitjans de comunicació (ràdio, premsa...) 

□ Participació individual a fires 

□ Catàleg i/o tríptics de promoció del Consorci del Moianès 

□ Participació a fires organitzades pel Consorci del Moianès 

□ Campanyes específiques de promoció individuals 

□ No em publicito 

□ Altres. Si us plau, ens podria indicar quins?_________________________________________ 

 

35. Sabeu a través de quin mitjà el client sol conèixer el vostre establiment? (Triar 3 i ordenar de l’1 al 3 

tenint en compte que l’1 es el més valorat i el 3 el menys) 

□ A través de familiars i amics (Boca orella) 

□ Internet 

□ Premsa i revistes 

□ Fires 

□ AAVV ( Agències de viatges) 

□ Oficina de turisme i punts d’informació turística 

□ Tríptics de promoció de la zona 
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□ Estades o visites anteriors 

□ Altres. Si us plau, ens podria indicar quin mitjà?____________________________ 

□ NS/NC 

 

36. Quin tipus d’activitats o informació us solen demanar els vostres clients? 

____________________________________________________________________________________

__________ 

 

37. Coneixeu els punts d’informació turística i Oficina de Turisme del Moianès? 

□ Sí 

□ No ( passar a la pregunta 40) 

 

38. Envieu els client a aquest punts d’informació? 

□ Sí 

□ No 

 

39. Com valoreu aquest punts d’informació? ( de 0 a 5, entenent que 0 és la mínima puntuació i el 5 la 

màxima) : _______________ 

 

40. Noteu un augment de clients quan a la zona s’organitzen fires i activitats? (FMTiLL, festes majors, 

fires locals...) 

□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 

 

41. Què opineu de les accions de promoció i difusió turística que ofereix el Consorci del Moianès? 

(Expositors, campanya tasta’m (restaurants), agenda activitats, catàlegs...) 

□ M’agraden molt 

□ M’agraden bastant 

□ Ni m’agraden ni em desagraden 

□ No m’agraden gaire 

□ No m’agraden gens 

□ No les conec 

 

41A. Observacions ( si volen destacar alguna de les accions o fer un comentari més concret) : 

____________________________________________________________________________________

__________ 
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42. Coneixeu altres serveis que li ofereix el Consorci? (formació específica, orientació, conferències...) 

□ Sí 

□ No (passar a la pregunta 44) 

 

43. Feu ús d’aquests serveis? 

□ Sí 

□ No 

 

43A. En el cas que en feu ús, Podríeu indicar algun dels serveis del Consorci que heu utilitzat? 

□ Informació i tramitació de subvencions 

□ Assessorament a empreses 

□ Cursos de formació 

□ Borsa d’habitatge / Ajudes d’habitatge / Tràmit de cèdules d’habitabilitat 

□ Borsa de treball / Assessorament per a la inserció laboral 

□ Informació i atenció ciutadana 

□ Suport en la realització d’estudis i projectes / Consultes de dades socioeconòmiques del territori 

(Observatori) 

□ Informació i suport en termes de turisme i promoció turística: Fires, gastronomia, folletons.... 

□ Oficina d’informació i assessorament a l’immigrant 

□ Temes relacionats amb la participació ciutadana: Gent gran, joventut, teixit associatiu, dona... 

 

44. Formeu part de l’Associació de Serveis Turístics del Moianès? 

□ Sí 

□ No 

□ NS/NC 

 

45. Al vostre parer, quins són els aspectes turístics més valorats del Moianès? (pregunta oberta) 

____________________________________________________________________________________

__________ 

 

46. I els menys valorats ? (pregunta oberta) 

____________________________________________________________________________________

__________ 
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47. Suggeriu, si us plau, accions i productes que creieu que es podrien organitzar a nivell global del 

Moianès per tal de potenciar el turisme i el territori. (pregunta oberta) 

____________________________________________________________________________________

__________ 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració !!! 
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Pallars Jussà – TURISME GARROTXA 

 

Què és Turisme Garrotxa? 

 

Turisme Garrotxa (l'Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic) és una associació 

privada sense afany de lucre que té com a objectiu principal impulsar i promoure un model 

de desenvolupament turístic sostenible, de qualitat i respectuós amb el medi ambient, tot 

seguint els criteris i les directrius de les estratègies de la Carta Europea de Turisme 

Sostenible. 

 

 

Què fa Turisme Garrotxa? 

 

Treballa a dos nivells: 

- A nivell intern (socis i empreses adherides): informació, orientació, assessorament, 

formació, promoció de l’oferta turística, disseny de productes turístics i suport a la 

comercialització. 

- A nivell extern: informació i promoció turística, com és col·laboració en famtrips, 

presstrips, atenció de grups de coneixement del territori, assistència a workshops, 

fires, etc. 

 

 

Qui són els membres de Turisme Garrotxa? 

 

Els socis són: 

- tots dels ajuntaments de la Garrotxa 

- el Consell Comarcal de la Garrotxa 

- el Consorci de l’Alta Garrotxa 

- el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 

- l'Agrupació de Cases de Colònies de la Garrotxa 

- l'Associació de Turisme Rural de la Garrotxa 

- l'Associació d’Activitats Turístiques de la Garrotxa 

- l'Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 

- l'Associació de Càmpings de la Garrotxa 

- l'Associació d’Allotjaments Rurals de la Garrotxa 

- l'Associació de Turisme i Comerç de la Vall d'en Bas 

- l'Associació Catalana d'Empreses de Senderisme 

- l'Associació d’Entitats d’Educació Ambiental (Verd Volcànic) 

- el Centre per a la Sostenibilitat Territorial 
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De quina manera s’incorporen les empreses turístiques? 

 

Hi trobem dues categories per la participació del sector privat: 

 

1. SERVEIS TURÍSTICS: Totes les empreses turístiques amb seu a la Garrotxa que formin 

part d’alguna de les associacions membres de Turisme Garrotxa esdevenen, de facto, 

i si no manifesten el seu desig contrari, “Serveis Turístics”. 

 

2. SERVEIS TURÍSTICS ADHERITS: Les empreses turístiques que ja són Serveis Turístics, i 

que necessiten més promoció, sempre i quan la seva activitat no contradigui els 

estatuts de Turisme Garrotxa, i la seva associació formi part de Turisme Garrotxa 

poden sol·licitar ser “Serveis Turístics Adherits”.  

Aquest és el grup d’empreses que rep tots els serveis de Turisme Garrotxa. 

 

 

Membres privats adherits l’any 2011 

 

Amb data 31 desembre de 2011, Turisme Garrotxa compta amb un total de 128 membres 

privats adherits. El nombre d’empreses adherides augmenta any rere any, com mostren les 

xifres del 2010 (125 empreses adherides) i la mitjana dels anys anteriors, d’entre 105 i 110 

empreses. 

 

 

Òrgans de govern i organigrama de l’organització 

 

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació. Els membres de l'Associació, reunits 

en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són 

competència de l'Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea 

General. 

La Junta de Govern, elegida per l’Assemblea, té per missió abordar els aspectes més 

relacionats amb el dia a dia de l’associació, prenent les decisions i els acords convenients.  

 

Cada quatre anys, coincidint amb l’any d’eleccions municipals (quan es renoven els 

consistoris locals i, en conseqüència, canvien molts dels representants a l’Assemblea de 

Turisme Garrotxa), es renova també la composició de la Junta de Govern.  

 

A continuació es mostra l’organigrama de l’associació a partir del 26/10/2011: 
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Informació extreta de la pàgina web de Turisme Garrotxa http://www.turismegarrotxa.com i de la 

Memòria 2011 http://www.turismegarrotxa.com/upload/memories/memoria_2011.pdf  
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Pallars Jussà – Actuacions a favor del senderisme 
al Parc Nacional de CÉVENNES (França) 

 

PARC NACIONAL DE CÉVENNES 

 

Descripció  

 

Les Cévennes són una popular cadena muntanyosa, que esdevé un territori turístic i 

reconegut com a destí de senderisme i de profunda ruralitat, tant en territori francès com a 

l’estranger. Constitueixen la zona de transició entre el Massís Central i la plana de 

Llenguadoc, al sud-est de França, i el Parc es divideix entre les regions de Llenguadoc-

Roussillon i Rhône-Alps. 

 

Són comunes les ofertes turístiques en medi rural i de natura en webs nacionals i 

internacionals. Com que el Parc cobreix pràcticament tot el territori, la cadena i el Parc es 

confonen i es reforcen en termes d'identitat o marca turística. 

 

El parc constitueix un espai rural de muntanya mitjana, amb una altitud que varia entre els 

118 i els 1700 metres, així que molts dels seus paisatges i hàbitats són mosaics de paisatges 

transformats per les interaccions home-natura al llarg de diverses generacions. 

 

Tanmateix, les Cevennes formen part també del Massís Central, una cadena muntanyosa 

molt més extensa que ocupa una gran part del centre-sud de França, amb 10 Parc naturals 

que junts es promouen com el més gran espai protegit d'Europa. Aquests Parcs –agrupats en 

l'associació IPAMAC- desenvolupen un treball intens de cooperació i promoció mútua en 

l'àrea del turisme sostenible, havent guanyat el trofeu de Destinació Responsable Francesa 

el 2008  http://www.parcs-massif-central.com/index_fr.html  

 

El Parc també va ser un dels primers en certificar-se amb la Carta Europea del Turisme 

Sostenible (CETS). http://www.redeuroparc.org/cartaeuropeaturismosostenible.jsp  

 

Activitats vinculades al desenvolupament endogen 

 

El programa de gestió del Parc conté diverses línies prioritàries lligades directament a la 

conservació de la natura i a la promoció del desenvolupament endogen, social i cultural.  

 

 

 



 

2 

Pallars Jussà – Actuacions a favor del senderisme al Parc Nacional de CÉVENNES. Abril 2012 

GUIES TOPOGRÀFIQUES (o TOPOGUIES) 

 

Al Parc Nacional de Cévennes s’ha realitzat un treball conjunt entre el Parc, la mancomunitat 

de municipis i el govern de la regió per elaborar topoguies (mapes i guies adreçades a 

senderistes) de l’entorn del Parc. 

 

Antecedents  

 

L’any 1994 es va constatar que en la majoria dels municipis moltes de les rutes existents 

estaven marcades a l'atzar, tenien característiques molt heterogènies (massa llargues, 

manca de seguretat, d’atractiu...), el manteniment es realitzava de forma aleatòria, no hi 

havia coordinació entre els municipis, sovint no es disposava d’autorització de pas per part 

dels propietaris, etc. 

 

Col·lecció de topoguies “Al voltant del Parc” 

 

A la vista de les mancances existents, es va posar en marxa la col·lecció de topoguies sota el 

nom "Al voltant del Parc", amb els següents objectius: 

- crear un producte turístic de qualitat, amb senders circulars de petit recorregut de 

menys d'un dia; 

- gestionar el territori de manera coordenada, afavorint una millor distribució dels 

fluxos de visitants en els espais protegits i una millor identificació dels itineraris; 

- promoure la valorització turística de Cévennes, dels seus racons més rics i més 

representatius, oferint programes de descoberta a peu per tot tipus de visitants; 

- disposar d’una línia editorial i gràfica comuna per tots els mapes i guies, que doni 

valor a la col·lecció "Al voltant del Parc Nacional de Cévennes"; 

- donar suport al sector turístic (allotjaments, les oficines de turisme...). 

 

Beneficis obtinguts 

 

La col·lecció de topoguies és un producte de qualitat que permet: 

- agrupar els itineraris de diversos àmbits territorials, amb un únic responsable de la 

seva gestió i manteniment; 

- la selecció local de 10 a 15 rutes de petit recorregut, nombre que es correspon a la 

demanda real per conèixer la zona a peu, evitant d’aquesta forma un excés de rutes; 

- utilitzar les rutes ja existents i publicades, evitant la superposició de traçats  i alhora, 

reduint la complexitat de la xarxa; 

- triar les rutes  tenint en compte la protecció de les zones més vulnerables i de les 

activitats existents (ús agrícola, ramader, forestal ....); 
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- comptar amb l’autorització dels propietaris; 

- sol·licitar els drets d’edició a l’Institut Cartogràfic per utilitzar els mapes  a 1/100.000 

i 1/25.000; 

- etc. 

 

Altres problemes que han aparegut 

 

Actualment, han sortit problemes pel que fa al manteniment de tota la xarxa que es va posar 

en marxa. Alguns municipis feien la feina que els pertocava, però altres no.  

Per solucionar-ho, es tornarà a contactar amb els municipis, es farà una avaluació de l’estat 

dels camins, i es treballarà per reduir el nombre d’itineraris, assegurant el compromís ferm 

per part dels municipis, en el seu seguiment i manteniment.   
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Pallars Jussà – Operadors i productes d’ecoturisme i 

birdwatching 

 

• OPERADORS D’ECOTURISME I BIRDWATCHING 

Agencia País Web 

Dr. Koch Reisen Alemanya www.dr-koch-reisen.de  

Nabu-Reisen Alemanya www.nabu-reisen.de  

Viajes Responsables Espanya www.viajesresponsables.com  

Audouin Birding Tours Espanya www.audouinbirding.net  

Birding in Spain Espanya www.birdinginspain.com  

Meander Reizen Holanda www.meanderreizen.nl  

SNP Natuurreizen Holanda www.snp.nl  

Birding Breaks Holanda www.birdingbreaks.nl  

Exodus Regne Unit www.exodus.co.uk  

The Travelling Naturalist Regne Unit www.naturalist.co.uk  

Wildwings Regne Unit www.wildwings.co.uk  

Earthwatch Regne Unit www.earthwatch.org/europe  

Naturetrek Regne Unit www.naturetrek.co.uk  

Frontier Holidays Regne Unit www.frontierholidays.net  

Gourmet Birds Regne Unit www.gourmetbirds.co.uk  

 

I aquí hi trobareu exemples de fitxes-resum de tres productes : 

• AUDOUIN BIRDING TOURS – un agent anglès amb base a les Terres de l’Ebre 

www.audouinbirding.net/index.php?id=ebrotopyreneesjune  
  

• CATALAN BIRD TOURS – un altre guia anglès, amb seu a Sitges 

www.catalanbirdtours.com/spain%20birding%20migration.html  
  

• NATURETREK  - una agència anglesa especialitzada. 

www.naturetrek.co.uk/website/tour.aspx?id=91  
 

 

• ECOTURISME A CATALUNYA. Guia per a descobrir i conservar la natura 

En aquesta publicació elaborada pel CADS (Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible) 

es fa una introducció a què és l’ecoturisme i llista un seguit d’activitats d’ecoturisme que es 

poden realitzar a Catalunya.  

http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/altrespublicacions/2010/

ecoturisme_a_catalunya_juliol2010.pdf  
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Pallars Jussà – Fitxes d’operadors espanyols per Casa 

Leonardo 

 

 

- A Tu Aire  

- Agrotravel 

- Atlas Natura 

- Bonviure 

- Catalonia Adventure 

- Gente Viajera 

- Giroguies 

- Grupo Natura 

- Haciendo Huella 

- Rutas Pangea 

- S-Cape 

- Senderos y Pueblos 

- Tierra de Fuego 

- Viajes Akali 

- Viajes Responsables 

 

 

 



FITXA AGÈNCIA

A TU AIRE

273

c/ Montera, 34, 6º planta, oficina 6

28013  Madrid

Espanya

915232602

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

915231236

 606 41 09 17

info@atuaire.es

www.atuaire.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Gastronomia

Observacions

Seu: Madrid.
 
Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes.
 
Productes: Senderisme, trekking i excursions d'un dia. Destinació catalana: Cap de
Creus, Boí Taüll, Aigüestortes i Vall d'Aran. A Espanya: Andalusia, Cantàbria, Camí de
Santiago, etcètera. A la resta d'Europa: França, Portugal, Països Nòrdics, Regne Unit.
També productes de llarga distància com a Amèrica Central.
 
No editen newsletter.
 
Nombre de fulletons: 1 en pdf i també es pot sol·licitar.
 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Linkedin.
 
Paraules clau:
senderismo,marcha nórdica,nordic
walking,Eslovenia,Escocia,slovenia,bretaña,madeira,francia,la
palma,gerona,edimburg,glasgow,cabo de
creus,portugal,taburiente,highland,guimaraes,coimbra,porto,oporto,braga,lagos,lisboa,sin
tra,alentejo,algarve,batalha,islandia,india
 
Font: pròpia.



FITXA AGÈNCIA

Turismo Responsable by Agrotravel

1014

 

Espanya

945 251 516

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

677 658 595

www.turismoresponsable.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Ecoturisme

Birdwatching

Observacions

Productes: viatges amb nens, caps de setmana, viatges a mida, de nuvis, per grups,
voluntariat.
 
Destins a tot el món. A Espanya: Pais Basc, Catalunya, Galícia.
 
Molts productes de cap de setmana.
 
Promouen principis de turisme responsable i sostenible.
 
Xarxes socials: facebook, Twitter, Youtube.
 
Contacte per Skype.
 
Paraules clau: no indica.



FITXA AGÈNCIA

ATLAS NATURA

247

17534 Ribes de Freser

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

610.32.08.67

info@atlasnatura.es

www.atlasnatura.es/cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme actiu

Senderisme

Trekking/muntanyisme

Observacions

Origen: 1999.
 
Productes: Turisme actiu i senderisme. Empresa de guies. Destinacions arreu d'Espanya
i a l'estranger. A Catalunya diverses rutes transpirinenques, les quals passen per
l'Empordà/Costa Brava. També promou Sierra de Guara, Sierra de Grazalema, Mallorca,
Maestrazgo i Marroc.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Incorpora
mapa. Informació detallada de les rutes.
 
Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web. 
 
No editen newsletter.
 
Agència de Viatges: Bellmar SL
Punts forts a destacar: Activitats proposades per la pròpia empresa i organització d'altres
activitats per a grups.
 
Font: pròpia.



FITXA AGÈNCIA

BON VIURE

248

 Barcelona

Barcelona

Espanya

938230527

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

626 887 243 

bonviure@bonviure.com 

www.bonviure.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Neu

Observacions

Origen: 1992.
 
Seu: Barcelona.
 
Productes: Senderisme i trekking. A Catalunya: Camí dels Bons Homes. Altres
destinacions: França, Itàlia, Portugal, etc.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. 
 
Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Editen newsletter.
 
Estructura: 7 persones.
 
Paraules clau: no indica.
 
Xarxes socials: No hi són presents.
 
Punts forts a destacar: Viatges en grup per a totes les edats i tots els nivells.
 
Paraules clau:
viatges,senderisme,treking,caminar,viajar,senderisme amb els cinc sentits,senderismo,
montaña, muntanya, naturalesa, viajes de senderismo, viatge de senderisme, excursions
a peu, bonviure, canarias, alpes, perú, alps.
 
Font: pròpia.



FITXA AGÈNCIA

CATALONIA ADVENTURES

942

 

 

Espanya

938904514

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

687 409 635 

info@cataloniaadventures.com  

www.cataloniaadventures.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Esports aventura

Observacions

No indica l'adreça.
 
Productes: Senderisme, paquets multiaventura, descens de barrancs, cursos, vies
ferrades, etc. Destinacions principalment catalanes (Baix Penedès i Montserrat) i
aragoneses (Sierra de Guara).
 
Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes. Pàgina
disponible en català i castellà.
 
No edita butlletí electrònic.
 
Fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web. 
 
Estructura de l'empresa: 3 components i 6 col·laboradors.
 
Font: pròpia.



FITXA AGÈNCIA

GENTE VIAJERA

940

Santa Alicia, 19 

28053 Madrid

Espanya

914780111

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

914785835

info@genteviajera.com 

www.genteviajera.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Caiac/ canoa

Turisme actiu

Btt

Turisme eqüestre

Submarinisme

Vela

Nàutica

Natura

Birdwatching

Contactes
Juan José

Observacions

Seu: Madrid.
 
Productes: Senderisme, trekking, canoa, submarinisme, agroturisme, gastronomia,
enoturisme, rutes a cavall, viatges amb nens, cultura, cursos d'animació, trobades de
solters, etc. Destinacions: Pirineu català principalment i Espanya.
 
Comercialització: La web incorpora pestanyes per accedir a la informació que es desitgi. 
 
Instal·lacions a Catalunya: Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i Delta de l'Ebre.
També a Espanya: Camí de Santiago, Sierra de Aracena, las Alpujarras, etc.
 
No edita butlletí electrònic.
 
Fulletons: no en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Paraules clau:
actividades, alojamiento, descenso cañones, escuelas baile, gente que baila, gente
viajera, genteviajera, senderismo, montaña, multiaventura, noches baile, parques
naturales, piraguas, pirineos, rafting, rutas a caballo, senderismo, separados, singles,
solteros, trekking, turismo, vacaciones, viajar, viajes, actividades, actividades con niños,
alojamiento con niños, gente viajera, genteviajera, hotel con niños, multiaventura,
multiaventura con niños, papás con niños, papás con peques, piraguas, pirineos, rafting,
rutas a caballo, senderismo, senderismo con niños, turismo con hijos, turismo con niños,
vacaciones, vacaciones con niños, viajar con hijos, viajar con niños, viajes con niños,
viajes en familia, etc.
 
Font: pròpia i Alt Empordà.



FITXA AGÈNCIA

GIROGUIES

252

c/Ample, 126 baixos

17200 Palafrugell

Girona

Espanya

972303886

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

972305081

636 49 08 30

info@giroguies.com

www.giroguies.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Altres 

Neu

Observacions

Origen: 1999.
 
Seu: Palafrugell.
 
Productes: Senderisme i expedicions. A Catalunya: Ripollès, Baix Empordà, etc.També a
Mallorca i a Canàries..Fa expedicions al Kilimanjaro, a Kenia, al Marroc, entre d'altres. 
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Incorpora
mapa. Pàgina disponible en català, castellà, anglès i alemany.
 
Nombre de fulletons: No en fan ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Estructura: 7 components.
 
No editen newsletter.
 
Xarxes socials: 
www.facebook.com/pages/Giroguies
http://giroguies-senderisme.blogspot.com
 
Punts forts a destacar: Senderisme a partir dels 50. Vitges guiats per individuals i per a
grups.
 
Paraules clau:
trekking, excursionismo, senderismo, expediciones, expedicions, expeditions, 
excursionisme, senderisme, randonee, travel, viajes, voyages, cursos, medicina,
medicine, trek, treks, tresc, trescar, montañismo, muntanyisme, Nepal, Kenya, Kenia,
India, Peru, Perú, Pirineos, Pyrenees, Pirineus, pirineus, pirineos, pyrenees, España,
españa, Espagne, espagne, Spain, spain, Garrotxa, garrotxa,, turismo, turisme, aventura,
excursions, excursiones, giroguias, giroguies, online, Giroguias, Giroguies, giroguia,
guias, guies, Cataluña, cataluña, Catalunya, catalunya, cataluna, Catalonia, catalonia,
muntanya, trekkingonline, hiking, trailhiking, montaña, muntanya, mountain, mountains,
montagne, montagnes, Catalonia, Cataluna, Espana, espana, Empordà, Ampurdán,
Costa Brava, Randonée, guías, guide, guides, Girona, mountain medicine, Pirineus,
Randonée, guías, guide, guides, Pyrenees, Spain, Espana, España, Catalunya,
Catalonia, Cataluna, Mountain, Pirineos, Girona, Gerona, trekking, walking.
 



FITXA AGÈNCIA

GRUPO NATURA

915

Avda. Valencia, 14-16, 3º, 1ª

08750  Molins de Rei

Barcelona

Espanya

936801600

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

936800944

naturabcn@grupo-natura.com 

www.grupo-natura.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme actiu

Ecoturisme

Birdwatching

Wellness

Nàutica

Observacions

Origen: 1987. 
 
Seu: Molins de Rei (Barcelona).
 
Productes: Turisme actiu, ecoturisme, enoturisme, turisme fluvial i nàutic, ornitologia,
wellnes, spa, esquí, talassoteràpia, hotels amb encant, etc. Destinacions a totes les
comunitats autònomes d'Espanya, Portugal i França. A Catalunya: Empordà, Garrotxa,
Banyoles, Aigüestortes, etc.
 
Comercialització: La web incorpora pestanyes per accedir a la informació a consultar. No
hi ha molta informació i no funciona gaire bé, algunes pestanyes no contenen informació.
Pàgina web disponible en català, castellà i anglès.
 
Fulletons: edita 13 catàlegs en pdf.
 
No edita newsletter.
 
Xarxes socials: No hi són presents
 
Estructura: Empresa majorista-minorista, de caràcter independent. Aquesta empresa és
fruit de la fusió de 3 cadenes hoteleres independents i un tour operador. Hotels amb
denominació d'origen. Treballen amb qualitat.
 
Font: Manual del Mundo "Travelview".
 
Paraules clau: grupos, eventos, turismo, turismo gastronomico, turismo aventura, turismo
bienestar, turismo ski, ski, esqui, balnearios, spa, pistas de esqui, teleoperador español.



FITXA AGÈNCIA

HACIENDO HUELLA

241

C/ José Abascal 24

Esquina a la Calle Virtudes

28003  Madrid 

Espanya

915930441

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

viajes@haciendohuella.com

www.haciendohuella.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Natura

Turisme rural

Cultura

Esports aventura

Observacions

Origen: 1990. 
 
Seu: Madrid.
 
Productes: Turisme de natura (senderisme i muntanyisme), aventura, creuers,
ecoturisme, turisme rural, creuers fluvials, etc. Destinacions arreu d'Espanya: Andalusia,
la Rioja, etc. A Catalunya 1 producte al Montseny-Montserrat. Rutes per Europa a
França, Itàlia, Anglaterra, Bèlgica, etc. També fan la volta al món.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Incorpora
mapa.
 
Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf. Tota la informació és a la web.
 
No editen newsletter.
 
Principis de turisme responsable.
 
Punts forts a destacar: Excursions cada cap de setmana durant tot l'any i viatges de
natura en família (avis, fills i néts).
 
Paraules clau:
programa mensual,senderismo,trekking,excursionismo,montañismo,ecoturismo,turismo
activo,turismo de
naturaleza,agencia,agencias,viaje,viajes,excursion,excursiones,caminar,caminos,españa
,madrid,puente,puentes,fin de semana,fines de
semana,sendero,senderos,turismo,vacaciones,casa rural,casas
rurales,agroturismo,aventura,encanto,paseos,rutas,paisajes,paradores,viajes
culturales,viajes de naturaleza,cañada real,topoguía,haciendohuella.es.
 
Font: pròpia.



FITXA AGÈNCIA

Hike & Bike

996

C/Pidelaserra, 9

08397 Pineda de Mar

Barcelona

Espanya

0034 937625576

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

0034 639377584

info@hikeandbike.cat

www.hikeandbike.cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Cicloturisme

Btt

Natura

Caiac/ canoa

Observacions

Persona de contacte: Vanessa Mudarra (vanessa@hikeandbike.cat)
 
Estructura: petita. Formada per 2 persones: Vanessa i Wouter.
 
