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1. Introducció 

 

1.1. Justificació 

 

La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en la implementació 

d’una estratègia de dinamització turística de la comarca, en el marc del programa 

Treball a les 7 comarques, que ha aconseguit resultats notoris en la col·laboració 

públic-privat i en el posicionament del territori en els mercats d’alguns dels 

productes turístics més singulars. 

 

El procés ha tingut diverses etapes: 

 En la primera, al llarg del 2010 es va plantejar un “Seminari Productiu per al 

Desenvolupament Turístic”. Es va adreçar a un col·lectiu de persones que 

poguessin exercir un paper protagonista en relació al turisme local. 

Els resultats es van plasmar en un document titulat “Elaboració del pla d’acció 

per al desenvolupament del turisme al Pallars Jussà”.  

 La segona etapa, iniciada el 2011, va permetre avançar en la consolidació de 

productes i en la millora de treball conjunt.   

Entre els resultats obtinguts hi ha l’edició d’un Dossier professional-Catàleg de 

producte, amb una primera part de presentació dels principals atractius de la 

comarca i una segona, amb un recull dels diferents productes turístics que s’hi 

ofereixen, adreçats a públics molt diversos.   

Aquest dossier, en cinc idiomes i que es pot descarregar de 

www.pallarsjussa.net/descarrega-de-fulletons/dossier-professional s’ha 

convertit en un instrument clau en la presentació turística de la comarca, la 

concertació amb institucions turístiques vinculades en aquest territori, l’atenció 

a mitjans de comunicació i generació de notícies, l’assistència a workshops i el 

contacte amb operadors especialitzats. 

 Durant el 2013 a més, el paper del tècnic de desenvolupament local i turístic 

que va incorporar el Consell Comarcal, va ser cabdal per avançar en la cultura 

de cooperació en els programes de dinamització turística. 

Així mateix, l’estiu del 2013 es va obrir al públic l’Epicentre, un espai que està 

esdevenint el punt neuràlgic de l’activitat turística. La comarca per tant ja 

disposa d’un equipament de referència i d’uns actors disposats a treballar 

conjuntament. 

 

Els resultats obtinguts en els darrers anys es poden definir com a molt satisfactoris. 

La consolidació de productes turístics innovadors i atractius per a mercats de 

proximitat i internacionals es veu reflectida en la renovació del dossier professional 

de productes turístics amb la incorporació de nous productes i la implicació de més 

empreses. 

http://www.pallarsjussa.net/descarrega-de-fulletons/dossier-professional


5 
PALLARS JUSSÀ -  Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística del Pallars 

Jussà: la mobilitat sostenible, una oportunitat per a la comarca. Document de justificació 
 

També, en la repercussió que tenen algunes de les iniciatives que s’estan 

desenvolupant, entre d’altres: 

 L’impacte que està tenint la nova ruta de senderisme de El Cinquè Llac, que 

ha tingut ressò en mitjans de comunicació nacionals i internacionals i un 

augment notori de clients interessats en comprar aquest producte. 

 La major presència de clients europeus a la comarca. 

 El reconeixement d’algunes iniciatives empresarials amb l’atorgament de 

premis per part de diverses institucions. 

 La celebració de l’edició de un workshop de la marca Pirineus el 2014 a la 

localitat de Cellers, amb la presència de uns 20 operadors nacionals i 

internacionals, i de 55 empreses i entitats catalanes amb oferta turística 

vinculada als Pirineus. 

 La celebració d’un camp de treball de recuperació de patrimoni rural a 

l’entorn de la ruta del Cinquè Llac, per part d’estudiants universitaris 

holandesos, durant el 2014 i 2015. 

I tot això, en moments en què el sector turístic i molt especialment, el situat en 

zones rurals està patint de valent les conseqüències de la reducció dels fluxos 

vacacionals, principalment dels mercats de proximitat. 

 

La mobilitat sostenible i el turisme  

En aquest escenari, es van iniciar al llarg del 2014 accions per treballar en una línia 

estratègica de futur, com és la mobilitat sostenible, aprofitant les sinèrgies ja 

existents a la comarca: el Tren dels Llacs i tots els productes turístics que hi estan 

associats, les xarxes públiques i iniciatives privades de senderisme, el telefèric de la 

Vall Fosca amb l’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes-Estany de Sant Maurici, etc. 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà conscient de les potencialitats de la comarca, 

va portar a terme durant el 2014 dos accions en el marc del Programa Treball a les 

7 comarques consistents en: 

 Estudi per a la definició d’un projecte de mobilitat sostenible com a base de la 

dinamització turística de la comarca i del seu posicionament en els mercats 

exteriors 

 Seminari de presentació d’experiències sobre mobilitat sostenible en zones de 

muntanya 

En paral·lel es va iniciar una línia de treball per donar suport a les dinàmiques de 

cooperació entre els agents públics i privats, principalment a través de la Taula 

Sectorial de Turisme.  

Al llarg del 2015 la mobilitat sostenible ha continuat essent un element central de 

l’estratègia de desenvolupament turístic que li dóna singularitat davant d’altres 

models de destins a l’entorn dels Pirineus. El disposar d’una bona xarxa de camins, 

itineraris singulars i infraestructures de transport col·lectiu com el Tren dels Llacs o 

el Telefèric de la Vall Fosca, permet la creació de productes turístics de caràcter 

singular, molt en línia amb aquests nous models de desenvolupament i amb les 
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demandes de turisme actiu, dels mercats vacacionals dels països més 

desenvolupats. 

Els productes turístics relacionats amb el Tren dels Llacs estan generant moviment 

econòmic a la zona i ajudant a la creació de noves empreses i oportunitats laborals 

per diferents col·lectius.  

El telefèric de Sallente – estany de Gento, www.vallfosca.net/teleferic.php   a la Vall 

Fosca, és un altre element interessant i singular que ofereix el Pallars Jussà 

relacionat amb la mobilitat sostenible. Permet accedir fins a 2.000 metres d’altitud i 

ser l’inici de nombroses rutes que s’endinsen pel Parc Nacional d’Aigüestortes i 

l’Estany de Sant Maurici.  

Altres elements de mobilitat sostenible són l’extensa xarxa de camins per a la 

pràctica del senderisme, les rutes a cavall o de BTT adaptades a diferents 

especialitats i nivells d’exigència.  

En tot aquest procés, té una importància cabdal el treball en xarxa i la coordinació 

amb altres territoris que estan treballant en projectes de característiques similars. 

Les actuacions realitzades el 2015 han permès reforçar aquesta cooperació, 

treballar en una imatge conjunta i establir les bases de projectes de cooperació a 

llarg termini, amb la comarca del Pallars Sobirà i molt especialment, amb zones del 

Pirineu francès i d’altres regions europees.  

 

 

http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible   

http://www.vallfosca.net/teleferic.php
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
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1.2. Objectius del projecte 

 

Objectiu general 

 

Facilitar a les empreses turístiques les eines necessàries per crear productes 

turístics singulars, que posen en valor els elements de mobilitat sostenible que 

ofereix la comarca. 

Identificar els segments de mercat que més s’interessen per aquestes noves 

tipologies de producte i els canals a través dels quals es comuniquen i es 

comercialitzen. 

 

Objectius específics 

 

 Donar a conèixer als actors turístics de la comarca, públics i privats, les 

oportunitats que significa l’aposta per la mobilitat sostenible en la captació de 

nous segments de mercat vinculats al turisme actiu i en el posicionament 

turístic del Pallars Jussà. 

 Donar suport a la preparació de nous projectes turístics que generin noves 

oportunitats de mobilitat sostenible a la comarca. 

 Identificar els canals de comunicació i comercialització per arribar a aquests 

segments de mercat. 

 Treballar en xarxa amb altres territoris que estan portant a terme iniciatives 

similars en zones de muntanya. 

 Augmentar la gamma de productes turístics de la comarca que integren 

elements de mobilitat sostenible. 

 Donar suport a les empreses interessades en la preparació de productes 

adaptats a aquests segments de mercat. 
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2. Accions realitzades 

 

Les activitats previstes en el marc d’aquest estudi per al desenvolupament d’una 

estratègia públic-privada en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà 

estaven previstes en cinc sessions de treball per desenvolupar diversos temes. 

Tal com s’explicarà a continuació, s’ha requerit d’un nombre més important de 

sessions de treball, principalment per donar resposta a l’acció de treball en xarxa 

amb altres territoris (apartat 2.4. d’aquest document) 

 

2.1. Sessions de treball. 

2.2. Adaptació del pla de comunicació i promoció.  

2.3. Preparació de projectes de mobilitat sostenible. 

2.4. Treball en xarxa amb altres territoris 

2.5. Exemples de productes turístics que incorporen elements de mobilitat 

sostenible 

2.6. Altres actuacions amb empreses i entitats 

2.7. Indicadors de sostenibilitat (ETIS) 
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2.1. Sessions de treball 

La primera reunió de planificació de les actuacions es va portar a terme el passat 

22 d’abril. 

A patir d’un calendari pre-definit s’han realitzat el 2015, 9 reunions de treball i 1 

taula de turisme, que han permès avançar en les diverses qüestions plantejades, 

molt especialment en el treball en xarxa amb territoris que aposten o volen apostar 

per la mobilitat sostenible.   

Concretament, amb diversos representants del Train Rouge, de la Val d’Azun i del 

Train du Vivarais, a França. S’adjunten les actes de les reunions com a annex. 

La relació de sessions de treball realitzades i els temes tractats han estat els 

següents: 

Tremp, 22 abril 2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 

Josep Capellà, DCB  

Ignasi Capellà, DCB 

Temes tractats 

Inici i planificació projectes 2015. Coordinació per iniciar accions relacionades amb 

el projecte Interreg Poctefa, Interreg Europe, desenvolupament d’una estratègia 

públic-privada, projecte Montsec i accions 2016 en el marc de Treball a les 7 

comarques vinculades al desenvolupament turístic i la dinamització del teixit 

empresarial local amb la iniciativa “Vine al Pallars, Viu el Jussà”. 

Annex 1.1 Informe reunió interna a Tremp, 22 d’abril 2015 

Estagel (França), 13 maig 2015: 

Assistents Pallars Jussà 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local Inma Ballbé, DCB Turisme i 

Desenvolupament Local  
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Assistents de la zona del Train Rouge 

Pierre Fourlon, alcalde de Caudières de Fenouillet. President del Syndicat Mixte du 

Train Touristique  

8 representants dels municipis integrats en les Communautés des Communes Agly-

Fenouillèdes  

1 tècnica del Syndicat Mixte du Train Touristique  

1 tècnica de la Association du Pays de la Vallée de l’Agly 

Temes tractats 

Després de diversos mesos de gestions i trucades telefòniques, es porta a terme 

una reunió entre representants del Consell Comarcal Pallars Jussà i DCB Turisme 

amb diversos representants d’aquesta zona propera a Perpinyà en què s’ha 

recuperat un tren turístic. Els participants pertanyen així mateix a diverses entitats 

que agrupen municipis de la zona i que estan molt interessats en la metodologia 

aplicada en el Pallars Jussà tant en temes de mobilitat sostenible, com de creació 

de productes vinculats al senderisme, BTT, i molt especialment, de propostes a fer 

des de les estacions del tren. Aquestes entitats són el Syndicat Mixte du Train 

Touristique, la Communauté des Communes Agly-Fenouillèdes i l’Association du 

Pays de la Vallée de l’Agly.  

Annex 1.2 Informe de la reunió amb altres territoris a Estagel, 13 de maig 2015 
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Tremp, 28 maig 2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Temes tractats 

Reunió preparatòria de la sessió de la Taula del Turisme del Pallars Jussà i de 

seguiment dels projectes del 2015.  

Planificació de la sessió i del contingut, accions a realitzar i responsabilitats. 

Es prepara la reunió a la Val d’Azun. 

Es planifiquen les accions per al 2015, centrades en: 

- El Pla de comunicació 

- Preparació i seguiment de projectes de mobilitat sostenible a la comarca: 

presa Sossís, bus del parc, altres.. 

- Treball en xarxa amb altres territoris 

- Adaptació de productes a l’estratègia de mobilitat sostenible 

- Seguiment dels indicadors ETIS 

- 

Annex 1.3. Informe reunió interna a Tremp, 28 de maig 2015 

Tremp, 28 maig 2015. Taula sectorial de turisme 

Assistents del sector privat 

Josep Palau, Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT) 

Conxita Serrano, Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 

Eli Planxeria, Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 

Mireia Font, Associació Marques de Pastor 

Artur Boneta, Gerent de JussActiu, Societat de Foment 

Josep Montané, L’Era del Marxant (soci JussActiu) 

Gabi Serra, Hotel Terradets (soci JussActiu) 

Alejandro Rivera, Cal Soldat (assessor JussActiu) 

Eugènia Ramadà, Casal dels voltors 

Rosalia Farràs CIAC Salàs 
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Assistents del sector públic 

Josep Ma Dalmau Museu Hidroelèctric de Capdella i alcalde de l’Aj. de la Torre de 

Capdella  

Josep Ma Ardanuy, Consell Comarcal del Pallars Jussà - gerent  

Sònia Ortiz,  Tècnica turisme Ajuntament de la Pobla de Segur 

Sílvia Coll, Tècnica turisme Ajuntament de la Torre de Capdella 

Francina Pubill, Tècnica turisme Ajuntament Isona i Conca Dellà 

Ramon Iglesias, Consell Comarcal del Pallars Jussà - tècnic  

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Temes tractats 

La taula sectorial de turisme està formada per representants del sector privat i del 

sector públic, entre els quals delegats de les associacions turístiques de la comarca 

i de la Societat de Foment JussActiu, les tècniques de les oficines de turisme 

municipals, i els representants dels equipaments culturals. 

El contingut de la sessió es va estructurar amb els següents continguts: 

- Breu presentació del gerent del Consell Comarcal sobre l’estat dels projectes 

europeu de cooperació transfronterera  

- Breu anàlisi de les dades turístiques 2014, per part del tècnic de 

desenvolupament turístic del Consell Comarcal  

- Explicació de Josep Capellà sobre els projectes que es duran a terme durant 

el 2015:  

Projecte de mobilitat sostenible: accions amb els empresaris i altres agents 

Estudi de potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec  

- Debat sobre els punts exposats i altres temes relacionats 

Annex 1.4. Informe reunió Taula de Turisme a Tremp, 28 maig 2015. 

Annex 2.1. Presentació a la Taula sectorial de Turisme 
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Val Azun França, 2 juny 2015 

Assistents Pallars Jussà  

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local  

Assistents Val d’Azun 

Vincent Fonvieille – President de la Communauté de Communes  

David Serano – Vice president de la Communauté de Communes 

S’excusa el director de l’entitat Sr. Sylvain Lanne 

Temes tractats 

Reunió del Consell Comarcal Pallars Jussà i DCB Turisme amb representants de la 

Communauté de Communes Val d’Azun, propera a la ciutat francesa de Lourdes. Es 

tracta d’un espai d’alta qualitat i on té la seu l’operador turístic líder de senderisme 

a França La Balaguère.  La Val d’Azun treballa per ser un dels millors destins de 

senderisme del Pirineu. El contingut de la reunió va girar entorn als temes 

següents: 

- Presentació de la “Estratègia de Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de 

muntanya” que està treballant la comarca del Pallars Jussà  

- Presentació de la Val d’Azun  

- Explicació de les convocatòries d’ajuts europeus on es podria buscar 

finançament per tirar endavant un projecte conjunt de mobilitat sostenible 

entre diverses zones del Pirineu. 

Annex 1.5. Informe de la reunió amb altres territoris Val Azun, 2 de juny 2015.  

Annex 2.2. Presentació preparada en francès per a presentació a altres territoris 

dels projectes de mobilitat sostenible del Pallars. Adaptació segons interlocutors.
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Andorra, 4 de juny 2015 

Assistents del Pallars 

Josep Castells, Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local  

Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local  

Assistents de Lamastre, França 

Jacky Chosson, regidor de Lamastre 

Temes tractats 

Reunió del Consell Comarcal Pallars Jussà i DCB Turisme amb el regidor de 

Lamastre i representant del Train du Vivarais, zona francesa que s’havia visitat el 

passat mes de desembre. En aquest cas, aprofitant el desplaçament del Sr. 

Chosson a Andorra, es van tractar temes d’interès comú per avançar en els temes 

de mobilitat sostenible i de possibles inversions a la comarca.  

Annex 1.6. Informe de la reunió amb altres territoris Lamastre, 4 de juny 2015.
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Tremp, 18 juny 2015 

Assistents 

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Temes tractats 

Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà - DCB Turisme, seguiment accions 2015 i 

planificació següents passos entorn a: 

- Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística 

del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat per a la comarca  
- Treball intern amb Ramon Iglesias entorn a la tasca de selecció i visibilitat 

dels productes turístics més relacionats amb la mobilitat sostenible. 

Annex 1.7. Informe de la reunió interna a Tremp, 18 de juny 2015 

Tremp, 23 juliol 2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Jordi Escribà, Blink BCN  

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local  

Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Temes tractats 

Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà - DCB Turisme – Blink BCN, per fer un 

seguiment de les accions 2015 i donar suport a la presentació de projectes en 

convocatòries de programes europeus.   

- Seguiment i estat de la situació projecte Turisme i Mobilitat Sostenible - 

- Revisió de l’estat de la situació dels diferents projectes que estan en marxa 

per aquest any. 

- Propers passos  

Annex 1.8. Informe de la reunió interna a Tremp, 23 de juliol 2015. 
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Tremp, 9 setembre 2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà  

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local  

Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Temes tractats 

Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà i DCB Turisme, per avançar en un projecte 

comú de mobilitat sostenible conjuntament amb altres regions europees.  

Planificació de la propera reunió conjunta amb potencials socis francesos. 

Annex 1.9. Informe de la reunió interna a Tremp, 9 de setembre 2015 

Tremp, 16 setembre 2015 

Assistents del Pallars Jussà 

Constante Aranda – President del Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Pilar Cases i Lopetegui – Vicepresidenta Turisme del Consell Comarcal del Pallars 

Jussà  

Josep M. Ardanuy – gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Ramon Iglesias – Tècnic de desenvolupament turístic  

Assistents del Pallars Sobirà  

Llátzer Civís - President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà  

Miquel Bringueret - Gerent del Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

Assistents del Pays d’Agly 

Jean-Pierre Fourlon – Alcalde de Caudiès et Président du Syndicat Mixte du Train 

touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes  

Elena Hastaran - Directrice de l'association du Pays de la Vallée de l'Agly 

Hélène Gaignon – Responsable del Syndicat Mixte du Train touristique du Pays 

Cathare et du Fenouillèdes  
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Assistents de la Val d’Azun 

Vincent Fonvieille – President de la Communauté de Communes de Val d’Azun. 

David Sérano – Vice-president de la Communauté de Communes de Val d’Azun 

Sylvain Lanne - Director Communauté de Communes du Val d'Azun  

Assistents de l’equip tècnic  

Josep Capellà – DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ignasi Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Jordi Escribà – B Link Barcelona  

Temes tractats 

Reunió del Consell Comarcal Pallars Jussà amb representants d’entitats 

interessades en promoure la mobilitat sostenible en les seves destinacions. El 

contingut de la reunió va girar entorn els temes següents:   

- Benvinguda institucional per part del senyor Constante Aranda, President del 

Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

- Presentació principals característiques del programa Interreg Poctefa 2014-

2020 i de la 1a convocatòria de projectes per part de Jordi Escribà, soci de la 

consultoria Blink BCN especialitzada en projectes europeus.  

- S’explica sobretot les característiques de la convocatòria i s’emfatitza 

sobretot en:  

Eixos prioritaris i tipologia d’accions previstes.  

Estructura econòmica – financera: pressupost, despeses elegibles, 

percentatge finançament, altres  

- Presentació de la proposta inicial del projecte “Turisme i mobilitat sostenible 

als Pirineus”, per part de Josep Capellà, director de DCB Turisme i 

Desenvolupament Local. S’explica sobretot els següents punts: 

a. Objectiu general i específics

b. Possible línies d’acció previstes

c. Estimació de pressupost

d. Estructura del partenariat

- Actuacions previstes per part dels diferents territoris. 

Annex 1.10. Informe de la reunió amb altres territoris a Tremp, el 16 de setembre 

2015 



18 
PALLARS JUSSÀ -  Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística del Pallars

Jussà: la mobilitat sostenible, una oportunitat per a la comarca. Document de justificació

2.2. Adaptació del Pla de Promoció i Comunicació 

S’ha creat un pla de comunicació basat en 10 articles de premsa vinculats a 

diferents temes relacionats amb la mobilitat sostenible i el turisme, tant a nivell de 

Pallars Jussà com d’exemples d’altres territoris. Complementàriament a aquests 

articles, s’han fet accions de difusió dels articles a través de les xarxes socials del 

Consell Comarcal del Pallars Jussà, així com la preparació de notes de premsa per 

enviar a diferents mitjans de comunicació de la zona.  

Articles preparats en el marc del Pla de Comunicació i Promoció: 

0. El Jussà articula un projecte de cooperació territorial amb socis

francesos

1. Tren dels Llacs, element d'atracció i promoció turística als Pirineus

2. Telefèric Vall Fosca

3. Xarxa de senders del Pallars Jussà

4. La xarxa Alpine Pearls, exemple de mobilitat sostenible

5. El Pallars Jussà impulsa la presentació d’un projecte sobre mobilitat

sostenible i turisme, juntament amb el Pallars Sobirà i 2 territoris

dels Pirineus francesos

6. Experiències de mobilitat sostenible en altres destins: Cas Reseau

Grand Site de France

7. Experiències de mobilitat sostenible en altres destins: Val d’Azun

8. Experiències de mobilitat sostenible en altres destins: Train Rouge

9. Vine al Pallars Viu el Jussà

Annex 2.5 Relació d’articles preparats per al Pla de Comunicació 

2.3. 



19 
PALLARS JUSSÀ -  Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística del Pallars

Jussà: la mobilitat sostenible, una oportunitat per a la comarca. Document de justificació

2.3. Preparació de projectes de mobilitat sostenible 

Aquesta acció ha consistit en assentar les bases per a la preparació de projectes, 

que podrien presentar-se en convocatòries de programes, definir possibles accions 

a realitzar i avançar en els contactes amb altres territoris susceptibles a esdevenir 

col·laboradors. Tal com s’ha explicat en l’apartat 2.1. de reunions, ha centrat bona 

part de les activitats previstes el 2015. 

Concretament s’ha treballat en les següents convocatòries: 

Interreg Poctefa 

S’ha analitzat les possibilitats i s’han preparat 2 documents divulgatius en format 

power point a partir de l’anàlisi de les característiques de la convocatòria, de les 

possibilitats de col·laborar amb socis amb els quals s’ha mantingut contacte, etc. 

adaptant-se a cada una de les particularitats dels interlocutors. 

Els documents preparats han permès donar a conèixer les possibilitats de participar 

en un projecte d’aquesta convocatòria, amb una temàtica comuna de mobilitat 

sostenible. 

S’han plantejat una sèrie d’accions possibles de realitzar a la comarca i a la resta 

dels territoris contactats. Paral·lelament, alguns dels territoris han treballat en 

presentar un projecte a la convocatòria Interreg Poctefa de novembre 2015, amb el 

nom de Green Pyrenees Slow Tourism - GPS Tourism.  

Les accions s’han estructurat a partir de la proposta inicial de projecte redactada 

l’any 2014, i s’ha acabat adaptant als requeriments tècnics de la convocatòria i a 

les observacions plantejades pels socis del projecte. 

Annex 2.2 Presentació preparada en francès per a presentació a altres territoris dels 

projectes de mobilitat sostenible. 1 document base i 3 documents adaptats a cada 

reunió. 

Interreg Europe 

També es va treballar en aquesta convocatòria i es va redactar un document en 

format powerpoint sobre la convocatòria Interreg Europe, incorporant possibles 

socis per presentar el projecte, que seria liderat per Alpine Pearls. Es va desestimar 

presentar-se en aquesta primera convocatòria degut a la situació actual dels Alpine 

Pearls, però no es descarta presentar-se en futures convocatòries.  

Annex 2.3 Presentació Interreg Europe 
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Cosme 

Es va preparar un document explicatiu del programa europeu Cosme per el 2015. 

Es tracta de l’únic programa europeu amb una línia específica de Turisme que el 

seu objectiu és incrementar la competitivitat del turisme en el continent i contribuir 

a la consolidació d’un model de gestió turística sostenible. 

Finalment es desestima la presentació a aquesta convocatòria per part del Consell 

Comarcal. 

Annex 2.4 Presentació Cosme 

En tots 3 casos, tal com es va fer el 2014, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

ha demanat suport tècnic al Sr. Jordi Escribà de l’empresa B.Link BCN per ajudar a 

definir els possibles projectes, col·laborar en la recerca i contactes amb possibles 

socis i avaluar la idoneïtat de integrar els projectes presentats per la comarca  en 

les esmentades convocatòries. 
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2.4. Treball en xarxa amb altres territoris 

 

La relació de contactes amb representants d’altres territoris ha estat molt 

intensa i amb resultats molt interessants, tal com es pot comprovar a partir dels 

resums de les reunions que s’incorporen a l’apartat 2.1. i dels documents 

presentats i del projecte que alguns d’ells han volgut presentar a una convocatòria 

de programa europeu. 

Els contactes realitzats han estat a través de comunicació continuada online i 

telefònica, així com en reunions presencials en alguns casos tal i com s’indica en el 

apartat 2.1: 

- Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Sr. Llátzer Civís - President i Miquel 

Bringueret – Gerent.  

Tenint en compte el fet de compartir diverses infraestructures de 

mobilitat sostenible, molt especialment, les vinculades al riu Noguera 

Pallaresa, així com al fet que moltes empreses comercialitzen productes 

turístics transversals, amb recursos d’ambdues comarques, s’ha 

prioritzat el treball en xarxa amb aquest Consell Comarcal 

 

- Associació Alpine Pearls. Sra. Karmen Mentil (gerent). La relació es va 

iniciar a partir de les accions realitzades durant el 2014, dins el projecte 

finançat pel SOC en el marc del projecte Treball 7 comarques  

 

- Communauté de Communes Val d’Azun. Sr. Vincent Fonvieille – 

President, Sr. David Serano – Vicepresident,  Sr. Sylvain Lanne –tècnic.  

 

- Sindicat Mixte du Train touristique du Pays Cathare et des Fenouillèdes. 

Sr. Pierre Fourlon – President del Sindicat Mixte.  Sra. Hélène Gaignon – 

tècnica 

 

A partir del Sr. Fourlon es va establir contacte amb entitats 

supramunicipals d’aquesta zona interior del Département des Pyrenées 

Orientales interessats en participar en accions per promoure la mobilitat 

sostenible en els seus territoris. Es tracta de: 

 

o Julie Lienard Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

o Nicole Sarda Syndicat Agly Verdouble 

o Elena Hastaran Association du Pays de la Vallée de l'Agly 

 

- Parc Naturel Regional des Pyrenées Catalanes.  

Laure-Hélène Leabeau  

 

- Train du Vivarais. Sr. Jacky Chosson. Es manté el contacte amb el 

representant d’aquesta regió on es troba aquesta instal·lació, que han 

vinculat amb xarxes de senderisme i Vies Verdes. 
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2.5. Exemples de productes turístics que incorporen elements de 

mobilitat sostenible. 

Aquesta acció s’ha plasmat en fer una primera revisió del dossier professional de 

productes turístics que s’ha estat configurant a la comarca durant aquests últims 

anys i que es troba penjat a la web del Pallars Jussà. El propòsit ha estat identificar 

els productes de la comarca a presentar que incorporen elements de mobilitat 

sostenible. 

Del voltant de 60 productes del dossier, es van identificar juntament amb el tècnic 

de turisme del Consell Comarcal quins estaven preparats per incorporar-se dins 

aquesta estratègia de mobilitat sostenible sigui per la tipologia de les activitats a 

realitzar o bé per la possibilitat de desplaçar-se fins al primer allotjament amb la 

línia de tren de la Pobla de Segur. Es van identificar 48 productes. Finalment s’ha 

preparat un document amb els 28 productes més elaborats.  

Annex 2.6. Productes turístics del Pallars a treballar en temes de mobilitat sostenible 

Cal destacar que en aquest període ha coincidit que Ferrocarrils de la Generalitat ha 

contactat empreses de la zona per ampliar l’oferta de productes que tenen 

actualment a la seva web  http://turistren.cat/ de cares a la posta en funcionament 

de nous cotxes i per tant de més freqüències en aquesta línia a partir del 2016.  

Els productes que ja figuren a la web del Tren dels Llacs, segons acord amb 

l’agència local de La Pobla de Segur, Pirineu Emoció són molt diversos i permeten 

als visitants de gaudir d’una experiència completa, per conèixer els principals 

recursos i activitats de l’entorn. En concret:  

http://www.trendelsllacs.cat/paquets-turistics 

http://turistren.cat/
http://www.trendelsllacs.cat/paquets-turistics
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Paquets turístics, Tren històric: 

 Un passeig per la Pobla de Segur 

 Visita botigues-museu de Salàs 

 Experiència enològica – Celler Castell d’Encús 

 Tren de la sal 

 Montcortés...l’últim llac 

 Aromes i Tren dels Llacs 

 

Paquets turístic, Tren de línia: 

 Tremp a peu 

 Tremp i Castell de Mur 

 Tremp, Isona i Castell Llordà 

 Cap de setmana a Tremp 

 Coneixent la Conca de Tremp 

 Descobrint la serra de Montsec 

 Visita a Tremp i rodalies 

 

Tenint en compte el projecte endegat per Ferrocarrils de Catalunya, es decideix 

esperar a parlar amb les empreses fins que aquesta opció estigui més definida i es 

puguin donar pautes clares als interessats.  
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2.6. Altres actuacions amb  empreses i entitats 

Les accions realitzades en aquest apartat, s’han complementat donant suport a 

determinades empreses i organitzacions de la comarca que plantejaven al Consell 

Comarcal problemàtiques determinades durant el 2015. Concretament s’han 

realitzat les següents accions: 

- Assessorament als gestors de El Cinquè Llac per presentar aquesta 

iniciativa als premis de Medi Ambient 2015 de la Generalitat de Catalunya, 

en la modalitat de “Iniciatives singulars de protecció i millora del medi 

ambient”. En aquest sentit, també s’ha donat suport al tècnic de turisme per 

fomentar que altres iniciatives comarcals també s’hi presentessin, com va 

ser el cas de Vine al Pallars Viu el Jussà. 

Finalment als premis de Medi Ambient 2015 de la Generalitat de Catalunya 

en la categoria d’iniciatives singulars, el jurat ha donat com a guanyadores 

dues iniciatives, una de restauració ecològica i l’altra d’ecoturisme que va 

ser a l’Associació Marques de Postor,  per la iniciativa “El Cinquè llac, 

senderisme responsable al Pirineu de Lleida”.  

Annex 3.1 Nota de premsa dels Premis Medi Ambient 2015 
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- Assessorament en temes de comunicació a Maribel Sala de l’Escola 

Agrària del Pallars per millorar el butlletí TRAPA (18/06/2015 de 12:00h a 

14:00h a l’Epicentre de Tremp). 

Des de mitjans de 2012, el grup de treball TRAPA (Turisme Rural de l’Alt 

Pirineu i Aran) elabora i envia a més de 500 destinataris el butlletí setmanal 

TRAPA amb informació variada sobre normativa, ajuts, formació, promoció, 

esdeveniments, etc...  

Se li fa arribar tot un seguit de pautes, informació i recomanacions per 

facilitar la tasca en la gestió del butlletí i optimitzar els resultats. 

 

- Gestions a petició dels impulsors de la iniciativa Vine al Pallars Viu el 

Jussà per presentar-se a Barcelona i fer-ne difusió. Des de DCB es va 

suggerir la possibilitat de fer-ho al Palau Robert i s’han fet les gestions 

necessàries per conèixer les condicions per realitzar una presentació en 

aquest equipament així com propostes per a l’organització i comunicació. 

 

- Assessorament al Centre d'Interpretació de l'Antic Comerç de Salàs 

de Pallars (13/10/2015 a Salàs de Pallars). 

Assistents 

- Rosalia Farré, Ajuntament de Salàs de Pallars    

- rosaliafarre@gmail.com   606115684 

- Alicia , Ajuntament de Salàs de Pallars 

- Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

- Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
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Temes tractats 

El Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç s’ha anat ampliant en els darrers 

anys amb la incorporació de botigues que representen el comerç antic. El 

major nombre de botigues presenta nous reptes logístics i d’organització per 

donar resposta a una demanda major de visites.  

Se’ls assessora i es fan propostes concretes en tres àmbits: 

- A nivell d’organització 

- A nivell d’estructuració de productes 

- A nivell de promoció 

per gestionar les puntes d’afluència, per diversificar propostes, definir nous 

productes i arribar a públics diferents i millorar la promoció.   

Annex 3.2 Informe de la reunió amb l’ajuntament de Salàs de Pallars, 13 

d’octubre 2015 
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- Assessorament a l’associació Viu Jussà (18/11/2015 a La Pobla de 

Segur) 

Assistents 

Junta de la iniciativa Viu Jussà ( 5 persones)  i tècniques Laura i Andrea. 

Josep Palau, Eli Planxeria, rosalia Farré, Laura Egea 

Inma Ballbé – DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Temes tractats 

Es planteja la necessitat de definir un nou format per les propostes que 

s’ofereixen fins i tot alguns consideren que s’hauria de reduir el calendari, ja 

que algunes de les sortides no tenen prou afluència de públic. Des de DCB 

s’anima a continuar ja que a nivell de comunicació aquesta iniciativa és molt 

potent. DCB enviarà alguns comentaris sobre el nou material online i offline 

en el que estan treballant per si ho consideren d’interès.  

Annex 3.3. Informe de la reunió amb l’associació Viu Jussà el 18 de 

novembre 2015.  

Annex 3.4. Document de recomanacions per millorar la dinàmica de la 

iniciativa Viu Jussà 
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2.7. Seguiment dels indicadors de sostenibilitat (ETIS) 

 

El Pallars Jussà es va interessar per participar en la segona fase del procés pilot per 

a destinacions interessades en implementar indicadors de sostenibilitat turística a 

les seves zones, impulsat per la DG GROW de la Comunitat Europea. 

Es tracta d’un seguit d’indicadors alguns dels quals obligatoris i altres opcionals 

amb diferents apartats sobre aspectes medioambientals, socials, econòmics, .. 

Al llarg dels primers mesos d’actuació es fa un seguiment online i telefònic per la 

posta en marxa d’aquesta iniciativa. En la reunió de 18 de juny, des del Consell 

Comarcal s’informa que s’han recollit 9 enquestes a empreses,  30 a visitants i 70 a 

residents. Tot i això, degut a la manca de informació inicial i la coincidència amb 

altres actuacions, no ha estat possible aportar tota la informació requerida en el 

termini establert pels organitzadors. 

Cal tenir en compte que de les 100 destinacions europees que es van oferir per 

participar en aquesta segona fase pilot, només 60 van aconseguir presentar la 

informació complerta en el termini establert.  
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3. Resum dels indicadors 

 

Concepte Assolit 

Nombre de documents preparats 8 

Nombre de convocatòries de projectes sobre els 

que s’informa 3  

Nombre d’accions que es plantegen susceptibles a 

presentar-se a les convocatòries d’ajuts  

4 línies d’acció genèriques 

10 grans accions 

Nombre de contactes mantinguts amb altres 

territoris 

4 reunions presencials a 

més de contacte 

permanent online i 

telefònic amb un mínim 

de 11 representants 

tècnics i polítics de les 

entitats  

Nombre de productes turístics presentats que 

incorporen elements de mobilitat sostenible 

48 detectats i 28 

presentats 

Nombre de sessions de treball realitzades 

Previstes 5 

10 (4 de les quals han 

estat amb representants 

d’altres territoris) 

Nombre d’agents públics i privats que participen 

en les sessions 

3 agents del Consell 

Comarcal 

4 agents d’altres entitats 

públiques de la comarca 

11 agents privats 

11 agents estrangers 
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Annex 1.1 Informe de la reunió a Tremp, 22 d’abril 2015 

 



REUNIÓ CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ 22/04/2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB 
Ignasi Capellà, DCB 
 
 
Ordre del dia 

1.- Tancament seminari “Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de muntanya” 

2.- Planificació accions 2015 

3. – Treball 7 comarques - Accions 2016 

 

1.- Tancament seminari “Turisme i Mobilitat Sostenible” 

Entrega dels pens amb els vídeos de totes les sessions. Consell Comarcal ho penjarà al Youtube 
i en farà difusió. 

Dossier del seminari “Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de muntanya”:  

- Falta incorporar el tema de presa de Sossís a l’apartat “Antecedents” i incorporar 
també a les traduccions. 

- Falta incorporar alguna menció al Pallars Sobirà a l’apartat “Antecedents” i “Justificació 
del projecte”. 

- Treure el vídeo del dossier, deixar només l’enllaç. 

- Mailing als ponents i assistents amb el dossier final + enllaç als vídeos. 

 

2.- Planificació accions 2015 

Interreg Poctefa: 

- Confirmar visita a Val d’Azun el 20 de Maig per preparar Interreg Poctefa eixos 3 i 4. 

- Preparar dossier mobilitat sostenible + dossier del seminari “Turisme i Mobilitat 
Sostenible en zones de muntanya” traduït al francès. 



- Preparar també Temes a tractar a la reunió amb Val d’Azun, accions que es volen 
desenvolupar i veure accions que volen fer ells. 

- Preparar un pressupost aproximat del projecte per presentar a Val d’Azun. 

- Ramon: Prepara draft del projecte per enviar a Montse Soler abans del dimarts 28/04 
juntament amb el dossier del seminari. El divendres 22/04 fa trucada a Montse Soler 
per explicar el projecte i els passos fets fins ara, i plantejar una possible reunió a la DG 
Turisme de la Generalitat de Catalunya.  

Socis catalans: Pallars Sobirà (tancar possible col·laboració) + FGC. 