Punts forts que destaquen: treballen en Parcs Naturals i ofereixen programes que
combinen l'activitat principal amb la gastronomia.
 
Ofereixen viatges fets a mida.
 
Pàgina web en castellà, anglés i neerlandés.
 
Paraules clau: hike, bike, Turismo Ecológico, bici, btt, senderismo, marcha nordica,
nordic walking, hiking, bike, catalonia, spain, costa brava, montnegre, barcelona,
maresme.



FITXA AGÈNCIA

RUTAS PANGEA

924

Paseo Yeserías nº 15, Cantonada c/Arganda

28005 Madrid

Espanya

915172839

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

680 49 21 59

pangea@rutaspangea.com

www.rutaspangea.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cicloturisme

Senderisme

Btt

Altres 

Esports aventura

Cultura

Observacions

Origen: 1993.
 
Seu: Madrid.
 
Productes: cicloturisme, senderisme, esports d'aventura, cultura, vies verdes, formació,
outdoor training, viatges per a empreses, etc. Rutes per arreu d'Espanya, sobre tot a
Andalusia. A Catalunya comercialitza la Ruta dels Càtars. També promociona rutes en
BTT per països europeus, com Alemanya i Portugal
 
Comercialització: web molt complerta en informació, menú amb autoselecció de
productes, encara que n'ofereixen més dels que hi ha exposats en el menú principal.
 
No edita fulletó, tota la informació és a la web.
 
Ofereix servei de consultoria turística i curosos de formació. També lloguer de bicicletes.
 
No edita news-letter.
 
Estructura: Societat Limitada.
 
Paraules clau:
formación en turismo rural, turismo activo, educación ambiental, alquiler de bicicletas,
consultoría turística, viajes, rutas, bicicleta, senderismo, españa, madrid.
 
Font: Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre de Desarrollo Sostenible.



FITXA AGÈNCIA

S-CAPE

901

Plaza del Castañeu

33554 Arenas de Cabrales 

Asturias

Espanya

985846455

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

985846365

info@s-cape.es

www.s-cape.eu

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Gastronomia

Enoturisme

Contactes
Barbra Fogarty

Observacions

Seu: Astúries.
 
Estructura: Té una altra oficina a Itàlia.
 
Productes: Senderisme, cicloturisme, viatges gastronòmics, viatges en cotxe i viatges en
família.
Destinacions: Espanya, Itàlia, Marroc, etc. Diverses rutes per Catalunya: Penedès,
Montsant, Costa Brava, .... 
 
Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes. Web disponible
en anglès, català, castellà i suec.
 
Edita e-news.
 
Fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació i reserves és on-line o per
telèfon.
 
Xarxes socials:
http://www.facebook.com/group.php?gid=61475286700&ref=nf
 
Font: Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre de Desarrollo Sostenible.
 
Paraules clau: Cycling holidays, Walking holidays, Biking vacation, Croatia, France,
Spain, Italy, Sardinia, Sicily, Austria, Belgium, Holland, Portugal, Greece, Majorca,
Germany, family, couple, tour operators, Mallorca, Istria, Europe,.



FITXA AGÈNCIA

SENDEROS Y PUEBLOS

967

Calle de la Sierra 8

40590 Siguero

Segovia

Espanya

+34 618 219 449

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@senderosypueblos.com

www.senderosypueblos.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Altres 

Cicloturisme

Senderisme

Contactes
Javier Bartolomé

Observacions

Viatges a peu, en bicicleta, en burro, en vespa, ... Actuen per a clients espanyols sota
aquesta marca i a  més per a clients internacionals, de receptiu a Espanya, Away from
the crowds  www.awayfromthecrowds.com
 
 
Destinacions:  Espanya: Segovia, Via de la Plata, Cabo de Gata i Camí de Santiago;
França i Escòcia.
 
 
 
Font: Ponent al Congrés Cycle & Walking 2010
 
Paraules clau: Vacaciones,en,Bicicleta,Personas,Sanas,Vida,Activa.



FITXA AGÈNCIA

TIERRA DE FUEGO

975

Trav. Conde Duque, 3

28015  Madrid

Madrid

Espanya

915 215 240

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

915 425 124

infotierradefuego@gmail.com

www.tierradefuego.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Neu

Trekking/muntanyisme

Observacions

Les activitats són dissenyades i gestionades per Senderos y Patrimonio, S.L., empresa
reconeguda per la comunitat de Madrid amb el C.I.C.MA 2402
 
Tenen acords amb diferents agències majoristes com són: Politours, Paradores, Ibero
Cruceros, Angalia, Catai, Royal Vacaciones, Amassador Tours, Turavia, Iberojet,
Cóndor, entre d'altres.
 
Origen: 1980
 
Seu: Madrid
 
Productes: Senderisme a diferents parts d'Espanya com Huelva, Ourense i Mallorca. A
Catalunya hi té una ruta a la província de Girona, concretament pels volcans de la
Garrotxa.
 
Comercialització: La web incorpora un menú pel qual s'accedeix als diferents nivells de
rutes que es desitja consultar. De la mateixa manera, n'hi ha un per l'autoselecció de
productes. Es caracteritza per la varietat de productes que ofereix a cada època de l'any.
 
No editen e-news.
 
Fulletons: 1 en PDf.
 
Paraules clau:
senderismo Madrid, senderismo, madrid, excursiones a pie, excursiones, montaña,
montañismo, agencia de montañismo, tierra, tierra de fuego, rutas, sierra de madrid,
sierra, sierra de guadarrama, sierra de gredos.
 
Font: pròpia.



FITXA AGÈNCIA

VIAJES AKALI

941

C/ Meléndez Valdés, 17

 Madrid

Espanya

914484158

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

91 448 42 58

joseluisbarragan@viajesakali.com 

www.viajesakali.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme actiu

Senderisme

Trekking/muntanyisme

Estades lingüístiques

Observacions

Seu: Madrid.
 
Productes: Neu, costa, aventura, trekking, senderisme, etc. Destinacions nacionals i de
llarga distància. Senderisme a Catalunya: Esterri d'Àneu.
 
Comercialització: Incorpora un menú per accedir a la informació del tema que es desitgi.
 
Fulletons: 7 fulletons en pdf/on-line. Un d'ells és de Muntanya i Aventura. Dins el
programa d'aquest fulletó hi trobem algun producte de senderisme a Esterri d'Àneu.
 
No edita news-letter.
 
Estructura: Majorista-minorista.
 
Paraules clau:
viajes de ski en andorra francia.
 
Font: pròpia i Alt Empordà.



FITXA AGÈNCIA

VIAJES RESPONSABLES

912

Indústria, 54

07314 Palma de Mallorca

Espanya

971713391 

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@viajesresponsables.com 

www.viajesresponsables.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Ecoturisme

Turisme actiu

Senderisme

Cicloturisme

Cultura

Observacions

Seu: Palma de Mallorca.
 
L'agència on estan ubicats es diu "Viatges Polux".
 
Empresa dedicada al turisme responsable i sostenible, tal i com indica el seu nom. Un
dels components de l'empresa és el president de l'associació de Turisme Just, en total
són 4 treballadors.Dedica gran part de la web a fer referència en la importància que té la
sostenibilitat en el turisme. Alhora són solidaris. 
 
Productes: Ecoturisme, desscoberta, viatges culturals, viatges a mida, turisme solidari,
turisme indígena, turisme rural, turisme actiu i sol i platja. Trobem també que hi ha algun
producte de senderisme dins d'alguns programes anomenats anteriorment. A Catalunya
la ruta pel Pirineu català hi apareix 3 vegades. També per Espanya: Balears, Aragó,
Canàries, etc. Destinacions europees i de llarga distància.
 
Paraules clau: Viajes Responsables, Turismo Sostenible, Viajes Alternativos, Ecoturismo.
 
Comercialització: Web ben estructurada, amb molta informació i amb autoselecció de
productes. Disponible en català i castellà.
 
No fan fulletó ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
No editen newsletter.
 
Paraules clau:
Viajes Responsables, Turismo Sostenible, Viajes Alternativos, Ecoturismo.
 
Font: pròpia.



 

1 
Pallars Jussà – Jornada “Esports de natura a Europa”, Estrasburg, 25 maig 2012 

Pallars Jussà – Jornada “Esports de natura a Europa”, 
Estrasburg, 25 maig 2012 

Jornada “Esports de natura a Europa” 
Lloc i data:  25 de maig 2012. Estrasburg  

Organitza:  Pôle Ressources National Sports de Nature 

  www.sportsdenature.gouv.fr        
  www.nature-sports.eu                     
  www.cdesi-sportsdenature.fr 

 

RESUM: 

Esport i turisme com instruments de desenvolupament territorial en els objectius de la Europa 

2020. 

La jornada ha permès a la DG REGIO de la Comissió Europea plantejar la política francesa de 

desenvolupament ordenat dels esports de natura, que en molts aspectes coincideix amb el 

model de desenvolupament de territori i integrat que vol recolzar la CE.   

S’han presentat programes europeus als que es podria recórrer per finançar els projectes 

vinculats a esports a la natura (infraestructures, funcionament, ocupació, formació, animació 

territorial, ...). Les experiències presentades en els diferents tallers han permès identificar 

quins són els factors determinants d’un projecte perquè sigui elegible en el marc del 

finançament europeu i quins punts clau ha de tenir en compte el responsable del projecte. 

Es poden trobar algunes de les ponències a 

http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=154&cat=10 

 

 

 

Ponències comunes (extracte) 

• G. D. Kennel. President del Conseil Général du Bas-Rhin 

Fa la presentació de la regió i les actuacions que s’hi fan. A tenir en compte un 

esdeveniment la segona setmana de desembre sobre esports de natura i espais naturals. 

Explica que és el primer Departament en vies ciclables, tenen 1.000 kms. balisats, moltes 

rutes transfrontereres. 

A la zona de Vosges du Nord, hi ha una “carta d’escalada” per protegir les espècies. 

Importància així mateix de les làmines d’aigua on es pot practicar tot tipus d’activitats 

nàutiques. 
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• Silvia Pietropaolo – de la Direcció General REGIO de la CE 

LA POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO DE LA COMISIÓN EUROPEA – EL EJEMPLO 

DEL PROYECTO RURBAN 

 

L’objectiu EUROPA 2020 aposta per un creixement “inclusiu, sostenible, intel·ligent”. 

La presentació gira entorn de la importància de la dimensió territorial dels projectes durant el 

període 2014-2020 en 3 eixos: 

• Focalització sobre resultats 

• Maximització de l’impacte dels fons europeus 

• Enfocament territorial reforçat i integrat 

Es permetrà i de fet, es potenciarà la possibilitat de combinar fons diferents que es concentrin 

en determinats objectius (prioritats temàtiques) � ITI (Inversió territorial integrada) 

Es comenta el MARC ESTRATÈGIC COMÚ: un reglament amb disposicions comuns per 

programes com FEDER, FEADER, FSE, Fons de Cohesió i FEAMP. Veure esborrany a 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1

_es.pdf 

 

 

Una altra de les propostes per aquest període és que el desenvolupament local estigui regit 

pels actors locals, seguint una mica la metodologia dels LEADER. 

Explica el programa RURBAN  per reforçar els lligams entre zones urbanes i rurals, a través 

d’accions com la millora de l’accessibilitat en el transport. Es tracta de millorar la cohesió 

europea estimulant la formació de partenariats rurals-urbans. 

Finalment, explica el programa ERASMUS per a càrrecs electes 

http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.cfm per millorar la seva 

formació i les possibilitats de fomentar el treball en xarxa. (veure resum a l’annex) 
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• Maxime LEBLANC. Think tank “Esport i ciutadania”. www.sportetcitoyennete.org  

 

El futur marc financer plurianual europeu hauria de permetre a l’esport tenir el seu propi 

programa.  En el 2012 s’estan fent accions preparatòries per identificar i avaluar xarxes i bones 

pràctiques esportives, entorn de diferents temàtiques.  Alguns programes que ja poden 

integrar projectes vinculats a l’esport són: 

 

- Joventut en acció 

- Europa per als ciutadans 

- PROGRESS 

- LIFE+ , principalment en els de Informació i Comunicació 

- FEDER (en els 3 objectius de Convergència, Competitivitat regional i cooperació territorial) 

- FSE.  

Ens va donar una carpeta amb informació diversa, l’últim número de la revista científica que 

editen, etc. Entre els esportistes implicats, hi referencien l’Àlex Corretja. 

 

• Gérard Peltre. President de Ruralité Environnement Développement  

www.ruraleurope.org  , amb seu a Bèlgica, coordina una taula rodona amb  

o Etienne Wolf. Vicepresident del Consell General del Bas-Rhin 

o Sophie Auconie. Diputada europea, vicepresidenta de l’integrup Sport del 

Parlament europeu.  És electa de la regió del Loira  

o Silvia Pietropaolo. 

o Camille Thomé. Associació de departaments i regions ciclables de França 

o Michel Schlier. Parc Natural regional dels Vosges du Nord. 

o Jean Roos. Director de la base nàutica de Huningue 

 

 

A tenir en compte el coneixement del Sr. Peltre i les seves intervencions, molt valuoses. La 

plana web de ruraleurope també està en espanyol i per exemple s’informa d’una conferència a 

Castelló el maig del 2012 sota el títol: Hacia la cohesión de los territorios rurales. 

 

Entre d’altres insta a redactar una “Carta europea de desenvolupament de esports de natura” i 

a les federacions esportives, a plantejar objectius per posar-los a disposició dels actors dels 

territoris. Demana la màxima difusió de les actuacions que es facin i actuar a escala 

transnacional. 

 

També molt interessant les intervencions del Director del Parc des Vosges du Nord, única regió 

francesa associada a Best of Wandern. 

 

S. Pietropaolo opina que els esports de natura poden contribuir a reforçar les polítiques de 

cohesió. Posa com exemple de “creixement intel·ligent” les vies ciclables, que alhora de ser 

una infraestructura turística permeten millor la mobilitat entre territoris.  També afavoreixen 
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un creixement “inclusiu” per afavorir la integració. Per tant es poden beneficiar de programes 

com el FEDER o el FSE. 

 

S. Auconie comenta que la pràctica esportiva itinerant (en bicicleta, senderisme, ...) genera 

ingressos a diferents nivells. En el Canal du Midi s’estima la despesa dels visitants en 65 

euros/dia.  Els territoris però s’han d’organitzar per donar serveis als ciclistes. Exemple Accueil 

Vélo, a la regió del Loira amb una carta de qualitat a la qual s’adhereixen els establiments 

http://www.cycling-loire.com/cycling-useful-information/cycling-brochures/accueil-velo-2011-

part-2 

 

M. Schlier parla de les activitats de la regió dels Vosges du Nord en favor del senderisme, la 

seva integració en Best of Wandern i la consideració de la natura com el “capital” més 

important.  Entre els problemes més importants, hi ha el manteniment de camins, en què 

ajuden voluntaris i associacions.   Una proposta que es planteja és que les empreses dediquin 

el 1% de la xifra de vendes a augmentar aquest “capital” col·lectiu que és la natura, per 

tasques de millores i manteniment de camins.  Seria un argument promocional de cares als 

usuaris. 

També s’ha de reconèixer públicament la tasca dels voluntaris. 

Per que un projecte tingui èxit, hi han d’estar integrades les associacions, els voluntaris i els 

residents.  Amb aquest esquema de base, els polítics poden tirar endavant el projecte. 

 

S. Auconie fa referència al projecte de “La Loire à Velo” que ja compta amb 15 anys de 

funcionament i s’estén per 600 kms.   S’ha de tenir en compte que els residents se l’han 

apropiat i s’estima en un 80% la utilització de les vies per la població que viu aels voltants. 

 

Es parla de la complexitat de presentar projectes europeus. De vegades no arriben a bona fi 

perquè no estan pensats de forma suficientment global.  Si parlem de mobilitat a través de 

transport públic, de vegades el problema sorgeix en els últims quilòmetres, els que permeten 

acostar-se fins a l’inici del camí o a l’activitat. 

 

S. Auconie insisteix en què esports i turisme estan en la base dels programes FEDER i que les 

federacions haurien de formar part de projectes territorials. 

 

Unes xifres rellevants: el món rural aporta un 45% del valor afegit de l’economia i el 56% de 

llocs de treball. 

 

Una altra reflexió: per poder comptar amb fons europeus, s’ha de poder comptar amb fons 

nacionals.... i això requereix treball i acció. Es parla que en alguns casos, per muntar un 

projecte es pot tardar cinc anys i es parla de la similitud de que s’està entre una “cursa de 

fons” i una “cursa d’orientació”. Tot i això, un bon projecte sempre acaba trobant 

finançament. 
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TALLERS temàtics -  CONCLUSIONS 

 

Es realitzen tres tallers simultanis, tots ells sota el títol  Dirigir un projecte territorial i integrat  

enfocats des de tres àmbits diferents 

• Esportiu. Liderat per M. Leblanc del Think tank i J. Roos 

• Turístic.  Liderat per G. Peltre de Ruraleurope i M. Levy, de Turisme de la regió del Bas-

Rhin. 

• Esports de natura en un espai natural protegit. Liderat per P. Dérogis (Ecole Nationale de 

voile et des Sports Nautiques) i M. Rausch de Rhin Vivant. 

 

ESPORTIU: 

 

Eixos de desenvolupament Esport com a mitjà o com a objectiu (tot i que són 
complementaris) 
Importància que l’esport estigui present en les polítiques 
europees 
 

Factors determinants dels 
projectes a presentar 

Mida 
Temàtica 
Caràcter innovador 
Acompanyament / formació / informació 
 

Punts de “vigilància”: 
 

Xarxa/partenariats 
Finançament 
Criteris d’elegibilitat 
 

 

TURISTIC: 

 

Eixos de desenvolupament Fer interactuar els diferents sectors: turisme, transport, 
esports, cultura 
Local a global... i global a local 
Negociar el dret a “experimentar” en el territori i també 
d’equivocar-se 
 

Factors determinants dels 
projectes a presentar 

En projectes d’itinerància, són imprescindibles la enginyeria 
i els fons europeus. 
Projectes han de sorgir dels actors locals 
Cultura comuna esport-turisme. Acceptar parlar de turisme 
des d’un punt de vista econòmic. 
Comptar amb un “animador” del projecte que interrelacioni 
amb totes les parts. Identificar el paper dels diferents 
actors, en el projecte. 
Començar per projectes petits, anar avançant en 
complexitat. 
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Punts de “vigilància”: 
 

Anar a buscar fons de finançament a nivell global 
Definir el projecte des d’un punt de vista inversions (FEDER) 
i manteniment (FSE, FEADER, ERASMUS per càrrecs 
electes...). 
Vigilar de no quedar-se només a nivell institucional. 
Introduir accions amb els actors de forma continuada. 
No defallir en cas de que un projecte no sigui acceptat.  
Valorar el nivell d’eficiència. Pros i contres dels fons 
europeus. 
 

 

ESPORTS DE NATURA EN UN ESPAI NATURAL PROTEGIT: 

 

Eixos de desenvolupament Turisme sostenible 
Protecció dels territoris 
Informació / formació 
 

Factors determinants dels 
projectes a presentar 

S’identifiquen segons tipus de projectes: 
 
- INTERREG (Transfronterer, innovadors, que tinguin 

continuïtat, plusvàlua per al territori) 
- LEADER (Innovador, caràcter pilot, governança) 
- LIFE (Innovador, exemplaritat, marc científic, 

transferibilitat.)  
  

Punts de “vigilància”: 
 

- Una persona (o vàries) però que en total comporti com a 
mínim 1 plena dedicació. 

- Arribar a consensuar (partenariat) 
- Necessitat de suport a la tresoreria, 
- Domini dels idiomes dels socis 
- Estructura permanent (després del projecte cal un suport 

polític i econòmic) 
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PRESENTACIÓ DE LA WEB ENOS – de presentació d’experiències de bones pràctiques: 

 

Es tracta d’una base de dades per compartir experiències vinculades a esports de natura, 

donar-les a conèixer i valoritzar-les i assegurar la seva presència permanent. 

 

Entre les funcions, a més de recopilar experiències i poder consultar-les, hi ha la de demanar o 

buscar socis per a projectes determinats. 

 

Actualment hi ha 80 projectes que ja es poden consultar + 50 en procés de revisió. 

 

S’insisteix en què abans del 15 de juny 2012 es presentin experiències a través de la web 

http://www.sportsdenature.gouv.fr/fr/experiences.cfm que podran participar de forma activa 

en la propera reunió Nature & Sports Euro’Meet, d’Octubre de 2013 a Eslovàquia. 

 

Es plantegen 4 àmbits temàtics: 

 

1. Com millorar la gestió dels esports de natura en els espais naturals protegits. 

2. Com afavorir el marc pedagògic per a l’educació dels joves, a través dels esports de 

natura. 

3. Esports de natura i salut. 

4. Com reforçar i estructurar l’oferta d’esports de natura en un territori. 



Estudi per a la consolidació dels productes turístics del Pallars Jussà.  
Document final de les actuacions realitzades. Juliol 2012 - Annexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 4    Selecció de productes turístics d’operadors 
europeus 

 

 

 

  



 

OPERADORS DE TURISME DE NATURA I EXEMPLES DE 38 

PRODUCTES  

 
Estat espanyol – 8 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars/ 
Pirineu 

Bon Viure  
 

Pont de la Puríssima i 
Constitució. El Prepirineu de 
Terra Ferma 
 

Muntanyisme  
 

SI 

Bon Viure  Castanyada al PN Cadí 
Moixeró 
amb tots els colors de la 
tardor 
 

Senderisme  
 

SI 

Grupo Natura  
 

Aguas Tranquilas Esports aventura SI 

Camins  4 Cumbres 4 Leguas Muntanyisme SI 
Club Marco 
Polo  
 
 

Bosque Mágico – Hayedos de 
Ordesa 

Senderisme  
 

SI 

Club Marco 
Polo  

Aventura en Benasque en 
albergue 
 

Esports aventura  
 

SI 

Guiroguies  Un cap de setmana 
d’activitats 
en família 
 

Senderisme  
 

SI 

Guies de 
muntanya de 
l’Alt Pallars 
 

Viure la tardor als parcs 
naturals del Pallars 
 

Senderisme SI 

 

Regne Unit – 11 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Ramblers 
Worldwide 
Holidays 
 

Umbrian Lifestyle. 
Caminant i cuinant en el 
nostre centre de Norcia-Itàlia 
 

Senderisme 
 

No 

Ramblers 
Worldwide 
Holidays 
 

Wild walking in the Pyrenees- 
PN Aigüestortes 
 

Senderisme  
 

SI 

In the saddle Pyrenean Adventure A cavall SI 
Inntravel Pyrenees to Atlantic- País 

Basc 
Senderisme SI 



 

Inntravel Pyrenees to Garrotxa Senderisme SI 
Exodus Active Pyrenees-Spain Family 

Holidays 
Turisme actiu-
multiproducte 

SI 

Exodus Corsican mountains & Villages Senderisme NO 
Explore! On foot in the Pyrenees Senderisme SI 
Explore! Wild about Corsica Multiproducte per 

a nens 
NO 

Naturetrek Catalonia-The Eastern 
Pyrenees 

Senderisme – 
Birdwatching i 
flora 

SI 

Pura Aventura Pyrenees Family Self-Drive 
Adventure Holidays at a 
glance 

Turisme actiu – 
multiproducte 

SI 

 

França – 7 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Allibert 
 

Le Tour des Encantats 
 

Muntanyisme 
 

SI 

Club Aventure Randonnée gourmande en 
terre catalane 

Senderisme + 
gastronomia 

SI 

Terres 
d’Aventure 

Canyon du Verdon – 
Paisatge espectacular 

Senderisme NO 

La Balaguère Belvedères du Val d’Azun Senderisme SI (França) 
La Balaguère Cauterets. Joyau du Parc 

National des Pyrenées 
Senderisme SI (França) 

La Balaguère Apprentis "Eco-Nomades", 
sous le soleil de la Cerdagne 

Senderisme SI (França) 

Pedibus  L’art roman en Aragon et 
Navarre 

Senderisme SI 

 

Holanda  – 4 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Aktiva Tours 
 

Món de flors, ocells i milers 
d’estanys 
 

Senderisme 
 

NO 

Eigen Wijze 
Reizen 

Senderisme al Triglav Senderisme  NO 

De Jong 
Intravakanties 

L’Andorra meravellosa Senderisme SI 

Kriskras Els contrastos de Catalunya  Senderisme SI 
 

  



 

 

Bèlgica – 1 producte 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Hippo Trek 
 

La ruta dels pastors del 
Pirineu 
 

A cavall 
 

SI 

 

Alemanya – 6 productes 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

Gebeco Länder 
Erleben 
 

Ruta entre França i Espanya 
 

Senderisme 
 

SI 

Schulz Aktiv 
Reisen 

Descoberta i plaer al sud de 
França. Caminar, recol�lectar, 
fotografiar, cuinar, gaudir i 
paisatge 

Senderisme SI (França) 

NAToURs Agafa’t-ho amb calma, 
gaudeix mentre camines 

Senderisme NO 

Neckermann Ruta de descoberta del Llac 
de Garda: orquídies 

Senderisme NO 

Pegasus 
Internationale 
Reiterreisen 

De la Costa Brava als Pirineus A cavall SI 

VUELTA Prepirineus. Senderisme pel 
Ripollès 

Senderisme SI 

 

Dinamarca – 1 producte 

Operador Descripció Producte Zona 
Pallars 
/Pirineu 

TOPAS TRAVEL 
 

El cor de Catalunya 
 

Senderisme 
 

SI 

 































































FITXA AGÈNCIA

In the saddle

120

Reaside, Neen Savage,

DY14 8ES Cleobury Mortimer

Shropshire

Regne Unit

0044 1299272997

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

rides@inthesaddle.com

www.inthesaddle.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme eqüestre

Observacions

Origen:   1995
 
Seu: Entorn rural.
 
Productes: turisme equestre.
 
A Espanya, productes a Andalusia i Catalunya (Empordà)
 
Estructura: 9 persones.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes.
 
Col·laboren en projectes solidaris i promocionen principis de turisme sostenible.
 
Edita e-newsletter.
 
Xarxes socials: Facebook i Twitter.
 
Paraules clau: Horse Riding holidays worldwide.

Associacions mediambientals
aito



FITXA RUTA

In the saddle Regne Unit

Pallars

Agència País

Fulletó

348 The Herdsmen's Trail

Aventura als Pirineus

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta CatalunyaDestinació amb guiaTipus viatge

0Nits Possibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament No indicaRègim majoritari 3 o més establimentsItinerància

mitja-baixaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

LIBMoneda1124MAX.