Socis francesos (en fase de concertació): Val d’Azun, Train Rouge 

- Preparar mail a Jacky Chosson, plantejar visita a Andorra el 7 de juny aprofitant la seva 
visita. S’entregarà el perfil de la línia que ha de preparar FGC + dossier del projecte, i 
se’ls convidarà a visitar el Pallars Jussà amb Kleber Rossillon.  

Interreg Europe: 

Reunió skipe amb Alpine Pearls el 29/04 i veure estat de la situació. 

Desenvolupament estratègia públic - privada: 

Aprovació i contractació abans de les eleccions municipals. 

Començar a treballar-hi a partir de l’estiu. 



3. – Treball 7 comarques - Accions 2016 

Preparar proposta per la 1a setmana de maig  vinculat al suport a les iniciatives de 
desenvolupament turístic que s’estan impulsant des del sector privat, especialment la iniciativa 
“Vine al Pallars, Viu el Jussà”. 

També s’inclourà un primer anàlisi de les oportunitats de col·laboració en dinamització 
turística amb el Pallars Sobirà. Alguns temes en que hi poden haver sinèrgies són: la connexió 
fluvial, la connexió dels Caminos Naturales del PN Aiguestortes amb el Congost del Mont-
Rebei, les 2 portes d’entrada al Parc Nacional,... 

Entregar al CC Pallars Jussà la 1a setmana de maig. 



Annex 1.2 Informe de la reunió amb altres territoris a Estagel, 
13 de maig 2015 



PROGRAMA DE LA VISITA 

Dimecres 13 de maig 2015 

- 13:00 h: Trobada a Caudieres de Fenouillet 
- 13:30 h: Dinar de treball, preparació de la reunió 

- 14:30 h: Visita a la oficina de turisme de Caudieres de Fenouillet 

regentada per una associació d’empreses locals.  

- 15:30 h: Visita al castell càtar de Queribus 

- 16:00 h : Desplaçament a Estagel, visita a l’estació del Train Rouge 

- 17:00 h: Trobada amb els representants francesos a la seu del Syndicat 

Mixte des Chemins de Fer Touristiques 

- 17:15 h: Inici de la reunió 

- 19:00 h: Networking i refrigeri 

- 19:00 h: Tornada 

  



REUNIÓ TRAIN ROUGE – CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 

 

Dia, hora i lloc: 

Dimecres 13 de maig, de 17:00 a 19:30h 

Syndicat Mixte des Chemins de Fer Touristiques, Estagel (França) 

 

Assistents 

Pallars Jussà: 
 
Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Territori del Train Rouge: 
 
Pierre Fourlon, alcalde de Caudières de Fenouillet. President del Syndicat Mixte du 
Train Touristique  
8 representants dels municipis integrats en les Communautés des Communes Agly-
Fenouillèdes 
1 tècnica del Syndicat Mixte du Train Touristique 
1 tècnica de la Association du Pays de la Vallée de l’Agly 
 
 

Ordre del dia 

1.- Presentació de la “Estratègia de Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de 
muntanya” que està treballant la comarca del Pallars Jussà  

2.- Presentació del Tren dels Llacs i les iniciatives i productes turístics que s’han 
creat a l’entorn d’aquest recurs turístic durant els últims anys. 

3. – Presentació del Train Rouge i la situació en que es troba actualment. 

4. - Explicació de la convocatòria Interreg POCTEFA i les diferents línies de 
subvencions que hi haurà en la 1a convocatòria, prevista per octubre de 2015. 

5.- Proposta de participació en un projecte POCTEFA conjunt en matèria de 
mobilitat sostenible i turisme en zones de muntanya. 

  



1.- Presentació de la “Estratègia de Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de 
muntanya” que està treballant la comarca del Pallars Jussà  

Els representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà presenten la comarca, la 
tipologia d’empreses, les característiques del Tren dels Llacs i altres elements de 
mobilitat sostenible de la zona, com són el Telefèric de la Vall Fosca, les rutes de 
senderisme, les rutes de BTT, els senders circulars a l’entorn dels pantans.  

S’explica també l’origen de l’interès pels temes de mobilitat sostenible, les 
tendències vacacionals dels mercats europeus en aquest sentit, l’oferta que estan 
generant algunes empreses del territori i que estan tenint una bona acollida per 
part del públic, la qual ha portat a millorar considerablement la competitivitat i 
posicionament turístic de la comarca. 

Així mateix, també s’explica el seminari “Turisme i Mobilitat sostenible en 
zones de muntanya” que es va celebrar el febrer de 2015 a Tremp (Pallars 
Jussà), entre altres aspectes:  

- el programa del seminari,  
- els ponents, entre els quals hi havia la directora de la Comunitat de Treball 

dels Pirineus (autoritat de gestió del programa de cooperació POCTEFA) i els 
representants de la iniciativa Alpine Pearls de la qual es va exposar les 
característiques principals del projecte i l’impacte que té després de 15 anys 
de treball conjunt tant a nivell de millora de les infraestructures com de 
comunicació i promoció, 

- la participació de més de 120 persones provinents d’institucions publiques, 
empreses de la zona, universitats,... 

- la documentació que es va generar abans i després del seminari, que s’ha 
fet l’esforç de traduir-lo a l’anglès i francès per fer-la accessible a aquests 
contactes.  

2.- Presentació del Tren dels Llacs i les iniciatives i productes turístics que s’han 
creat a l’entorn d’aquest recurs turístic durant els últims anys. 

Es presenta el Tren dels Llacs, les seves característiques i l’elevada afluència de 
visitants i l’experiència de la companyia que porta a terme l’explotació (FGC) de la 
línia.  

 
Característiques tècniques:  

- Longitud: 89 km de via, sense electrificar  
- Ample de via: ibèric (1.668 mm)  
- Estacions i baixadors: 17  
- Túnels: 40 (14 Km de longitud total) 
- Túnel més llarg: Coll del Porte, amb 3.499 m sota la serra del Mont-roig 

Per l’any 2015, el servei que s’ofereix és de 26 circulacions, al igual que a 2014. A 
l’estiu es proposa deixar de fer les circulacions compreses entre el 18 de juliol i el 
15 d’agost, període caracteritzat per una baixa ocupació deguda a les altes 
temperatures de la zona. L’oferta de places prevista és de 280 visitants per tren i 
l’any 2014 es va arribar a un volum de 70.000 passatgers en tota la línia Lleida – 



Balaguer – Pobla de Segur. Uns 7.000 en els trens turístics. La velocitat mitjana és 
de 50 km/h.   

Diverses empreses locals, principalment una agència de viatges receptiva, han 
creat una sèrie de productes complementaris al Tren dels Llacs amb un preu mitjà 
de 40 euros i que, aproximadament, un 35% d’aquests passatgers realitza algun 
experiència complementaria.  

 

3. – Presentació del Train Rouge i la situació en que es troba actualment. 

El senyor Pierre Fourlon explica algunes de les diferencies entra la zona del Train 
Rouge i el Pallars Jussà, com per exemple que no estan en una zona de mitja-alta 
muntanya com el Pallars Jussà, que la gestió del tren es porta directament des de 
les entitats del territori (Communautés des Communes), que hi ha molt poc 
allotjament a la zona i que no hi ha una oferta de productes turístics a l’entorn 
d’aquests trens per tant, la major part de visitants realitzen visites de curta durada 
sense pernoctació. Un altre handicap és que no hi ha cap “touroperador” que 
dissenyi productes. 

El nombre de passatgers del Train Rouge va ser d’uns 15.000 l’any 2014, en una 
temporada que va de mitjans de juny a mitjans de setembre tot i que també es fan 
serveis especials per Setmana Santa, per Nadal, Carnaval i altres festivitats, i 
també sota demanda de grups. 

No tots els territoris per on transcorre el tren tenen competències en temes de 
turisme.  

Les similituds van en la línia de que són trens que van en direcció a parcs naturals, 
en el seu cas està a punt de ser aprovat, que es dirà Parc Regional Corbieres – 
Fenouilledes. L’interès a crear producte turístic a l’entorn del tren també és un 
element comú entre ambdós territoris. Al territori també s’estan desenvolupant 
altres iniciatives vinculades a la mobilitat sostenible en el turisme, com l’accés a 
unes gorges amb vehicles elèctrics. El senderisme en aquesta zona és un fet 
important, vinculat a la ruta dels càtars. 

Al final de la sessió se’ns dona un mapa de l’Association du Pays de la Vallée 
d’Agly (a la reunió assisteix la tècnica LEADER Elena 
Hastaran direction@valleedelagly.fr) que té la seu al mateix edifici del Syndicat du Train 
du Pays Cathare et du Fenouillèdes.   

en què es marquen els municipis,  les estacions del tren i les “communautés de 
communes”. En el cas que ens interessa, serien: 

- Principalment, la Communauté de Communes Agly-
Fenouillèdes  http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/ . President: Charles 
CHIVILO, Maire de Maury. (22 ajuntaments – 5.800 habitants) 
 

- de forma residual, el municipi de Rivesaltes pertany a la “Communauté 
d’aggolmération Perpignan Méditerranée" 

mailto:direction@valleedelagly.fr
http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/


- la Communauté de Communes Salanque Méditerranée. Seria la part més 
oriental, no hi passa el tren (Salses, Claira i Pia) 
 

- la Communauté de Communes Conflent.  A la part sud, entenem que no hi 
estaria involucrada. No en van parlar. 

Pel que es veu a la plana web, tenen competències en turisme:   Pays Touristique 
Agly-Verdouble http://valleedelagly.fr/tourisme.php. 

 

 

Hi ha un altre link a la seva plana web cap a la de la Regió Languedoc-Roussillon, 
amb propostes de estades de 24 i 48 h (actives, de relax, amb família) però que no 
inclouen establiments o empreses d’activitats. La presentació es troba en diversos 
idiomes però els itineraris no estan traduïts 

 

 

  

http://valleedelagly.fr/tourisme.php


4. - Explicació de la convocatòria Interreg POCTEFA i les diferents línies de
subvencions que hi haurà en la 1a convocatòria, prevista per octubre de 2015. 

S’explica el programa de cooperació entre França, Espanya i Andorra anomenat 
POCTEFA. Està previst que la primera convocatòria d’aquest programa s’obri passat 
l’estiu i la comarca del Pallars Jussà està en fase de preparació d’un projecte 
conjunt amb Train Rouge i altres territoris francesos, al qual també es 
busca la implicació del Pallars Sobirà i potser algun soci d’Andorra.  

Josep Capellà explica els diferents eixos del programa operatiu del POCTEFA i que 
la proposta del Pallars Jussà és preparar un projecte que s’emmarqui en l’eix 
prioritari 3 (promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos 
locals) o en l’eix prioritari 4 (afavorir la mobilitat de béns i persones) en funció de 
les característiques del projecte i les accions a desenvolupar.  

El percentatge de cofinançament en cas que s’aprovi el projecte és del 65%, el què 
significa que la resta de territoris hauria d’aportar el percentatge restant. Aquest 
fet no es veu com un impediment, ja que la “Région” quan veu clar aquest 
tipus de projectes aporta una part d’aquest fons (normalment un 15%) i la 
resta seria assumible per part dels ajuntaments i altres socis.   

Per a la participació en el projecte, no es veu impediment a la situació actual de 
dispersió de entitats ja que es signaria un conveni específic, com han fet altres 
vegades. 

5.- Proposta de participació en un projecte POCTEFA conjunt en matèria de 
mobilitat sostenible i turisme en zones de muntanya. 

Es llança la proposta als representants del Train Rouge de participar en un projecte 
de cooperació transfronterera en el marc del programa Interreg POCTEFA. 
L’explicació dels objectius i possibles línies de treball la poden trobar en el 
document que s’entrega a aquests representants (Memòria seminari “Turisme i 
mobilitat sostenible en zones de muntanya” en francès). 

Els interlocutors francesos senyalen que avançaran en aquest tema dins la reunió 
que comença després d’aquesta trobada, així com amb l’assemblea que hi ha 
preparada per a principis de juny.  

La única persona de contacte fins que no hi hagi un acord en aquest sentit 
serà el senyor Pierre Fourlon, alcalde de Caudiès de 
Fenouillèdes  mairie.caudies@wanadoo.fr  Telf.: 04 68 59 92 25 

Entre els atractius que entenen que gaudeixen de més potencial seria l’agricultura 
ecològica, els productors locals i artesans, el patrimoni cultural i el turisme 
accessible.  

S’acorda que se li prepararà un petit powerpoint amb els enllaços als documents 
d’interès que els ajudi a explicar la proposta a la resta d’interlocutors de la zona. 

mailto:mairie.caudies@wanadoo.fr


Annexos: 

• Dossier “Turisme i mobilitat sostenible en zones de muntanya” en francès
• Dossier professional de productes turístics del Pallars Jussà
• Material turístic divers de la zona (mapes, el fulletó “On anem?”, altres)
• Fulletons del Tren dels Llacs
• Mapa de l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly
• Power point preparat



Annex 1.3 Informe reunió interna a Tremp, 28 de maig 2015 



REUNIÓ CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ 28/05/2015 

Assistents 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ordre del dia 

Reunió preparatòria de la sessió de la Taula del Turisme del Pallars Jussà i de 
seguiment dels projectes del 2015. 

1.- Preparació temes sessió Taula del turisme 

Es fa un seguiment de l’ordre del Dia convocat que és el següent: 

1. Benvinguda
2. Breu presentació del gerent del Consell Comarcal sobre l’estat dels projectes

europeu de cooperació transfronterera 
3. Breu anàlisi de les dades turístiques 2014, per part del tècnic de

desenvolupament turístic del Consell Comarcal 
4. Explicació de Josep Capellà sobre els projectes que es duran a terme durant

el 2015: 
- Projecte de mobilitat sostenible: accions amb els empresaris i altres 

agents 
- Estudi de potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec 

5. Debat sobre els punts exposats i altres temes relacionats

Via mail i telèfon, ja es va acordar el material a preparar per part de DCB, que 
s’incorpora a l’annex de l’acta. S’acorda la distribució dels torns d’intervenció. 

Pel que fa a la intervenció del gerent, a més de la benvinguda, donarà compte de la 
situació actual del projecte sobre mobilitat sostenible que es vol presentar en 
convocatòries de programes europeus. 

S’informarà als assistents dels contactes realitzats i de la proposta de centrar les 
actuacions més immediates, en la preparació d’un projecte transfronterer al 
programa Interreg Poctefa, conjuntament amb el Pallars Sobirà com a socis 
catalans i del Train Rouge i la Val d’Azun, pendents d’acabar de confirmar. 

Es prepara així mateix la reunió a fer a la Val d’Azun. Josep Capellà informa que 
s’ha adaptat un power point similar al què es va preparar pel Train Rouge, amb la 
presentació de la comarca i dels objectius del projecte. Així,  a més del power point, 
es lliurarà el dossier sobre el Seminari de mobilitat sostenible i el dossier 
professional de productes turístics. 



En aquest cas, la incidència no ha de ser a l’entorn del tren sinó sobretot de posar 
en valor les infraestructures dels territoris basades en la mobilitat sostenible: xarxa 
de camins, BTT, telefèric, espais fluvials.  Segurament, el projecte s’hauria 
d’orientar a la promoció d’aquests territoris com a destins de mobilitat sostenible. 

Per això, es considera que el projecte a realitzar amb Alpine Pearls es posposa un 
cop s’hagi avançat en el projecte transfronterer, sense deixar de perdre el contacte. 
L’objectiu és poder mantenir la col·laboració amb Alpine Pearls i no tant, la 
presentació de projectes en altres convocatòries que puguin distorsionar la 
capacitat de gestió i/o de inversió dels projectes transfronterers. 

Pel que fa als contactes amb els representants del Train du Vivarais, es concreten 
els temes a tractar en la propera reunió a Andorra, amb el Sr. Jacky Chosson, el 
proper 4 de juny. En aquest cas, no es té previst la proposta de participar en algun 
projecte europeu conjunt ja que no són elegibles en el marc del POCTEFA però es 
vol mantenir el contacte de cara al futur. 

Josep Ardanuy informa que disposa de la informació que li ha lliurat Ferrocarrils de 
la Generalitat sobre els perfils i pendents del traçat ferroviari del Tren dels Llacs. Es 
lliurarà al Sr. Chosson amb l’objectiu que ho faci arribar a l’empresa que gestiona el 
Train du Vivarais. També se li proposarà visitar el Pallars Jussà amb aquests 
possibles socis inversors, per poder avançar en algun projecte tipus Velorail. 

Ramon Iglesias dóna compte de les dades que ha preparat sobre ocupació turística 
a través de les consultes ateses a les oficines de turisme i de les dades de 
recaptació de la taxa turística a la comarca. 

Quant a la presentació de DCB es donarà compte de les accions previstes per l’any 
2015. Josep Ardanuy comenta que es vagin desenvolupant les accions vinculades al 
projecte de dinamització turística vinculada a la mobilitat sostenible, perquè és el 
que està més consolidat. Quant al projecte del Montsec, atès que hi ha hagut 
canvis en la composició dels ajuntaments, serà millor esperar a que es formin els 
nous  ajuntaments i el Consell Comarcal. 



2.- Planificació accions 2015 

Concretament, la situació dels projectes és la següent: 

Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística 
del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat per a la comarca 

Situació de les accions previstes 

1. Pla de comunicació:  
DCB proposa la redacció de  10 articles que es faci difusió a Xarxes Socials, 
web del Pallars, publicacions online de referència (Comunicatur, Descobrir, 
Hosteltur, altres…) + webs dels establiments 
En aquest sentit, s’acorda tornar a obrir un banner des de la plana web 
www.pallarsjussa.net al projecte de mobilitat sostenible utilitzant la imatge 
gràfica del seminari. 
També s’acorda que DCB enviarà la següent proposta de temes a tractar per 
validar pel Consell Comarcal. 
 
- Telefèric Vall Fosca 
- Tren dels Llacs 
- Xarxa de senders del PJ 
- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 1: Cas Reseau 

Grand Site de France 
- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 2: Alpine Pearls 
- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 3: Val d’Azun 
- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 4: Train du Vivarais 

+ Train Rouge 
- Rius i connectivitat fluvial: les activitats turístiques associades als Pallars 
- Bus del Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
- Itineraris turístic i visites a artesans i productors agroalimentaris: 

exemples de bones pràctiques 
- Altres temes... 