1021

MIN. 884

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
allotjament
paisatge
patrimoni històric

Producte
Turisme eqüestre

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Arribada a Mas Alba
2 El Fluvià
3 Besalú
4 Vall de Llierca
5 Molló i Espinavell
6 Camprodon
7 Sant Joan de les Abadesses
8 Fi del viatge

http://www.inthesaddle.com/RideDetails.aspx?rid=598
 
La informació detallada del dia a dia és a "Itinerary", on es detallen 3 propostes
dia a dia. En aquesta fitxa s'analitza la primera de les opcions que proposen.
Les propostes de rutes diàries estan sotmeses a canvis si les condicions
(meteorològiques, d'allotjament...) així ho requereixen.
Remarquen el patrimoni històric (esglèsies, monestirs) i natural (boscos surers,
paisatge) dels municipis per on passen.
Les altres dues rutes són: "The Bandit Trail" (Ruta d'en Serrallonga) i "Fresh &
Saltwater Trail" (Ruta dels Pirineus al Mediterrani).

Observacions



FITXA RUTA

In the saddle Regne Unit

Pallars

Agència País

Fulletó

351 The Bandit Trail

La Ruta d'en Serralonga

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta CatalunyaDestinació amb guiaTipus viatge

7Nits NOPossibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament Pensió CompletaRègim majoritari 3 o més establimentsItinerància

mitja-altaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

LIBMoneda1124MAX.

1021

MIN. 884

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
paisatge
allotjament
cultura
patrimoni històric

Producte
Turisme eqüestre

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Sant Joan de les Abadesses
2 voltants de St. Joan
3 Collsacabra
4 Tavertet
5 Guilleries-El Far
6 Santa Pau
7 El Riu Fluvià
8 Fi del viatge

http://www.inthesaddle.com/RideDetails.aspx?rid=598
 
Descomptes menors de 28 anys (10%) i participants que no muntin a cavall
(20%).
Explica que segons l'estació de l'any que es faci la ruta es troben diferents
condicions: Primavera (camps verds), Estiu (calor), Tardor (canvi de color dels
arbres) i Hivern (possibilitat de cavalcar amb neu).
Remarca la importància de la ruta i explica qui era en Serrallonga.

Observacions



Pyrenean Adventures   

Setting off from the horse base in the foothills of the Pyrenees the Herdsman's Trail follows centuries old herding trails to high
summer pastures. Along the way the scenery changes from soft rolling ...
more »

Itinerary

The Herdsmen's Trail

The Bandit Trail

Freshwater & Saltwater Trail

++++++++++

The Herdsmen's Trail

The Herdsmen's Trail is a challenging and exciting trail ride from the Mediterranean Costa Brava to the alpine mountain peaks of
the Pyrenees.

Herdsmen still pass along the so called "Camino Real" through the north eastern part of Catalonia. In winter the herds stay in
the mild coastal areas and in summer they make their way up towards the Pyrenees. Round polished, soft, high mountain hills
are a contrast to the wild and bizarre rock formations of the Garrotxa mountains.

You should be an experienced rider fit enough for between around 4 to 7 hours in the saddle each day. The days can be quite
long and on some occasions you may not reach your accommodation until c.8pm. The total distance ridden is about 200
km/125 miles.

Please note that it is necessary to lead your horse on foot on some sections of the trail. Sometimes the ground can be rocky and
uneven and most of the time it will be downhill. On the Herdsmen's Trail you will need to get off and lead your horse each day
(except normally not the first day) for up to 50 minutes at a time.  On the fourth and fifth days there are three different
sections where you get off and lead.

Highlights of the trail include:

* Fantastic views
* Swimming breaks at turquoise natural pools
* Alta Garrotxa mountains
* Mountain pastures of the Pyrenees
* Accommodation in the picturesque mountain village Beget
* Picnic at the border between Spain and France
* Ride through medieval villages

The following is the proposed itinerary but please note that changes are possible due to weather and local conditions. On
occasions the itinerary may run in reverse.

Day 1

You are collected in Barcelona (5pm) or Girona (6.30pm) and transferred to the horse base, Mas Alba. This is a typical Catalan
farmhouse where you stay overnight with views of the surrounding horse meadows and forests. The unique light transforms the
surroundings into a picturesque painting. What a great place to start your exciting horse riding adventure into the Pyrenees
mountains.

Please note that the usual accommodation is at Mas Alba, but on occasion you may stay in a nearby guesthouse

Day 2

After meeting your horses you set off through the foothills of the Pyrenees and follow the river Fluvia in the direction of the
mountains - a route taken by old herdsmen like Juan the Shepherd.

The pretty villages of the Alt Empordan are impressive witnesses of an amazing past. In a glade near the river, the friendly
"Catalan Buffalo" meets you with a glass of Cava and a beautifully set table. After a siesta you can set a fast pace on the soft
loamy paths. When you have finished riding you will be taken to your comfortable accommodation.

Day 3

You ride on to the wild hilly countryside of Garrotxa, passing through the medieval town of Besalu and crossing the romanic
Llierca bridge. This is a long mornings ride.

You may find some sparkling turquoise rock pools suitable for a refreshing swim.

The agile and fit Andalusian horses will carry you safely over the Santa Barbara pass. From the top you have fantastic views of
the bizarre rock formations.

Your destination is a small mountain village where you stay overnight.

Day 4

Today you will have a shorter and more relaxed mornings ride. The Llierca valley with its strong lime rocks lies in front of you.
Only the clattering of the hooves, the splashing of a stream and the calm sounds of the cow bells interrupts the deep quietness
of this secluded area.

You should see spectacular birds of prey, reptiles and butterflies and with a bit of luck maybe even a wild pig or a badger.

Itinerary http://www.inthesaddle.com/Itinerary.aspx?rid=598
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Depending on the weather, you stop for your picnic under a two thousand year old oak tree or where the turquoise water of the
streams invites you for a refreshing dip.

Later, reach the picturesque mountain village of Beget, where you stay the night..

Day 5

Your ride deeper into the Pyrenees on an ancient medieval merchant's path which takes you further into the mountains. Beech,
oak and chestnut forests cover the hills and beyond the forests are the alpine meadows (the endless realm of the herdsmen)
where Buffalo prepares a picnic on the riverside.

The view of the surrounding 9000 feet high mountains is tremendous. You ride through the little mountain village of Mollo with
its romantic church and later arrive at your destination, the mountain village of Espinavell, at the foot of the magnificent
mountain Costa Bona.

Day 6

Its an early start to ascend to the high regions of the Pyrenees. The horses carry you over the immense cattle fields where you
meet cows, sheep, goats and the occasional wild Pyrenean horse. These high regions have an alpine character, with narcissi,
iris, gentian and alpine roses transforming the meadows into carpets of flowers.

When you reach the high plateau of the Costa Bona (7000 feet) you are rewarded with a magnificent view. To the west you can
see the highest peak of Catalonia and to the east the Mediterranean glistens a deep blue.

Enjoy a picnic and siesta and maybe observe a vulture family rising into the sky on the thermals. Then later ride on secluded
paths through this wonderful mountain paradise down to the small town of Camprodon. Today is a long days riding.

Day 7

The horses’ hooves make quite a noise as you ride through a mountain village. You now follow the mountain stream of Ter and
ride through a glowing beech forest before arriving at the endless rolling mountain meadows of the high Pyrenees. Up here you
ride with breathtaking views over the snow capped mountains.

After a delicious picnic you continue along forest tracks that bring you to the edge of the valley. Your final destination of this
unforgettable trail is St. Joan de Abadeses, near another charming mountain village with its Roman bridge and a magnificent
monastery.

Your horses tonight will enjoy a lovely rest in a big meadow, well deserved!

Day 8

After breakfast those who must leave will transfer to Barcelona or Girona.

Some fortunate people will stay on to join the Bandolero Serrallonga trail (Bandit Trail) riding through canyons, table mountains
and volcanoes and home to the horse base.

+++++++

The Bandit Trail

The Bandit Trail is based on the biography of the famous “bandolero” Joan Sala Serrallonga, the Catalonian Robin Hood. In
north-east Spain, the bandit Serrallonga wandered around the mountains of Guilleries and Garrotxa during the 17th Century.
This vast pathless area of woodland offered good hiding places to outlaws. Canyons, table mountains and volcanoes rise up in
this wild landscape. Rivers, lakes and waterfalls provide pleasant refreshment. In the picturesque villages there are still stories
told about the gangs of thieves and the Catalan rebels. Today we find an incredible riding paradise where outlaws once hid. The
Bandit Trail is an extremely diverse horse riding trail through massive canyons, table mountains and volcanoes.

You should be an experienced rider fit enough for between 5 to 7 hours in the saddle each day. The total distance ridden is
about 180km. NB This ride is not suitable if you have a strong fear on heights.

Please note that it is necessary to lead your horse on foot on some sections of the trail. Sometimes the ground can be rocky and
uneven and most of the time it will be downhill. On the Bandit Trail you normally need to get off and lead on three days. Each
stretch is for about 30 minutes, although on day two you have to get off and lead twice.

Highlights of the trail include:

* Accommodation at Jordi’s remote horse farm
* Gallops on ancient bandit trails
* Picnic at the foot of the Table Mountain
* Stay in the village of Tavertet at the edge of the Table Mountain
* Ride through a diverse, fascinating landscape
* Experience sunrise and sunset at the monastery "El Far", at the highest point of the Table Mountain
* Picnic with a view on extinct volcanoes

This trail is different depending on when you go;
- In Spring: the soft green of the deciduous forests
- In Summer: a comfortable climate on the high plateau
- In Autumn: see the spectacular changing colour of the leaves and enjoy an "Indian Summer"
- In Winter: perhaps ride in the snow

The following is the proposed itinerary but please note that changes are possible due to weather and local conditions. On
occasions the itinerary may run in reverse.

Day 1

Transfer from Girona or Barcelona directly to the mountains. Deep in the Spanish Pyrenees, at the foot of the mountain range of

Itinerary http://www.inthesaddle.com/Itinerary.aspx?rid=598
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Cavallera, there is the small mountain village called St. Joan de Abadeses. This is the starting point of the Bandit Trail. Over
dinner you get to know your guide and chat about the week ahead.

Day 2

Meet your horses, saddle up and set off for a long days riding. The trail weaves through a marvellous mountain landscape which
appears rugged or soft depending on the season.
The air is pleasantly aromatic and there is peacefulness with only the sounds of nature. High above on a mountain range a
small Roman church enjoys an incomparably beautiful position and invites you to stop for a picnic. Stay overnight in a little
mountain village in a cosy guesthouse, where Joan serves you the 'best' Paella.

Day 3

Ride to the high plateau of Collsacabra, where the merging of the north and south Mediterranean Sea and high mountains is a
very special sight.
Lush meadows and dense beech forests cover the land. Ferns spread, the forest thickens and seems to be impassable. The
temperatures are pleasantly cool, with springs and calm brooks refreshing you on the way. After a long morings ride you will
stop for lunch in a little restaurant (payable locally) and then continue on your way for a shorter afternoons ride.

In the heart of the valley you find the remote but comfortable riding farm owned by Jordi. Here you can only hear the wind in
the trees, the singing of the cicadas and the splashing of the brook. In the evening perhaps have a "bandit's menu" and a glass
of wine with your hosts, who may be persuaded to tell old Catalonian stories of the desperados. Please note that bathrooms will
be shared at this unique guesthouse.

Day 4

Brilliantly the agile Andalucian horses climb over an overwhelming landscape. In Spring and Summer the deep green beech
forests blink through grey rock mountains and in the 'Indian Summer' days of Autumn the forests shimmer like gold.
Vast cattle meadows give amazing views over valleys and mountains and you stop for a picnic in the open air 'restaurante
Buffalo'.
At a fast trot and canter you approach the abundant table mountains.

The small village of Tavertet is located majestically, like an eagle's nest, on the edge of a table mountain. From here enjoy the
beautiful view looking down at a canyon lake that shines in a deep green hue below you.

Day 5

Today you will ride along the edge of the table mountain, with its breathtaking views to the mountains of Guilleries, home of
the bandit Serrallonga, the Catalonian Robin Hood.

The view from the 'roof top of Catalonia' over the green mountains is unique. Marvel at the evergreen landscape as it contrasts
to the red, brown and silver grey rocks of the table mountains.

At a clearing you rest and feel like the 'Outlaws' from long ago, then you continue your trek through a hidden mountain village.
You will enjoy a picnic lunch somewhere near here.

At the highest point of the table mountain the monastery 'El Far' rises up majestically. It is one of the most beautiful
viewpoints of Catalonia. You stay in the area overnight and wake the next morning to the sun rising up over the sea.

Day 6

Today is a long mornings ride, leaving  the Guilleries behind you and emerging into the land of extinct volcanoes. The landscape
is well cultivated but also has a wilderness about it. The last eruption was some thousand years ago and only the black lava and
some craters remind you of the explosions. Stay overnight in the mediaeval village of Santa Pau.

Day 7

Today you will have your final long mornings ride. Trot and canter along the brook "Ser" and leave the area of Garrotxa. The
brook leads into the river "Fluvia" which leads in turn to the Costa Brava. Oaks and pines are the dominant trees here and
under their pleasant shade you enjoy a bandit's picnic. After your siesta you and your horses will be transferred back to the
horse farm, you can then enjoy your last farewell dinner together.

Day 8

After breakfast transfer to Barcelona or Girona or stay for another riding trail.

+++++++

Fresh & Saltwater Trail

The Fresh & Saltwater Trail is a challenging trail alongside crystal clear streams of the Pyrenees and lakes to the Mediterranean
Sea. A highlight of the trail is that there is an opportunity to swim every day and sometimes with your horses.

You should be an experienced rider fit enough for between 4 to 7 hours in the saddle each day. The total distance ridden is
about 200km.

Please note that it is necessary to lead your horse on foot on some sections of the trail. Sometimes the ground can be rocky and
uneven and most of the time it will be downhill. On the Fresh & Saltwater Trail you normally need to get off and lead on three
days. Each stretch is for about 40 minutes, although on day three you get off and lead twice.

You ride across the very easternmost part of Spain, from the high peaks of the Pyrenees to the green hilly foothills, through
medieval towns and onto the beaches of the Mediterranean.
 
Highlights of the trail include:

Itinerary http://www.inthesaddle.com/Itinerary.aspx?rid=598
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* Ride through peaceful forests of stone oak and cork trees
* Some faster riding through the wide lowlands of the river Fluvia
* A unique experience: swimming with the horses
* Breathtaking panoramic views of the Pyrenees
* Exciting swimming at the "Gorga Negra"

The following is the proposed itinerary but please note that changes are possible due to weather and local conditions. On
occasions the itinerary may run in reverse.

Day 1

You are collected in Barcelona (5pm) or Girona (6.30pm) and transferred to your accommodation. Usually you stay at La Palma,
a country hotel with a large pool situated beautifully at the riverside. However on occasion you may stay at an alternative
guesthouse of a similar standard. Dinner and overnight.

Day 2

You are transferred in the morning to the horse riding farm Mas Alba to meet the horses. From Mas Alba you ride through deep
stone oak and pine forests on secluded paths.

Unexpectedly, you find your first picnic next to the river Fluvia. In the afternoon you will follow the river and enjoy some
leisurley canters.

Day 3

Setting off from your accommodation, you ride through the foot hills of the Pyrenees. Here you enter deep into a mixed forest
providing shade. At a mountain stream you discover a big pool, where you have a picnic and a chance for a first swim.

Afterwards your Spanish horse climbs safely and diligently over a pass with a fantastic panoramic view of the high peaks of the
Pyrenees. Stay overnight close to a beautiful mountain village near the River Muga.

Day 4

Deeper and deeper you ride into the nature reserve of Garrotxa. You stop in front of some impressive looking lime rocks.
Later descend to the most beautiful natural pool in the foothills of the Pyrenees. Enjoy a swim in the turquoise and crystal clear
river water and then a picnic.

On the high paths there are beautiful views of the Mediterranean Sea. Here you will need to dismount and lead your horse into
a new vegetation zone of chestnut and cork oak forests.

In the middle of the Pyrenees you stay overnight in the pretty wooden houses of Can Roquet, (or at an alternative
accommodation nearby).

Day 5

Today the aim is to swim in the lake. Ride through a cork oak forest which gives out a silver, shimmering light. The sandy
ground invites you to pick up a fast canter and soon you reach the lake. It's a dream come true - you can go for a swim with
the horses!

After a picnic and a siesta you ride around the lake until you come to your comfortable accommodation. Only the sounds of the
crickets and the splashing of the stream interrupt the peace of the forest.

Day 6

An early start and long mornings ride ahead. Set off through a soft hilly landscape of forests and meadows. The sweet smelling
pine forest and the reddish soil might remind you of Arizona.

In front of you the plateau of the Alt Emporda opens. It is a faster ride to the Albera Mountains nature reserve where you find
the "Gorga negra", a dark pool with lovely cool water. Enjoy a swim and a picnic.

Afterwards ride through countryside with large round stones, which resembles Africa, and arrive at the village Espolla, where
you stay overnight.

Day 7

Ancient olive trees and vineyards dominate the countryside this morning as you approach the coastal mountains of Rodas. The
light in this wild and fascinating countryside is amazing.

Enjoy superb views towards the Pyrenean peaks and onto the deep blue of the Mediterranean.

The Andalucian horses manage the mountains easily and in the afternoon, descend to the picturesque fishermen's bay. You
have now reached salt water and may have a swim in the sea.

Day 8

After breakfast transfer to Barcelona or Girona or stay for another riding trail.

Itinerary http://www.inthesaddle.com/Itinerary.aspx?rid=598
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FITXA RUTA

LA BALAGUÈRE França

R

Agència País

Fulletó

309 De la Sierra de Gredos à Madrid

De la Sierra de Gredos a Madrid

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta Altres EspanyaDestinació amb guiaTipus viatge

7Nits NOPossibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament No indicaRègim majoritari 3 o més establimentsItinerància

mitjaDificultat

mitja muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

EURMoneda0MAX.

0

MIN. 0

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
paisatge
allotjament

Producte
Senderisme

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Llegada a Hoyos de Espino
2 Navarredonda de Gredos
3 La Mira
4 Lago Laguna Grande
5 Circo de Gredos-Monasterio Escorial
6 Madrid
7 Museos Prado y Reina Sofia
8 Fin del viaje

http://www.labalaguere.com/voyage,sierra_gredos_madrid_par_pedriza_musee
_prado.html
Rutas de entre 4 y 7 horas con desniveles hasta 900 metros.
Inicio y fin del programa en Hendaya, desde donde se viaja en
autocar/furgoneta
Transporte de equipaje incluido.
Noche del dia 4 en un refugio.
Salidas a partir de 6 personas.
Fechas de salida y precios todavía no publicados

Observacions







 
 
 
FP3CEDA 

1/14 

 
 

Fiche Technique Eté 2011 
 
 
 

APPRENTIS « ECO-NOMADES » 
 

Sous le soleil de Cerdagne 
 
 
 

Randonnée en étoile et itinérante 
4 nuits sous tentes-yourtes confortables et 2 nuits sous tente en bivouac 

 
n accompagnateur-archéologue passionnant pour découvrir les 

Pyrénées de la pré-histoire à nos jours, de manière ludique, où 

l’écologie tient sa place au quotidien. 

Jordi a préféré la beauté et la richesse de la montagne à la froideur des 

laboratoires, pour partager son savoir sur l’Homme, la Nature et le patrimoine. 

Passionnant pour tous, il ouvrira les portes du passé, mais aussi celles du futur, 

de manière ludique et didactique, au cours de randonnées douces et superbes, où 

l’on se sent vraiment en vacances ! 

Une découverte très originale de la nature, que l’on apprend à respecter au 

quotidien -éco-gîte oblige- alliée à un concept de « nomadisme », puisque nous 

partirons pour 2 mini-randonnées itinérantes découvrir la magie des nuits en 

montagne ! 

U 
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LES POINTS CLÉS DU SÉJOUR 
 
La durée : 
7 jours, 6 nuits, 6 jours de randonnée douce et baignades. 
 
Le niveau : 
3 à 4 heures de marche facile par jour, sur sentier, avec des dénivelés moyens de 
400m. Accessible à des enfants à partir de 8 ans. Toutes les randonnées se font au 
départ de l’hébergement (avec des boucles de 2 jours lorsqu’il y a bivouac en 
montagne). 
 
Le portage : 
Vous ne porterez que vos affaires personnelles de la journée et le pique-nique de 
midi. Pour les 2 bivouacs, il faudra porter un duvet pour la nuit. 
Les ânes : ils seront là pour transporter quelques affaires et le matériel de 
bivouac, et pour être les complices de vos enfants ; néanmoins il ne pourront pas 
porter les enfants car seront déjà chargés. L’accompagnateur a la responsabilité 
des ânes, mais chacun est sollicité pour les brosser, les mener à la bride ou les 
câliner.  
 
L'hébergement : 
Vous passerez 4 nuits (non consécutives) au sein de la propriété d’un éco-gîte 
remarquable (ancienne ferme rénovée avec beaucoup de cachet) utilisant les 
énergies renouvelables, juste au-dessus du petit village de Planes. Vous aurez 
libre accès à la piscine du gîte, ainsi qu’aux douches et sanitaires. Les 4 nuits se 
feront à côté des bâtiments du gîte, en lisière de forêt près d’un petit ruisseau (où 
les enfants pourront jouer…), sous tentes forme géode en toile solide et 
imperméable) de 4 places, spacieuses, avec plancher bois et futon, ainsi qu’une 
malle individuelle pour ranger vos affaires. 
Les dîners, savoureux, seront pris au grand air sur table et banc en bois à côté des 
tentes, éventuellement sous abri si la météo n’est pas favorable. 
 
Au cours de la semaine, il y aura 2 nuits en montagne (J2&J5). 
Le J2, le bivouac (sous tentes dôme classiques de 2-3 places avec matelas de 
bivouac) sera installé à proximité d’un petit étang dans un joli cadre. 
Le J5, le bivouac sera installé de la même manière dans un joli cadre, à proximité 
cette fois-ci d’un refuge non gardé. 
Lors de ces 2 bivouacs, les plats seront réchauffés ou à préparer ; il faudra 
participer aux tâches (repas et vaisselle). 
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LES POINTS CLÉS DU SÉJOUR 
 
 
Une nourriture saine et savoureuse : tout au long du séjour, vous profiterez de 

repas bio et/ou du terroir, tous issus de producteurs locaux. Les repas sont 

savoureux et contribuent à parfaire des vacances déjà exceptionnelles ! 
L’encadrement : 
Il est assuré par Jordi Mach, accompagnateur en montagne diplômé spécialiste de 
la région, archéologue passionnant spécialisé dans l'éveil à la nature et au 
patrimoine auprès des enfants et des adolescents, tout aussi passionnant pour les 
adultes. 
 
Nombre de participants : 
Départ garanti à partir de 7 personnes. 
Groupe limité à 16 personnes environ. 
 
Le rendez-vous : 
Le dimanche à 13H00 en gare de Mont Louis la Cabanasse (66). 
 
La dispersion : 
Dispersion le samedi après le petit déjeuner. 
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EN GUISE DE PRÉSENTATION 
 
La Catalogne :  

En Pays Catalan, ces hautes terres ensoleillées et dominées par la masse 
imposante du Canigou font s’unir le Capcir, la Cerdagne et le Haut Conflent. De 
cette région émane une subtile harmonie entre l'homme et son environnement. 
Qu’il s’agisse de religion, de défense ou de savoir-faire, le patrimoine présente de 
nombreux particularismes. 

Au Moyen Âge, les royaumes, de France et d’Aragon, se sont disputés le 
Roussillon et la Cerdagne. Puis les pays catalans furent séparés entre les 
royaumes d’Aragon et de Majorque. Ce fut enfin la lutte entre la France et 
l’Espagne, conclue par le traité des Pyrénées en 1659.   
 

À travers le temps, ce territoire a vu se construire maintes fortifications pour 
protéger ses habitants. Il nous reste de ces diverses luttes de nombreux vestiges 
comme les châteaux moyenâgeux d’Evol, de la Bastide d’Olette, de Puyvalador, 
de Nyer, de Prats-Balaguer, les restes de fortifications de villages à Jujols, à Llar, 
mais aussi les fortifications médiévales de Villefranche-de-Conflent.  
Au 17ème siècle, l’illustre Vauban marqua de ses ouvrages le pays par un 
système défensif exemplaire : la citadelle de Mont-Louis. 
Les villages de pierres et d'ardoises s'intègrent au paysage comme à Evol, Planès, 
Rieutort.   
Les églises romanes abritent des trésors d'art baroque. Citons Formiguères, Réal, 
Jujols, Llar, Serdinya, Prats-Balaguer, Sauto, La Llagonne et bien sûr Planès.  
Planès, la toute petite, la magnifique, la curieuse. 
Construite au début du 20ème siècle pour désenclaver les hauts plateaux catalans, 
la ligne ferroviaire du Train Jaune est la fierté et le symbole d’un territoire dont il 
porte les couleurs.  
Sans oublier le four solaire d’Odeillo construit dès 1949 et qui est le premier et le 
plus grand four solaire du monde  
 

Ici, la nature est souveraine et contrastée par les ombres et les lumières, les 
gorges et les plateaux, les forêts et les landes dans une symphonie de couleurs et 
d’odeurs. Elle dicte sa loi à l'Homme et les produits de leur vie commune sont 
visibles partout : terrasses sculptées dans la montagne, orris de bergers ou cortals 
abandonnés, nombreux cami ramader ou chemins de transhumance.  
Le patrimoine culinaire n'est pas en reste : une bonne « ollada » (prononcez 
ouillade), vous connaissez ?  
Et toutes les joies de l'eau sont à l'honneur, de la pêche dans les lacs et rivières 
aux sources d'eaux chaudes de St Thomas-Les-Bains… 
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NOTRE ITINÉRAIRE 
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LE PROGRAMME 
 
Jour 1 :  
À pied de la petite gare de Mont Louis à l'hébergement, par la vallée de la Têt. 
Découverte du train jaune et de ses ouvrages (Pont Gisclard), ainsi que de 
l'histoire de la vallée de la Têt comme voie de passage, de la préhistoire à nos 
jours. Premiers ploufs à la piscine du gîte. Nuit à Planes. 
Temps de marche : 3 heures.  
Dénivelé à la montée de 250 m, dénivelé à la descente de 150 m. 
 
Jour 2 :  
Nous partons pour 2 jours avec nos compagnons les ânes (ou mules), on remonte 
la très jolie vallée de Planès, découverte de la flore des étages subalpins et 
alpins ; veillée contée (contes traditionnels catalans) avec nuit sous tente près 
d'un étang dans un cadre sublime. 
Temps de marche : 4 heures.  
Dénivelé à la montée de 600 m, pas de descente. 
 
Jour 3 :  
Au choix détente au bivouac ou petit tour sur les crêtes voisines pour observer la 
faune et la flore de haute montagne ; retour à l'hébergement de Planès. 
Temps de marche : 2 à 4 heures. 
 Dénivelé à la montée de 0 ou 450 m, dénivelé à la descente de 600 ou 1000 m. 
 
Jour 4 :  
Journée tranquille à Planès, avec une balade pour découvrir les plantes 
comestibles et réaliser un "repas sauvage" le midi. Puis nous apprendrons à faire 
le feu préhistorique : percussion silex/pyrite de fer ou bois frotté. Et toujours 
profiter de la piscine ! Nuit à Planes. 
Temps de marche : 1 à 2 heures de balade tranquille.  
 
Jour 5 :  

Nouveau départ avec les ânes, pour la Vallée de l'Orri avec bivouac en montagne 
à côté du refuge de l'Orri. Découverte des estives et du pastoralisme, rencontre 
avec un vacher ou éleveur. En soirée à côté de la cabane du vacher, dégustation 
de grillades de veau "Rosée des Pyrénées", élevé sous la mère. Nuit au pied de 
beaux sommets dominant les clairières, les bosquets de pin et le torrent. 
Temps de marche : 2 à 4 heures.  
Dénivelé à la montée de 300 m, dénivelé à la descente de 150 m. (davantage pour 
ceux qui auront décidé de faire un petit tour supplémentaire au-dessus du refuge). 
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LE PROGRAMME 
 
Jour 6 :  
Descente –avec les ânes- au joli village de Prats Balaguer et aux bains d’eaux 
chaudes naturelles à St Thomas. Retour à Planès avec le petit train jaune. 
Temps de marche : 3 à 4 heures. Dénivelé à la descente de 750 m. 
 
Jour 7 :  
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
 
 
Nota : La Balaguère se réserve le droit de modifier l’itinéraire ou le programme 

en cas de force majeure ou d’impératifs d’ordre pratiques ou sécuritaires. 
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PRÉPARER SES AFFAIRES 
 
Si vous participez à un séjour où vos bagages sont transportés en véhicule par nos soins sur 
tout ou partie du séjour, vous n’aurez à porter sur votre dos qu'un sac comportant vos affaires 
de la journée et le pique-nique de midi. 
Durant la semaine, nous vous demandons d'avoir un bagage par personne le moins 
volumineux possible, dont le poids ne dépasse pas 10 kg. 
Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de détérioration de tout objet fragile. 
 

Par respect pour les personnes qui transportent vos bagages, pensez que vous êtes en 
montagne, que les abords des hébergements peuvent être malaisés (escaliers, neige ou glace 
en hiver), qu'il faut quelquefois parcourir des centaines de mètres entre le véhicule et 
l’hébergement. De même sur certains séjours en étoile ou semi itinérants qui impliquent 
quelques transferts en bus ou minibus, la place dans ces derniers n’est pas illimitée et les 
allées du bus doivent demeurer « libres ». 
 
Avec un peu d’habitude, votre bagage ne devraient pas dépasser 8-10 kg : 
- Les journées sont bien remplies, donc côté-lecture n’amenez pas une bibliothèque ! 
- Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement... 
- Votre trousse de pharmacie doit être réduite au strict nécessaire (voir liste). Votre 
accompagnateur est équipé d’une trousse de pharmacie avec ce qui est véritablement utile. 
- Trousse de toilette réduite ; pensez petites contenances, échantillons et kits de voyages. 
- Si vous partez pour plusieurs semaines, pensez à mettre dans un deuxième sac les affaires 
dont vous n’aurez pas besoin durant votre randonnée. 
 
De retour chez vous, faites trois tas : ce que vous avez vraiment utilisé, ce que vous avez peu 
utilisé et ce que vous n’avez pas utilisé. Pour la prochaine randonnée, proscrire le troisième 
tas et posez-vous la question de la véritable utilité du deuxième. 
Nul doute que ces bonnes habitudes vous seront utiles pour vos prochaines randonnées. 
 
Vêtements : 
Les principes : 
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les 
situations : 
- Un sous-pull à manches longues (ou courtes en fonction de la saison) en matière respirante 
(fibre creuse). 
- Une veste en fourrure polaire chaude. 
- Une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore tex. 
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie, neige ou 
vent, il suffit de rajouter la veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste 
polaire est un complément indispensable. 
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement, proscrire le coton, préférez la laine, la soie 
et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud. 
Pensez à vous découvrir avant d’avoir trop chaud ; la sueur est l’ennemi du randonneur, 
elle humidifie les vêtements et donne froid lors des pauses. 
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N’OUBLIEZ PAS : 

 
Les vêtements à emporter : (à adapter suivant la saison) 
o 1 chapeau ou casquette et/ou foulard. 
o 1 paire de gants fins 
o 1 bonnet 
o T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches 

longues) en matière respirante. 
o 1 veste en fourrure polaire. 
o 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore tex avec capuche. 
o 1 pantalon de montagne (trekking) déperlant. 
o Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les 

chaussettes spécifiques randonnées. Évitez le coton (ampoules). 
o 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle 

type Vibram. Pensez à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées 
depuis longtemps. 

o Des sous-vêtements. 
o 1 pantalon confortable pour le soir. 
o 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir. 
 
L’Equipement : 
o 1 bagage (voir remarque précédemment) 
o 1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple. 
o 1 sursac à dos. 
o 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu. 
o 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale. 
o 1 paire de bâtons (facultatif) 
o 1 gourde (1,5 litre minimum). 
o 1 thermos si vous emportez thé, café… 
o 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le pique-nique. 
o 1 couteau de poche type Opinel. 
o Couverts + gobelet 
o 1 petite pochette étanche pour mettre argent, carte d’identité, carte vitale et contrat 

d’assistance. 
o Nécessaire de toilette avec serviette. 
o 1 maillot de bain et une serviette qui sèche rapidement (inutile séjour en hôtel sauf si 

baignade envisageable). 
o Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !) 
o Papier toilette + 1 briquet. 
o Crème solaire + écran labial. 
o 1 frontale ou lampe de poche. 
o 1 duvet chaud à 0°C (possibilité de location sur place) 
o 1 couverture de survie 
o Appareil Photo, jumelles (facultatif). 
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Votre Pharmacie 
o Vos médicaments habituels. 
o Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence. 
o Antidiarrhéiques 
o Pastilles contre le mal de gorge. 
o Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large. 
o Steristrip 
o Pince à épiler 
o Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes. 
o Double peau (type Compeed ou SOS ampoules). 
o Stérilium gæel (utile pour se laver/désinfecter les mains 

 

N'oubliez pas votre bonne humeur, ni votre curiosité ! 
 

Confectionnez dès le départ une caisse commune qui servira aux pots, aux achats 
de groupe. 
N’hésitez pas à ramener une spécialité de votre région et à la partager. 
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QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
L'accès :  
- en train : la gare d'accueil est celle de Mont Louis La Cabanasse (66) ; soit prendre 
un train vers Perpignan puis Villefranche de Conflent-Vernet Les Bains, et enfin le 
train jaune jusqu’à Mont Louis. Soit prendre un train vers Latour de Carol puis le train 
jaune jusqu’à Mont Louis. 
Pour de plus amples renseignements concernant les tarifs et les horaires de train, 
téléphoner au 36 35.  
- en avion : les aéroports les plus proches sont Perpignan ou Toulouse-Blagnac. De 
l’aéroport choisi, rejoindre la gare (navettes) puis cf « Accès train ».  
- en voiture : - de Toulouse, prendre la direction de Foix et suivre la N 20 jusqu'à 
Bourg Madame en passant par le tunnel de Puymorens (environ 8 !), puis la N116 
jusqu’à Mont Louis. 
- de Perpignan suivre la N 116 jusqu'à Mont-Louis.  
Vous pourrez laisser votre véhicule sur le parking de l’hébergement, situé à 5 kms de 
la gare. 
 
Si vous désirez arriver la veille ou rester après le séjour :  
Si vous arrivez la veille en train à Latour de Carol : et qu’il n’y a pas de 
correspondance pour Mont Louis, voici 2 adresses près de la gare : 
- à 1,2 kms de la gare : Cal Viatger (gîte d’étape, chambres et table d’hôtes), Enveigt 
(66), tél : 04 68 04 02 71. Mail : cal.viatger@wanadoo.fr Web : www.gite-
cerdagne.com 
- à 2 kms environ de la gare : Auberge Catalane (auberge de charme), Latour de Carol 
(66), tél : 04 68 04 80 66. Mail : contact@auberge-catalane.com Web : www.auberge-
catalane.fr 
 
Si vous arrivez la veille en train à Mont Louis : vous pouvez contacter l’hébergement 
prévu pour le séjour (voir ci-dessous) afin qu’il vous envoie un taxi ou qu’il vienne 
vous chercher à la gare. 
Si vous arrivez en voiture : vous pouvez directement vous rendre à l ‘hébergement. 
L’Orri de Planes, Cases del Mitg à Planes (66). Tél : 04 68 04 29 47. Mail : 
contact@orrideplanes.com Web : http://www.orrideplanes.com/ 
 
Dans tous les cas si vous envisagez de vous rendre directement à l’hébergement prévu 
pour le séjour, vous devez nous en avertir au plus tard 1 semaine avant le départ ; le 
groupe, le bus et votre accompagnateur vous attendraient inutilement à la gare. 
 

Attention, il se peut que pour votre séjour nous ayons dû choisir un autre hébergement 

que celui mentionné ci-dessus ; renseignez-vous auprès de nos bureaux quelques jours 

avant le départ. 
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LES ASSURANCES 
 
Conformément à la réglementation de notre profession, La Balaguère est assurée en Responsabilité Civile 
Professionnelle. Cependant, chaque participant doit être titulaire d'une responsabilité civile individuelle ainsi 
que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des incidents ou accidents pouvant 
survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage. 

Nous vous rappelons qu’une carte de crédit ne couvre en général que l'assistance rapatriement et pas 
l’annulation de votre voyage, et ce, à condition d’avoir utilisé cette carte pour payer l’intégralité du 
voyage.  
 
Nous vous proposons 3 formules d’assurance au choix à souscrire au moment de l'inscription. 
 
Forfait N°1 : assurance annulation simple à 2,5 % 
Cette assurance permet le remboursement des sommes engagées (à l’exclusion des frais d’inscription et du 
coût de l’assurance) en cas d’annulation liée à l’une des causes ci-après : accident grave, maladie ou décès 
de l’assuré, de son conjoint ou de l’accompagnant, ainsi que de certains membres de leur famille. 
 
Forfait N°2 : assurance annulation simple ET assistance/rapatriement à 3 ,7 % 
Cette assurance permet, en plus des garanties décrites dans le forfait N°1, 

- de profiter de prestations d’assistance en cas de maladie ou blessure au cours du voyage ainsi que la 
prise en charge de votre rapatriement à votre domicile si nécessaire. 

- D’être remboursé au prorata temporis (hors frais de transport et avec un délai de carence) en cas 
d’interruption de séjour suite à un accident, au décès d’un proche ou à certains sinistres.  

 
Forfait N°3 : forfait "super multi-risques" : 4,8 % 
Cette assurance propose, en plus des garanties décrites dans les forfaits N°1 et N°2,  

- une garantie annulation plus étendue avec le remboursement des sommes engagées (déduction faite 
d’une franchise) en cas d’annulation pour toute cause justifiée y compris le départ impossible lié 
à un cas de force majeure  

- la prise en charge d’une partie des frais sur place en cas de retour impossible lié à un cas de force 
majeure 

- un dédommagement (plafonné) pour la perte, le vol ou la destruction de bagages 
- le paiement d’une indemnité pour un retard de livraison de bagages de plus de 48H 

 
Vous recevrez avec la confirmation de votre inscription un extrait des conditions générales du contrat choisi. 
Veuillez le lire attentivement pour connaître les exclusions au contrat, les montants des franchises, les 
formalités de déclaration. Emportez ce document avec vous lors de votre voyage. 
La durée de validité de toutes les garanties correspond aux dates de voyage indiquées sur la facture et ne 
s’applique qu’aux prestations vendues. Pour les départs et les retours différés, nous consulter. 
 
Attention : si vous souscrivez uniquement le contrat N° 1 (assurance annulation simple), cela signifie que 
vous possédez votre propre assurance assistance-rapatriement (liée notamment à certaines cartes de crédit). 
Nous vous conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes.  

Dans ce cas, nous vous demandons de nous indiquer lors de votre inscription le nom de votre compagnie et 
votre numéro de contrat. Mais sachez que vous assumerez, de ce fait, la responsabilité des risques encourus, 
notamment peut-être l’avance de certains frais. 

 
Important : Si vous devez utiliser l’assistance en cours de voyage, vous devez impérativement obtenir 
l'accord préalable d'Europe Assistance avant de prendre toute initiative ou d'engager toute dépense en 
téléphonant au :  33 1 41 85 85 85 et en rappelant le n° de contrat .  58 662 860. 
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ATR 
 

La Balaguère est membre fondateur d’ATR 
 « Agir pour un Tourisme Responsable ».   

 
La certification « Vers un Tourisme Responsable » nous a été décernée en 

septembre 2009 par l’AFNOR certification.  
 
À partir de valeurs communes basées sur le respect, la solidarité et la qualité, 
ATR a pour objectif d’harmoniser les pratiques professionnelles de ses membres. 
 
La certification impose de respecter des critères exigeants : 

- promouvoir un tourisme qualitatif pour une découverte authentique et un 
développement durable des régions d’accueil; 

- veiller au respect de la législation du pays en matière de tourisme et de 
sous-traitance; 

- veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement 
réparties entre les acteurs de nos voyages et assurent une juste rémunération 
des services ; 

- respecter et vous sensibiliser aux usages et différences culturelles des 
régions d’accueil; 

- respecter l’environnement et le patrimoine culturel et naturel; 
- vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre 

voyage. 
 
Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment à la 
charte éthique du voyageur qui se trouve dans votre dossier voyage et qui vous 
accompagnera dans cette démarche. 

 
Plus d’informations sur la certification ATR sur  

http://www.tourisme-responsable.org/ 
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SI VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS 
 
Cartographie : 
- Carte au 1/50000ème. IGN n° 8 « Cerdagne-Capcir». Editions Randonnées 
pyrénéennes. 
 
Bibliographie : 
- « La Cerdagne et ses frontières » de F.Mancebo. Ed. le Trabucaire. 
- « Le Guide illustré de l’écologie » de Bernard Fichesser. Ed. De La 

Martinière. 
- « La vie de La Montagne» de Bernard Fichesser. Ed. De La Martinière. 
- « Comment chier dans les bois » de Kathleen Meyer. Ed. Broché. 
 
Adresses utiles : 
- Sites internet :    

- http://www.pyrenees-cerdagne.com 
- http://www.cerdagne-capcir.com 

 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au 05 62 97 46 46 

 
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01 

 
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com 

 
- ou encore, écrivez nous à : 

La Balaguère 
Route du Val d’Azun, BP3 

F 65403 Arrens-Marsous cedex 
 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, 

faites appeler le 05 62 97 46 46. Nous transmettrons les coordonnées pour 
vous joindre ou contacterons votre accompagnateur. 
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0032 52369408
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Província

País

Telèfon

info@hippotrek.com

www.hippotrek.be

Fax
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e-mail

www

Productes
Turisme eqüestre

Observacions

Origen:1999.
 
Seu: Knokke-Heist.
 
Productes: Turisme equestre.
 
Destinacions: Diverses sortides per Catalunya (Empordà i Pirineus) i  a Andalusia.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. La web està
disponible en holandès, francès i anglès.
 
Nombre de fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Associats a Wild Water Diving Holidays i 360º Xplore (Special Internet Tourism).
 
Editen newsletter.
 
Presència a Facebook. 
 
Paraules clau: no indica.



FITXA RUTA

HIPPO TREK Bèlgica

Pallars

Agència País

Fulletó

350 Pyreneeën-Herders trail

La ruta dels pastors del Pirineu

Ruta

Descripció

EspanyaPais ruta CatalunyaDestinació amb guiaTipus viatge

7Nits NOPossibilitat allargar adultsClient

Hotel categoria mitjanaAllotjament Pensió CompletaRègim majoritari 3 o més establimentsItinerància

mitja-baixaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
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Juliol
Agost
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Desembre

EURMoneda1310MAX.
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MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
paisatge
patrimoni històric
cultura
allotjament

Producte
Turisme eqüestre

Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Arribada a Mas Alba
2 El riu Fluvià
3 Besalú
4 Vall de Llierca-Beget
5 Espinavell
6 Camprodon
7 Sant Joan de les Abadesses
8 Fi del viatge

http://www.hippotrek.be/template/com-destinations/destination/21/69/148/Ruiter
reis-naar-de-hoge-toppen-van-de-Spaanse-Pyreneeen-Herderstrail-
 
Descomptes per joves de menys de 28 anys (10%) i per participants que no
munten a cavall (20%).
Importància a l'allotjament: anomenen els propietaris dels hotels on es dorm.
Remarquen el paisatge dels pastors: els prats, les muntanyes...

Observacions
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Uw e-mail (nieuwsbrief)  Verzend

Bestemmingen | Foto's | Pers | Nieuws | Contact | Who is who

Thema's

 Trektochten te paard
Botswana
Brazilië
Bulgarije
Chili
Costa Rica
Frankrijk
IJsland
Jordanië
Kenia
Marokko
Mexico
Polen
Roemenië
Spanje - Andalusie
Spanje - Catalonië
Tunesië
Turkije
Zambia

 Stertochten te paard

 Expedities te paard

 Comfortabele
accommodatie

 Cultuur en paardrijden

 Paardrijden bij Belgen
in het buitenland

 Leren paardrijden in
het buitenland

Zoek op land

© 

In de kijker

Paardrijden in het land van
Mentaga, Marokko

Paardrijdvakantie in de Monts
de Blond, Frankrijk

Te paard door de Karpaten in
Roemenië

 Contacteer ons

Doorzoek de website  GO

6 Bezoeker(s) online

Omschrijving Dag per dag Data & Prijzen Praktisch Meer info

Dag per dag beschrijving van deze ruiterreis

8-daagse / 7nachten / 6 dagen te paard  "Pyreneeën-Herders trail"
Trekking

Grandiose bergtrail van de mediterrane Costa Brava tot de toppen van de Pyreneeën.

Ook nog vandaag de dag trekken de veeherders op het zogenaamde Camino Real door het
noordoostelijk deel van Catalonië. In de winter zijn de kuddes te vinden in de milde kustgebieden en
in de zomer trekken ze de Pyreneeën in. Rondgeslepen, zachte bergheuvels staan in sterk contrast
tot de wilde en bizarre rotsformaties. Mediterraan akkerland, dichte bossen en de alpenweiden van
het hooggebergte bepalen het landschap. De afwisselende bergtrail door het rustige en afgelegen
land van de herders is voor veeleisende en sportieve ruiters een uitdagende belevenis.

Dag 1: Catalonië
Aankomst op de luchthaven van Barcelona of Girona en transfer naar onze thuisbasis Mas Alba; een
typische oude Catalaanse boerderij. Overnachting met uitzicht op de bossen en de weilanden van de
paarden. De unieke lichtinval geeft de omgeving een schilderachtige uitstraling. Wat een geweldige
plaats om een vakantie als deze te beginnen...

Dag 2: Camino Real
Via het herderspad van de herder Juan gaan we door het heuvellandschap van de voor-pyreneeën
en volgen de rivier Fluvia in de richting van de bergen.
De schattige dorpjes van de Alt Empurdan zijn indrukwekkende getuigen van een grandioos
verleden. Op een open plek begroet ons de aardige Catalaan Buffalo met een glas Cava en een
rijkelijk gedekte tafel. Na de siesta rijden we in een vlot tempo over leemwegen naar ons
gemoedelijk verblijf Can Felicia.
Terwijl Marta en Victor het avondmaal bereiden, genieten wij een verkoelend drankje aan de rand
van het zwembad.

Dag 3: Garrotxa - Besalu
Door het middeleeuwse stadje Besalu en over de romaanse brug Llierca bereiken we het wilde
berglandschap Garrotxa. We gaan zwemmen in het turkoois blauwe waterbekken van de Llierca en
genieten van een heerlijke picknick.
Daarna klimmen onze Andalusiers over de pas van Santa Barbara. Eenmaal boven genieten we van
het fanstatische uitzicht op de bizarre rotsformaties van de Garrotxa.
Ons doel is de kleine herberg van Montse en Xavi. Vanaf het terras kunnen we onze vierbeners zien
grazen. 's Avonds krijgen we de specialiteit van het huis-Spaanse tortilla!

Dag 4: Het rotsgebergte Garrotxa
Voor ons ligt het dal van Llierca met zijn machtige kalkrotsen. Alleen het kletteren van de hoeven, het
ruizen van een beekje of het geluid van de koebellen onderbreken de rust van dit afgelegen gebied.
Onderweg zien we roofvogels, reptielen en vlinders. Met een beetje geluk zien we ook wildzwijnen
of een das.
Twee duizend jaar oude eiken geven ons schaduw tijdens de picknick. Het turkooise blauwe
waterbekken nodigt uit tot verkoeling.
's Middags bereiken we het bergdorpje Beget, waar we overnachten. Onze paarden vinden hun
overvloedig avondmaal op een groene bergweide.

Dag 5: Het rijk der herders
Steeds dieper gaan we in de Pyreneeën. Een oeroude handelsroute uit de middeleeuwen voert ons
over de grens naar Frankrijk.
We verlaten het voorgebergte van de Pyreneeën. Hier zijn de bergen bedekt met beuken, eiken- en
kastanje bossen. Boven de boomgrens bereiken we de bergweides, het oneindige rijk van de
herders. Het uitzicht op de omliggende "drieduizenders" in grandioos.
Over de bloemen en gentiaanweides naderen we ons doel van vandaag, het bergdorp Espinavell
aan de voet van de machtige berg Costa Bona.

 Dag 6: Hooggebergte Pyreneeen
Vandaag staan we vroeg op, want we hebben een flinke klim voor ons.
Over de immense weides klimmen onze paarden naar de top. Onderweg zien we gelukkige koeien,
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schapen en berggeiten. Hier en daar zien we ook verwilderde Pyreneeën-paarden.
We bevinden ons in het hooggebergte van de Pyreneeën met haar alpine karakter. De bergweides
lijken op een bloementapijt door narcissen, lelies, gentiaan en alpenrozen.
Op 2000 meter bereiken we de hoogvlakte van de Costa Bona, een oneindige steppe van gras en
steen. Het panorama is grandioos.   In het westen zien we de hoogste berge van Catalonië en in het
oosten het lichtgevende blauw van de Middellandse zee.
Hier houden we een siesta en kijken hoe een familie gieren naar de hemel cirkelt. Over een lange
bergkam rijden we naar eenzame paden die ons naar een lager gelegen bergstadje brengt,
Camprodon. Tijdens de avondwandeling kan je in de verleiding komen nog een afzakker te genieten
in de een of andere bar...

Dag 7: Glooiende bergweilanden
Met de echo van de klepperende paardenhoeven in onze oren, rijden we door het plaatsje
Camprodon netzoals de herder Bayaso met zijn koeien.
We volgen de bergstroom de Ter en gaan door het oplichtende beukenbos voordat we de eindeloos
glooiende weilanden van de hoge Pyreneeën bereiken. Hierboven rijden we met een adembenemend
uitzicht op de met sneeuw bedekte bergtoppen. Na een heerlijke picknick brengen de mooie
bergpaden ons naar de rand van de vallei.
Onze eindbestemming van deze onvergetelijke trail is St. Joan de Abadeses, alweer een charmant
bergdorpje met een romaanse brug en een prachtig klooster.

Dag 8: Hasta la vista amigos
Na het ontbijt nemen we afscheid. Transfer naar Girona of Barcelona of verlenging met de
bandietentrail door de tafelbergen en vulkanen.

Let op: De trail kan afhankelijk van tijdstip en/of weersomstandigheden in beide richtingen gereden
worden. Evtl. afwijkingen van het programma zijn onder voorbehoud.
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Observacions

Origen:  1974
      
Productes: Agència especialitzade en rutes a cavall a tot el món.
 
A Espanya: Andalusia, Extremadura, Castella, Catalunya, Galícia, Navarra, Múrcia,
Pirineus, Mallorca, Menorca i Tenerife.
 
Estructura petita: 8 persones.
 
Comercialització: catàleg en CD que s'obté previ registre a la web.
 
Tenen pàgina a Facebook.
 
Incorporen ofertes d'últim minut.
 
Edita e-newsletter.
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352 Grandioser Trail von der mediterranen Costa Brava zu den alpinen
Gipfeln der Pyrenäen

De la Costa Brava als Pirineus
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Hotel categoria mitjanaAllotjament Règim majoritari Itinerància

mitja-altaDificultat

alta muntanyaTipus terreny

Espai protegit
Gener
Febrer
Març

Abril
Maig
Juny

Juliol
Agost
Setembre

Octubre
Novembre
Desembre

EURMoneda1310MAX.

1190

MIN. 1030

MITJÀ El preu inclou

sense transport

Paraula clau
paisatge
allotjament
cultura
patrimoni històric

Producte
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Dia Distànci
a

Unitats Temps Notes
1 Arribada 
2 El Riu Fluvià
3 Besalú
4 Vall de Llierca
5 Espinavell
6 Camprodon
7 Sant Joan de les Abadesses
8 Fi del viatge

http://www.reiterreisen.com/pegasus/d/reisen/europa/spanien/index.htm
 
Descomptes a menors de 28 anys (10%).
Les sortides són susceptibles de canvi en funció de les condicions
climatològiques.
Posen en valor el patrimoni històric i natural de tot el recorregut.
Nens a partir de 12 anys acompanyats. A partir de 16 es consideren adults.

Observacions



Katalonien Informationen über die Region  | Übersicht Reitangebote  

HIR 008 Pyrenäen - Hirtentrail

Grandioser Trail von der mediterranen Costa Brava zu den
alpinen Gipfeln der Pyrenäen (8 Tage)

Noch heute ziehen Viehhirten auf dem sogenannten Camino Real
durch den nordöstlichen Teil Kataloniens. Im Winter weiden die
Herden in den milden Küstengebieten und im Sommer wandern sie
hoch hinauf in die Pyrenäen. Rundgeschliffene, weiche
"Gebirgshügel" stehen im Kontrast zu wilden und bizarren
Felsformationen. Mediterranes Farmland, dichte Wälder und die
Almwiesen des alpinen Hochgebirges bestimmen das
Landschaftsbild. Der abwechslungsreiche Camino Real durch das
ruhige und abgelegene Land der Hirten ist für anspruchsvolle und
sportliche Reiter ein herausragendes Erlebnis.