 
2. Preparació i seguiment de projectes de mobilitat sostenible a la comarca: 

Presa de Sossís, bus del Parc, altres –  
DCB està pendent de indicacions del Consell Comarcal de si cal preparar 
alguna memòria per si cal redactar projectes a presentar a convocatòries, 
com podrien ser programes FEDER, LEADER, taxa turística, etc. 

http://www.pallarsjussa.net/


3. Treball en xarxa amb altres territoris:
Continuar el treball amb territoris que aposten per la mobilitat sostenible i
preparació de projectes. Convocatòria POCTEFA, Interreg Europe i/o altres
(Plans de Foment,...) –

Aquesta actuació s’està desenvolupant a través de les diferents sessions de 
treball portades a terme amb diferents territoris. Durant els mesos d’abril i 
maig la relació de contactes ha estat:

Data Acció 
22-abr Reunió interna revisió propostes  
23-abr Enviem proposta revisada Montsec 
24-abr Mail confirmen visita Train Pays Cathare 

24-abr 
Revisem formulari Generalitat referent projectes europeus. 
També participa Jordi Escribà 

27-abr Gestions amb Jacky Chosson per anar a Andorra el 4 de juny 
28-abr Mail amb Karmen Mentil ref INTERREG EUROPE 
29-abr Mail a Vincent Fonvieille - Val d'Azun 
30-abr Skype amb Karmen Mentil, Ramon i Jordi Escribà 
04 maig un altre mail a Vincent Fonvieille 

06 maig 
mail de Karmen Mentil dient que els grecs no estan 
interessats 

08 maig Ignasi parla amb Jordi Escribà  
08 maig un altre mail a Vincent Fonvieille demanant canvi de data 
13 maig Visita Train du Pays Cathare 
14 maig Mail a alcalde Caudies. Agraïment 
20 maig 2 mails a Val d'Azun. Surt convocatòria POCTEFA 

Ramon envia convocatòria Taula de Turisme 
21 maig trucada Val d'Azun 

26 maig 
trucada Pays Cathare. reclamació. No hi serà en tota la 
setmana. Reenvio mal 

26 maig 
mails i trucades  Val d'Azun. Es confirma per dimarts dia 2 a 
les 17h 

4. Adaptació de productes a l’estratègia de mobilitat sostenible.
L’objectiu és poder fer promoció dels productes i activitats turístiques que
s’estan desenvolupant a la comarca, vinculats a la mobilitat sostenible: tren,
senderisme, bicicleta, navegació fluvial,...per promocionar-los dins una
estratègia global.



PROPOSTA de DCB 
 

- Revisar Dossier Professional  
- Veure en els productes que hi ha dissenyats, com s’incorpora el tema de 

la mobilitat sostenible en la promoció, disseny del producte i estratègia 
de comercialització. Treball conjunt amb les empreses. 

 
 
S’acorda fixar una data durant el mes de juny en què es pugui fer un treball 
intens entre Ramon Iglesias i DCB (concretament Inma Ballbé) en la selecció 
de productes inclosos en el catàleg que més s’adaptin a aquest concepte de 
mobilitat sostenible. En aquest sentit dóna a conèixer la iniciativa de creació 
de productes de mobilitat sostenible de la xarxa Réseau Grand Sites de 
France, que pot servir de model. 
En aquesta mateixa línia es poden integrar també al llarg de l’any també, 
alguns assessoraments específics a projectes de la comarca com és el cas de 
Vine al Pallars, Viu el Jussà, Cal Soldat o altres que puguin sorgir. 
 
 

5. Seguiment indicadors ETIS 

A la reunió a celebrar el mes de juny amb Ramon Iglesias, cal plantejar com 
es fa el seguiment del projecte. 



Annex 1.4 Informe reunió Taula de Turisme a Tremp, 28 de 
maig 2015 
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REUNIÓ TAULA SECTORIAL DE TURISME DEL PALLARS JUSSÀ 

Dia: 28 de maig de 2015 

Hora: 10:30h 

Durada: 2h 

Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Assistents: 

Josep Palau Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic (APAT) 
Conxita Serrano Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 
Eli Planxeria Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 
Mireia Font Associació Marques de Pastor 
Artur Boneta Gerent de JussActiu, Societat de Foment 
Josep Montané L’Era del Marxant (soci JussActiu) 
Gabi Serra Hotel Terradets (soci JussActiu) 
Alejandro Rivera Cal Soldat (assessor JussActiu) 
Sílvia Coll Tècnica turisme Ajuntament de la Torre de Capdella 
Francina Pubill Tècnica turisme Ajuntament Isona i Conca Dellà 
Sònia Ortiz Tècnica turisme Ajuntament de la Pobla de Segur 
Eugènia Ramadà Casal dels voltors 
Rosalia Farràs CIAC Salàs 
Josep Ma Dalmau Museu Hidroelèctric de Capdella i alcalde de l’Aj. de la 

Torre de Capdella 
Josep Ma Ardanuy Consell Comarcal del Pallars Jussà - gerent 
Ramon Iglesias Consell Comarcal del Pallars Jussà - tècnic 
Josep Capellà DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Excusen la seva assistència: 

Noemí Nus Castell de Mur 
Maria Jose Pérez Casa Bonifaci. Museu Llimiana 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda
2. Breu presentació del gerent del Consell Comarcal sobre l’estat dels projectes europeu de

cooperació transfronterera
3. Breu anàlisi de les dades turístiques 2014, per part del tècnic de desenvolupament

turístic del Consell Comarcal
4. Explicació del Josep Capellà sobre els projectes que durà a terme durant el 2015:

- Projecte de mobilitat sostenible: accions amb els empresaris i altres agents
- Estudi de potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec

5. Debat sobre els punts exposats i altres temes relacionats
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ACTA DE LA REUNIÓ 

2. Benvinguda als assistents

El tècnic de desenvolupament turístic del Consell Comarcal dóna la benvinguda als assistents a la 5a 
reunió de la Taula de turisme i explica qui en forma part, amb les noves incorporacions dels 
equipaments culturals. 

3. Breu presentació del gerent del Consell Comarcal sobre l’estat dels projectes europeu de
cooperació transfronterera

El Josep Ardanuy explica com s’avança amb els projectes de cooperació europea, i el fet que des del 
Consell ja s’ha contactat a tots els ajuntaments de la comarca amb el plantejament previst i 
sol·licitant si tenen propostes a incorporar-hi. Veure presentació power point adjunta. 

A banda, afegeix: 

- La incorporació de nous espais a l’Epicentre: el Perseguits i salvats (finançat per la Diputació) 
ja està funcionant des de fa uns mesos; ara s’ha obert un altre espai vinculat als valors 
naturals de La Terreta, amb imatges en directe des dels canyets;  i en tercer lloc convida a la 
presentació d’un audiovisual utilitzant imatges científiques de l’observatori i fotogràfiques 
que s’ubicarà dins l’espai de la nit. Afegeix que queda pendent un últim espai, centrat en els 
productes agroalimentaris, que estarà a la planta. 

- La incorporació al tríptic de l’Epicentre d’aquests nous espais i també s’hi ha afegit la resta 
d’equipaments culturals de la comarca. 

- La col·laboració per tal que l’Epicentre i l’oficina de turisme comarcal siguin el punt de 
referència de les visites a Tremp i l’entorn, com per exemple ja es va plantejar amb l’alcalde 
de Tremp per tal que les visites del nou equipament hidroelèctric a la central de Talarn siguin 
gestionades des de l’oficina de turisme. 

4. Breu anàlisi de les dades turístiques 2014, per part del tècnic de desenvolupament turístic
del Consell Comarcal

En Ramon Iglesias exposa les xifres recollides des de l’Epicentre en atenció als visitants i el recull 
de xifres que es demanen als equipaments culturals i oficines de turisme per nodrir l ‘Observatori 
Turístic del Pallars Jussà. Veure presentació power point adjunta. 
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5. Explicació del Josep Capellà sobre els projectes que durà a terme durant el 2015:
- Projecte de mobilitat sostenible: accions amb els empresaris i altres agents 
- Estudi de potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec 

En Josep Capellà exposa l’acció lligada al projecte de mobilitat sostenible. La convocatòria de 
POCTEFA es retarda a setembre-octubre enlloc de maig-juny, però ja s’estan consolidant 
partenariats. 

- Les jornades ja estan penjades en vídeo, hi ha molta feina feta que permet fer una bona 
comunicació, lligada al territori, a productes turístiques del territori i a altres socis de zones 
de muntanya. 

- Es donarà suport al Consell per seguir el projecte de mobilitat sostenible. 
- Treball en xarxa amb altres territoris. 
- Adaptació de productes a l’estratègia de mobilitat sostenible: modelar els productes ja 

existents als coneixements que tenim de mobilitat sostenible. Això ja s’està fent a França 
amb els Reseau Grand Site de France, on han llençat una línia de productes lligats a la 
mobilitat sostenible. 

- Seguiment indicadors ETIS 

A part, també hi haurà més treball enfocat a la implicació del sector privat en temes de mobilitat 
sostenible. 

Pel que fa al projecte del Parc Natural del Montsec, arrel de les manifestacions del govern declarant 
la intenció e fer un parc natural, que compatibilitzi la conservació amb un ús públic dels espais, cal 
tenir un coneixement previ de les potencialitats de l’entorn. 

S’analitzaran espais protegits de característiques similars per saber com s’articulen, en concret 5 
exemples: la Sierra de Guara (turisme actiu), la Serra del Montsant al Priorat (treballant en ser 
reserva de la Biosfera de la UNESCO, també regulat el turisme d’escalada que té molt potencial, o 
turisme internacional lligat a la bicicleta), el Parc dels Pirineus Catalans (pel caràcter transfronterer), 
el Parc de la Garrotxa (des primers en aconseguir la CETS, bona cooperació amb productes 
agroalimentaris), Gorbeia (la web està molt ben fet, un catàleg de productes lligats a les 
experiències). 

S’analitzarà l’oferta existent per tal de disposar d’un dossier de bones pràctiques. 

6. Debat sobre els punts exposats i altres temes relacionats

Es comença un torn obert de paraula amb els diversos actors. 

En acabar, es proposa la visita del Casal Manyanet, el qual incorpora ara l’oficina de joventut, i dels 
nous espais de l’Epicentre. 



Annex 1.5 Informe de la reunió amb altres territoris Val 
d’Azun, 2 de juny 2015 



PROGRAMA DE LA VISITA 

Dimarts 2 juny 2015 

- 16h  Trobada a Arrens-Marsous. Preparació de la reunió. 

- 17h  Trobada amb els representants de la Communauté de Communes de la 

Val d’Azun 

- 19:00 h: Tornada 

 

  



REUNIÓ VAL D’AZUN – CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ 

 

Dia, hora i lloc: 

Dimats 2 de juny, de 17:00 a 19:00h 

Maison de la Val d’Azun, Arrens-Marsous (França) 

 

Assistents 

Pallars Jussà: 
 
Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Val d’Azun: 
 
Vincent Fonvieille – President de la Communauté de Communes  
David Serano – Vice president de la Communauté de Communes 
S’excusa el director de l’entitat Sr. Sylvain Lanne 
 
 

Ordre del dia 

1.- Presentació de la “Estratègia de Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de 
muntanya” que està treballant la comarca del Pallars Jussà  

2.- Presentació de la Val d’Azun 

3. - Explicació de la convocatòria Interreg POCTEFA i les diferents línies de 
subvencions que hi haurà en la 1a convocatòria, prevista per octubre de 2015. 

4.- Proposta de participació en un projecte POCTEFA conjunt en matèria de 
mobilitat sostenible i turisme en zones de muntanya. 

  



1.- Presentació de la “Estratègia de Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de 
muntanya” que està treballant la comarca del Pallars Jussà  

Els representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà presenten la comarca, la 
tipologia d’empreses, les característiques del Tren dels Llacs i altres elements de 
mobilitat sostenible de la zona, com són el Telefèric de la Vall Fosca, les rutes de 
senderisme, les rutes de BTT, els senders circulars a l’entorn dels pantans.  

S’explica també l’origen de l’interès pels temes de mobilitat sostenible, les 
tendències vacacionals dels mercats europeus en aquest sentit, l’oferta que estan 
generant algunes empreses del territori i que estan tenint una bona acollida per 
part del públic, la qual ha portat a millorar considerablement la competitivitat i 
posicionament turístic de la comarca. 

Així mateix, també s’explica el seminari “Turisme i Mobilitat sostenible en 
zones de muntanya” que es va celebrar el febrer de 2015 a Tremp (Pallars 
Jussà), entre altres aspectes:  

- el programa del seminari,  
- els ponents, entre els quals hi havia la directora de la Comunitat de Treball 

dels Pirineus (autoritat de gestió del programa de cooperació POCTEFA) i els 
representants de la iniciativa Alpine Pearls de la qual es va exposar les 
característiques principals del projecte i l’impacte que té després de 15 anys 
de treball conjunt tant a nivell de millora de les infraestructures com de 
comunicació i promoció, 

- la participació de més de 120 persones provinents d’institucions publiques, 
empreses de la zona, universitats,... 

- la documentació que es va generar abans i després del seminari, que s’ha 
fet l’esforç de traduir-lo a l’anglès i francès per fer-la accessible a aquests 
contactes.  

Es presenta el Tren dels Llacs, les seves característiques i l’elevada afluència de 
visitants i l’experiència de la companyia que porta a terme l’explotació (FGC) de la  

L’any 2014 es va arribar a un volum de 70.000 passatgers en tota la línia Lleida – 
Balaguer – Pobla de Segur. Uns 7.000 en els trens turístics.  

 

2. – Presentació de la Val d’Azun 

El senyor Vincent Fonvieille explica l’estructura d’aquesta entitat. Agrupa 8 
municipis molt petits, en total uns 2.200 habitants. Es un territori molt coherent ja 
que agrupa tota la vall. 

En el Consell hi ha 21 membres, 2 representants de cada poble petit, 5 per Arrens. 

Ells van entrar després de les eleccions del març de 2014. Veure acta de elecció i 
constitució, hi ha el projecte d’acció del President http://www.cc-
valdazun.com/fileadmin/images/CCVA/14_Proc%C3%A9s_verbal_du_conseil_comm
unautaire_CCVA_11_04.pdf   (A tenir en compte que s’hi presentaven 2 candidats i 
va guanyar només per 1 vot) 

http://www.cc-valdazun.com/fileadmin/images/CCVA/14_Proc%C3%A9s_verbal_du_conseil_communautaire_CCVA_11_04.pdf
http://www.cc-valdazun.com/fileadmin/images/CCVA/14_Proc%C3%A9s_verbal_du_conseil_communautaire_CCVA_11_04.pdf
http://www.cc-valdazun.com/fileadmin/images/CCVA/14_Proc%C3%A9s_verbal_du_conseil_communautaire_CCVA_11_04.pdf


Quan van entrar no hi ha un projecte polític. S’ha fet una reflexió a partir d’un 
estudi realitzat de quina era la situació demogràfica, econòmica, de mobilitat, .. per 
definir quin havia de ser el projecte de territori basat en: 

• Turisme “soft” 
• Agricultura 
• Desenvolupament d’altres activitats 
• Qualitat de vida a la vall 

 
Tot això en un marc preservat i que conservi l’autenticitat. 

El pressupost de la CC de la Val d’Azun actualment, d’1,8 milions. Les competències 
es mostren en el següent gràfic a la seva plana web  www.cc-
valdazun.com/statuts_competences.php 

 

 

 

El Sr. Fonvieille explica la nova reestructuració francesa que determina que les 
Communauté de Communes tinguin una mida mínima de 20.000 habitants tot i que 
es preveu per a les zones de muntanya, que siguin de 5.000.   

A partir doncs de 1r gener 2017 es preveu que s’uneixin Val d’Azun, Argelès-Gazot, 
Cauterets, Gavarnie. L’estructura passa a anomenar-se EPCI (Établissement públic 
de coopération intercommunale) 1 

1 Val la pena tenir en compte aquesta plana amb l’explicació de les noves entitats 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-
territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-poles-equilibre-territoriaux-ruraux.html 
 

                                                           

http://www.cc-valdazun.com/statuts_competences.php
http://www.cc-valdazun.com/statuts_competences.php
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-poles-equilibre-territoriaux-ruraux.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/que-sont-poles-equilibre-territoriaux-ruraux.html


 

 

 

També es planteja quina és l’estructura del “Pays”, també canviarà i es preveu que 
inclogui la nova Communauté de Communes ampliada + la vila de Lourdes + la 
Communauté de Communes de l’entorn de Lourdes.  Les noves estructures es diran 
“Pôle d’équilibre territorial et rural”. 

El pressupost del “Pays” actual és d’uns 2 milions d’euros.  

 

3. - Explicació de la convocatòria Interreg POCTEFA i les diferents línies de 
subvencions que hi haurà en la 1a convocatòria, prevista per octubre de 2015. 

S’explica el programa de cooperació entre França, Espanya i Andorra anomenat 
POCTEFA. Està previst que la primera convocatòria d’aquest programa s’obri passat 
l’estiu i la comarca del Pallars Jussà està en fase de preparació d’un projecte en el 
qual també es busca la implicació del Pallars Sobirà i potser algun soci d’Andorra. A 
França s’ha parlat amb el Train Rouge i amb ells. 

Josep Capellà explica els diferents eixos del programa operatiu del POCTEFA i que 
la proposta del Pallars Jussà és preparar un projecte que s’emmarqui en l’eix 
prioritari 3 (promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos 
locals) o en l’eix prioritari 4 (afavorir la mobilitat de béns i persones) en funció de 
les característiques del projecte i les accions a desenvolupar.  

El percentatge de cofinançament en cas que s’aprovi el projecte és del 65%, el què 
significa que la resta de socis hauria d’aportar el percentatge restant.  

El Sr. Fonvieille apunta que als electes sempre els fa por endeutar-se. Se li 
comenta que a la zona del Train Rouge comentaven que la “Région” quan veu clar 
aquest tipus de projectes aporta una part d’aquest fons (normalment un 15%).   

Es comenta que per la part del Pallars, Ferrocarrils de la Generalitat seria un soci 
potent. Ells plantegen que Electricitat de França podria apuntar-se. Actualment 



s’està en una fase de finalització de les concessions elèctriques, es passa al mercat 
lliure i aquestes empreses volen acostar-se a projectes de territori. 

Cal recordar que els dos interlocutors són alhora de l’agència La Balaguère, un tour 
operador de senderisme que va començar als Pirineus però que actualment té 
projecció internacional molt rellevant. A la seu d’Arrens ocupa 35 persones fixes a 
més de personal d’estiu.  Les polítiques de turisme responsable impregnen el seu 
funcionament, expliquen un nou projecte amb la India “Village Ways”. 

Seria molt bo que La Balaguère també s’impliqués, per exemple com a “soci 
expert”, tal i com ha estat el cas en projectes COSME, amb l’associació alemanya 
Forum Anders Reisen o en un aprovat recentment liderat per EXCELTUR, en què hi 
participava l’agència holandesa Trainreiswinkel. 

Tot i això, la implicació es complica tenint en compte que són les mateixes persones 
que estan a les dues entitats i volen deixar molt clara la separació. 

4.- Proposta de participació en un projecte POCTEFA conjunt en matèria de 
mobilitat sostenible i turisme en zones de muntanya. 

Es llança la proposta als representants de Val d’Azun de participar en un projecte 
de cooperació transfronterera en el marc del programa Interreg POCTEFA. 
L’explicació dels objectius i possibles línies de treball la poden trobar en el 
document que se’ls lliura (Memòria seminari “Turisme i mobilitat sostenible en 
zones de muntanya” en francès). 

Els interlocutors francesos senyalen que avançaran en aquest tema amb la resta 
d’electes de la Communauté de Communes i sobretot, parlant també amb el “Pays” 
per tal que poguessin alliberar un tècnic que s’ocupés de la preparació del dossier 
de candidatura, ja que actualment el director de la CC no pot assumir més feina i la 
resta de personal correspon a l’atenció a l’oficina de turisme o altres tasques. 

Es comprometen a donar resposta, positiva o negativa, abans d’acabar el mes de 
juny. 