1. Tag - Katalonien:  Ankunft in Barcelona oder Girona und Transfer
zum Reiterhof, einem typisch katalonischem Bauernhaus.
Übernachtung mit Blick über die umliegenden Pferdeweiden und
Wälder.

2. Tag - Camino Real:  Auf dem alten Hirtenweg des Schäfers Juan
durchqueren Sie das Hügelland der Vorpyrenäen und folgen dem
Flusslauf der Fluvia in Richtung der Berge. Die hübschen Dörfer des
Alt Empurdan sind beeindruckende Zeugen einer grandiosen
Vergangenheit. Auf einer Lichtung gleich neben dem Fluss begrüsst
Sie Ihr liebenswerter Katalane Buffalo mit einem Glas Cava und
einem reichlich gedecktem Tisch. Nach einer Siesta reiten Sie im
flotten Tempo auf weichen Lehmwegen zu Ihrem gemütlichen
Nachtquartier Can Felicia. Während Marta und Victor das
Abendessen zubereiten, lassen Sie den Tag am Pool mit einem
erfrischenden Getränk ausklingen.

3. Tag - Besalu:  Durch das mittelalterliche Städtchen Besalu und
über die romanische Brücke des Llierca gelangen Sie in die wilde
Gebirgslandschaft der Garrotxa. In den türkis leuchtenden
Wasserbecken des Llierca gehen Sie baden. Anschließend klettern
die Andalusier trittsicher über den Pass von Santa Barbara. Hier
oben genießen Sie das fantastische Panorama auf die bizarren
Felsformationen der Garrotxa. Ihr Ziel ist ein kleines Bergdorf, in dem
Sie übernachten und gemütlich den Tag ausklingen lassen.

4. Tag - Garrotxa Felsgebirge:  Vor Ihnen liegt das von mächtigen
Kalkfelsen geprägte Tal des Llierca. Nur das Klappern der Hufe, das
Rauschen eines Wildbaches oder das beruhigende Läuten von
Kuhglocken unterbrechen die tiefe Ruhe dieser abgelegenen Gegend.
Greifvögel, Reptilien und Schmetterlinge begleiten Sie auf dem Weg.
Mit etwas Glück begegnen Sie Wildschweinen oder einem Dachs.
Zwei eintausendjährige Eichen spenden Ihnen Schatten für ein uriges
Picknick. Die türkisblauen Wasserbecken eines Baches locken zu
einem quirligen Bad. Am Nachmittag erreichen Sie das malerische
Bergdorf Beget, in dem Sie übernachten. Auf einer grünen Bergwiese
finden die Vierbeiner ein absolut reichhaltiges Abendmahl.

5. Tag - Reich der Hirten:  Immer tiefer tragen Sie Ihre Vierbeiner in
die Pyrenäen. Ein uralter Handelsweg aus dem Mittelalter führt Sie
über die Grenze nach Frankreich. Sie verlassen die Vorberge der
Pyrenäen. Buchen-, Eichen- und Kastanienwälder überziehen nun die
Berge. Über der Baumgrenze erreichen Sie die Almwiesen, das
endlose Reich der Hirten. Auf der Grenzlinie zwischen Frankreich und
Spanien bereitet Ihnen Buffalo ein alpines Bergpicknick. Die Aussicht
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auf die umliegenden Dreitausender ist grandios. Über die saftigen
Blumen- und Enzianwiesen nähern Sie sich Ihrem Ziel, dem Bergdorf
Espinavell am Fuße des mächtigen Berges Costa Bona.

6. Tag - Hochgebirge Pyrenäen:  Heute stehen Sie früh auf, denn
Sie wollen hoch hinauf. Über die riesigen Viehweiden klettern Ihre
Pferde dem Gipfel entgegen. Sie begegnen glücklichen Kühen,
Schafen und Bergziegen. Hier und da begrüssen Sie wild lebende
Pyrenäenpferde. Sie befinden sich im Hochgebirge der Pyrenäen mit
seinem alpinen Charakter. Blumen wie Narzissen, Schwertlilien,
Enzian und Alpenrosen verwandeln die Bergwiesen in Blütenteppiche.
Auf 2000m erreichen Sie das Hochplateau des Costa Bona, eine
unendliche Steppe aus Gras und Stein. Das Panorama ist grandios.
Im Westen blicken Sie auf die höchsten Gipfel Kataloniens und im
Osten leuchtet blau das Mittelmeer. Hier halten Sie Siesta und
beobachten, wie eine Geierfamilie kreisend dem Himmel
entgegensteigt. Über einen langgestreckten Gebirgsrücken reiten Sie
auf einsamen Pfaden durch dieses wunderschöne Gebirgsparadies
hinunter zum Bergstädtchen Camprodon. Beim abendlichen
Spaziergang durch den netten Ort verführt die eine oder andere Bar
zu einem Drink...

7. Tag - Pyrenäen ohne Grenzen:  Sie reiten durch Wiesen und
Wälder, vorbei an malerischen katalanischen Natursteinhäusern. Über
der Baumgrenze öffnet sich das Tal und die Aussicht ist
überwältigend. In den entlegenen Gebirgszügen der Sierra Cavallera
spüren Sie die faszinierende Ursprünglichkeit einer wildromantischen
Natur. Beim Picknick auf der Südseite des Gebirgszuges können Sie
sich noch einmal richtig entspannen, bevor Sie anschließend ins Tal
wandern. In dem Örtchen St. Joan de Abadeses übernachten Sie in
einem kleinen Berghotel und lassen die erlebnissreiche Reise beim
Abendessen ausklingen.

8.Tag: Heimreise oder Verlängerung zu einem weitern Ritt.

Wichtig:  Der Trail kann je nach Jahreszeit/Wetterbedingungen und
Feiertagen in beiden Richtungen geritten werden. Evtl. Abweichungen
vom Programm behalten wir uns vor.

Die Reittouren lassen sich untereinander genauso kombinieren. Sie
erhalten dann 50,- EUR Ermässigung.

 

 

In Kürze Pferde, Reiten, Zaumzeug

Programm:  Reittour
Termine:  ganzjährig
Unterkunft:  Hotel
Verpflegung : VP
Zimmer:  1/2 Doppel-, Einzelzimmer, DU/WC
Sprache:  Deutsch, Englisch
Nichtreiter:  ja
Kinder:  ja ab 12 Jahre; ab 16 ohne Begleitung
Eigenes Pferd:  nein
Min./max. Teilnehmer:  4/12

Dieser Trail ist für Naturliebhaber und sportliche Reiter
eine einzigartige Herausforderung!

Pferde:  30 liebenswerte Andalusier und spanische Pferde typischer
Bergzüchtung, ausdauernd, mit starker Kondition, gehfreudig, im
schwierigen Gelände absolut trittsicher, schnell und kraftvoll im
Galopp, intelligent und zuverlässig.

Sattel & Zaum:  Englische und spanische Wanderreitsättel.

Reiterfahrung: Alle Katalonien-Trails eignen sich für Reiter mit
normaler sportlicher Kondition. Sie müssen kein geübter Distanzreiter
sein, sollten jedoch die drei Hauptgangarten beherrschen und sich im
Sattel sicher fühlen. Tägliche Reitzeit zwischen 3 und 7 Stunden
(mind. 22 Stunden/Woche). Max. Reitergewicht: 90 kg.

Irrtum und Änderungen vorbehalten. © EQUITOUR - PEGASUS Internationale Reiterreisen
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ANNEX 5. CATÀLEG DE PRODUCTES TURÍSTICS  

DEL PALLARS JUSSÀ 
 

 

En el marc de l’Estudi per a la Consolidació de productes turístics del 
Pallars Jussà 
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5. Propostes per descobrir la comarca del Pallars Jussà 

 

5.1. Senderisme: caminant la comarca 

 

La diversitat de paisatges que convergeixen en el Pallars Jussà el converteixen en un dels 

millors territoris per recórrer a peu. Seguint els camins, clarament senyalitzats i de diversa 

dificultat i durada, els visitants s’endinsen a descobrir la bellesa del patrimoni natural i històric 

de la comarca. 

 

5.1.1. Camins del Jussà  

Amb la proposta Camins del Jussà s’han recuperat antics camins de ferradura i altres camins 

històrics i tradicionals de la comarca. La combinació d’importants feines de recuperació i 

conservació, juntament amb una adequada senyalització, permet que el visitant pugui gaudir 

de 44 itineraris amb diferents dificultats i característiques. Aquests senders sumen un total de 

333 kilòmetres habilitats per caminar. 

Adequat per: per tot tipus de visitants depenent de la ruta 
Paraules clau: paisatge i natura, gastronomia, cultura, història 
Època de l’any: tot l’any, depenent de la ruta 
Per més informació: Oficines de turisme, Turisme Pallars Jussà, Wikiloc 
Autoguiat. 
Alguns d’aquests itineraris es poden fer també amb bicicleta o a cavall 

 

 

 

 

 

 

http://www.pallarsjussa.net/mapa-municipis
http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Senderisme+Pallars+Jussa
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5.1.2. Municipis pel senderisme 

Els tres municipis més septentrionals del Pallars Jussà (La Torre de Capdella, Senterada i 

Sarroca de Bellera) han creat una aliança per tal de potenciar el senderisme i el turisme de baix 

impacte a la zona. Agafant com a exemple altres iniciatives europees similars, s’ofereixen 

facilitats a tots els visitants que vulguin practicar el senderisme en un entorn espectacular, en 

paratges limítrofs al Parc Nacional d’Aigüestortes. 

Mitjançant la implicació dels residents i dels empresaris locals, s’està treballant en la creació 

d’una marca de qualitat que garanteix que els senderistes i tots els visitants amb ganes de 

passejar o caminar tranquil·lament, trobin camins o senders perfectament senyalitzats i amb 

excel·lent estat de conservació. 

A la vegada, aquest projecte busca la implicació del sector privat, de manera que els 

establiments tinguin la informació de més utilitat pels senderistes (informació del temps, 

horaris de transport públic, etc.), o que els allotjaments disposin de les facilitats necessàries 

per la pràctica del caminar (espais per assecar les botes...). 

Adequat per: tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, Parc Nacional, camins de ferradura, pobles 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme, ajuntaments dels tres municipis i Vall Fosca. 
Autoguiat. Possibilitat de contractar guies especialitzats. 
Properament els tracks de les rutes estaran disponibles per descarregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallfosca.net/
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5.1.3. Cinquè Llac 

El Cinquè Llac és una sorprenent travessa circular de senderisme de mitja muntanya, 

assequible a tot tipus d'aficionats, que transcorre pels Pallars i l'Alta Ribagorça, als peus del 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, a través d'un itinerari senyalitzat d’uns 100 km. 

Durant les cinc etapes del recorregut, anireu superant l'orografia canviant que ofereix la 

natura tot descobrint el llac de Montcortès, el Cinquè Llac.  

La gran diversitat paisatgística, les llegendes, la gastronomia i la flora i fauna en el seu estat 

pur, faran que el record de l’experiència de caminar el Cinquè Llac us acompanyi durant molt 

de temps. 

Turisme responsable: El Cinquè Llac ha estat dissenyat des dels paràmetres del turisme 

responsable, un turisme que crea millors llocs on viure i millors llocs per ser visitats. Fruit de la 

iniciativa d’emprenedors locals, el Cinquè Llac fomenta el desenvolupament socioeconòmic de 

la zona a través d’una activitat de baix impacte mediambiental que a la vegada que permet 

posar en valor antics camins, busca la implicació del visitant amb el territori, potenciant la 

descoberta dels valors locals mitjançant la gastronomia, la cultura, l’intercanvi, i el contacte 

humà.  

La divisió de la ruta en 5 etapes també permet que els visitants que no vulguin fer el trajecte 

sencer puguin escollir les etapes que prefereixin. 

Participa-hi seguint el bloc, el Twitter i el Facebook del Cinquè Llac. 

Actualment el Cinquè Llac també es pot realitzar a cavall, i la previsió és que estigui disponible 

per fer-lo tant amb BTT com amb ruc català pel 2013. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial per amants de rutes itinerants de 
senderisme.  
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, gastronomia, llegendes, nostàlgia, autenticitat 
Època de l’any: tot l’any 
Punt de sortida: Estació de tren Lleida-Pirineus. Alternativament, La Pobla de Segur. 
Per més informació: Cinquè Llac Pirineu Emoció i cases rurals col·laboradores. 
Autoguiat. Possibilitat de contractar guies especialitzats. 
Descàrrega de tracks a la web del Cinquè Llac (mitjançant Wikiloc) 

  

http://www.elcinquellac.com/bloc/
https://twitter.com/#!/ElCinqueLlac
https://www.facebook.com/ElCinqueLlac
http://www.elcinquellac.com/
http://www.pirineuemocio.com/ca/senderisme-tren-dels-llacs-pirineu
http://www.elcinquellac.com/la-ruta/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Mireia%20Font%20i%20Vidal
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5.1.4. Rutes guiades des dels allotjaments rurals i hotels 

 

a) “Vine a caminar al Pallars Jussà” 

Interessant iniciativa de l’Associació de Turisme Rural del Pallars Jussà,  mitjançant la qual els 

clients allotjats als establiments col·laboradors descobriran de la mà d’un guia local els millors 

racons de la comarca.  

Es tracta de sortides de mig dia o d’un dia a preu reduït, també obertes a la resta de visitants a 

tarifa normal. 

Adequat per: per tot tipus de visitants depenent de la ruta 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, castells 
Època de l’any: veure programació 
Per més informació: Cases rurals, Oficines de turisme, Associació Amics del Senderisme 
Amb guia local 

 

b) Rutes guiades gratuïtes pels clients de l’Hotel Terradets 

Tots els dimecres i els dissabtes de l’any els clients allotjats a l’hotel poden gaudir d’una sortida 

de senderisme amb guies locals especialitzats, que els acompanyaran tot interpretant els 

diversos elements naturals que formen part de l’entorn de l’hotel. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, incloses famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, passejada 
Època de l’any: tots els dimecres i els dissabtes de l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Amb guia 

 

 

 

 

 

 

http://amicsdelsenderisme.com/propostes-del-club/senderisme-al-pallars-jussa/
http://www.hotelterradets.com/hotel.php?c=29&f=172


9 
Catàleg de productes turístics del Pallars Jussà 

c) La Flor de Casa Leonardo: rutes circulars des de Senterada 

Similar als quatre pètals d’una flor, es tracta d’una proposta de quatre itineraris circulars que 

surten des de l’allotjament rural Casa Leonardo. Cada una de les etapes (o pètals) disposa del 

seu planell amb els detalls de la ruta. També s’ofereix un aparell GPS gratuït per tal de seguir 

les rutes mitjançant els tracks corresponents. Cada ruta està preparada per superar un joc de 

geocaching per demostrar que s’ha caminat tot l’itinerari. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, incloses famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, tradició,  
Època de l’any: apropiat per tot l’any 
Per més informació: Casa Leonardo 
Sense guia 
Properament, descàrrega dels track a la web de Casa Leonardo (mitjançant Wikiloc) 

 

5.1.5. Guiatges de senderisme 

La millor manera per gaudir al màxim tant de la bellesa natural com de la riquesa cultural que 

proporciona el Pallars Jussà al visitant, és deixar-se portar per la mà d’una guia local. Aquests 

especialistes, coneixedors a fons de la comarca, permeten aprofundir en els detalls, tot fent 

que l’experiència del caminar sigui molt més completa. 

a) Senderisme guiat amb Grimpada 

L’empresa Grimpada amb base a Cellers, ofereix una sèrie de recorreguts pels indrets més 

característics de les muntanyes del Pallars, adequades per tots els visitants a qui els agrada 

descobrir nous llocs però amb els peus a terra. 

Les rutes de mig dia o de dia sencer permeten descobrir els millors racons de la Vall Fosca, del 

Montsec, de la Serra de Boumort o del Parc Nacional d’Aigüestortes, tot aprenent de manera 

distesa sobre la flora i fauna locals. 

Adequat per: tot tipus de visitants: individuals, famílies, grups, escolars... 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada  
Amb guia especialitzat 

http://casaleonardo.net/
http://www.grimpada.org/
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b) Senderisme guiat amb Geoturisme 

Amb base a Tremp, els guies de Geoturisme (la marca de Geoplay especialitzada en rutes 

divulgatives) organitzen tant excursions temàtiques com guiatges a la carta. 

Es tracta de caminades moderades que permeten gaudir de paisatges privilegiats tot fent un 

viatge a través del temps, des de la formació de les roques als vestigis de l’ocupació humana, i 

incorporant-hi també elements de la història i la cultura local.  

Adequat per: tot tipus de visitants, ideal per grups 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, ecoturisme, geologia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Geoturisme 
Amb guia especialitzat 

 

c) Altres empreses de Senderisme guiat 

Consultar amb les oficines de turisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoturisme.cat/
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5.1.6. Curses, esdeveniments i altres propostes  

 

a) Caminades i curses populars organitzades per diverses entitats locals 

El nombre de caminades o curses populars que s’organitzen a la comarca des de diverses 

entitats (ajuntaments, associacions, col·lectius...) és cada vegada més nombrós.  

Alguns exemples de les propostes que permeten descobrir el territori tot participant en una 

cursa, són:  L’Espardenyada de la Pobla de Segur, el Camí a les trinxeres d’Aramunt, la Vertical 

Cabanera de Capdella, la Cuca de Llum de Talarn, o la Caminada de les Carenes de Tremp. 

Properament, la comarca comptarà amb un portal informatiu on es podrà accedir a tota la 

informació relacionada amb les caminades i curses populars. 

Adequat per: tot tipus de visitants, depenent de la cursa 
Paraules clau: paisatge i natura, esport 
Època de l’any: mirar la programació de les curses 
Per més informació: Oficines de turisme, Corre Pallars, SAM Tremp. 
Algunes curses requereixen inscripció prèvia.  

 

b) Rutes urbanes de salut a Tremp 

Des de l’Ajuntament de Tremp, amb l’objectiu dual de donar a conèixer el municipi als visitants 

i a la vegada  promoure l’activitat física entre la població, s’han preparat tres circuits urbans 

per fer caminant, promovent així el senderisme urbà. 

Els tres itineraris tenen longituds diferents (2, 4 i 6 km), estan senyalitzats amb fletxes de 

diferent color que identifiquen cada circuit, i són aptes per a tothom. 

Adequat per: tot tipus de visitants 
Paraules clau: salut, esport, patrimoni arquitectònic 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme, Ajuntament de Tremp 
Sense guia 

  

http://www.correpallars.cat/
http://www.tremp.cat/index_web.php?idwc=czozOiJzYW0iOw
http://www.tremp.cat/public/9/file/CAMINADES%20URBANES-fulleto%20itineraris.jpg
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5.2. Ecoturisme 

L’ecoturisme consisteix en visitar espais naturals per conèixer els animals i les plantes que hi 

viuen i per contemplar-ne els paisatges, tot fent-ho de manera sostenible i responsable1. A més 

de promoure la conservació i la reducció de l’impacte ambiental de les diverses activitats, 

l’ecoturisme propicia també una implicació social i econòmica beneficiosa per a les poblacions 

locals. 

5.2.1. Birdwatching / Observació d’ocells 

Per la seva diversitat geogràfica, el Pallars Jussà és un lloc privilegiat pels amants de 

l’observació d’ocells. Un dels espais més atractius és La Terreta, situada al municipi de Tremp. 

Allí hi conviuen les quatre grans espècies d’ocells carronyaires del vell continent: el voltor comú, 

el trencalòs, l’aufrany i el voltor negre. Aquestes aus poden arribar als tres metres 

d’envergadura i veure’ls planejar o lluitar per la carronya és tot un espectacle2. 

Per afavorir la visita de la Terreta, s’ha creat la “Ruta de la Vall dels Voltors” un itinerari de 31 

quilòmetres dissenyat principalment per ser recorregut amb vehicle, tot i que també és 

possible fer-lo amb bicicleta de muntanya o fins i tot a peu (per als grans aficionats al 

senderisme). El trencalòs, el voltor comú i l’aufrany són les principals aus rapinyaires que 

habiten la zona, que també registra la presència de l’àliga daurada, el duc o el falcó pelegrí, 

entre d’altres. La ruta acull el Casal dels Voltors, un punt d’informació i un centre d’observació 

i estudi dels rapinyaires nidificants. 

Altres indrets emblemàtics són les serres del Montsec i del Boumort.  

Alguns dels productes que s’estan oferint: 

- Sortides guiades d’ornitologia 

- Fotografia d’ocells carronyaires en vol des de l’aguait del canyet de la Serra de Lleràs 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, fauna 
Època de l’any: tot l’any, veure dates programades 
Per més informació: Estació Biològica del Pallars Jussà 
Amb guia 

                                                           
1 Guia d’ecoturisme de Tremp 
2 Ídem 

http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
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5.2.2. Papallones a l’embassament de Terradets 

L’itinerari d’interpretació de les papallones que s’ha creat als voltants de l’embassament de 

Terradets permet conèixer de primera mà les papallones autòctones tot gaudint d’un passeig 

tranquil. Amb la informació dels panells interpretatius distribuïts al llarg del camí els visitants 

aprendran més sobre els hàbitats i les espècies locals de papallones. Les papallones són 

indicadors biològics molts útils per conèixer l'estat dels espais naturals. 

Aquest itinerari forma part del projecte “Terradets, Territori en custòdia”, en el qual l’Hotel 

Terradets, situat al costat de l’embassament,  participa col·laborant amb l’Estació Biològica del 

Pallars Jussà en la gestió conjunta d’una finca de 3 hectàrees. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any, preferiblement primavera, estiu i tardor 
Per més informació: Hotel Terradets, Estació Biològica del Pallars Jussà 
Autoguiat 

 

5.2.3. Rutes temàtiques sobre herbes remeieres / Rutes temàtiques sobre 

bolets 

Des de Casa Leonardo, conjuntament amb l’empresa Natural Walks de guiatges especialitzats 

en botànica, s’han creat dues interessants rutes temàtiques que combinen el caminar per uns 

paratges excepcionals amb la descoberta de les plantes remeieres i comestibles, per una 

banda, i els bolets per una altra. 

El paquet inclou 5 nits d’estada, una passejada cada dia per descobrir les herbes o els bolets, i 

un taller cada vespre, relacionat amb les herbes recol·lectades, per exemple sobre l’elaboració 

de sabó natural, sopa de farigola i inclús ratafia. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial els interessats en herbes remeieres o bolets 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, tradició, producció artesanal 
Època de l’any: estiu i tardor (veure dates programades)  
Per més informació: Casa Leonardo  
Amb guia 

 

http://www.hotelterradets.com/
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/custodia-del-territori/terradets-territori-en-custodia/
http://casaleonardo.wordpress.com/2012/05/30/vols-aprendre-a-reconeixer-les-plantes-remeierescomestibles-licoreres-i-saboneres-vine-a-la-nostra-casa-rural-vacances-entre-herbes/
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5.2.4. Sortides per conèixer la natura  

Una manera ben interessant de conèixer en primera mà els projectes de conservació de la 

natura que du a terme l’Estació Biològica del Pallars Jussà, és participar de les activitats 

ecoturístiques que organitza. Conduïdes per guies especialitzats en la divulgació del patrimoni 

natural, les activitats es divideixen en dos tipus: 

- Activitats temàtiques: els tres temes principals són els ocells, els bolets i les 

plantes aromàtiques. 

- Altres activitats puntuals: s’hi inclouen diverses activitats, com per exemple la Nit 

dels muricecs (divulgació i conscienciació sobre la importància ecològica dels rat-

penats), o sortides d’observació de papallones. 

 

Adequat per: tot tipus de visitants, molt recomanables per a famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, activitats 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Estació Biològica del Pallars Jussà, Oficines de turisme  
Amb guia 

 

5.2.5. Montsec i el congost de Mont-Rebei, una aula privilegiada de les 

formacions geològiques  

Amb la idea d’oferir excursions geoturístiques per al públic en general, Geoplay organitza 

sortides amb contingut principalment geològic (sedimentació marina, formació dels Pirineus, 

dinosaures…) on s’hi incorporen elements d’interès cultural com l’arqueologia i la història 

(homo neandertal, romans, castells medievals, guerra civil, la Canadenca…).  

La majoria dels indrets visitats no figuren entre les excursions turístiques convencionals. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial els interessats en aprendre a interpretar el 
territori a partir de  la  geologia 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, geologia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Geoplay 
Amb guia  

http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/ecoturisme/
http://www.geoturisme.cat/
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5.2.6. A la cova dels muricecs amb caiac 

Sortint des dels voltants de l’antiga estació de tren de Cellers, aquesta activitat de mig dia 

combina el caiac a l’embassament de Terradets amb la visita a la cova dels muricecs. Després 

d’una estona navegant per les aigües tranquil·les de l’embassament s’arriba a la base de la 

cova. Caminant 10 minuts, s’agafa el casc i un frontal i s’endinsa a la cova, de gran bellesa, que 

també és un important  punt de cria dels ratpenats. 

En aquesta excursió es descobriran les estalactites, els muricecs i la història d'aquests racons 

del món subterrani.  

Adequat per: tot tipus de visitants, molt interessant per a famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, geologia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada 
Amb guia  

 

5.2.7. La brama del cérvol a Boumort 

Cada tardor es produeix un dels espectacles naturals més impressionants, quan els cérvols de 

la Reserva de Caça de la Serra de Boumort  entren en època de zel i els mascles competeixen 

amb els seus brams com a ritual d’atracció cap a les femelles. Les millors hores per escoltar la 

brama són les de primera hora del matí i les de la tarda vespre. 

L’oferta turística relacionada amb la brama inclou: 

 

a) Paquets d’allotjament + brama del cérvol 

 

Per tal de gaudir de l’experiència d’escoltar la brama del cérvol i inclús de veure als cérvols en 

el seu entorn natural, l’empresa Pirineu Emoció ofereix paquets que combinen l’allotjament 

amb les sortides a la Reserva de Boumort. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, brama 
Època de l’any: tardor 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Amb guia. 

http://www.grimpada.org/
http://www.pirineuemocio.com/
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b) Sortides des de les cases rurals 

 

De manera similar, diverses cases rurals de la comarca, conjuntament amb una empresa de 

taxis 4x4 i l’Estació Biològica del Pallars Jussà, organitzen sortides des dels allotjaments, per tal 

de visitar la Reserva de Boumort durant l’època de zel i poder sentir la brama en primera 

persona. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Lloc de sortida: cases rurals participants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tardor 
Per més informació: cases rurals participants, oficines de turisme 
Amb guia. 