Es parla també de la participació de Alpine Pearls, estan molt interessats en la 
iniciativa i parlaran amb els socis francesos d’aquesta entitat. Trobarien molt oportú 
una iniciativa similar als Pirineus: “Pyrenees Pearls” ! 

Els eixos de la seva participació es centraria en el senderisme, la VTT, les bicicletes 
elèctriques. 

Des del Pallars se li ha preparat un petit powerpoint amb els enllaços als documents 
d’interès que els ajudi a explicar la proposta a la resta d’interlocutors de la zona. 



Annexos: 

• Dossier “Turisme i mobilitat sostenible en zones de muntanya” en francès
• Dossier professional de productes turístics del Pallars Jussà
• Material turístic divers de la zona (mapes, el fulletó “On anem?”, altres)
• Fulletons del Tren dels Llacs
• Power point preparat



Annex 1.6 Informe de la reunió amb altres territoris Lamastre, 
4 de juny 2015 



PROGRAMA DE LA VISITA 

Dia, hora i lloc: 

Dijous 4 de juny, de 11:00 a 12:30h 

Hotel Magic Park. La Massana, Andorra 

Assistents 

Pallars Jussà: 

Josep Castells, Vicepresident del Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Train du Vivarais – Regió de l’Ardèche: 

Jacky Chosson – Regidor de Lamastre  

Dijous 4 juny 2015 

- 11h  Trobada a La Massana – Andorra on el Sr. Jacky Chosson, 

Vicepresident de l’Àrea de Turisme del Centre de Développement Rural 

Rhône Alpes i representant del Train du Vivarais, està passant uns dies amb 

un grup de senderistes de la seva regió. 



Ordre del dia 

1.- Explicació del seminari “Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de muntanya” 
realitzat el mes de febrer de 2015. 

2.- Situació del municipi de Lamastre i del Train du Vivarais. 

3. – Propostes de cooperació conjunta. 

1.- Explicació del seminari “Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de muntanya” i 
altres accions del Pallars Jussà 

Els representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà expliquen l’evolució de les 
activitats realitzades des de la visita a Lamastre el desembre de 2014. 

S’explica el seminari “Turisme i Mobilitat sostenible en zones de muntanya” 
que es va celebrar el febrer de 2015 a Tremp (Pallars Jussà), entre altres aspectes:  

- el programa del seminari,  
- els ponents, entre els quals la directora de la Comunitat de Treball dels 

Pirineus (autoritat de gestió del programa de cooperació POCTEFA) i els 
representants de la iniciativa Alpine Pearls de la qual es va exposar les 
característiques principals del projecte i l’impacte que té després de 15 anys 
de treball conjunt tant a nivell de millora de les infraestructures com de 
comunicació i promoció, 

- la participació de més de 120 persones provinents d’institucions publiques, 
empreses de la zona, universitats,... 

- la documentació que es va generar abans i després del seminari, que s’ha 
fet l’esforç de traduir-lo a l’anglès i francès per fer-la entenedora a aquests 
contactes.  

Josep Capellà explica que actualment s’ha decidit concentrar els esforços en les 
convocatòries POCTEFA amb socis transfronterers, tot i que continuen els contactes 
amb altres socis com ells mateixos o Alpine Pearls, per a d’altres possibles 
convocatòries. 

Ramon Iglesias dóna al Sr. Chosson els plànols de desnivell del traçat ferroviari del 
Tren dels Llacs entre Àger i Cellers, per tal que li faci arribar al Sr. Kléber Rossillon, 
que es va interessar en aquest tema quan se’ls va visitar el desembre passat. 

El Sr. Chosson explica que la societat Kléber-Rossillon ha iniciat la gestió de 
l’equipament “La grotte ornée”, una cova amb pintures rupestres de la qual s’ha fet 
una interpretació a una zona propera, per tal que pugui ser visitada sense que 
pateixi danys.  Es troba a l’Ardèche du Sud. L’obertura ha estat un gran èxit, amb 
xifres de visitants superiors a les previstes.  Veure notícia de la inauguració 
a http://www.ardeche.fr/215-caverne-du-pont-d-arc.htm 

http://www.ardeche.fr/215-caverne-du-pont-d-arc.htm


2. – Situació del municipi de Lamastre i del Train du Vivarais 

El senyor Jacky Chosson explica diversos temes: 

• Es posa en funcionament un segon tram del Velorail. No acaba d’arribar al
centre de Lamastre per un tema de 2 passos a nivell que s’han d’acabar de
resoldre.

• La seva regió vol centrar l’interès del desenvolupament en el concepte
“itinerància”, a partir de relligar la Montagne Ardechoise amb la vall del
Rhône.

• Lamastre és una vil·la amb molta activitat durant els mesos d’estius.
S’organitzen 21 esdeveniments culturals, musicals, etc. Ells són a la zona
central de l’Ardèche, veure plana web
turística  http://www.ardechepleincoeur.com/  i volen mantenir un equilibri
entre aquesta activitat i les formes de vida tradicionals. Actualment hi ha un
rati de 2,5 turistes/habitant, es podria pujar fins a 3 però no arribar com a
l’Ardèche du Sud que rep aglomeracions similars a les de la Costa blava,
amb 10 a 11 turistes/habitant.

• Les residències secundàries són importants, moltes d’elles propietat de
residents de la zona que van emigrar.

• L’agricultura tradicional està ben representada i permet mantenir els
paisatges. Hi ha molta venda de proximitat, a Lamastre el sector comercial
es manté força viu, amb uns 50 establiments. La castanya és un dels
productes estrella, veure “La Ferme du Châtaigneur” www.ferme-du-
chataignier.com/

• L’economia es basa en dos eixos:  la fusta (hi havia hagut fins a 9 empreses
de cadires i butaques, actualment només 1 però amb relleu generacional,
també la fabricació de palets) i la gastronomia (amb un restaurant que havia
tingut la primera estrella Michelin de la zona).

• Recorda que fa uns dies va enviar un link a una noticia de la Televisió
francesa que parlava sobre la zona.

• Lamastre dans l'émission "Midi en France" du 27 mai 2015.
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/videos/depuis_tournon-sur-
rhone_27-05-2015_803023?onglet=tous&page=1

- Train de l'Ardèche -> 6''00. 
- Lamastre -> 11''00. 
- Désaignes -> 44"00. 

• La Communauté de Communes Centre Ardèche han estat discutint una
estratègia de desenvolupament sostenible i s’ha arribat a acords. Es va
informar de la gestió realitzada amb el Pallars Jussà.

• Per aclarir els dubtes pel que fa a terminologia, explica que “Vivarais” és
l’antic nom de la zona que corresponia al bisbat, que es trobava a la vila de
Viviers. En l’època de Napoleó es va desvincular del nom religiós, i es va
promoure el de l’Ardèche.

http://www.ardechepleincoeur.com/
http://www.ferme-du-chataignier.com/
http://www.ferme-du-chataignier.com/
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/videos/depuis_tournon-sur-rhone_27-05-2015_803023?onglet=tous&page=1
http://www.france3.fr/emissions/midi-en-france/videos/depuis_tournon-sur-rhone_27-05-2015_803023?onglet=tous&page=1


3. - Propostes de cooperació conjunta.

El Sr. Chosson creu que seria interessant treballar en un partenariat, inicialment al 
menys en temes de comunicació, que impliqués no només els estaments polítics i 
tècnics sinó també la societat civil. 

El Sr. Castells fa arribar la invitació del Consell Comarcal a visitar el Pallars Jussà, a 
partir del mes de setembre.  El Sr. Chosson agraeix la invitació i creu que seria 
factible fins i tot iniciar intercanvis a nivell de clubs de senderisme, etc. com ha 
explicat per reforçar els lligams entre les dues zones. 

Annexos: 

• Dossier “Turisme i mobilitat sostenible en zones de muntanya” en francès
• Material turístic divers de la zona (mapes, el fulletó “On anem?”, altres)

Lliurat al Sr. Chosson 5 plànols de desnivell del traçat del Tren dels Llacs 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1.7 Informe de la reunió interna a Tremp, 18 de juny 

2015 

 



Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà – DCB 18/06/2015 

Hora i Lloc: 

18/06/2015, de 10:00 a 13:00 - Epicentre de Tremp 

Assistents: 

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
Ordre del dia 
 

1. Revisió de l’estat de la situació dels diferents projectes que estan en marxa 
per aquest any. 

 

‐ Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització 
turística del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat per a 
la comarca 
 

‐ Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva 
integració en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà 

 

 
Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística 
del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat per a la comarca 

Situació de les accions previstes 

1. Pla de comunicació:  
 
DCB proposa la redacció i publicació de  10 articles a l’apartat Turisme i 
Mobilitat Sostenible al web del Pallars Jussà perquè que es faci difusió a les 
Xarxes Socials del CCPJ, publicacions online de referència (Comunicatur, 
Descobrir, Hosteltur, altres…) + webs dels establiments de la comarca. 
 
Proposta de temes DCB: 
 
‐ Tren dels Llacs – principis de juliol 
‐ Xarxa de senders del Pallars Jussà – veure apartat web Els Camins 

del Jussà + wikiloc + propostes de senderisme a Vine al Pallars finals de 
juliol 

‐ Telefèric Vall Fosca – veure dies d’obertura a la web de la Vall Fosca – 
principis d’agost 

‐ Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 1: Cas 
Reseau Grand Site de France- Veure web “escapades sense cotxe” - 
principis de setembre 

‐ Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 2: Alpine 
Pearls -finals de setembre 

‐ Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 3: Val 
d’Azun - principis d’octubre 



‐ Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 4: Train du 
Vivarais + Train Rouge – finals d’octubre 

‐ Rius i connectivitat fluvial: les activitats turístiques associades 
als Pallars – pendent explicació al Dossier final del Seminari i del 
desenvolupament del projecte i validació per part del gerent CCPJ - 
principis de novembre 

‐ Itineraris turístic i visites a artesans i productors 
agroalimentaris: exemples de bones pràctiques – veure iniciatives 
Fira de Productors i possibilitat de integrar visites a productors del 
Pallars Jussà, potenciar la comunicació de les visites a productors del PJ i 
de Vine al Pallars – finals de novembre 
 

‐ Bus del Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici –pendent de 
si passa pel Pallars Jussà, sinó buscar un altre tema  

A les publicacions de les xarxes socials, incorporar @catexperience a Twitter i 
#catexperience a Facebook per tal que els Community Managers de l’ Agència 
Catalana de Turisme tinguin en compte les propostes i els posts del Pallars Jussà. A 
més, recordar que existeix un formulari per comunicar esdeveniments i que siguin 
compartits a les webs promocionals de l’Agència Catalana de Turisme al següent 
enllaç.  

Aquests articles els prepararà DCB i cada 2-3 setmanes es passaran al Consell per 
penjar-los i fer-ne difusió (els primers a Olga, la resta a Ramon). El calendari és 
modificable, i s’anirà avaluant quin article interessa penjar al llarg de l’any. També 
es passarà llista de mitjans per difondre la noticia i proposta de post pel Facebook i 
tuits. 
 
Pendent de resposta Josep Ardanuy – CCPJ per validar els temes i començar a 
preparar els articles.  
 

2. Preparació i seguiment de projectes de mobilitat sostenible a la comarca: 
Presa de Sossís, bus del Parc, altres –  
 

DCB està pendent de indicacions del Consell Comarcal de si cal preparar alguna 
memòria i/o argumentari pels projectes a presentar a convocatòries diverses, com 
podrien ser programes FEDER, LEADER, taxa turística, etc. 
També es parla de preparar una proposta per la pròxima convocatòria de Caminos 
Naturales, que connectin el Congost del Mont-rebei amb Camins Vius, a través dels 
embassaments.  

Pendent de la constitució del futur CCPJ per activar aquest tema. 

3. Treball en xarxa amb altres territoris:  

Continuar el treball amb territoris que aposten per la mobilitat sostenible i 
preparació de projectes. Convocatòria POCTEFA, Interreg Europe i/o altres (Plans 
de Foment,...) –  
 



Aquesta actuació s’està desenvolupant a través de les diferents sessions de treball 
portades a terme amb diferents territoris.  
 

4. Adaptació de productes a l’estratègia de mobilitat sostenible.  

L’objectiu és poder fer promoció dels productes i activitats turístiques que s’estan 
desenvolupant a la comarca, vinculats a la mobilitat sostenible: tren, senderisme, 
bicicleta, navegació fluvial,...per promocionar-los dins una estratègia global.  

 
PROPOSTA de DCB 
 

‐ Revisar Dossier Professional  
‐ Veure en els productes que hi ha dissenyats, com s’incorpora el tema de la 
mobilitat sostenible en la promoció, disseny del producte i estratègia de 
comercialització. Treball conjunt amb les empreses. 
 
Es fa aquest treball amb en Ramon Iglesias i s’anoten tots els productes 
susceptibles de tenir una altra observació indicant que són accessibles per transport 
públic i/o que són específicament de senderisme, cicloturisme, etc. 
 
En aquest sentit donar a conèixer la iniciativa de creació de productes de mobilitat 
sostenible de la xarxa Réseau Grand Sites de France, que pot servir de model. 
Veure web al seguent enllaç.  
 
Demanar documentació a Emili Monsó i veure si es fan accions amb FGC per 
possibilitat de fer productes per diferents grups (escoles, grups,...). 
 
En aquesta mateixa línia es poden integrar també al llarg de l’any també, alguns 
assessoraments específics a projectes de la comarca com és el cas de Vine al 
Pallars, Viu el Jussà, Cal Soldat o altres que puguin sorgir.  
 
De moment, s’ha fet un primer assessorament en temes de comunicació a Maribel 
Sala de l’Escola Agrària del Pallars per millorar el butlletí TRAPA (18/06/2015 de 
12:00h a 14:00h a l’Epicentre de Tremp). 
Possibilitat assessorament a les visites de les botigues de Salas de Pallars. Des de 
DCB es trucarà directament a Rosalia per fixar data. 
 
També possibilitat de treballar amb Vine al Pallars el tema de la mobilitat sostenible 
en les seves propostes i plans de treball. Ramon Iglesias comenta que l’interès 
principal de l’associació és presentar aquesta iniciativa a Barcelona, al Palau Robert. 
DCB mirarà d’avançar en aquest tema mentre Ramon Iglesias està de vacances.  

 
5. Seguiment indicadors ETIS 

Veure estat de la situació i com es vol plantejar el projecte. 

S’han recollit 9 enquestes a empreses + 30 a visitants. + 70 a residents. Pendent 
de fer el buidatge de les dades i el seu processament. Ramon ha enviat un mail als 
impulsors del ETIS excusant-se i demanat continuar el procés al juliol, i ho portarà 
a terme durant el mes de juliol. 



Annex 1.8 Informe de la reunió interna a Tremp, 23 de juliol 
2015 



Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà – DCB 23/07/2015 

Hora i Lloc: 

23/07/2015, de 16:30 a 19:00 – Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Assistents: 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 

Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 

Jordi Escribà, Blink BCN 

Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Seguiment i estat de la situació projecte Turisme i Mobilitat Sostenible - 

POCTEFA 

2. Revisió de l’estat de la situació dels diferents projectes que estan en marxa 

per aquest any. 

- Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització 

turística del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat per a 

la comarca 
 

- Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva 

integració en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà 

3. Propers passos 

 

 

Temes tractats 

 

1. Seguiment i estat de la situació projecte Turisme i Mobilitat 

Sostenible - POCTEFA 

 

El seguiment d’aquest tema es fa amb el powerpoint INTERREG POCTEFA_esquema 

presentació per a reunió 23 juliol v2 com a material de suport. 

Seguiment dels contactes: 

- Pallars Sobirà: interès inicial en participar en el projecte, cal concretar 

les properes setmanes  

- Val d’Azun: a priori interessats a participar en el projecte, ens han 

d’acabar de confirmar 

- Train Rouge – Pays de la Vallée d’Agly: confirmat l’interès de participar 

en el projecte. 

- Train de la Rhune: contactats per mitjà de JP Fourlon (Train Rouge) 

interessats a participar en el projecte, s’ha de valorar si a nosaltres ens 

interessa 

 

Ramon exposa un document de la Comunitat de Treball dels Pirineus amb tots els 

projectes que es van finançar a la convocatòria 2007-2013. La majoria de projectes 



tenen un pressupost d’entre 1 i 2 milions d’euros, tot i que alguns projectes 

concrets tenien pressupostos molt més elevats.  

Jordi Escribà comenta que el Pallars Jussà hauria de valorar el pressupost que 

necessita per les accions que vol desenvolupar a la comarca, i després acabar de 

confeccionar un pressupost final amb els altres territoris.  

Josep Ardanuy pregunta si hi ha i quin és el % en despesa de personal que es pot 

justificar com a part cofinançada pels socis. S’acorda que es buscaran antecedents, 

es farà la consulta i es donarà resposta al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Títol del projecte: cal pensar en un títol pel projecte, vinculat a la mobilitat 

sostenible en el turisme que sigui transferible i extensible a tots els Pirineus. Es pot 

jugar amb “orígens”, “Porta d’entrada als Pirineus”, ... o alguna cosa vinculada amb 

“scenic trains”.  

Pel que fa a l’eix on es presentarà el projecte, tothom veu que l’eix que 

encaixa millor amb el plantejament actual és l’eix 3. Però s’acorda que es 

tornarà a parlar amb Cristina Prat per tenir el seu feedback i decidir si es presenta a 

l’eix 3 (turisme) o l’eix 4 (mobilitat, transport). 

A continuació, es dibuixa un pressupost aproximat pel projecte a presentar a la 

convocatòria de setembre del POCTEFA: 

Pallars Jussà 

- Adequació Estació de la Pobla de Segur i convertir-la en l’eix 

d’intermodalitat (tren, bus, BTT, xarxa senders, canoes pel riu, hípica,...) 

de referència per la mobilitat turística de la comarca: 400.000 € 

- Millora connectivitat fluvial presa de Sossís: 200.000 € 

- Senderisme i valorització recursos patrimonials (camí de l’estació de 

Tremp al riu, patrimoni romà Isona, altres,...): 500.000 € 

* Veure titularitat de la Estació de la Pobla i de la Presa de Sossís, i

si es poden finançar obres amb diners del POCTEFA cofinançades pel 

Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Altres territoris 

- Accions de promoció, creació de producte turístic, transferència de 

coneixements, organització de jornades d’intercanvi, .... = 250.000 € 

aprox per cada soci 

- Altres actuacions adequació a la mobilitat sostenible a la resta de 

territoris: a determinar. 

Una de les actuacions serà la creació i desenvolupament d’una marca de qualitat 

/ club de producte que identifiqui els destins dels Pirineus que aposten per la 

mobilitat sostenible, similar a la marca “Alpine Pearls”. Cal veure quina figura 

jurídica se li ha de donar. 

També es farà un Pla de Comunicació del projecte, es desenvoluparan una sèrie 

d’indicadors de seguiment del projecte i un “Pla de Transferència” perquè pugui ser 

replicat a altres territoris. 



El 29 de setembre hi ha l’acte de llançament del programa a Saragossa, s’acorda 

que s’hi assistirà.  

Propers passos 

- 

- 

- 

Traduir el powerpoint presentat avui al francès amb les 
correccions que hem marcat i enviar a Train Rouge i Val d’Azun.  Donar 
termini fins el 15 d’agost a Val d’Azun per participar o no en el 
projecte. 
15 agost: convocatòria de reunió al Pallars Jussà amb tots els socis 
per acabar de definir el projecte. Data proposada: a partir del 10 de 
juny i abans del 29 de setembre. 

-  29 de setembre assistència a l’acte de llançament del programa 
Interreg Poctefa. 

2. Revisió de l’estat de la situació dels diferents projectes que estan en

marxa per aquest any.

 Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització

turística del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat per
a la comarca

Situació de les accions previstes 

1. Pla de comunicació:

Temes acordats: 

- Tren dels Llacs – principis de juliol. Article publicat, s’ha fet difusió i 

s’han aconseguit més de 7.000 visualitzacions a Facebook. 

- Telefèric Vall Fosca – veure dies d’obertura a la web de la Vall Fosca – 

principis d’agost 

- Xarxa de senders del Pallars Jussà – veure apartat web Els Camins 

del Jussà + wikiloc + propostes de senderisme a Vine al Pallars finals 

agost 

- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 1: Cas 

Reseau Grand Site de France- Veure web “escapades sense cotxe” - 

principis de setembre 

- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 2: Alpine 

Pearls -finals de setembre 

- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 3: Val 

d’Azun - principis d’octubre 

- Experiències de mobilitat sostenible en altres destins 4: Train du 

Vivarais + Train Rouge – finals d’octubre 

- Rius i connectivitat fluvial: les activitats turístiques associades 

als Pallars – pendent explicació al Dossier final del Seminari i del 

desenvolupament del projecte i validació per part del gerent CCPJ - 

principis de novembre 

- Itineraris turístic i visites a artesans i productors 

agroalimentaris: exemples de bones pràctiques – veure iniciatives 

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/


Fira de Productors i possibilitat de integrar visites a productors del 

Pallars Jussà, potenciar la comunicació de les visites a productors del PJ i 

de Vine al Pallars – finals de novembre 

 

- Bus del Parc Nacional Aigüestortes i Estany de Sant Maurici –pendent de 

si passa pel Pallars Jussà, sinó buscar un altre tema  

A les publicacions de les xarxes socials, incorporar @catexperience a Twitter i 

#catexperience a Facebook per tal que els Community Managers de l’Agència 

Catalana de Turisme tinguin en compte les propostes i els posts del Pallars Jussà. A 

més, recordar que existeix un formulari per comunicar esdeveniments i que siguin 

compartits a les webs promocionals de l’ACT en aquest enllaç.  

Propers Passos 

- Preparar 2on article Telefèric Vall Fosca 

- El Consell Comarcal del Pallars Jussà envia un mail a les 

associacions turístiques de la comarca per informar del Pla de 

Comunicació.  

- També s’enviarà un mail a FGC i Consell Comarcal Pallars Sobirà 

amb el powerpoint del projecte Poctefa i el Pla de Comunicació.  

 

 

2. Preparació i seguiment de projectes de mobilitat sostenible a la 

comarca: Presa de Sossís, bus del Parc, altres –  

 

DCB està pendent de indicacions del Consell Comarcal de si cal preparar alguna 

memòria i/o argumentari pels projectes a presentar a convocatòries diverses, com 

podrien ser programes FEDER, LEADER, taxa turística, Caminos Naturales, ... 

 

Propers Passos 

S’acorda que es demanarà reunió amb el subdirector general de Caminos 

Naturales a Madrid pel mes de setembre. 

3. Treball en xarxa amb altres territoris:  

 

Continuar el treball amb els territoris que aposten per la mobilitat sostenible.  

 

Aquesta actuació s’està desenvolupant a través de les diferents sessions de treball 

portades a terme amb diferents territoris.  

 

4.  Adaptació de productes a l’estratègia de mobilitat sostenible.  

 

Revisar Dossier Professional. En la reunió de juny de 2015 es va 

començar a fer aquest treball amb en Ramon Iglesias. S’anoten tots els 

productes susceptibles de tenir una altra observació, indicant que són 

accessibles per transport públic i/o que són específicament de senderisme, 

cicloturisme, etc. 

http://www.pallarssobira.cat/es/agenda/2015/fira-productors-del-parc-natural-lalt-pirineu-lovella-aranesa
https://docs.google.com/forms/d/1eB6lD6iBhigxHTc_Vpfazrk3Q0NWuqErlTW_SX8DBZY/viewform?edit_requested=true


- Veure en els productes que hi ha dissenyats, com s’incorpora el tema de 

la mobilitat sostenible en la promoció, disseny del producte i 

estratègia de comercialització. Treball conjunt amb les empreses. 

- Demanar documentació a Emili Monsó i veure si es fan accions amb 

FGC per possibilitat de fer productes per diferents grups (escoles, 

grups,...). 

- En aquest sentit donar a conèixer la iniciativa de creació de productes 

de mobilitat sostenible de la xarxa Réseau Grand Sites de France, 

que pot servir de model. Veure web al seguent enllaç.  

- En aquesta mateixa línia es poden integrar també al llarg de l’any també, 

alguns assessoraments específics a projectes de la comarca com és el 

cas de Vine al Pallars, Viu el Jussà, Cal Soldat o altres que puguin 

sorgir.  

- Possibilitat assessorament a les visites de les botigues de Salas de 

Pallars. Des de DCB es trucarà directament a Rosalia per fixar data. 

- També possibilitat de treballar amb Vine al Pallars el tema de la 

mobilitat sostenible en les seves propostes, i la presentació de la 

iniciativa al Palau Robert. 

 

De moment, s’ha fet un primer assessorament en temes de 

comunicació a Maribel Sala de l’Escola Agrària del Pallars per millorar 

el butlletí TRAPA (18/06/2015 de 12:00h a 14:00h a l’Epicentre de Tremp). 

 

 

DCB ha parlat amb ACT i els gestors del Palau Robert per conèixer 

les condicions per realitzar una presentació en aquest equipament. 

Cal preparar un mail formal des del Consell Comarcal Pallars Jussà 

sol·licitant una sala per fer la presentació. Cost gratuït, només s’hauria de 

pagar les hores del tècnic de so més tots els serveis complementaris dels 

que es vulgui disposar.  

 

Propers Passos 

- Comunicar a la DG de Turisme de la Generalitat de Catalunya el tema 

de Vine al Pallars Viu el Jussà i la possibilitat de realitzar una 

presentació de la iniciativa al Palau Robert. 

- Demanar sala al Palau Robert (mail del Consell Comarcal) 

- Preparar acte pel mes de febrer 

- Potser acte a Manresa el mes d’octubre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/


5. Seguiment indicadors ETIS 

Veure estat de la situació i com es vol plantejar el projecte. 

 Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la seva 
integració en la dinamització turística de la comarca del Pallars 

Jussà 
 

Situació de les accions previstes 

 

1. Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya que han 

esdevingut motors de desenvolupament local i econòmic del 

territori.  

 

VALIDAT PER CCPJ, S’HAN COMENÇAT A FER FITXES 

 

- Sierra de Cañones de Guara 

- Serra del Montsant 

- Parc Pyrennées Catalans 

- Parc Natural de la Zona Volcànica  de la Garrotxa 

- Parc Natural de Gorbeia 

 

Propers Passos 

- Incloure testimonis d’agents d’aquests territoris que expliquin 

l’evolució. Perfils que es busquen: Pagès, Allotjament Turisme Rural, 

Empresa activitats turístiques. 

 

2. Analitzar l’oferta turística i agroalimentària existent a l’entorn del 

futur Parc Natural i les potencialitats que representa la figura de 

Parc Natural.  

 

 S’ha analitzat l’oferta turística dels municipis a l’entorn del futur Parc. Per 

tant, es farà en dos nivells: els municipis del Parc i el global de la comarca. 

 Analitzats els productors que surten a la  web Pallars Jussà. 

Incorporem APAT i 5 sentits del web del CCPJ.  

 

 Fitxes de recursos potencials. Decidir quins recursos estan a l’àrea del 

Montsec i veure la web del Pallars i el fulletó “On Anem”.   

Incorporar documentació Montsec enviada per Ramon.  

Punt de partida: Fitxes de recursos turístics fetes pels agents de la comarca.  

http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf 

Fitxes de valorització dels recursos turístics: 

• La Vall Fosca i el Parc Nacional 

• Montsec, Montrebei, Centre d’Observació de l’Univers i La Terreta 

http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf


• Terradets, territori en custòdia 

• Diada i Museu dels Raiers 

• El Tren dels Llacs 

• Ruta dels dinosaures i Museu d’Isona i Conca Dellà 

• Salàs de Pallars, amb el Museu i el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç 

• Llacs i rius 

• Castells de Frontera i Esglésies Romàniques 

També es proposa tenir en compte el projecte STARLIGHT dins els actius turístics 

de la comarca, i tenir en compte el programa de Enoturisme de la ACT 

 

3. Oportunitats de crear noves empreses que ofereixin serveis 

vinculats a la descoberta del Parc 

 Informe sobre les oportunitats de creació de noves empreses. Hi ha 

emprenedors turístics a la zona? 

4. Dossier amb exemples de bones pràctiques i arguments sobre la 

importància que tenen els espais naturals protegits en zones de 

muntanya 

 

5.  7 sessions de treball (una per municipi implicat en el futur parc natural) 

amb representants dels ajuntaments i del Consell Comarcal així com 

amb empresaris turístics i agroalimentaris i altres agents socials de 

l’àmbit del futur Parc. 

 

- Una reunió al Consell Comarcal del Pallars Jussà per mitjans 

de setembre 

- Sessions als pobles: finals de setembre - octubre 

 

6. Definir les accions que caldria desenvolupar perquè aquest recurs 

turístic (Parc Natural) esdevingui un producte turístic. 

 

7. Donar suport a les empreses locals en entendre les dinàmiques 

socioeconòmiques que es generen als parcs naturals i a preparar-se 

de cara a la futura declaració del Montsec com a Parc Natural, fent 

dues visites a parcs naturals de muntanya de Catalunya o dels 

voltants. 

 

 Calendari de les dues visites a Parcs Naturals de Catalunya. PN Garrotxa i 

PN Sierra de Guara. A partir de novembre, potser es realitzaran 

visites preparatories. 

 Vinculat a aquest projecte, DCB recorda la carta que es va preparar de 

presentació del projecte del Montsec amb motiu de fer-la arribar als 

ajuntaments, empreses i/o veïns. S’utilitzarà per convocar als alcaldes, 

reenviar a Ramon i Josep Ardanuy. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 1.9 Informe de la reunió interna a Tremp, 9 de 

setembre 2015 

 

 



Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà – DCB 09/09/2015 

Hora i Lloc: 

09/09/2015, de 14:00 a 14:40 – Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Assistents: 

Josep Ardanuy, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Ramón Iglesias, Consell Comarcal Pallars Jussà 
Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ordre del dia 

1. Preparació de la reunió dels dies 15 i 16 amb els territoris francesos.

Temes tractats 

Calendari i planificació de la reunió. 

Dimarts 15 de setembre: 

- Matí: Reunió Consell Comarcal Pallars Jussà amb la director general de 
Turisme, senyora Marian Muro, i amb Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya 

- 19:00 h – arribada representants Val d’Azun 
- 19:15 h – visita celler Mas Garcia Muret 
- 21:00 h – arribada representants Pays d’Agly (Traint Rouge) 
- 21:30 h – sopar de benvinguda a l’Hotel Terradets + estada  

Dimarts 16 setembre 

- 9h reunió a l’Epicentre (fins a les 12h) 
- 12h vermut a l’estació de tren de 
- 13h fi 



Annex 1.10 Informe de la reunió amb altres territoris a Tremp, 
16 de setembre 2015 



REUNIÓ INICI PROJECTE POCTEFA 

Dia: Dimecres 16 setembre 

Horari: de 9 a 12h 

Lloc: Epicentre  de Tremp(Passeig del Vall, 13, 25620 Tremp, Lleida) 
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/epicentre-centre-de-visitants-
del-pallars-jussa   

Assistents: 

Pallars Jussà : 

• Constante Aranda – President del Consell Comarcal del Pallars Jussà
• Pilar Cases i Lopetegui – Vicepresidenta Turisme del Consell Comarcal del

Pallars Jussà
• Josep M. Ardanuy – gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà
• Ramon Iglesias – Tècnic de desenvolupament turístic

Pallars Sobirà : 

• Llátzer Civís - President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
• Miquel Bringueret - Gerent del Consell Comarcal del Pallars Sobirà

Pays d’Agly : 
• Jean-Pierre Fourlon – Alcalde de Caudiès et Président du Syndicat Mixte du

Train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes 
• Elena HASTARAN, -  directrice de l'association du Pays de la Vallée de l'Agly
• Hélène Gaignon – Responsable del Syndicat Mixte du Train touristique

du Pays Cathare et du Fenouillèdes

Val d’Azun : 
• Vincent Fonvieille – President de la Communauté de Communes de Val

d’Azun. 
• David Sérano – 2ème vice-president de la Communauté de Communes de Val

d’Azun 
• Sylvain Lanne - Director Communauté de communes du Val d'Azun

Equip tècnic : 
• Josep Capellà – DCB Turisme i Desenvolupament Local
• Ignasi Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local
• Jordi Escribà – B Link Barcelona

http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/epicentre-centre-de-visitants-del-pallars-jussa
http://www.pallarsjussa.net/ca/patrimoni-cultural/epicentre-centre-de-visitants-del-pallars-jussa


Ordre del dia 

1- Benvinguda institucional 

2- Presentació principals característiques del programa Interreg Poctefa 2014-

2020 i de la 1a convocatòria de projectes. 

a. Eixos prioritaris i tipologia d’accions previstes.

b. Estructura econòmica – financera: pressupost, despeses elegibles,

percentatge finançament, altres

3- Presentació de la proposta inicial del projecte “Turisme i mobilitat sostenible 

als Pirineus”: 

a. Objectiu general i específics

b. Possible línies d’acció previstes

c. Estimació de pressupost

d. Estructura del partenariat

4- Actuacions previstes pels territoris 

a. Accions conjuntes

b. Pallars Jussà i Pallars Sobirà

c. Val d’Azun

d. Pays de la Vallée d’Agly

5- Configuració definitiva del projecte i programa de treball 

Temes tractats 

1. Benvinguda institucional per part del senyor Constante Aranda, President del
Consell Comarcal del Pallars Jussà.

2. Presentació principals característiques del programa Interreg Poctefa 2014-

2020 i de la 1a convocatòria de projectes per part de Jordi Escribà, soci de

la consultoria Blink BCN especialitzada en projectes europeus.

S’explica sobretot les característiques de la convocatòria i s’emfatitza

sobretot en:

a. Eixos prioritaris i tipologia d’accions previstes.

b. Estructura econòmica – financera: pressupost, despeses elegibles,

percentatge finançament, altres

3. Presentació de la proposta inicial del projecte “Turisme i mobilitat sostenible

als Pirineus”, per part de Josep Capellà, director de DCB Turisme i

Desenvolupament Local. S’explica sobretot els següents punts:



a. Objectiu general i específics

b. Possible línies d’acció previstes

c. Estimació de pressupost

d. Estructura del partenariat

4. Actuacions previstes per part dels diferents territoris:

Accions conjuntes: Els líders del projecte han preparat un document 

“borrador” amb una sèrie d’accions conjuntes. Aquestes es poden classificar 

en: 

Treballs preparatoris (State of the art) 

• Anàlisi-diagnosi de la situació de la mobilitat turística sostenible en els
diferents territoris integrats en el projecte.

• Estudi de benchmarking d’iniciatives turístiques que s’estan desenvolupant
en altres zones de muntanya.

• Estudi d’identificació de mercats potencials de turisme actiu i de descoberta
del territori que siguin sensibles a aquestes propostes de mobilitat
sostenible.

• Jornades de sensibilització i formació als actors públics i privats relacionats
amb l’activitat turística de cada un dels territoris.

Planificació

• Dissenyar plans d’acció a nivell de cada territori per a la implantació d’una
estratègia de mobilitat turística sostenible: en adaptació d’infraestructures,
equipaments i empreses.

• Dissenyar un pla de creació de producte turístic i de promoció en els mercats
internacionals.

Els assistents a la reunió proposen quantificar l’import de cada una
d’aquestes accions comunes i també fer una proposta de com es gestionen,
sigui a través de encàrrecs externs o de treball dels tècnics adscrits a les
institucions que participen al projecte.

Implementació

• Desenvolupament d’una marca que identifiqui les destinacions del Pirineu
que aposten per la mobilitat sostenible amb una estratègia comuna.

• Pla de comunicació del projecte.

Accions pilot a cada territori: A part d’aquestes accions conjuntes, cada soci

del projecte portarà a terme una sèrie d’accions pilot a desenvolupar dins el



seu territori. Cada territori proposa uns temes concrets que els 

agradaria treballar, però s’acorda que a finals de setembre enviaran 

la relació d’accions de cada soci amb un pressupost aproximat. 

A títol d’exemple, els diferents territoris proposen: 

Pallars Jussà 

• Millorar els serveis d’acollida als visitants que arriben a través del Tren dels
Llacs. Millora de les estacions, oficines de turisme, ...

• Millorar la connectivitat fluvial a través de la presa de Sossís
• Actuacions de valorització de la xarxa de senders

Val d’Azun 

• Xarxa de itineraris a peu
• Arranjament d’una Via Verda entre els pobles de la Vall d’Azun, que sigui

accessible per persones amb mobilitat reduïda
• Consolidar l’oferta de cicloturisme amb un parc de bicis elèctriques de

lloguer
• Construcció d’aparcaments dissuasius que promoguin l’accés a peu als

espais naturals.
• Creació d’un “Festival de la Randonée (senderisme)”
• Recuperació del patrimoni rural, natural i paisatgístic

Valle d’Agly – Train Rouge 

• Gestió i valorització de la xarxa de senderisme
• Arranjament i millora de l’accessibilitat de l’estació de tren de Espira-de-

l'Agly
• Creació d’una oferta de cicloturisme
• Valorització del patrimoni cultural
• A la zona de Rivesaltes, creació d’un itinerari de cicloturisme
• Creació d’una Via Verda des del litoral a l’interior, connectant les poblacions

de la zona
• Creació d’una plataforma de comercialització de productes turístics

Pallars Sobirà 

• Connexió fluvial
• Valorització i millora de la xarxa de senders

5. Configuració definitiva del projecte i programa de treball



Cap de fila: Consell Comarcal Pallars Jussà 

Pressupost aproximat: 2 milions € 

Accions conjuntes: 300.000 € aproximat. 

Propers passos: Per finals de setembre es demana que s’enviï als gestors del 

projecte: 

- Llista d’accions pilot per cada territori amb un pressupost aproximat, per 

decidir la distribució dels costos. 

- Persona de contacte de cada territori

El 29 de setembre alguns dels gestors del projecte assistiran al seminari de 

llançament del Interreg Poctefa a Saragossa, on es reuniran amb alguns 

tècnics de la Comunitat de Treball dels Pirineus, l’entitat encarregada de la 

gestió del programa Interreg Poctefa. 