 

 

c) Interpretació dins la Reserva de Boumort 

 

Per tots aquells visitants que accedeixin a la Reserva de Boumort pel seu compte, l’Estació 

Biològica del Pallars Jussà ofereix el servei d’interpretació de la brama del cérvol mitjançant un 

guia especialista que, situat en un punt estratègic, ofereix als visitants les claus per gaudir de la 

millor manera l’experiència de la brama. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de la interpretació: a concretar 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tardor 
Per més informació: Estació Biològica del Pallars Jussà  
Amb guia. 

 

 

 

 

http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
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5.2.8. Propostes d’ecoturisme a la Terreta, Serra de St. Gervàs, Nerets, Santa 

Engràcia i Gurp  

El municipi de Tremp és el més extens de Catalunya, amb una superfície (30.200 hectàrees) 

que supera de llarg la de la majoria de parcs naturals del país. El territori acull un espais 

naturals agrestes, solitaris, inhòspits, que ben segur ofereixen una tranquil·litat única, i que es 

combinen amb uns paisatges treballats al llarg dels segles per la gent de la terra. 

Els cinc espais singulars que estan preparats per facilitar al visitant el contacte amb la natura i 

els paisatges són: 

- La Terreta i la serra de Sant Gervàs: paisatge Prepirinenc majestuós on s’hi troben els 

quatre voltors europeus (voltor comú, trencalòs, aufrany i voltor negre). 

- Gurp i la serra de Santa Engràcia: serres vertiginoses esquitxades de coves i balmes. 

- De Tremp al Pont de Montanyana: antic mar interior amb sorprenent passat geològic. 

- La serra dels Nerets: paisatge lunar, amb grans alzines i barrancs abruptes 

- El riu Noguera Pallaresa: amb la fauna de ribera i boscos frondosos. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: oficines de turisme, Ajuntament de Tremp 
Autoguiades 

 

  

http://www.ajuntamentdetremp.cat/terreta/
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5.3. Turisme actiu 

El Pallars Jussà ofereix immenses possibilitats per la pràctica de l'esport tot interactuant amb 

un paisatge que sorprèn per la seva majestuositat i bellesa. Pujar muntanyes, baixar barrancs, 

navegar per les tranquil·les aigües dels embassaments o per les aigües braves dels rius, són 

només algunes de les propostes que ofereix la comarca. 

 

5.3.1. BTT  

L’orografia i els paisatges espectaculars del Pallars Jussà, plens de contrastos, ofereixen un 

marc incomparable per la pràctica de BTT.  

 

a) Pirineu Extrem Pallars 

Es tracta d’una ruta lineal de tres etapes que recorre els dos Pallars i la Noguera. De dificultat 

mitja-alta, permet passar per paisatges tant variats com l’Alt Pirineu en el seu inici i els llacs de 

la Noguera a la seva fi, tot recorrent en la seva etapa intermèdia els singulars espais 

prepirinencs, en gran part desconeguts i de gran bellesa. 

En acabar la ruta, un servei de taxi recull als participants i els retorna al punt d’origen. 

L’allotjament és en hotels, i els dinars es fan en restaurants de punts entremitjos. 

Adequat per: usuaris de BTT amb nivell mitjà-alt 
Paraules clau: paisatge i natura, contrast, esforç, gastronomia 
Època de l’any: de maig a octubre totes les etapes, de febrer a març només les dues 
últimes 
Per més informació: BTT Tours 
Amb o sense guia monitor. 
Es proporcionen els tracks en contractar el producte. 

 

 

 

 

http://btt-tours.com/ruta.php?ruta=1
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b) Pedals de Foc 

Pedals de Foc és la ruta de BTT que recorre pel perímetre del Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, recorrent quatre comarques: Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i 

Pallars Sobirà. És una ruta que es pot fer a mida, dividint les etapes segons el nivell de l’usuari, 

anant des de la versió més suau de 6 dies amb guia, fins a la versió experts en tres dies i sense 

guia. 

Es proporciona el material necessari per a seguir la travessa, es reserven els allotjaments i es 

realitza el trasllat d’equipatges. 

Alguns dels allotjaments de la comarca formen part del Pedals de Foc. 

Adequat per: per tot tipus de visitants aficionats a la BTT 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, Parc Nacional,  
Època de l’any: de maig a octubre 
Per més informació: Pedals de Foc 
Autoguiat o amb guia 

 

c) Centre BTT del Pallars Jussà 

El Centre BTT Pallars Jussà disposa de nou rutes senyalitzades que permeten recórrer un total 

de 263 quilòmetres. Els itineraris inclouen opcions per a tots els nivells, tot transcorrent alguns 

dels indrets més emblemàtics del Pallars. Partint del centre d’acollida de La Pobla de Segur, les 

rutes porten els visitants cap a espais singulars com l’embassament de Sant Antoni, les 

conques de la Noguera Pallaresa i el Flamisell i les serres de Boumort, Sant Corneli, Nerets, 

Sant Salvador, Camporan i l’Estall. 

Altres serveis que inclou són el lloguer de bicicletes, el servei de vestidors, la neteja de 

bicicletes i un taller per auto-reparació. 

Adequat per: per tot tipus de visitants  
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Centre BTT del Pallars Jussà (Tel 973680644), e-mail: 
patronatesports@pobladesegur.cat  
Autoguiat 

http://www.pedalsdefoc.com/
mailto:patronatesports@pobladesegur.cat
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d) Transpirinenca 

Espectacular ruta en BTT que recorre els Pirineus d’est a oest. Comença a Llançà i acaba a 

Hondarribia, amb un recorregut aproximat de 1.000 km. 

La ruta es divideix en 16 etapes, 2 de les quals transcorren per les terres del Pallars Jussà: 

- Etapa 7: de Llavorsí a La Torre de Capdella 

- Etapa 8: de La Torre de Capdella al Pont de Suert 

Tot i tractar-se d’una ruta bastant popular, per fer-la tota sencera és necessari que els ciclistes 

tinguin un nivell molt alt. Per ciclistes amb nivell mig-alt, és recomanable escollir fer-ne només 

algunes etapes, per exemple les que transcorren pels magnífics paisatges del Pallars Jussà. 

Adequat per: usuaris de BTT amb nivell mitjà-alt 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, BTT, alta muntanya 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme 
Tracks disponibles a Wikiloc   
Autoguiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1131414
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5.3.2. Caiac per aigües tranquil·les  

Com hem vist, l’aigua al Pallars Jussà hi juga un paper fonamental, tant en la particular 

geografia de la comarca com en el seu aprofitament per produir energia mitjançant la creació 

d’embassaments.  

Navegant en caiac per les aigües tranquil·les de l’embassament de Terradets s’aprecia 

l’espectacularitat de l’entorn des d’un altre punt de vista. De manera relaxada, sigui amb 

caiacs individuals o dobles, és el lloc ideal tant per gaudir de navegació d’iniciació com de rutes 

més completes. 

Per als usuaris més avançats, es proposen les expedicions guiades en caiac per aigües 

tranquil·les, que són rutes d’1 dia als embassament de Terradets o de Camarasa, combinables 

amb una nit de vivac.   

Altres activitats que organitza la mateixa empresa de turisme actiu Grimpada són 

d’espeleologia, vies ferrades i escalada, barrancs, ràfting, parapent, paintball, rutes a cavall... 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial famílies amb nens 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu, aigua 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada  
Amb guia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grimpada.org/
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5.3.3. Especial famílies 

Les següents propostes són ideals per realitzar acompanyats amb tota la família 

a) Paquet aventura 

Aquesta proposta familiar d’aventura combina, amb 5 nits d’estada, un conjunt d’activitats a 

l’aire lliure (senderisme, geocaching...) amb la visita a productors agroalimentaris i el Centre 

d’Observació de l’Univers. Les estones de lleure es podran aprofitar tant a la piscina de l’hotel, 

com al Mini Club “El petit Tamarro” (caps de setmana). 

L’hotel disposa d'habitacions dissenyades per famílies amb nens. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial famílies amb nens 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu, producció alimentària, descans 
Època de l’any: disponible quasi bé tot l’any, recomanable a l’estiu  
Per més informació: Hotel Terradets 
Autoguiat 

 

b) Geocaching Adventure Terradets 

Consisteix en la recerca d’un “tresor” amagat mitjançant un aparell GPS, un mapa i una llista 

de coordenades. La ruta té un recorregut total de poc més de 7 km, i està composta per 7 

caches (o tresors). 

És una excel·lent combinació de diversió i descoberta de l’entorn tot fent senderisme. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial famílies amb nens 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Autoguiat 
 

 

http://www.hotelterradets.com/
http://www.hotelterradets.com/hotel.php?c=16&d=52
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5.3.4. Setmana multi-actiu natura 

Proposta de 6 nits que inclou múltiples activitats: una combinació de caiac i la visita a la cova 

dels muricecs, una excursió de senderisme guiat, una activitat de geocaching, una excursió a 

Mont Rebei (sense guia) amb dossier de ruta, i una excursió al Parc Nacional d’Aigüestortes 

(sense guia). Per tal de descobrir com treballen els productors agroalimentaris, també es visita 

una granja on es veu el procés d’elaboració de formatges. 

L’allotjament és a l’Hotel Terradets, amb possibilitat de mitja pensió o pensió completa. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu 
Època de l’any: tot l’any (els mesos de juny, juliol i part de febrer la cova dels muricecs 
roman tancada al públic) 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

5.3.5. Escalada 

El Pallars Jussà és una comarca privilegiada per a la pràctica d’escalada. Es caracteritza pels 

seus marcats microclimes que, juntament a una adequada orientació de les parets, permet 

practicar durant tot l’any diferents modalitats d’escalada: esportiva, clàssica, de llargada 

diversa, bloc, psicobloc, artificial, big wall, artificial, en gel, etc. Pel que fa a la varietat de roca, 

s’hi troba calcària, conglomerat i granit; amb opcions de diverses dificultats.  

A més, el Pallars Jussà compta amb bibliografia especialitzada on es ressenyen les vies 

d’escalada, i amb escoles de prestigi, encapçalades pels congostos que encaixen la comarca: 

Collegats i Terradets, i d’altres escoles menys conegudes com: la Colomina, Senterada, Abella 

de la Conca... 

Adequat per: per tot tipus d’escaladors, ja que hi trobem diversitat de nivells 
Paraules clau: paisatge i natura, parets, alçada 
Època de l’any: tot l’any  
Per més informació: llibres especialitzats (Lleida climbs / Guia de escalada de Terradets / 
Roca caliente en los Pirineos vol. 3 Aran-Pallars) i oficines de turisme 
Amb guia o sense 

 

http://www.hotelterradets.com/
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5.3.6. Altres activitats d’aventura 

a) Barranquisme 

El visitant pot gaudir de la extraordinària geologia de la comarca recorrent els 32 barrancs 

ressenyats a la guia de descensos de barrancs del Pallars Jussà. Existeix la possibilitat de 

contractar el guiatge de professionals que els acompanyaran durant la pràctica d’aquest esport 

d’aventura. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, parets, alçada,  
Època de l’any: tot l’any  
Per més informació: Oficines de turisme i llibres especialitzats (Pallars Jussà: Gorgs i 
barrancs) 
Amb guia o sense 

 

b) Submarinisme d’alçada 

Al Pallars Jussà s’hi troben excel·lents punts per practicar la immersió d'alta muntanya, inclús 

amb possibilitat de fer immersions sota gel. 

The Busseing Pallars ofereix una sèrie d’immersions d'alta muntanya adaptades a tots els 

nivells i necessitats. Alguns dels embassaments o preses on fer les immersions són: Sallente, 

Moralets, Sant Antoni i la Torrassa. 

Es pot arribar als diferents punts d'immersió bé a peu, amb rucs o inclús en helicòpter. Totes 

les immersions son aptes per a tots els nivells, amb edat mínima de 14 anys. S’inclou tot el 

material de submarinisme i l'assegurança. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, submarinisme, fauna 
Època de l’any: tot l’any  
Per més informació: The Busseing Pallars 
Amb guia 

 

 

http://www.buceing.com/
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c) Rutes a cavall 

La ruta de senderisme del Cinquè Llac, explicada en el punt 5.1.3, també es pot realitzar a 

cavall. 

Amb aquesta modalitat, la travessa té una durada de 6 dies, de nivell mig, accessible a tot tipus 

de genets ja iniciats però no experts. Cada una de les etapes o jornades consisteix en 4 hores 

de ruta a cavall pel matí, 2 hores de dinar i descans al migdia, i 2 hores més de ruta a cavall per 

la tarda. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial pels afeccionats a muntar a cavall.  
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, gastronomia, llegendes, nostàlgia, autenticitat 
Època de l’any: tot l’any 
Punt de sortida: Estació de trens Lleida-Pirineus. Alternativament, La Pobla de Segur. 
Per més informació: Cinquè Llac Pirineu Emoció i cases rurals col·laboradores. 
Amb guia especialitzat. 

 

 

d) Passejades amb ases 

Vinculada a la ruta de senderisme del Cinquè Llac, actualment s’està treballant en l’adaptació 

d’aquesta ruta per poder fer-la amb ases. 

És una activitat ben popular arreu d’Europa, en especial a França, ideal per gaudir en família. 

Es preveu que estigui operativa l’any 2013. 

 

  

http://www.elcinquellac.com/
http://www.pirineuemocio.com/ca/senderisme-tren-dels-llacs-pirineu
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5.4. Rutes pels paisatges  

Aquestes rutes estan pensades per mostrar al visitant l’espectacle natural i paisatgístic de la 
comarca. 

 

5.4.1. Mont-Rebei Camí de les estrelles 

Proposta de senderisme guiat per l'únic congost verge de Catalunya. Accessible per tot tipus 

de senderistes, aquesta excursió d’1 dia permet conèixer un dels racons més espectaculars de 

Catalunya acompanyats d’un guia intèrpret. L’excursió inclou esmorzar i  dinar, i el transport 

d'anada i tornada al punt d'inici de la ruta. 

La jornada acaba amb la visita del Centre d’Observació de l’Univers. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de sortida: Àger 
Paraules clau: paisatge i natura, congost, espectacle natural 
Època de l’any: tot l’any amb reserva prèvia 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Amb guia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirineuemocio.com/ca/montrebei-senderisme
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5.4.2. Telefèric de la Vall Fosca 

El telefèric de Sallente - estany Gento, situat a l límit nord de la Call Fosca, permet accedir a 

més de 2.000 metres d’alçada i poder iniciar rutes al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de 

Sant Maurici. 

L'origen del telefèric es remunta a principis del anys 80, quan es va construir la central 

reversible de Sallente. Fins aquell moment a l'estany Gento només s’hi podia accedir caminant. 

Degut als inconvenients de construir-hi una carretera, es va optar per la instal·lació d'un 

telefèric que va servir per transportar tot el material de construcció necessari per a les obres 

de la central reversible. 

El trajecte, que dura uns 13 minuts i salva 450 metres de desnivell, permet gaudir d’unes vistes 

espectaculars. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, alta muntanya,  
Època de l’any: de l’1 de juliol al 30 de setembre 
Per més informació: Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca, Oficines de turisme 

  

http://www.vallfosca.net/teleferic.php
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5.5. Rememorant la història 

El Pallars Jussà és una terra rica en costums i tradicions, en oficis difícils de trobar avui en dia, 

de temps passats quan la societat funcionava a un altre ritme i la principal font de riquesa era 

la natura i els recursos que ofereix. 

 

5.5.1. Pallars Nostàlgic 

Viatge històric als Pallars Jussà i Sobirà, al cor del Pirineu català, revivint les transformacions 

experimentades durant la primera meitat del segle XX, els canvis en les formes de vida i els 

oficis perduts. Entre fantàstics paisatges muntanyencs, interessants visites culturals a museus i 

monuments, i degustació de la gastronomia autòctona, anirem a la descoberta del salt 

transcendental d´una societat rural i secularment aïllada, de caràcter agrícola i ramader, a 

l´actual desenvolupament industrial i turístic, gràcies en part a la revolució que va suposar 

l´explotació de la riquesa hidroelèctrica. 

El viatge Pallars Nostàlgic té dues variants de 2 dies cadascuna, que es poden combinar. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de sortida: Estació de trens Lleida Pirineus, o bé Estació de tren La Pobla de Segur  
Paraules clau: nostàlgia, cultura, gastronomia, paisatge i natura, història 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Sense guia, però inclou les visites guiades indicades en el programa 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirineuemocio.com/ca/pallars-nostalgic
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5.5.2. Les botigues museu de Salàs i el Centre d’Interpretació de l’Antic 
Comerç 

Recorregut per cent anys de vida quotidiana, mitjançant l’ambientació de botigues d’època a 

partir de la recuperació i exposició dels béns de consum quotidians generats des de la segona 

revolució industrial (segona meitat del segle XIX) fins a les acaballes del franquisme (finals dels 

70), i la interpretació i divulgació d’aquests béns des del Centre d’Interpretació de l’Antic 

Comerç. 

Es poden visitar diversos tipus d’establiments: una botiga de queviures “Ultramarinos y 

Coloniales”, una farmàcia, una estanc, una barberia i un bar/taverna-cafè.  

L’ambientació d’aquests espais s’aconsegueix a partir del mobiliari, de l’exposició dels 

productes més representatius de cada període i de l’exhibició de cartells i altres elements 

publicitaris. 

Gràcies a l’excel·lent interpretació que donen els guies, ben segur que els visitants faran un 

viatge en el temps que difícilment oblidaran. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, molt interessant per a les famílies. 
Paraules clau: història, memòria, botigues, cultura, tradicions 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Botigues museu de Salàs, Oficines de turisme 
Amb guia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salas.ddl.net/boer/ca/comerc_intro.html
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5.5.3. Museu Hidroelèctric de Capdella 

Museu ubicat en el recinte de la central hidroelèctrica de Capdella, és un espai d’interpretació i 

descoberta que analitzat el complex i desconegut món de les centrals hidroelèctriques 

construïdes a principis del segle XX per satisfer la demanda energètica de la indústria catalana 

situada a Barcelona i la seva zona d’influència. 

L’espai del Museu permet fer un recorregut des que va sorgir la idea de la central 

hidroelèctrica fins que es va posar en funcionament el 1914, passant pels canvis econòmics, 

socials i d’infraestructura.  

El Museu és també un homenatge a les 4.000 persones que van treballar en les instal·lacions i 

que de manera anònima van contribuir al benestar dels ciutadans de la resta de Catalunya. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, també per famílies 
Paraules clau: història, energia, transformació, paisatge i natura 
Època de l’any: tot l’any, veure horaris a la web del Museu 
Per més informació: Museu Hidroelèctric de Capdella 
Visites guiades o sense guia 

 

5.5.4. Museu dels Raiers 

El transport de la fusta pels rius va ser un mode de vida al Pallars fins a principis del segle XX. 

Els raiers transportaven la fusta per encàrrec dels boscos pirinencs fins al port fluvial de destí 

(Balaguer, Lleida, Tortosa, o fins i tot fins al mar).  

El Museu està dedicat a l'estudi i a la difusió dels sistemes del transport fluvial de la fusta 

mitjançant la recuperació i la conservació patrimonial d'aquest desaparegut ofici. Inclou una 

exposició permanent i una sala de projeccions i d’exposicions temporals. 

Es fan guiatges per grups i per escoles.   

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial grups i escolars  
Paraules clau: història, oficis antics, cultura, paisatge 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Museu dels Raiers 
Visites guiades o sense guia 

http://www.vallfosca.net/museu.php
http://www.elsraiers.cat/
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5.5.5. Parc Cretaci  

El Parc Cretaci permet descobrir el Pallars Jussà en diferents àmbits: jaciments paleontològics, 

restes arqueològiques, edificis historicoartístics i el mateix entorn natural que el composa. 

El Museu de la Conca Dellà, centre d'acollida del Parc Cretaci, és l'escenari d'un apassionant 

viatge en el temps: ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps enrere va ser 

ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels últims dinosaures que 

van trepitjar la terra. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, molt interessant per a les famílies. 
Paraules clau: dinosaures, història, paisatge i natura, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Parc Cretaci, Oficines de turisme 
Visites guiades o sense guia 

 

5.5.6. Pobles oblidats, sabors retrobats  

Proposta que permet conèixer de primera mà els pobles, la seva gent i els productors 

agroalimentaris de la comarca, tot descobrint la història, els costums i el saber fer dels 

avantpassats. La ruta inclou la visita a esglésies, a productors agroalimentaris (amb tast) i als 

nuclis dels pobles que queden fora dels principals eixos de comunicació. 

Es pot fer en un dia o mig dia, i requereix vehicle propi. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de sortida: segons la ruta escollida 
Paraules clau:  
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada 
Amb guia 

 

  

http://www.parc-cretaci.com/
http://www.grimpada.org/
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5.6. Conèixer els nostres pobles 

La riquesa cultural dels pobles de la comarca, transformats al llarg dels anys, es transmet 
vivament als visitants a través de les següents rutes i visites guiades: 

 

5.6.1. Visites culturals als nuclis urbans 

Diversos municipis de la comarca ofereixen visites guiades pels seus nuclis urbans per tal que 
els visitants puguin conèixer més a fons el seu patrimoni, tant arquitectònic com cultural. 

Des de passejades per viles closes medievals a la elements d’arquitectura civil modernista, 
mitjançant la rica interpretació dels guies locals els visitants s’endinsaran no només en la 
història d’aquests pobles prepirinencs, sinó també en els vincles dels seus habitants amb 
l’entorn. 

Actualment s’està treballant en una programació conjunta on hi participen:  

- La Pobla de Segur 
- Tremp 
- Talarn 
- Isona i Conca Dellà 

 
Adequat per: per tot tipus de visitants, interessant per a les famílies 
Paraules clau: història, cultura, descoberta, vila medieval, modernisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme 
Visites guiades  
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5.6.2. Visites amb el Tren dels Llacs 

Es tracta de paquets d’1 dia enllaçats amb l’horari del Tren Històric dels Llacs.  

Amb cadascuna de les propostes es descobreix un atractiu del Pallars Jussà: 

- Experiència enològica - Castell d'Encús: inclou la Visita al celler Castell d'Encús amb prova 

de 3 vins i la visita al poble de Talarn. Possibilitat de dinar maridatge. 

- Un tomb per la Pobla: inclou la visita guiada a la Casa Mauri i Molí de l'Oli. 

- Les botigues de Salàs: inclou la visita a les Botigues-Museu. 

- La llum de la Vall Fosca: inclou la visita al Museu Hidroelèctric i la central de Capdella. 

Tant els trasllats d’anada i tornada a l’estació, com els dinar amb menú típic pallarès hi estan 

inclosos. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial per famílies. 
Paraules clau: tren , cultura, tradicions, història, cellers i vi d’alçada, gastronomia 
Època de l’any: el tren històric funciona tots els dissabtes d’abril a setembre 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Visites guiades 

 

  

http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-llacs-visites
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5.7. Conèixer els castells de frontera 

 

En la seva qualitat de terra fronterera a l'època medieval, el Pallars Jussà conserva un nombrós 

patrimoni d'arquitectura militar. Una vintena de torres de defensa franquegen tota la serra del 

Montsec, antigament utilitzades com a torres de comunicació entre les tropes i els cavallers 

situats en segona línia en importants castells, com els de Mur i Llordà. 

Les obres de restauració realitzades permeten la visita dels següents castells: 

- Castell de Mur i la col·legiata de Santa Maria: degut a la seva arquitectura i estat de 

conservació, és l’emblema dels castells de frontera dels comtats catalans. La col·legiata, 

del primer art romànic i consagrada el 1069, el claustre també romànic (s. XIII) i les  

dependències annexes constitueixen un dels millors conjunts conservats de canònica 

medieval. 

- Castell de Llordà: espai fortificat del segle XI, és un dels millors exemples d'arquitectura no 

estrictament religiosa, sinó de caire residencial, més importants d'època alt-medieval 

conservats a Catalunya. Arnau Mir de Tost i la seva esposa Arsenda van adquirir la 

fortificació al comte d’Urgell, amb l’objectiu de convertir- la en la base d’operacions de les 

seves campanyes militars vers el Montsec. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: història, reconquesta, castells, paisatge, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme, Ajuntament de Castell de Mur, Oficina de turisme 
d’Isona - Castell de Llordà 
Visites guiades 

 

 

 

 

  

http://www.castellmur.cat/novetats.php?id=4926&id_seccio=665
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/Oficina-de-Turisme-dIsona-i-la-Conca-Della/5429.aspx
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/Oficina-de-Turisme-dIsona-i-la-Conca-Della/5429.aspx
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5.8. Gastronomia, enologia i productes locals 

 

La seva gastronomia, vins i productes locals del Pallars Jussà són un veritable plaer per als que 

saben gaudir de les excel·lències de la bona taula. 

La girella, el formatge de tupí, el xolís, els bolets, la coca d’enciam, el civet d’isard o l’escudella 

barrejada, són només alguns exemples de productes autòctons i de receptes mil·lenàries que 

els visitants podran descobrir en els restaurants i allotjaments de la comarca. 

El Pallars Jussà gaudeix d’un clima idoni per al conreu de la vinya i per a l'elaboració del vi. 

Aquest no és un conreu nou, doncs durant l’edat mitjana era molt habitual el cultiu de la vinya 

i la producció de vi. 

Mirant cap al futur, l’altitud de la cota del Pallars és una peça clau, ja que degut als augments 

de temperatura vinculats al canvi climàtic, es farà necessari cultivar les vinyes en cotes més 

elevades.  

 

5.8.1. Propostes de cultura, gastronomia i enologia  

a) Paquet eno-cultural 

Proposta de 5 nits on es combinen les visites als espais culturals més singulars de la zona 

(Castell de Mur, Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs, Centre d’Observació de 

l’Univers...) amb la gastronomia (menú especial degustació amb maridatge) i les visites a dos 

cellers del Pallars, acompanyades d’un tast de vins. 

Allotjament a l’Hotel Terradets. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: gastronomia, cellers, cultura, paisatge, tradicions, astres 
Època de l’any: tot l’any (el Centre d’Observació de l’Univers està tancat part de gener i 
febrer) 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

http://www.hotelterradets.com/
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b) Paquet cultural-gastronòmic 

Proposta de 4 nits que combina la bona gastronomia (un menú especial degustació) amb la 

visita a un celler del Pallars i amb les visites als equipaments culturals que defineixen la 

comarca: el Museu dels Raiers i el conjunt modernista de La Pobla de Segur, el Castell de Mur, i 

el Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs. 

Allotjament a l’Hotel Terradets. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: tradicions, gastronomia, cellers, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

 

5.8.2. Cap de setmana enològic al Pallars 

Cap de setmana de luxe i vi. Inclou una estada en suite d’hotel, la visita del celler Castell 

d’Encús amb tast de 3 vins, la visita de Talarn, la visita al Castell de Mur i la possibilitat de fer 

un dinar maridatge o bé un menú de territori.  