Annex 2.  Documentació preparada 

Annex 2.1. Presentació a la Taula sectorial de Turisme 

Annex 2.2. Presentació preparada en francès per a presentació a altres territoris 
dels projectes de mobilitat sostenible. Adaptació segons interlocutors 

Annex 2.3. Presentació Interreg Europe 

Annex 2.4. Presentació Cosme 

Annex 2.5. Relació d’articles preparats per al Pla de Comunicació 

Annex 2.6. Productes turístics del Pallars a treballar en temes de mobilitat 
sostenible 



Annex 2.1 Presentació a la Taula sectorial de Turisme 



PROJECTES DE COOPERACIÓ 
EUROPEA SOBRE MOBILITAT 

TURÍSTICA SOSTENIBLE

Maig 2015 

Visibilitat pública i difusió del projecte 
“Turisme i Mobilitat Sostenible”

• Dossier final del seminari i dossier de
presentació del projecte en 4 idiomes
(català, castellà, anglès, francès)

• Vídeo Seminari “Turisme i mobilitat
sostenible en zones de muntanya” +
vídeos ponències al Youtube

Interreg Transfronterer

• Train Rouge

Es va anar a visitar-los el 13 de maig de 2015.

La decisió de participar en un projecte conjunt la prendran 
a principis de juny amb motiu de la seva assemblea.  

• Val Azun

S’ha parlat amb Vincent Fonvielle (president de la 
Communaute des Communes i director de La Balaguere).

Visita confirmada pel dimarts 2 de juny a Arrens-Marçous
(França).

Interreg Transfronterer



Interreg Europe
• Alpine Pearls

Finalment es descarta participar en la 1a convocatòria del 
Interreg Europe i s’espera a fer un projecte amb Alpine Pearls
en futures convocatòries per centrar-nos ara en el projecte 
Interreg Poctefa.

Altres
• Train du Vivarais

Reunió prevista amb Jacky Chosson (vicepresident de 
turisme de la Communauté de Communes de Lamastre) a
Andorra el 4 de juny a Andorra

Pla de treball any 2015

 

Desenvolupament d’una estrategia públic-privada de dinamització 

turística del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat 

per a la comarca

Accions previstes 

• Pla de comunicació: articles, difusió a xarxes socials, 

web del Pallars Jussà, webs dels establiments, 

publicacions de referència. 

• Preparació i seguiment del projecte de mobilitat 

sostenible a la comarca 

• Treball en xarxa amb altres territoris (seguiment dels

projectes europeus) 

Pla de treball any 2015

 

Desenvolupament d’una estrategia públic-privada de dinamització 

turística del Pallars Jussà : la mobilitat sostenible, una oportunitat 

per a la comarca

Accions previstes 

• Adaptació de productes a l’estratègia de

mobilitat sostenible 

• Seguiment indicadors ETIS

www.grandsitedefrance.com/fr/actus/30-recemment/439-

escapade-nature-sans-voiture-la-nature-a-portee-de-main.html 



Pla de treball any 2015

Accions previstes

• Identificar espais naturals protegits en zones de muntanya que han
esdevingut motors de desenvolupament local i econòmic del territori

• Analitzar l’oferta turística i agroalimentaria existent a l’entorn del
futur Parc Natural i les potencialitats

• Oportunitats de crear noves empreses que ofereixin serveis vinculats
a la descoberta del Parc

• Realització d’un dossier amb exemples de bones pràctiques i
arguments sobre la importànica dels espais naturals protegits en
zones de muntanya

Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la 
seva integració en la dinamització turística de la comarca del 

Pallars Jussà

Pla de treball any 2015

Accions previstes

• Sessions de treball en els diferents municipis a l’entorn del Parc

• Proposta de Pla d’Acció

• Visites a parcs naturals de muntanya de Catalunya o entorn per veure
funcionament del teixit empresarial

Potencialitat turística del nou Parc Natural del Montsec i la 
seva integració en la dinamització turística de la comarca del 

Pallars Jussà



Annex 2.2 Presentació preparada en francès per a presentació 
a altres territoris dels projectes de mobilitats 
sostenible. Adaptació segons interlocutors 



PROJET DE MOBILITÉ 
DURABLE À PALLARS JUSSÀ

Juin 2015

Où se trouve la “comarca” Pallars Jussà

Où se trouve Pallars Jussà

Parc Nacional Aigüestortes

Estany de Sant Maurici

Quelques données du Pallars Jussà

Organisme présentant l’initiative:  
Consell Comarcal del Pallars Jussà

www.pallarsjussa.cat/

14 municipalités y sont intégrées

Population (2014) : 13.530
Extension Comarcal : 1.343,1 Km 2
Densité de population : 10.1 h./Km2

89 Km

Hébergement touristique (places)

Hôtels : 700
Campings: 1.800
Hebergement rural:     460



Quelques données du Pallars Jussà

Train de passagers et touristique
exploité par FGC 
www.trendelsllacs.cat

70.000 passagers train régulier (surtout
entre Lleida et Balaguer)
7.000 dans le train touristique jusqu’à La 
Pobla de Segur

89 Km

Téléphérique de la 
Vall Fosca 

Réseau de sentiers de randonnée. 

Réseau de VTT

Itinéraires autour des retenues d'eau 
de Terradets et de Sant Antoni

Activités nautiques

Produits touristiques du Pallars Jussà

89 Km
www.pallarsjussa.net/fr/information/dossier-professional

Produits touristiques du Pallars Jussà

89 Km

www.viujussa.cat

Association privée qui propose des offres

adressées à des visiteurs de proximité et

de court séjours.

29 logements

13 guides et porteurs d’activités

27 restaurants et producteurs locaux

L’importance de la mobilité douce

dans les produits du tourisme durable



Séminaire

Tourisme et mobilité durable

Epicentre, Tremp. 19 février 2015

+ de 120 assistants

13 intervenants.

Institutions internationales

représentées:

Communauté de Travail des Pyrenées

Alpine Pearls

Séminaire

Tourisme et mobilité durable

La Val d’Azun a été présentée suite à la documentation remise

Objectif du projet

Le projet est principalement axé sur la dynamisation économique

et touristique du Pallars Jussà à travers la coopération et le

travail conjoint entre les agents publics et privés de la comarque,

en pariant sur la mobilité douce (« soft mobility »), comme l’une

des stratégies de singularisation de l’offre touristique et de

soutien d’un modèle de développement touristique durable.

Travail en réseau avec des territoires en des initiatives dans la

même ligne

Exemples analysés

Trains touristiques

• Tren Groc – Cerdagne

• Train du Pays Cathare et du

Fenouillèdes *

• Train de la Rhune *

• Train de l’Ardèche *

Initiatives

• Alpine Pearls *

• Val d’Azun *

• Suisse Mobile

• La Loire à Vélo

• Walkers are Welcome

• Grande Traversée des

Alpes

* Contacts établis



Axes potentiels de travail

• Programme d’entretien des infrastructures de mobilité douce

• Aide à la création de produits touristiques

• Adaptation des services des entreprises

• Identification et suivi des programmes d’aide et préparation de 

projets

Train du Pays Cathare

et du Fenouillèdes

Train Rouge

Train de la

Rhune

Communauté de Communes

Val d’Azun

La Balaguère

Trains et initiatives cible pour des

projets de coopération dans le

cadre du POCTEFA

Train de l’Ardèche –

Communauté de

Communes Lamastre

Initiatives contactées pour d’autres

projets non transfrontaliers

ALPINE PEARLS

An umbrella brand for 

tourism and soft mobility

www.alpine-pearls.com

Information de support

18 pages avec le résumé des présentations. 
A partir de page 14, justification du projet et axes potentiels de travail
www.pallarsjussa.net/fr/mobilitedurable



Information de support

Lien aux présentations
www.pallarsjussa.net/ca/seminari

Lien au video du séminaire www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc

Information de support

Lien au Dossier Professionel de produits
touristiques (en français) 

www.pallarsjussa.net/fr/information/dossier
-professional

Dossier disponible en 
• catalan
• espagnol
• français
• anglais
• allemand

PROJET DE MOBILITÉ 
DURABLE À PALLARS JUSSÀ

Juin 2015



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2.3 Presentació Interreg Europe 

 

 



INTERREG EUROPE

Sustainable mobility – Draft idea

This document is a first draft proposal for a project about “sustainable mobility” to be

submitted under the INTERREG EUROPE Programme.

More specifically, under the following programme’s modality:

PRIORITY AXIS 3: LOW CARBON ECONOMY    

see Interreg Europe Cooperation Programme from page 41and on

Promoting low-carbon strategies for all types of territories, in particular for urban areas, including the

promotion of sustainable multi-modal urban mobility and mitigation relevant adaptation measures.

Type of action: Interregional Cooperation Projects

The objective of the project is to improve the implementation of the policies of participating regions by

supporting exchange of experiences and sharing of practices between actors of regional relevance

with the specific aim to prepare the integration of the lessons learnt into regional policies and actions.

ABOUT INTERREG EUROPE

Elaboration of Action Plans (mandatory)

Studies and analysis related to regional low-carbon strategies

Meetings and activities with the local stakeholder group

Interregional study visits to learn about partner regions’ strategies and programmes linked to i.a. renewable

energy generation, energy efficiency and sustainable mobility.

Interregional seminars and events for experience exchange and capacity building about the low-carbon 

economy 

Contributions to Policy Learning Platform activities and outputs 

Communication and dissemination of project results and analysis of Action Plan results (phase 2)

Pilot actions (phase 2)

Estimated project budget: 1 – 2 M €

Estimated number of partners:    5 – 10 partners (from EU28 and + Norway and Switzerland)

Average duration of the project:   2 – 3 years

List of possible activities

ABOUT INTERREG EUROPE

OBJECTIVE OF THE PROJECT

The main aim of the project is to strenghten multi-modal sustainable mobility in European

mountain tourist areas.

The project will focus on enhancing regional policies aiming at the promotion of low-carbon 

alternatives for transport and mobility, by introducing cleaner transport modes and systems 

and by promoting alternative mobility tourism behaviour.

SUSTAINABLE MOBILITY – DRAFT IDEA



POSSIBLE ACTIVITIES

Identification of most relevant local and regional stakeholders involved in regional mobility;

Research about best European practices related to sustainable mobilty in mountain destinations and

elaboration of a Guidebook;

Study visits to learn from best European mobility practices identified;

Capacity building for regional and local policy makers tackling the importance of low-carbon alternatives

for mobility;

Drafting of Action Plans for each region involved, building from the knowledge and experiences shared;

Pilot actions to test some parts of the Action Plans;

Communication and dissemination activities;

SUSTAINABLE MOBILITY – DRAFT IDEA

POSSIBLE PARTNERSHIP

1. Alpine Pearls (AU) – Coordinator

2. Consell Comarcal Pallars Jussà (ES)

3. Nature Friends International (AU)

4. Institut für Tourismus-und Bäderforschung in Nordeuropa – NIT (DE)

5. Regional Transport Authority * (important to involve this profile!)

6. Xxxx

7. ....

* in case of Pallars Jussà, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

SUSTAINABLE MOBILITY – DRAFT IDEA

RELEVANT BIBLIOGRAPHY

Interreg Europe Cooperation Programme

Policy recommendations for sustainable transport

Sustainable transport policy paper

Sustainable transport: analisys report

European Commission White Paper on Transport (2011) 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2.4 Presentació Cosme 

 

 



COSME: Obert el termini per presentar projectes de turisme 
finançats per la UE 
 
La Secretaria d’Estat de Turisme ha fet pública l’obertura del termini per a la 
presentació de sol·licituds de finançament de projectes turístics del 
Programa per a la Competitivitat de les Empreses i per a les Petites i 
Mitges Empreses (COSME). 

Es tracta de l’únic programa europeu amb una línia específica de Turisme que el 
seu objectiu és incrementar la competitivitat del turisme en el continent i 
contribuir a la consolidació d’un model de gestió turística sostenible. Les 
sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny de 2015. 

Aquest programa suposa una ajuda perquè els emprenedors i les petites i mitges 
empreses puguin començar a operar, accedir a finançament i internacionalitzar-se. 
A diferència d’anys anteriors, aquest any la Comissió solament llançarà una 
convocatòria i els interessats poden presentar projectes que contribueixin a enfortir 
la competitivitat del turisme europeu en alguna d’aquestes 3 temàtiques: 

1. Incrementar els fluxos de turistes en temporada mitjana i baixa per 
als segments sènior i joves. 
 

2. Diversificar l’oferta i els productes turístics promovent productes 
turístics transnacionals en alguna de les següents categories: 
Esports/Wellness  i Patrimoni cultural/industrial. 
 

3. Millorar l’accessibilitat dels serveis i els productes turístics. 

Els projectes han de ser presentats per un consorci d’almenys 5 participants de 
4 països per a les temàtiques 1 i 2, i de 2 països per la 3. D’aquests 5 
participants, almenys dos han de ser PIMES turístiques, ha de participar un 
organisme públic (de caràcter nacional, regional o local) i una associació, federació 
o organització privada activa en l’àmbit de la matèria que es tracti.  

L’ajuda per a cada projecte és d’un màxim de 250.000€ per a les temàtiques 1 
i 2 i de 125.000€ per al tema 3. 

Els projectes es presentaran en format electrònic fins al 30 de juny a les 17.00h. 
Tota la informació i els formularis d’inscripció estan en la web de la Comissió 
Europea. Correus electrònics de contacte: sgcooperacion@tourspain.es i EASME-
COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu 

Més informació en el següent enllaç de la Comissió Europea:  

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-
for-proposals%3A-Supporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-
tourism-sector 

http://www.comunicatur.info/obert-el-termini-per-presentar-projectes-de-turisme-financats-per-la-ue/
http://www.comunicatur.info/obert-el-termini-per-presentar-projectes-de-turisme-financats-per-la-ue/
mailto:sgcooperacion@tourspain.es
mailto:EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu
mailto:EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Supporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-tourism-sector
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Supporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-tourism-sector
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Supporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-tourism-sector
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8228&lang=en&title=Call-for-proposals%3A-Supporting-competitive-and-sustainable-growth-in-the-tourism-sector


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2.5 Relació d’articles preparats per al Pla de 
Comunicació 

 

 



ARTICLE 0 

EL JUSSÀ ARTICULA UN PROJECTE DE COOPERACIÓ 

TERRITORIAL AMB SOCIS FRANCESOS 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha dut a terme les darreres setmanes diverses 

reunions amb destinacions franceses per concretar potencials socis, amb l’objectiu 

de presentar una proposta per la propera convocatòria de projectes europeus de 

cooperació transfronterera Interreg POCTEFA. 

Amb el departament francès dels Pirineus Orientals s’ha establert contacte amb els 

responsables de la gestió del Tren del País Càtar i les Fenolledes, els quals operen 

un tren turístic semblant al que opera FGC en la línia del Tren dels Llacs. Am el 

departament dels Hautes-Pyrénées, també s’han dut a terme reunions amb els 

responsables polítics de la Val d’Azun, una destinació especialitzada en el turisme 

de muntanya basat en el senderisme, la BTT i la mobilitat suau. 

Per la part de socis catalans, el Pallars Jussà compta amb el suport i la participació 

del Pallars Sobirà i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Està previst que la convocatòria de projectes POCTEFA s’obri el mes de setembre o 

octubre, i tot i que encara s’estan definint les línies del projecte, sí que es pot 

afirmar que es centrarà en la dinamització econòmica i turística del Pallars 

mitjançant la mobilitat suau com a estratègia de singularització de l’oferta turística. 

Per altra banda, també s’han mantingut diverses reunions de treball amb els 

responsables del Tren de l’Ardèche, al departament de Rhône-Alpes, el qual està 

fora de l’àmbit transfronterer, però que ofereix altres oportunitats de col·laboració 

mitjançant l’Interreg Europe. 

http://www.pallarsjussa.net/ca/noticies/el-jussa-articula-un-projecte-de-

cooperacio-territorial-amb-socis-francesos#sthash.byOfYq3v.dpuf  

http://www.pallarsjussa.net/ca/noticies/el-jussa-articula-un-projecte-de-cooperacio-territorial-amb-socis-francesos#sthash.byOfYq3v.dpuf
http://www.pallarsjussa.net/ca/noticies/el-jussa-articula-un-projecte-de-cooperacio-territorial-amb-socis-francesos#sthash.byOfYq3v.dpuf


ARTICLE 1 

EL TREN DELS LLACS 
 

SUMARI  

El Tren dels Llacs, que uneix Lleida amb la Pobla de Segur (Pallars Jussà), s’ha 

convertit en un element d’atracció i promoció turística clau als Pirineus, al voltant 

del qual diferents agents turístics del territori estan creant productes i experiències 

turístiques. Iniciatives singulars com “El Cinquè Llac”, una ruta de senderisme i 

descoberta del patrimoni natural i cultural sota valors de sostenibilitat que ha estat 

reconeguda amb el Premi Medi Ambient 2015 per la Generalitat de Catalunya, 

fomenta l’arribada al destí amb el Tren del Llacs, mentre que l’agència de viatges 

local Pirineu Emoció organitza activitats complementàries pels viatgers dels Tren 

dels Llacs. Per la seva banda, la iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà, impulsada pel 

sector turístic privat del Pallars Jussà, també promou una oferta d’activitats de 

descoberta  del territori que s’ofereixen de manera gratuïta o a preu molt reduït 

pels clients dels establiments turístics, molts dels quals arriben al Pallars Jussà amb 

aquest tren carregat d’història. 

ARTICLE 

Pujar al tren i viatjar a través de la línia Lleida - La Pobla de Segur, popularment  

coneguda com “El Tren dels Llacs”, és una experiència única i molt recomanable. El 

trajecte permet gaudir d’un entorn natural espectacular i al mateix temps, 

retrocedir en el temps per descobrir la història d’aquesta línia. El recorregut del 

Tren dels Llacs transcorre des de la plana de Lleida fins el Prepirineu, travessant la 

Noguera i el Montsec per arribar al cor del Pallars Jussà, a través d’un recorregut de 

89 km que es realitza en menys de 2 hores i que passa a l’entorn de 4 grans llacs 

(Sant Llorenç, Camarasa, Cellers i Sant Antoni).  

Quan comença la temporada del tren històric, el recorregut el fan dues locomotores 

construïdes l’any 1968 i restaurades per a la seva utilització turística, amb cinc 

cotxes d'època, un cotxe cafeteria des d'on es pot contemplar el paisatge, vagons 

amb taules i cadires així com un furgó postal.  

Aquest 2015 la temporada del tren turístic s’inicià el 4 d’abril i finalitzarà el 31 

d’octubre (amb interrupcions entre l’11 de juliol i el 22 d’agost). Cal recordar que 

és un servei pensat en clau turística, per tant, són trens panoràmics que permeten 

gaudir del paisatge i l’entorn i a més, inclouen la possibilitat d’estacionar bicicletes. 

Podeu consultar més informació sobre les tarifes i horaris fent clic aquí.  