En època de verema es podrà participar en part del procés de recol·lecció del raïm. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: vi, enologia, celler, història, cultura, paisatge i natura 
Època de l’any: tot l’any, edició especial per la verema (setembre, octubre) 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Sense guia però els programa inclou visites guiades  

 

 

 

 

http://www.hotelterradets.com/
http://www.pirineuemocio.com/
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5.8.3. Paquet gastronòmic de la fonda 

Durant un cap de setmana gastronòmic es combina l’allotjament en una fonda situada al 

centre de La Pobla de Segur amb la visita a 3 productors agroalimentaris locals (de vedella, de 

vi i de formatges) i amb la degustació dels productes amb els menús dels restaurants. 

El restaurant de la fonda ofereix carns i altres productes de producció pròpia. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: gastronomia, productes agroalimentaris, vi, paisatge, tradició 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Fonda Can Fasèrsia 
Sense guia, però inclou visites guiades  

 

 

5.8.4. Camins entre formatges 

Aquesta proposta combina el senderisme amb els formatges. Es tracta de fer dues excursions a 

peu, sortint des de l’allotjament rural Casa Leonardo, per tal d’anar a visitar dos productors de 

formatges, on a més es farà un tast dels productes elaborats. Per cada una de les excursions 

etapes s’han preparat uns planells amb els detalls de la ruta. També s’ofereix un aparell GPS 

gratuït per tal de seguir les rutes mitjançant els tracks corresponents.  

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, senderisme, productors locals, formatges 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Casa Leonardo 
Autoguiat 

 

 

 

 

http://www.canfasersia.com/
http://casaleonardo.net/
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5.8.5. Ruta del Vi de Lleida 

Les particularitats geològiques del Pallars Jussà, juntament amb la alçada i el clima mediterrani 

amb forts contrastos de temperatura, fan possible un vins amb caràcter propi. A través de les 

visites als cellers, la ruta del Vi de Lleida permet al visitant fer un passeig per la gastronomia, la 

cultura i la geografia lleidatanes.  

Els cellers visitables de la comarca que formen part de la Ruta del Vi de Lleida són: 

- Castell d’Encús, a Talarn 

- Sauvella, a Orcau 

- Vila Corona, a Vilamitjana 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: vi, cellers, paisatge i natura, gastronomia, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Ruta del Vi de Lleida, oficines de turisme 
Visites guiades  

  

http://www.rutadelvidelleida.com/
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5.9. Touring i Escapades per individuals i grups 

 

Aquests paquets combinats permeten gaudir de la comarca al 100% sense haver de preocupar-

se dels desplaçaments ni de les reserves. 

Algunes de les propostes estan dissenyades per grups, tot i que altres són adequades també 

per visitants que prefereixen desplaçar-se amb el seu propi cotxe. 

 

a) Hotel Terradets 

L’Hotel Terradets ofereix una àmplia oferta de sortides per a grups des de 1 a 4 dies de durada, 

en les quals es visiten els espais més emblemàtics de la comarca i dels voltants. Rememorar la 

història visitant els castells de frontera o les botigues museu de Salàs, obradors de productes 

típics del Pallars, etc. 

Per grups que ho sol·licitin, també es pot incloure una sessió de ball. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial per sèniors  
Paraules clau: tradicions, gastronomia, cellers, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

b) Un Tomb pel Pallars especial Sèniors 

Adreçat a grups de casals o associacions de sèniors, que es fan a mida a partir d’un paquet 

estàndard d’1 o més dies.  

Adequat per: per grups de sèniors 
Paraules clau: sèniors, associacions, viatge en grup, cultura, gastronomia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Sense guia, però inclou visites guiades  

 

http://www.hotelterradets.com/
http://www.pirineuemocio.com/
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5. Propostes per descobrir la comarca del Pallars Jussà 

 

5.1. Senderisme: caminant la comarca 

 

La diversitat de paisatges que convergeixen en el Pallars Jussà el converteixen en un dels 

millors territoris per recórrer a peu. Seguint els camins, clarament senyalitzats i de diversa 

dificultat i durada, els visitants s’endinsen a descobrir la bellesa del patrimoni natural i històric 

de la comarca. 

 

5.1.1. Camins del Jussà  

Amb la proposta Camins del Jussà s’han recuperat antics camins de ferradura i altres camins 

històrics i tradicionals de la comarca. La combinació d’importants feines de recuperació i 

conservació, juntament amb una adequada senyalització, permet que el visitant pugui gaudir 

de 44 itineraris amb diferents dificultats i característiques. Aquests senders sumen un total de 

333 kilòmetres habilitats per caminar. 

Adequat per: per tot tipus de visitants depenent de la ruta 
Paraules clau: paisatge i natura, gastronomia, cultura, història 
Època de l’any: tot l’any, depenent de la ruta 
Per més informació: Oficines de turisme, Turisme Pallars Jussà, Wikiloc 
Autoguiat. 
Alguns d’aquests itineraris es poden fer també amb bicicleta o a cavall 

 

 

 

 

 

 

http://www.pallarsjussa.net/mapa-municipis
http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Senderisme+Pallars+Jussa
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5.1.2. Municipis pel senderisme 

Els tres municipis més septentrionals del Pallars Jussà (La Torre de Capdella, Senterada i 

Sarroca de Bellera) han creat una aliança per tal de potenciar el senderisme i el turisme de baix 

impacte a la zona. Agafant com a exemple altres iniciatives europees similars, s’ofereixen 

facilitats a tots els visitants que vulguin practicar el senderisme en un entorn espectacular, en 

paratges limítrofs al Parc Nacional d’Aigüestortes. 

Mitjançant la implicació dels residents i dels empresaris locals, s’està treballant en la creació 

d’una marca de qualitat que garanteix que els senderistes i tots els visitants amb ganes de 

passejar o caminar tranquil·lament, trobin camins o senders perfectament senyalitzats i amb 

excel·lent estat de conservació. 

A la vegada, aquest projecte busca la implicació del sector privat, de manera que els 

establiments tinguin la informació de més utilitat pels senderistes (informació del temps, 

horaris de transport públic, etc.), o que els allotjaments disposin de les facilitats necessàries 

per la pràctica del caminar (espais per assecar les botes...). 

Adequat per: tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, Parc Nacional, camins de ferradura, pobles 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme, ajuntaments dels tres municipis i Vall Fosca. 
Autoguiat. Possibilitat de contractar guies especialitzats. 
Properament els tracks de les rutes estaran disponibles per descarregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallfosca.net/


7 
Catàleg de productes turístics del Pallars Jussà 

5.1.3. Cinquè Llac 

El Cinquè Llac és una sorprenent travessa circular de senderisme de mitja muntanya, 

assequible a tot tipus d'aficionats, que transcorre pels Pallars i l'Alta Ribagorça, als peus del 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, a través d'un itinerari senyalitzat d’uns 100 km. 

Durant les cinc etapes del recorregut, anireu superant l'orografia canviant que ofereix la 

natura tot descobrint el llac de Montcortès, el Cinquè Llac.  

La gran diversitat paisatgística, les llegendes, la gastronomia i la flora i fauna en el seu estat 

pur, faran que el record de l’experiència de caminar el Cinquè Llac us acompanyi durant molt 

de temps. 

Turisme responsable: El Cinquè Llac ha estat dissenyat des dels paràmetres del turisme 

responsable, un turisme que crea millors llocs on viure i millors llocs per ser visitats. Fruit de la 

iniciativa d’emprenedors locals, el Cinquè Llac fomenta el desenvolupament socioeconòmic de 

la zona a través d’una activitat de baix impacte mediambiental que a la vegada que permet 

posar en valor antics camins, busca la implicació del visitant amb el territori, potenciant la 

descoberta dels valors locals mitjançant la gastronomia, la cultura, l’intercanvi, i el contacte 

humà.  

La divisió de la ruta en 5 etapes també permet que els visitants que no vulguin fer el trajecte 

sencer puguin escollir les etapes que prefereixin. 

Participa-hi seguint el bloc, el Twitter i el Facebook del Cinquè Llac. 

Actualment el Cinquè Llac també es pot realitzar a cavall, i la previsió és que estigui disponible 

per fer-lo tant amb BTT com amb ruc català pel 2013. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial per amants de rutes itinerants de 
senderisme.  
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, gastronomia, llegendes, nostàlgia, autenticitat 
Època de l’any: tot l’any 
Punt de sortida: Estació de tren Lleida-Pirineus. Alternativament, La Pobla de Segur. 
Per més informació: Cinquè Llac Pirineu Emoció i cases rurals col·laboradores. 
Autoguiat. Possibilitat de contractar guies especialitzats. 
Descàrrega de tracks a la web del Cinquè Llac (mitjançant Wikiloc) 

  

http://www.elcinquellac.com/bloc/
https://twitter.com/#!/ElCinqueLlac
https://www.facebook.com/ElCinqueLlac
http://www.elcinquellac.com/
http://www.pirineuemocio.com/ca/senderisme-tren-dels-llacs-pirineu
http://www.elcinquellac.com/la-ruta/
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=Mireia%20Font%20i%20Vidal
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5.1.4. Rutes guiades des dels allotjaments rurals i hotels 

 

a) “Vine a caminar al Pallars Jussà” 

Interessant iniciativa de l’Associació de Turisme Rural del Pallars Jussà,  mitjançant la qual els 

clients allotjats als establiments col·laboradors descobriran de la mà d’un guia local els millors 

racons de la comarca.  

Es tracta de sortides de mig dia o d’un dia a preu reduït, també obertes a la resta de visitants a 

tarifa normal. 

Adequat per: per tot tipus de visitants depenent de la ruta 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, castells 
Època de l’any: veure programació 
Per més informació: Cases rurals, Oficines de turisme, Associació Amics del Senderisme 
Amb guia local 

 

b) Rutes guiades gratuïtes pels clients de l’Hotel Terradets 

Tots els dimecres i els dissabtes de l’any els clients allotjats a l’hotel poden gaudir d’una sortida 

de senderisme amb guies locals especialitzats, que els acompanyaran tot interpretant els 

diversos elements naturals que formen part de l’entorn de l’hotel. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, incloses famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, passejada 
Època de l’any: tots els dimecres i els dissabtes de l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Amb guia 

 

 

 

 

 

 

http://amicsdelsenderisme.com/propostes-del-club/senderisme-al-pallars-jussa/
http://www.hotelterradets.com/hotel.php?c=29&f=172
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c) La Flor de Casa Leonardo: rutes circulars des de Senterada 

Similar als quatre pètals d’una flor, es tracta d’una proposta de quatre itineraris circulars que 

surten des de l’allotjament rural Casa Leonardo. Cada una de les etapes (o pètals) disposa del 

seu planell amb els detalls de la ruta. També s’ofereix un aparell GPS gratuït per tal de seguir 

les rutes mitjançant els tracks corresponents. Cada ruta està preparada per superar un joc de 

geocaching per demostrar que s’ha caminat tot l’itinerari. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, incloses famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, tradició,  
Època de l’any: apropiat per tot l’any 
Per més informació: Casa Leonardo 
Sense guia 
Properament, descàrrega dels track a la web de Casa Leonardo (mitjançant Wikiloc) 

 

5.1.5. Guiatges de senderisme 

La millor manera per gaudir al màxim tant de la bellesa natural com de la riquesa cultural que 

proporciona el Pallars Jussà al visitant, és deixar-se portar per la mà d’una guia local. Aquests 

especialistes, coneixedors a fons de la comarca, permeten aprofundir en els detalls, tot fent 

que l’experiència del caminar sigui molt més completa. 

a) Senderisme guiat amb Grimpada 

L’empresa Grimpada amb base a Cellers, ofereix una sèrie de recorreguts pels indrets més 

característics de les muntanyes del Pallars, adequades per tots els visitants a qui els agrada 

descobrir nous llocs però amb els peus a terra. 

Les rutes de mig dia o de dia sencer permeten descobrir els millors racons de la Vall Fosca, del 

Montsec, de la Serra de Boumort o del Parc Nacional d’Aigüestortes, tot aprenent de manera 

distesa sobre la flora i fauna locals. 

Adequat per: tot tipus de visitants: individuals, famílies, grups, escolars... 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada  
Amb guia especialitzat 

http://casaleonardo.net/
http://www.grimpada.org/
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b) Senderisme guiat amb Geoturisme 

Amb base a Tremp, els guies de Geoturisme (la marca de Geoplay especialitzada en rutes 

divulgatives) organitzen tant excursions temàtiques com guiatges a la carta. 

Es tracta de caminades moderades que permeten gaudir de paisatges privilegiats tot fent un 

viatge a través del temps, des de la formació de les roques als vestigis de l’ocupació humana, i 

incorporant-hi també elements de la història i la cultura local.  

Adequat per: tot tipus de visitants, ideal per grups 
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, ecoturisme, geologia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Geoturisme 
Amb guia especialitzat 

 

c) Altres empreses de Senderisme guiat 

Consultar amb les oficines de turisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoturisme.cat/
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5.1.6. Curses, esdeveniments i altres propostes  

 

a) Caminades i curses populars organitzades per diverses entitats locals 

El nombre de caminades o curses populars que s’organitzen a la comarca des de diverses 

entitats (ajuntaments, associacions, col·lectius...) és cada vegada més nombrós.  

Alguns exemples de les propostes que permeten descobrir el territori tot participant en una 

cursa, són:  L’Espardenyada de la Pobla de Segur, el Camí a les trinxeres d’Aramunt, la Vertical 

Cabanera de Capdella, la Cuca de Llum de Talarn, o la Caminada de les Carenes de Tremp. 

Properament, la comarca comptarà amb un portal informatiu on es podrà accedir a tota la 

informació relacionada amb les caminades i curses populars. 

Adequat per: tot tipus de visitants, depenent de la cursa 
Paraules clau: paisatge i natura, esport 
Època de l’any: mirar la programació de les curses 
Per més informació: Oficines de turisme, Corre Pallars, SAM Tremp. 
Algunes curses requereixen inscripció prèvia.  

 

b) Rutes urbanes de salut a Tremp 

Des de l’Ajuntament de Tremp, amb l’objectiu dual de donar a conèixer el municipi als visitants 

i a la vegada  promoure l’activitat física entre la població, s’han preparat tres circuits urbans 

per fer caminant, promovent així el senderisme urbà. 

Els tres itineraris tenen longituds diferents (2, 4 i 6 km), estan senyalitzats amb fletxes de 

diferent color que identifiquen cada circuit, i són aptes per a tothom. 

Adequat per: tot tipus de visitants 
Paraules clau: salut, esport, patrimoni arquitectònic 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme, Ajuntament de Tremp 
Sense guia 

  

http://www.correpallars.cat/
http://www.tremp.cat/index_web.php?idwc=czozOiJzYW0iOw
http://www.tremp.cat/public/9/file/CAMINADES%20URBANES-fulleto%20itineraris.jpg
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5.2. Ecoturisme 

L’ecoturisme consisteix en visitar espais naturals per conèixer els animals i les plantes que hi 

viuen i per contemplar-ne els paisatges, tot fent-ho de manera sostenible i responsable1. A més 

de promoure la conservació i la reducció de l’impacte ambiental de les diverses activitats, 

l’ecoturisme propicia també una implicació social i econòmica beneficiosa per a les poblacions 

locals. 

5.2.1. Birdwatching / Observació d’ocells 

Per la seva diversitat geogràfica, el Pallars Jussà és un lloc privilegiat pels amants de 

l’observació d’ocells. Un dels espais més atractius és La Terreta, situada al municipi de Tremp. 

Allí hi conviuen les quatre grans espècies d’ocells carronyaires del vell continent: el voltor comú, 

el trencalòs, l’aufrany i el voltor negre. Aquestes aus poden arribar als tres metres 

d’envergadura i veure’ls planejar o lluitar per la carronya és tot un espectacle2. 

Per afavorir la visita de la Terreta, s’ha creat la “Ruta de la Vall dels Voltors” un itinerari de 31 

quilòmetres dissenyat principalment per ser recorregut amb vehicle, tot i que també és 

possible fer-lo amb bicicleta de muntanya o fins i tot a peu (per als grans aficionats al 

senderisme). El trencalòs, el voltor comú i l’aufrany són les principals aus rapinyaires que 

habiten la zona, que també registra la presència de l’àliga daurada, el duc o el falcó pelegrí, 

entre d’altres. La ruta acull el Casal dels Voltors, un punt d’informació i un centre d’observació 

i estudi dels rapinyaires nidificants. 

Altres indrets emblemàtics són les serres del Montsec i del Boumort.  

Alguns dels productes que s’estan oferint: 

- Sortides guiades d’ornitologia 

- Fotografia d’ocells carronyaires en vol des de l’aguait del canyet de la Serra de Lleràs 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, fauna 
Època de l’any: tot l’any, veure dates programades 
Per més informació: Estació Biològica del Pallars Jussà 
Amb guia 

                                                           
1 Guia d’ecoturisme de Tremp 
2 Ídem 

http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
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5.2.2. Papallones a l’embassament de Terradets 

L’itinerari d’interpretació de les papallones que s’ha creat als voltants de l’embassament de 

Terradets permet conèixer de primera mà les papallones autòctones tot gaudint d’un passeig 

tranquil. Amb la informació dels panells interpretatius distribuïts al llarg del camí els visitants 

aprendran més sobre els hàbitats i les espècies locals de papallones. Les papallones són 

indicadors biològics molts útils per conèixer l'estat dels espais naturals. 

Aquest itinerari forma part del projecte “Terradets, Territori en custòdia”, en el qual l’Hotel 

Terradets, situat al costat de l’embassament,  participa col·laborant amb l’Estació Biològica del 

Pallars Jussà en la gestió conjunta d’una finca de 3 hectàrees. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any, preferiblement primavera, estiu i tardor 
Per més informació: Hotel Terradets, Estació Biològica del Pallars Jussà 
Autoguiat 

 

5.2.3. Rutes temàtiques sobre herbes remeieres / Rutes temàtiques sobre 

bolets 

Des de Casa Leonardo, conjuntament amb l’empresa Natural Walks de guiatges especialitzats 

en botànica, s’han creat dues interessants rutes temàtiques que combinen el caminar per uns 

paratges excepcionals amb la descoberta de les plantes remeieres i comestibles, per una 

banda, i els bolets per una altra. 

El paquet inclou 5 nits d’estada, una passejada cada dia per descobrir les herbes o els bolets, i 

un taller cada vespre, relacionat amb les herbes recol·lectades, per exemple sobre l’elaboració 

de sabó natural, sopa de farigola i inclús ratafia. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial els interessats en herbes remeieres o bolets 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, tradició, producció artesanal 
Època de l’any: estiu i tardor (veure dates programades)  
Per més informació: Casa Leonardo  
Amb guia 

 

http://www.hotelterradets.com/
http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/custodia-del-territori/terradets-territori-en-custodia/
http://casaleonardo.wordpress.com/2012/05/30/vols-aprendre-a-reconeixer-les-plantes-remeierescomestibles-licoreres-i-saboneres-vine-a-la-nostra-casa-rural-vacances-entre-herbes/
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5.2.4. Sortides per conèixer la natura  

Una manera ben interessant de conèixer en primera mà els projectes de conservació de la 

natura que du a terme l’Estació Biològica del Pallars Jussà, és participar de les activitats 

ecoturístiques que organitza. Conduïdes per guies especialitzats en la divulgació del patrimoni 

natural, les activitats es divideixen en dos tipus: 

- Activitats temàtiques: els tres temes principals són els ocells, els bolets i les 

plantes aromàtiques. 

- Altres activitats puntuals: s’hi inclouen diverses activitats, com per exemple la Nit 

dels muricecs (divulgació i conscienciació sobre la importància ecològica dels rat-

penats), o sortides d’observació de papallones. 

 

Adequat per: tot tipus de visitants, molt recomanables per a famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, activitats 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Estació Biològica del Pallars Jussà, Oficines de turisme  
Amb guia 

 

5.2.5. Montsec i el congost de Mont-Rebei, una aula privilegiada de les 

formacions geològiques  

Amb la idea d’oferir excursions geoturístiques per al públic en general, Geoplay organitza 

sortides amb contingut principalment geològic (sedimentació marina, formació dels Pirineus, 

dinosaures…) on s’hi incorporen elements d’interès cultural com l’arqueologia i la història 

(homo neandertal, romans, castells medievals, guerra civil, la Canadenca…).  

La majoria dels indrets visitats no figuren entre les excursions turístiques convencionals. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial els interessats en aprendre a interpretar el 
territori a partir de  la  geologia 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, geologia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Geoplay 
Amb guia  

http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/ecoturisme/
http://www.geoturisme.cat/
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5.2.6. A la cova dels muricecs amb caiac 

Sortint des dels voltants de l’antiga estació de tren de Cellers, aquesta activitat de mig dia 

combina el caiac a l’embassament de Terradets amb la visita a la cova dels muricecs. Després 

d’una estona navegant per les aigües tranquil·les de l’embassament s’arriba a la base de la 

cova. Caminant 10 minuts, s’agafa el casc i un frontal i s’endinsa a la cova, de gran bellesa, que 

també és un important  punt de cria dels ratpenats. 

En aquesta excursió es descobriran les estalactites, els muricecs i la història d'aquests racons 

del món subterrani.  

Adequat per: tot tipus de visitants, molt interessant per a famílies 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, geologia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada 
Amb guia  

 

5.2.7. La brama del cérvol a Boumort 

Cada tardor es produeix un dels espectacles naturals més impressionants, quan els cérvols de 

la Reserva de Caça de la Serra de Boumort  entren en època de zel i els mascles competeixen 

amb els seus brams com a ritual d’atracció cap a les femelles. Les millors hores per escoltar la 

brama són les de primera hora del matí i les de la tarda vespre. 

L’oferta turística relacionada amb la brama inclou: 

 

a) Paquets d’allotjament + brama del cérvol 

 

Per tal de gaudir de l’experiència d’escoltar la brama del cérvol i inclús de veure als cérvols en 

el seu entorn natural, l’empresa Pirineu Emoció ofereix paquets que combinen l’allotjament 

amb les sortides a la Reserva de Boumort. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, brama 
Època de l’any: tardor 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Amb guia. 

http://www.grimpada.org/
http://www.pirineuemocio.com/
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b) Sortides des de les cases rurals 

 

De manera similar, diverses cases rurals de la comarca, conjuntament amb una empresa de 

taxis 4x4 i l’Estació Biològica del Pallars Jussà, organitzen sortides des dels allotjaments, per tal 

de visitar la Reserva de Boumort durant l’època de zel i poder sentir la brama en primera 

persona. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Lloc de sortida: cases rurals participants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tardor 
Per més informació: cases rurals participants, oficines de turisme 
Amb guia. 

 

 

c) Interpretació dins la Reserva de Boumort 

 

Per tots aquells visitants que accedeixin a la Reserva de Boumort pel seu compte, l’Estació 

Biològica del Pallars Jussà ofereix el servei d’interpretació de la brama del cérvol mitjançant un 

guia especialista que, situat en un punt estratègic, ofereix als visitants les claus per gaudir de la 

millor manera l’experiència de la brama. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de la interpretació: a concretar 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tardor 
Per més informació: Estació Biològica del Pallars Jussà  
Amb guia. 

 

 

 

 

http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
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5.2.8. Propostes d’ecoturisme a la Terreta, Serra de St. Gervàs, Nerets, Santa 

Engràcia i Gurp  

El municipi de Tremp és el més extens de Catalunya, amb una superfície (30.200 hectàrees) 

que supera de llarg la de la majoria de parcs naturals del país. El territori acull un espais 

naturals agrestes, solitaris, inhòspits, que ben segur ofereixen una tranquil·litat única, i que es 

combinen amb uns paisatges treballats al llarg dels segles per la gent de la terra. 

Els cinc espais singulars que estan preparats per facilitar al visitant el contacte amb la natura i 

els paisatges són: 

- La Terreta i la serra de Sant Gervàs: paisatge Prepirinenc majestuós on s’hi troben els 

quatre voltors europeus (voltor comú, trencalòs, aufrany i voltor negre). 

- Gurp i la serra de Santa Engràcia: serres vertiginoses esquitxades de coves i balmes. 

- De Tremp al Pont de Montanyana: antic mar interior amb sorprenent passat geològic. 

- La serra dels Nerets: paisatge lunar, amb grans alzines i barrancs abruptes 

- El riu Noguera Pallaresa: amb la fauna de ribera i boscos frondosos. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: oficines de turisme, Ajuntament de Tremp 
Autoguiades 

 

  

http://www.ajuntamentdetremp.cat/terreta/
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5.3. Turisme actiu 

El Pallars Jussà ofereix immenses possibilitats per la pràctica de l'esport tot interactuant amb 

un paisatge que sorprèn per la seva majestuositat i bellesa. Pujar muntanyes, baixar barrancs, 

navegar per les tranquil·les aigües dels embassaments o per les aigües braves dels rius, són 

només algunes de les propostes que ofereix la comarca. 

 

5.3.1. BTT  

L’orografia i els paisatges espectaculars del Pallars Jussà, plens de contrastos, ofereixen un 

marc incomparable per la pràctica de BTT.  

 

a) Pirineu Extrem Pallars 

Es tracta d’una ruta lineal de tres etapes que recorre els dos Pallars i la Noguera. De dificultat 

mitja-alta, permet passar per paisatges tant variats com l’Alt Pirineu en el seu inici i els llacs de 

la Noguera a la seva fi, tot recorrent en la seva etapa intermèdia els singulars espais 

prepirinencs, en gran part desconeguts i de gran bellesa. 

En acabar la ruta, un servei de taxi recull als participants i els retorna al punt d’origen. 

L’allotjament és en hotels, i els dinars es fan en restaurants de punts entremitjos. 

Adequat per: usuaris de BTT amb nivell mitjà-alt 
Paraules clau: paisatge i natura, contrast, esforç, gastronomia 
Època de l’any: de maig a octubre totes les etapes, de febrer a març només les dues 
últimes 
Per més informació: BTT Tours 
Amb o sense guia monitor. 
Es proporcionen els tracks en contractar el producte. 

 

 

 

 

http://btt-tours.com/ruta.php?ruta=1
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b) Pedals de Foc 

Pedals de Foc és la ruta de BTT que recorre pel perímetre del Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, recorrent quatre comarques: Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i 

Pallars Sobirà. És una ruta que es pot fer a mida, dividint les etapes segons el nivell de l’usuari, 

anant des de la versió més suau de 6 dies amb guia, fins a la versió experts en tres dies i sense 

guia. 

Es proporciona el material necessari per a seguir la travessa, es reserven els allotjaments i es 

realitza el trasllat d’equipatges. 

Alguns dels allotjaments de la comarca formen part del Pedals de Foc. 

Adequat per: per tot tipus de visitants aficionats a la BTT 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, Parc Nacional,  
Època de l’any: de maig a octubre 
Per més informació: Pedals de Foc 
Autoguiat o amb guia 

 

c) Centre BTT del Pallars Jussà 

El Centre BTT Pallars Jussà disposa de nou rutes senyalitzades que permeten recórrer un total 

de 263 quilòmetres. Els itineraris inclouen opcions per a tots els nivells, tot transcorrent alguns 

dels indrets més emblemàtics del Pallars. Partint del centre d’acollida de La Pobla de Segur, les 

rutes porten els visitants cap a espais singulars com l’embassament de Sant Antoni, les 

conques de la Noguera Pallaresa i el Flamisell i les serres de Boumort, Sant Corneli, Nerets, 

Sant Salvador, Camporan i l’Estall. 

Altres serveis que inclou són el lloguer de bicicletes, el servei de vestidors, la neteja de 

bicicletes i un taller per auto-reparació. 

Adequat per: per tot tipus de visitants  
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Centre BTT del Pallars Jussà (Tel 973680644), e-mail: 
patronatesports@pobladesegur.cat  
Autoguiat 

http://www.pedalsdefoc.com/
mailto:patronatesports@pobladesegur.cat
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d) Transpirinenca 

Espectacular ruta en BTT que recorre els Pirineus d’est a oest. Comença a Llançà i acaba a 

Hondarribia, amb un recorregut aproximat de 1.000 km. 

La ruta es divideix en 16 etapes, 2 de les quals transcorren per les terres del Pallars Jussà: 

- Etapa 7: de Llavorsí a La Torre de Capdella 

- Etapa 8: de La Torre de Capdella al Pont de Suert 

Tot i tractar-se d’una ruta bastant popular, per fer-la tota sencera és necessari que els ciclistes 

tinguin un nivell molt alt. Per ciclistes amb nivell mig-alt, és recomanable escollir fer-ne només 

algunes etapes, per exemple les que transcorren pels magnífics paisatges del Pallars Jussà. 

Adequat per: usuaris de BTT amb nivell mitjà-alt 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, BTT, alta muntanya 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme 
Tracks disponibles a Wikiloc   
Autoguiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1131414
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5.3.2. Caiac per aigües tranquil·les  

Com hem vist, l’aigua al Pallars Jussà hi juga un paper fonamental, tant en la particular 

geografia de la comarca com en el seu aprofitament per produir energia mitjançant la creació 

d’embassaments.  

Navegant en caiac per les aigües tranquil·les de l’embassament de Terradets s’aprecia 

l’espectacularitat de l’entorn des d’un altre punt de vista. De manera relaxada, sigui amb 

caiacs individuals o dobles, és el lloc ideal tant per gaudir de navegació d’iniciació com de rutes 

més completes. 

Per als usuaris més avançats, es proposen les expedicions guiades en caiac per aigües 

tranquil·les, que són rutes d’1 dia als embassament de Terradets o de Camarasa, combinables 

amb una nit de vivac.   

Altres activitats que organitza la mateixa empresa de turisme actiu Grimpada són 

d’espeleologia, vies ferrades i escalada, barrancs, ràfting, parapent, paintball, rutes a cavall... 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial famílies amb nens 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu, aigua 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada  
Amb guia 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grimpada.org/
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5.3.3. Especial famílies 

Les següents propostes són ideals per realitzar acompanyats amb tota la família 

a) Paquet aventura 

Aquesta proposta familiar d’aventura combina, amb 5 nits d’estada, un conjunt d’activitats a 

l’aire lliure (senderisme, geocaching...) amb la visita a productors agroalimentaris i el Centre 

d’Observació de l’Univers. Les estones de lleure es podran aprofitar tant a la piscina de l’hotel, 

com al Mini Club “El petit Tamarro” (caps de setmana). 

L’hotel disposa d'habitacions dissenyades per famílies amb nens. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial famílies amb nens 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu, producció alimentària, descans 
Època de l’any: disponible quasi bé tot l’any, recomanable a l’estiu  
Per més informació: Hotel Terradets 
Autoguiat 

 

b) Geocaching Adventure Terradets 

Consisteix en la recerca d’un “tresor” amagat mitjançant un aparell GPS, un mapa i una llista 

de coordenades. La ruta té un recorregut total de poc més de 7 km, i està composta per 7 

caches (o tresors). 

És una excel·lent combinació de diversió i descoberta de l’entorn tot fent senderisme. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial famílies amb nens 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Autoguiat 
 

 

http://www.hotelterradets.com/
http://www.hotelterradets.com/hotel.php?c=16&d=52


23 
Catàleg de productes turístics del Pallars Jussà 

5.3.4. Setmana multi-actiu natura 

Proposta de 6 nits que inclou múltiples activitats: una combinació de caiac i la visita a la cova 

dels muricecs, una excursió de senderisme guiat, una activitat de geocaching, una excursió a 

Mont Rebei (sense guia) amb dossier de ruta, i una excursió al Parc Nacional d’Aigüestortes 

(sense guia). Per tal de descobrir com treballen els productors agroalimentaris, també es visita 

una granja on es veu el procés d’elaboració de formatges. 

L’allotjament és a l’Hotel Terradets, amb possibilitat de mitja pensió o pensió completa. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, ecoturisme, actiu 
Època de l’any: tot l’any (els mesos de juny, juliol i part de febrer la cova dels muricecs 
roman tancada al públic) 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

5.3.5. Escalada 

El Pallars Jussà és una comarca privilegiada per a la pràctica d’escalada. Es caracteritza pels 

seus marcats microclimes que, juntament a una adequada orientació de les parets, permet 

practicar durant tot l’any diferents modalitats d’escalada: esportiva, clàssica, de llargada 

diversa, bloc, psicobloc, artificial, big wall, artificial, en gel, etc. Pel que fa a la varietat de roca, 

s’hi troba calcària, conglomerat i granit; amb opcions de diverses dificultats.  

A més, el Pallars Jussà compta amb bibliografia especialitzada on es ressenyen les vies 

d’escalada, i amb escoles de prestigi, encapçalades pels congostos que encaixen la comarca: 

Collegats i Terradets, i d’altres escoles menys conegudes com: la Colomina, Senterada, Abella 

de la Conca... 

Adequat per: per tot tipus d’escaladors, ja que hi trobem diversitat de nivells 
Paraules clau: paisatge i natura, parets, alçada 
Època de l’any: tot l’any  
Per més informació: llibres especialitzats (Lleida climbs / Guia de escalada de Terradets / 
Roca caliente en los Pirineos vol. 3 Aran-Pallars) i oficines de turisme 
Amb guia o sense 

 

http://www.hotelterradets.com/
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5.3.6. Altres activitats d’aventura 

a) Barranquisme 

El visitant pot gaudir de la extraordinària geologia de la comarca recorrent els 32 barrancs 

ressenyats a la guia de descensos de barrancs del Pallars Jussà. Existeix la possibilitat de 

contractar el guiatge de professionals que els acompanyaran durant la pràctica d’aquest esport 

d’aventura. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, parets, alçada,  
Època de l’any: tot l’any  
Per més informació: Oficines de turisme i llibres especialitzats (Pallars Jussà: Gorgs i 
barrancs) 
Amb guia o sense 

 

b) Submarinisme d’alçada 

Al Pallars Jussà s’hi troben excel·lents punts per practicar la immersió d'alta muntanya, inclús 

amb possibilitat de fer immersions sota gel. 

The Busseing Pallars ofereix una sèrie d’immersions d'alta muntanya adaptades a tots els 

nivells i necessitats. Alguns dels embassaments o preses on fer les immersions són: Sallente, 

Moralets, Sant Antoni i la Torrassa. 

Es pot arribar als diferents punts d'immersió bé a peu, amb rucs o inclús en helicòpter. Totes 

les immersions son aptes per a tots els nivells, amb edat mínima de 14 anys. S’inclou tot el 

material de submarinisme i l'assegurança. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, submarinisme, fauna 
Època de l’any: tot l’any  
Per més informació: The Busseing Pallars 
Amb guia 

 

 

http://www.buceing.com/
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c) Rutes a cavall 

La ruta de senderisme del Cinquè Llac, explicada en el punt 5.1.3, també es pot realitzar a 

cavall. 

Amb aquesta modalitat, la travessa té una durada de 6 dies, de nivell mig, accessible a tot tipus 

de genets ja iniciats però no experts. Cada una de les etapes o jornades consisteix en 4 hores 

de ruta a cavall pel matí, 2 hores de dinar i descans al migdia, i 2 hores més de ruta a cavall per 

la tarda. 

Adequat per: tot tipus de visitants, en especial pels afeccionats a muntar a cavall.  
Paraules clau: paisatge i natura, cultura, gastronomia, llegendes, nostàlgia, autenticitat 
Època de l’any: tot l’any 
Punt de sortida: Estació de trens Lleida-Pirineus. Alternativament, La Pobla de Segur. 
Per més informació: Cinquè Llac Pirineu Emoció i cases rurals col·laboradores. 
Amb guia especialitzat. 

 

 

d) Passejades amb ases 

Vinculada a la ruta de senderisme del Cinquè Llac, actualment s’està treballant en l’adaptació 

d’aquesta ruta per poder fer-la amb ases. 

És una activitat ben popular arreu d’Europa, en especial a França, ideal per gaudir en família. 

Es preveu que estigui operativa l’any 2013. 

 

  

http://www.elcinquellac.com/
http://www.pirineuemocio.com/ca/senderisme-tren-dels-llacs-pirineu
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5.4. Rutes pels paisatges  

Aquestes rutes estan pensades per mostrar al visitant l’espectacle natural i paisatgístic de la 
comarca. 

 

5.4.1. Mont-Rebei Camí de les estrelles 

Proposta de senderisme guiat per l'únic congost verge de Catalunya. Accessible per tot tipus 

de senderistes, aquesta excursió d’1 dia permet conèixer un dels racons més espectaculars de 

Catalunya acompanyats d’un guia intèrpret. L’excursió inclou esmorzar i  dinar, i el transport 

d'anada i tornada al punt d'inici de la ruta. 

La jornada acaba amb la visita del Centre d’Observació de l’Univers. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de sortida: Àger 
Paraules clau: paisatge i natura, congost, espectacle natural 
Època de l’any: tot l’any amb reserva prèvia 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Amb guia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirineuemocio.com/ca/montrebei-senderisme
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5.4.2. Telefèric de la Vall Fosca 

El telefèric de Sallente - estany Gento, situat a l límit nord de la Call Fosca, permet accedir a 

més de 2.000 metres d’alçada i poder iniciar rutes al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de 

Sant Maurici. 

L'origen del telefèric es remunta a principis del anys 80, quan es va construir la central 

reversible de Sallente. Fins aquell moment a l'estany Gento només s’hi podia accedir caminant. 

Degut als inconvenients de construir-hi una carretera, es va optar per la instal·lació d'un 

telefèric que va servir per transportar tot el material de construcció necessari per a les obres 

de la central reversible. 

El trajecte, que dura uns 13 minuts i salva 450 metres de desnivell, permet gaudir d’unes vistes 

espectaculars. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, alta muntanya,  
Època de l’any: de l’1 de juliol al 30 de setembre 
Per més informació: Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca, Oficines de turisme 

  

http://www.vallfosca.net/teleferic.php
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5.5. Rememorant la història 

El Pallars Jussà és una terra rica en costums i tradicions, en oficis difícils de trobar avui en dia, 

de temps passats quan la societat funcionava a un altre ritme i la principal font de riquesa era 

la natura i els recursos que ofereix. 

 

5.5.1. Pallars Nostàlgic 

Viatge històric als Pallars Jussà i Sobirà, al cor del Pirineu català, revivint les transformacions 

experimentades durant la primera meitat del segle XX, els canvis en les formes de vida i els 

oficis perduts. Entre fantàstics paisatges muntanyencs, interessants visites culturals a museus i 

monuments, i degustació de la gastronomia autòctona, anirem a la descoberta del salt 

transcendental d´una societat rural i secularment aïllada, de caràcter agrícola i ramader, a 

l´actual desenvolupament industrial i turístic, gràcies en part a la revolució que va suposar 

l´explotació de la riquesa hidroelèctrica. 

El viatge Pallars Nostàlgic té dues variants de 2 dies cadascuna, que es poden combinar. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de sortida: Estació de trens Lleida Pirineus, o bé Estació de tren La Pobla de Segur  
Paraules clau: nostàlgia, cultura, gastronomia, paisatge i natura, història 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Sense guia, però inclou les visites guiades indicades en el programa 

 

 

 

 

 

 

http://www.pirineuemocio.com/ca/pallars-nostalgic
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5.5.2. Les botigues museu de Salàs i el Centre d’Interpretació de l’Antic 
Comerç 

Recorregut per cent anys de vida quotidiana, mitjançant l’ambientació de botigues d’època a 

partir de la recuperació i exposició dels béns de consum quotidians generats des de la segona 

revolució industrial (segona meitat del segle XIX) fins a les acaballes del franquisme (finals dels 

70), i la interpretació i divulgació d’aquests béns des del Centre d’Interpretació de l’Antic 

Comerç. 

Es poden visitar diversos tipus d’establiments: una botiga de queviures “Ultramarinos y 

Coloniales”, una farmàcia, una estanc, una barberia i un bar/taverna-cafè.  

L’ambientació d’aquests espais s’aconsegueix a partir del mobiliari, de l’exposició dels 

productes més representatius de cada període i de l’exhibició de cartells i altres elements 

publicitaris. 

Gràcies a l’excel·lent interpretació que donen els guies, ben segur que els visitants faran un 

viatge en el temps que difícilment oblidaran. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, molt interessant per a les famílies. 
Paraules clau: història, memòria, botigues, cultura, tradicions 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Botigues museu de Salàs, Oficines de turisme 
Amb guia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salas.ddl.net/boer/ca/comerc_intro.html
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5.5.3. Museu Hidroelèctric de Capdella 

Museu ubicat en el recinte de la central hidroelèctrica de Capdella, és un espai d’interpretació i 

descoberta que analitzat el complex i desconegut món de les centrals hidroelèctriques 

construïdes a principis del segle XX per satisfer la demanda energètica de la indústria catalana 

situada a Barcelona i la seva zona d’influència. 

L’espai del Museu permet fer un recorregut des que va sorgir la idea de la central 

hidroelèctrica fins que es va posar en funcionament el 1914, passant pels canvis econòmics, 

socials i d’infraestructura.  

El Museu és també un homenatge a les 4.000 persones que van treballar en les instal·lacions i 

que de manera anònima van contribuir al benestar dels ciutadans de la resta de Catalunya. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, també per famílies 
Paraules clau: història, energia, transformació, paisatge i natura 
Època de l’any: tot l’any, veure horaris a la web del Museu 
Per més informació: Museu Hidroelèctric de Capdella 
Visites guiades o sense guia 

 

5.5.4. Museu dels Raiers 

El transport de la fusta pels rius va ser un mode de vida al Pallars fins a principis del segle XX. 

Els raiers transportaven la fusta per encàrrec dels boscos pirinencs fins al port fluvial de destí 

(Balaguer, Lleida, Tortosa, o fins i tot fins al mar).  

El Museu està dedicat a l'estudi i a la difusió dels sistemes del transport fluvial de la fusta 

mitjançant la recuperació i la conservació patrimonial d'aquest desaparegut ofici. Inclou una 

exposició permanent i una sala de projeccions i d’exposicions temporals. 

Es fan guiatges per grups i per escoles.   

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial grups i escolars  
Paraules clau: història, oficis antics, cultura, paisatge 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Museu dels Raiers 
Visites guiades o sense guia 

http://www.vallfosca.net/museu.php
http://www.elsraiers.cat/
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5.5.5. Parc Cretaci  

El Parc Cretaci permet descobrir el Pallars Jussà en diferents àmbits: jaciments paleontològics, 

restes arqueològiques, edificis historicoartístics i el mateix entorn natural que el composa. 

El Museu de la Conca Dellà, centre d'acollida del Parc Cretaci, és l'escenari d'un apassionant 

viatge en el temps: ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps enrere va ser 

ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels últims dinosaures que 

van trepitjar la terra. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, molt interessant per a les famílies. 
Paraules clau: dinosaures, història, paisatge i natura, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Parc Cretaci, Oficines de turisme 
Visites guiades o sense guia 

 

5.5.6. Pobles oblidats, sabors retrobats  

Proposta que permet conèixer de primera mà els pobles, la seva gent i els productors 

agroalimentaris de la comarca, tot descobrint la història, els costums i el saber fer dels 

avantpassats. La ruta inclou la visita a esglésies, a productors agroalimentaris (amb tast) i als 

nuclis dels pobles que queden fora dels principals eixos de comunicació. 

Es pot fer en un dia o mig dia, i requereix vehicle propi. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Punt de sortida: segons la ruta escollida 
Paraules clau:  
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Grimpada 
Amb guia 

 

  

http://www.parc-cretaci.com/
http://www.grimpada.org/
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5.6. Conèixer els nostres pobles 

La riquesa cultural dels pobles de la comarca, transformats al llarg dels anys, es transmet 
vivament als visitants a través de les següents rutes i visites guiades: 

 

5.6.1. Visites culturals als nuclis urbans 

Diversos municipis de la comarca ofereixen visites guiades pels seus nuclis urbans per tal que 
els visitants puguin conèixer més a fons el seu patrimoni, tant arquitectònic com cultural. 

Des de passejades per viles closes medievals a la elements d’arquitectura civil modernista, 
mitjançant la rica interpretació dels guies locals els visitants s’endinsaran no només en la 
història d’aquests pobles prepirinencs, sinó també en els vincles dels seus habitants amb 
l’entorn. 

Actualment s’està treballant en una programació conjunta on hi participen:  

- La Pobla de Segur 
- Tremp 
- Talarn 
- Isona i Conca Dellà 

 
Adequat per: per tot tipus de visitants, interessant per a les famílies 
Paraules clau: història, cultura, descoberta, vila medieval, modernisme 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme 
Visites guiades  
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5.6.2. Visites amb el Tren dels Llacs 

Es tracta de paquets d’1 dia enllaçats amb l’horari del Tren Històric dels Llacs.  

Amb cadascuna de les propostes es descobreix un atractiu del Pallars Jussà: 

- Experiència enològica - Castell d'Encús: inclou la Visita al celler Castell d'Encús amb prova 

de 3 vins i la visita al poble de Talarn. Possibilitat de dinar maridatge. 

- Un tomb per la Pobla: inclou la visita guiada a la Casa Mauri i Molí de l'Oli. 

- Les botigues de Salàs: inclou la visita a les Botigues-Museu. 

- La llum de la Vall Fosca: inclou la visita al Museu Hidroelèctric i la central de Capdella. 

Tant els trasllats d’anada i tornada a l’estació, com els dinar amb menú típic pallarès hi estan 

inclosos. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial per famílies. 
Paraules clau: tren , cultura, tradicions, història, cellers i vi d’alçada, gastronomia 
Època de l’any: el tren històric funciona tots els dissabtes d’abril a setembre 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Visites guiades 

 

  

http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-llacs-visites
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5.7. Conèixer els castells de frontera 

 

En la seva qualitat de terra fronterera a l'època medieval, el Pallars Jussà conserva un nombrós 

patrimoni d'arquitectura militar. Una vintena de torres de defensa franquegen tota la serra del 

Montsec, antigament utilitzades com a torres de comunicació entre les tropes i els cavallers 

situats en segona línia en importants castells, com els de Mur i Llordà. 

Les obres de restauració realitzades permeten la visita dels següents castells: 

- Castell de Mur i la col·legiata de Santa Maria: degut a la seva arquitectura i estat de 

conservació, és l’emblema dels castells de frontera dels comtats catalans. La col·legiata, 

del primer art romànic i consagrada el 1069, el claustre també romànic (s. XIII) i les  

dependències annexes constitueixen un dels millors conjunts conservats de canònica 

medieval. 

- Castell de Llordà: espai fortificat del segle XI, és un dels millors exemples d'arquitectura no 

estrictament religiosa, sinó de caire residencial, més importants d'època alt-medieval 

conservats a Catalunya. Arnau Mir de Tost i la seva esposa Arsenda van adquirir la 

fortificació al comte d’Urgell, amb l’objectiu de convertir- la en la base d’operacions de les 

seves campanyes militars vers el Montsec. 

 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: història, reconquesta, castells, paisatge, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Oficines de turisme, Ajuntament de Castell de Mur, Oficina de turisme 
d’Isona - Castell de Llordà 
Visites guiades 

 

 

 

 

  

http://www.castellmur.cat/novetats.php?id=4926&id_seccio=665
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/Oficina-de-Turisme-dIsona-i-la-Conca-Della/5429.aspx
http://www.lleidatur.com/Turisme/Visita/Oficina-de-Turisme-dIsona-i-la-Conca-Della/5429.aspx
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5.8. Gastronomia, enologia i productes locals 

 

La seva gastronomia, vins i productes locals del Pallars Jussà són un veritable plaer per als que 

saben gaudir de les excel·lències de la bona taula. 

La girella, el formatge de tupí, el xolís, els bolets, la coca d’enciam, el civet d’isard o l’escudella 

barrejada, són només alguns exemples de productes autòctons i de receptes mil·lenàries que 

els visitants podran descobrir en els restaurants i allotjaments de la comarca. 

El Pallars Jussà gaudeix d’un clima idoni per al conreu de la vinya i per a l'elaboració del vi. 

Aquest no és un conreu nou, doncs durant l’edat mitjana era molt habitual el cultiu de la vinya 

i la producció de vi. 

Mirant cap al futur, l’altitud de la cota del Pallars és una peça clau, ja que degut als augments 

de temperatura vinculats al canvi climàtic, es farà necessari cultivar les vinyes en cotes més 

elevades.  

 

5.8.1. Propostes de cultura, gastronomia i enologia  

a) Paquet eno-cultural 

Proposta de 5 nits on es combinen les visites als espais culturals més singulars de la zona 

(Castell de Mur, Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs, Centre d’Observació de 

l’Univers...) amb la gastronomia (menú especial degustació amb maridatge) i les visites a dos 

cellers del Pallars, acompanyades d’un tast de vins. 

Allotjament a l’Hotel Terradets. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: gastronomia, cellers, cultura, paisatge, tradicions, astres 
Època de l’any: tot l’any (el Centre d’Observació de l’Univers està tancat part de gener i 
febrer) 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

http://www.hotelterradets.com/
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b) Paquet cultural-gastronòmic 

Proposta de 4 nits que combina la bona gastronomia (un menú especial degustació) amb la 

visita a un celler del Pallars i amb les visites als equipaments culturals que defineixen la 

comarca: el Museu dels Raiers i el conjunt modernista de La Pobla de Segur, el Castell de Mur, i 

el Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs. 

Allotjament a l’Hotel Terradets. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: tradicions, gastronomia, cellers, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

 

5.8.2. Cap de setmana enològic al Pallars 

Cap de setmana de luxe i vi. Inclou una estada en suite d’hotel, la visita del celler Castell 

d’Encús amb tast de 3 vins, la visita de Talarn, la visita al Castell de Mur i la possibilitat de fer 

un dinar maridatge o bé un menú de territori.  

En època de verema es podrà participar en part del procés de recol·lecció del raïm. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: vi, enologia, celler, història, cultura, paisatge i natura 
Època de l’any: tot l’any, edició especial per la verema (setembre, octubre) 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Sense guia però els programa inclou visites guiades  

 

 

 

 

http://www.hotelterradets.com/
http://www.pirineuemocio.com/
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5.8.3. Paquet gastronòmic de la fonda 

Durant un cap de setmana gastronòmic es combina l’allotjament en una fonda situada al 

centre de La Pobla de Segur amb la visita a 3 productors agroalimentaris locals (de vedella, de 

vi i de formatges) i amb la degustació dels productes amb els menús dels restaurants. 

El restaurant de la fonda ofereix carns i altres productes de producció pròpia. 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: gastronomia, productes agroalimentaris, vi, paisatge, tradició 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Fonda Can Fasèrsia 
Sense guia, però inclou visites guiades  

 

 

5.8.4. Camins entre formatges 

Aquesta proposta combina el senderisme amb els formatges. Es tracta de fer dues excursions a 

peu, sortint des de l’allotjament rural Casa Leonardo, per tal d’anar a visitar dos productors de 

formatges, on a més es farà un tast dels productes elaborats. Per cada una de les excursions 

etapes s’han preparat uns planells amb els detalls de la ruta. També s’ofereix un aparell GPS 

gratuït per tal de seguir les rutes mitjançant els tracks corresponents.  

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: paisatge i natura, senderisme, productors locals, formatges 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Casa Leonardo 
Autoguiat 

 

 

 

 

http://www.canfasersia.com/
http://casaleonardo.net/
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5.8.5. Ruta del Vi de Lleida 

Les particularitats geològiques del Pallars Jussà, juntament amb la alçada i el clima mediterrani 

amb forts contrastos de temperatura, fan possible un vins amb caràcter propi. A través de les 

visites als cellers, la ruta del Vi de Lleida permet al visitant fer un passeig per la gastronomia, la 

cultura i la geografia lleidatanes.  

Els cellers visitables de la comarca que formen part de la Ruta del Vi de Lleida són: 

- Castell d’Encús, a Talarn 

- Sauvella, a Orcau 

- Vila Corona, a Vilamitjana 

Adequat per: per tot tipus de visitants 
Paraules clau: vi, cellers, paisatge i natura, gastronomia, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Ruta del Vi de Lleida, oficines de turisme 
Visites guiades  

  

http://www.rutadelvidelleida.com/
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5.9. Touring i Escapades per individuals i grups 

 

Aquests paquets combinats permeten gaudir de la comarca al 100% sense haver de preocupar-

se dels desplaçaments ni de les reserves. 

Algunes de les propostes estan dissenyades per grups, tot i que altres són adequades també 

per visitants que prefereixen desplaçar-se amb el seu propi cotxe. 

 

a) Hotel Terradets 

L’Hotel Terradets ofereix una àmplia oferta de sortides per a grups des de 1 a 4 dies de durada, 

en les quals es visiten els espais més emblemàtics de la comarca i dels voltants. Rememorar la 

història visitant els castells de frontera o les botigues museu de Salàs, obradors de productes 

típics del Pallars, etc. 

Per grups que ho sol·licitin, també es pot incloure una sessió de ball. 

Adequat per: per tot tipus de visitants, en especial per sèniors  
Paraules clau: tradicions, gastronomia, cellers, cultura 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Hotel Terradets 
Algunes activitats amb guia, altres autoguiades 

 

b) Un Tomb pel Pallars especial Sèniors 

Adreçat a grups de casals o associacions de sèniors, que es fan a mida a partir d’un paquet 

estàndard d’1 o més dies.  

Adequat per: per grups de sèniors 
Paraules clau: sèniors, associacions, viatge en grup, cultura, gastronomia 
Època de l’any: tot l’any 
Per més informació: Pirineu Emoció 
Sense guia, però inclou visites guiades  

 

http://www.hotelterradets.com/
http://www.pirineuemocio.com/
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