Com destacava Emili Monsó, cap de línia de FGC, en la seva intervenció al 1er 

Seminari de Turisme i Mobilitat Sostenible en zones de Muntanya  celebrat el febrer 

de 2015 a l’Epicentre de Tremp, la línia connecta zones amb atractius turístics 

importants que atrauen públic amb interessos diversos: gent interessada en 

activitats que van des de l’astronomia a les rutes ornitològiques, el turisme actiu i 

de natura, el patrimoni històric i cultural, etc. Aquest fet converteix el Tren dels 

Llacs en un element clau de l’activitat turística a Lleida, especialment a la Noguera i 

http://www.elcinquellac.com/
http://www.elcinquellac.com/el-cinque-llac-premi-medi-ambient-de-la-generalitat-2015/
http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-dels-llacs-ca/
http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-dels-llacs-ca/
http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-dels-llacs-ca/
http://viujussa.cat/
http://www.trendelsllacs.cat/ca/inici/
http://www.trendelsllacs.cat/ca/horaris-i-tarifes
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible


al Pallars Jussà. Així, el Tren dels Llacs s’ha convertit en un element d’atracció i 

promoció turística clau al voltant del qual s’estan creant productes i experiències 

turístiques que, a la vegada, atrauen més persones cap al Tren dels Llacs. Es poden 

veure alguns exemples clicant aquí. 

Així mateix, el Tren dels Llacs és un element central de la estratègia de mobilitat 

sostenible que està impulsant el Consell Comarcal del Pallars Jussà. La complicitat 

dels gestors del servei amb el sector turístic de la zona i els municipis, permet 

estructurar una oferta turística atractiva sota criteris de conservació i mobilitat 

sostenible. A la comarca hi ha un conjunt d’atractius i recursos, com la xarxes de 

senders, les rutes de cicloturisme, els itineraris a l’entorn dels embassaments i el 

telefèric de l’estany Gento, entre altres, que ajuden a singularitzar la comarca, 

portar a terme un procés de dinamització turística amb identitat pròpia, i presentar 

el Pallars Jussà com una destinació de mobilitat sostenible.  

Per fer-ho cal vincular activitats i experiències. Des de l’agència Pirineu Emoció, per 

exemple, s’organitzen activitats complementàries pels viatgers dels Tren dels Llacs: 

productes i activitats de 4 hores pel Pallars Jussà pels viatgers que fan el trajecte 

en un dia i volen conèixer la vida de la comarca. També s’ofereixen paquets 

turístics de més dies, els quals combinen el viatge amb visites a zones destacades 

del Pirineu. Així mateix, iniciatives singulars com “El Cinquè Llac”, una ruta de 

senderisme i descoberta del patrimoni natural i cultural sota valors de sostenibilitat 

que ha estat reconeguda amb el premi Medi Ambient 2015 per la Generalitat de 

Catalunya, també fomenta l’arribada al destí amb el Tren del Llacs.  

Per la seva banda, la iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà, impulsada pel sector 

turístic privat del Pallars Jussà, també promou una oferta d’activitats de descoberta  

del territori que s’ofereixen de manera gratuïta o a preu molt reduït pels clients dels 

establiments turístics.  

El Pallars Jussà disposa d’un gran potencial per consolidar-se com una destinació 

especialitzada en turisme sostenible i mobilitat suau. Vincular aquest procés al Tren 

dels Llacs és clau per millorar el posicionament del territori, l’oferta d’activitats i la 

seva promoció, i la desestacionalització, per atraure un turisme de qualitat nacional 

i especialment europeu. Estem preparats per pujar al tren? 

 

  

http://www.trendelsllacs.cat/ca/paquets-turistics-cap-de-setmana
http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-dels-llacs-ca/
http://www.pirineuemocio.com/ca/tren-dels-llacs-ca/
http://www.elcinquellac.com/
http://www.elcinquellac.com/el-cinque-llac-premi-medi-ambient-de-la-generalitat-2015/
http://viujussa.cat/


DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 El Tren dels Llacs, una forma única de descobrir el patrimoni natural i 

cultural del Pallars Jussà http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible 

@catexperience  

 Coneixes el Tren dels Llacs i les iniciatives de descoberta turística que 

s’estan desenvolupant al Pallars Jussà? 

http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible 

 Descobreix el Pallars Jussà amb el Tren dels Llacs i les experiències que 

s’ofereixen al territori  http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible 

@catexperience 

 El Tren dels Llacs, element clau de l'estratègia de mobilitat turística 

sostenible que es desenvolupa a Pallars Jussà 

http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible  

 

 Pujar al Tren dels Llacs i viatjar a través de la línia Lleida - La Pobla de 

Segur és una experiència única i molt recomanable! Aquest servei ferroviari 

ha permès crear una oferta turística molt atractiva sota criteris de 

conservació i mobilitat sostenible, que inclou les activitats que organitza 

Vine al Pallars Viu el Jussà o els productes a l’entorn del Tren dels Llacs que 

ofereix l’agència Pirineu Emoció. No t’ho perdis, puja al Tren, sorprèn-te 

amb el paisatge i descobreix el Pallars Jussà! #catexperience 

 

http://www.trendelsllacs.cat/ca/inici/
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible


ARTICLE 2 

EL TELEFÈRIC DE LA VALL FOSCA 

 

Aprofitar l’estiu per descobrir i viure la Vall Fosca i el Parc Nacional d’Aigüestortes i 

l’Estany de Sant Maurici és una experiència més emocionant, accessible i sostenible 

gràcies al telefèric de la Vall Fosca. El telefèric, l’únic del Pirineu Sud, ofereix la 

possibilitat de pujar a 2200 metres superant un desnivell de 450 m en poc més de 

10 minuts, per descobrir el paisatge, la riquesa de fauna i vegetació pròpia de l’alta 

muntanya i els més de 30 llacs que es troben per sobre d’aquesta altura.  

Durant el 2015 el telefèric estarà en funcionament del 27 de juny al 27 de 

setembre, des de les 8 del matí fins a les 19 hores al vespre, amb servei de bar i 

restaurant a l’inici i final del trajecte i preus especials per famílies, forfaits per tota 

la temporada, ofertes per grups i la possibilitat de carregar-hi la bicicleta.  

L’arribada amb el telefèric permet iniciar nombroses rutes de senderisme i 

cicloturisme que s’endinsen a l’alta muntanya, aptes per tot tipus de públic: la 

descoberta dels 32 llacs i estanys que formen part del paratge; la via verda del 

Carrilet, de 5 km ideal per a famílies; els pics propers als 3000 m com el Peguera o 

Montsent de Pallars; i la famosa ruta pels refugis del Parc Nacional Carros de foc. 

Amb una mitjana d’aproximadament 22.000 visitants per temporada, el telefèric de 

la Vall Fosca és un recurs turístic de referència i un element de dinamització clau 

per la Vall Fosca i el Pallars Jussà en conjunt i una porta d’entrada al Parc Nacional. 

Contribueix a la dinamització turística del territori amb un augment de les 

pernoctacions, amb l’ampliació de l’oferta de paquets turístics i amb la descoberta 

d’altres recursos històrics i culturals propers com és el Museu Hidroelèctric de 

Capdella.  

Els agents turístics de la comarca també participen d’aquesta dinamització, per 

exemple els allotjaments que formen part de la iniciativa Vine el Pallars, Viu el 

Jussà i tots els allotjaments de la Vall Fosca ofereixen descomptes en el tiquet del 

telefèric pels seus hostes. 

Les característiques de la zona atrauen un perfil variat de visitants de procedència 

diversa. Aquesta varietat amplia les possibilitats de desenvolupar productes 

vinculats al telefèric adreçats a públics, edats i nivells d’expertesa diferents. En 

aquest sentit, el telefèric esdevé un element clau d’atracció i mobilitat turística que 

pot ajudar a potenciar l’ús del transport públic i la dinamització turística i local del 

Pallars, en consonància amb l’estratègia de mobilitat sostenible que s’està 

consolidant a la comarca. 

 

http://www.vallfosca.net/ca/
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/teleferic/
file:///C:/Users/Ignasi/Downloads/ww.carrosdefoc.com
http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/museu-hidroelectric-de-capdella/
http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/museu-hidroelectric-de-capdella/
http://viujussa.cat/teleferic-vall-fosca/
http://viujussa.cat/teleferic-vall-fosca/
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible


ARTICLE 3 

XARXA DE SENDERS DEL PALLARS JUSSÀ 

 

La comarca del Pallars Jussà, amb la seva riquesa natural, històrica, paisatgística i 

cultural, és un territori ideal per ser descobert a peu de manera relaxada. Situada a 

mig camí entre els cims més alts del Pirineu i la plana de Lleida, el Pallars Jussà es 

caracteritza per la diversitat dels seus paisatges, el caràcter genuí i autèntic dels 

seus habitants, la història mil·lenària d’aquesta zona, on s’hi pot trobar des de 

jaciments d’època neolítica, ibera o romana fins a patrimoni arquitectònic i artístic 

indiscutible, i la qualitat dels seus productes agroalimentaris. 

El senderisme és segurament la millor forma de descobrir aquest territori. Els 

últims anys diversos agents i institucions de la zona han anat estructurant una 

potent xarxa de camins ben dissenyada i senyalitzada, pensada per públics amb 

nivells i condicions físiques diverses.  

Els Camins del Jussà ha estat una de les iniciatives impulsades pel Consell 

Comarcal del Pallars Jussà. Va néixer amb l’objectiu de recuperar antics camins 

històrics i tradicionals per adequar-los per la pràctica del senderisme. Actualment 

consta d’uns 44 itineraris de característiques i dificultats diferents, amb un total de 

333 kilòmetres. Algunes de les rutes es poden fer amb bicicleta o a cavall. 

Des de la Vall Fosca, porta d’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici, trobem rutes per descobrir una zona marcada per la majestuositat 

dels seus paisatges, la riquesa natural i pels gairebé 200 estanys d’alta muntanya 

que s’hi troben. Es recomanen 5 itineraris que ajudaran a conèixer uns paisatges 

espectaculars, on la ma de l’home es deixa notar. 

El Cinquè Llac és un nou producte itinerant de la comarca. Es tracta d’una travessa 

de senderisme de mitja muntanya, assequible a tot tipus d’aficionats i dividida en 5 

etapes, que recorre una de les zones del Pirineu més desconegudes i alhora més 

sorprenents: el pla de Corts, la vall Fosca, la vall de Manyanet i el llac de 

Montcortès. Aquest ruta dissenyada sota els paràmetres del turisme responsable 

gràcies a la implicació de les empreses de la Vall Fosca i el suport del Consell 

Comarcal del Pallars Jussà, ha obtingut diversos reconeixements d’institucions 

diverses. 

En el marc d’aquesta oferta de senders, la iniciativa Vine al Pallars, Viu el Jussà 

proposa 60 sortides guiades de senderisme, gratuïtes pels clients dels establiments 

participants, que es duen a terme tots els caps de setmana entre mitjans d’abril i 

finals de desembre, i diàriament el mes d’agost. Les rutes guiades de senderisme 

estan dividies en 3 nivells de dificultat per adaptar-se a les capacitats de tot tipus 

de visitants. Cada itinerari ofereix una vivència única i irrepetible que permet 

sentir-se immers en el paisatge i ser capaç de reconèixer els trets essencials de la 

seva riquesa: la geologia, la biodiversitat i també la petjada de l’home al llarg de la 

història. 

Aquesta aposta pel senderisme que realitza la comarca s’emmarca dins l’estratègia 

per convertir el Pallars Jussà en un referent europeu pel que fa la mobilitat 

sostenible en el turisme, amb l’objectiu de millorar el posicionament del territori, 

http://www.pallarsjussa.net/ca/que-fer/camins-del-jussa
http://www.pallarsjussa.net/ca/que-fer/parc-nacional-daigues-tortes-i-estany-de-sant-maurici#sthash.j82lAySZ.dpuf
http://www.pallarsjussa.net/ca/que-fer/el-cinque-llac
http://viujussa.cat/


l’oferta d’activitats i la seva promoció, la desestacionalització i la orientació als 

mercats internacionals del turisme actiu i d’aventura.  

 

 

DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 La comarca del Pallars Jussà, amb la seva riquesa natural, històrica, 

paisatgística i cultural, és un territori ideal per ser descobert a peu de 

manera relaxada. En els últims anys diversos agents i institucions de la zona 

han anat estructurant una potent xarxa de camins, pensada per públics amb 

nivells i condicions físiques diverses i on s’hi porta a terme una intensa 

activitat turística.   

 El senderisme és segurament la millor forma de conèixer el Pallars Jussà. 

Descobreix-ho! 

 Coneixes l'oferta de senderisme del Pallars Jussà? I les diverses iniciatives 

que s’hi porten a terme?  

 El senderisme, una peça clau en l’estratègia de dinamització turística del 

Pallars Jussà  

 



ARTICLE 4 

ALPINE PEARLS 

 

Alpine Pearls és una associació formada per 27 regions i municipis de 6 països 

europeus de la zona dels Alps (Alemanya, França, Itàlia, Àustria, Eslovènia i 

Suïssa), coneguda internacionalment pel seu compromís per la mobilitat sostenible i 

el turisme responsable. 

La iniciativa va sorgir a finals dels anys 90 i va començar les seves actuacions 

recolzant-se amb fons europeus, concretament amb el programa  Interreg 3B que 

va permetre ampliar la llista de destins interessats i crear formalment la xarxa el 

2006. Els recursos europeus es van destinar a la creació i millora de 

infraestructures i serveis en cada un dels municipis, així com a accions de 

comunicació i promoció que van permetre un millor posicionament dels destins.  

Dins la Xarxa d’Alpine Pearls cada municipi ha desenvolupat les seves pròpies 

iniciatives, i destaquen sobretot les de Werfenweng (Àustria) on actualment s’hi 

troba la seu de la presidència de l’associació.  

En aquesta població austríaca s’ha creat la SAMO Card, una targeta que promou 

l’anomenada “mobilitat suau” tant per a ús general (connexió amb l’estació de 

trens, taxis privats o cotxes elèctrics) com per a ús lúdic (tot tipus de vehicles 

elèctrics, altres avantatges i descomptes en serveis i activitats a la regió). Per 

accedir a aquesta oferta de serveis, els visitants han de deixar les claus del seu 

cotxe a l’oficina de turisme  i utilitzar exclusivament el transport públic i vehicles no 

contaminants.  A més, l’estratègia turística també s’adreça a millorar la qualitat de 

vida dels residents al territori, que també tenen accés a aquests serveis.   

Una altra tasca important que duu a terme Alpine Pearls és la interrelació i el treball 

conjunt entre els seus membres. Anualment es celebren diversos esdeveniments 

temàtics així com activitats de màrqueting conjuntes, es treballa en projectes de 

cooperació entre els destins i es creen iniciatives de promoció de la marca. Aquesta 

iniciativa tant innovadora va rebre l’any 2011 el prestigiós premi TOURISM for 

TOMORROW AWARDS organitzats pel World Travel & Tourism Council (WTTC). 

Els Alpine Pearls són una molt bona referència 

pel projecte de mobilitat sostenible que s’està 

impulsant a la comarca del Pallars Jussà. Per 

aquest motiu, es va convidar al president dels 

Alpine Pearls, Peter Brandauer i a la seva 

gerent, Karmen Mentil, a participar en la 

jornada “Turisme i mobilitat sostenible en zones 

de muntanya” que es va celebrar el febrer del 

2015 a Tremp. Podeu trobar vídeos i les 

ponències que van realitzar en aquest enllaç. 

Des de llavors s’ha mantingut el contacte per conèixer de primera mà les accions 

que desenvolupen i els plans de l’associació, plantejant la possibilitat de portar a 

terme algun projecte conjunt en el futur.  

http://www.alpine-pearls.com/en/home.html
http://www.werfenweng.at/en
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible


DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 Alpine Pearls és una associació formada per destins de 6 països dels Alps 

que promouen la mobilitat sostenible i el turisme responsable. A través de 

programes europeus, s’han estructurat per oferir una àmplia gamma de 

productes turístics , a més de crear i millorar les infraestructures del propi 

territori.  

Aquesta iniciativa tant innovadora va rebre l’any 2011 el prestigiós premi 

TOURISM for TOMORROW AWARDS organitzat  pel World Travel & Tourism 

Council (WTTC). La xarxa de 27 regions i municipis són una bona referència 

pel projecte de mobilitat sostenible que s'està impulsant a la comarca del 

Pallars Jussà i per això van ser convidats a la jornada  “Turisme i mobilitat 

sostenible en zones de muntanya” del passat febrer al Pallars Jussà.  

 Coneix @AlpinePearls associació de 27 regions de 6 països europeus dels 

Alps especialitzats en turisme sostenible 

 Els @AlpinePearls una bona referència en temes de mobilitat sostenible i 

turisme pel Pallars Jussà 

 La xarxa @AlpinePearls i les iniciatives en favor de la mobilitat sostenible als 

Alps, referència pel Pallars Jussà 

http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible
http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible


ARTICLE 5 

“EL PALLARS  JUSSÀ  IMPULSA  LA PRESENTACIÓ  D’UN PROJECTE SOBRE

MOBILITAT SOSTENIBLE I TURISME, JUNTAMENT AMB EL PALLARS

SOBIRÀ  I 2 TERRITORIS  DELS PIRINEUS  FRANCESOS” 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha impulsat i coordinat la presentació d’un 

projecte de mobilitat sostenible i turisme de caràcter transfronterer, que s’ha 

presentat a la convocatòria Interreg VA Espanya–França -Andorra, conegut també 

com a Interreg Poctefa. Aquest projecte dóna continuïtat a l’estratègia de mobilitat 

suau com a via de singularització de l’oferta turística de la comarca, que es va 

iniciar fa uns anys amb la aposta pel senderisme, la creació de producte turístic a 

l’entorn del Tren dels Llacs, del programa “Vine al Pallars Viu el Jussà”...i que va 

tenir un punt d’inflexió amb la celebració del seminari “Turisme i mobilitat 

sostenible en zones de muntanya” el febrer de 2015 a Tremp.  

El projecte, anomenat GPSTourism (Green Pyrenees Slow Tourism), té un 

pressupost total de 2,6 milions d’Euros i, en cas de ser escollit, s’iniciaria el juny de 

2016 i acabaria el juny de 2019. Aquest ajut permetria finançar el 65% del cost del 

projecte, i per a la resta s’haurà de buscar recursos propis o ajuts d’altres 

institucions.  

Hi ha 8 socis que participen en aquest projecte: el Consell Comarcal del Pallars 

Jussà que actua com a líder, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Syndicat 

Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la Communauté de 

Communes du Val d’Azun, el Syndicat Mixte du Train Touristique du Pays Cathare 

et du Fenouillèdes, el Syndicat Agly-Verdouble, la Communaute de Communes Agly 

– Fenouilledes i la Association du Pays de la Vallée de l'Agly.

El projecte GPSTourism aborda el repte transfronterer promovent la dinamització 

econòmica i turística dels Pirineus a través de la cooperació i el treball conjunt entre 

el sector públic i privat, apostant per la mobilitat suau com a estratègia de 

singularització de la oferta turística i de suport a un model turístic sostenible. El 

projecte busca:  

- millorar la connectivitat turística territorial;  

- augmentar la visibilitat internacional d’aquests territoris;  

- adaptar els equipaments públics, privats i les empreses a una estratègia de 

mobilitat sostenible;  

- inspirar-se en les millors pràctiques europees en aquesta línia; 

- crear nous productes turístics;  

- concebre estructures de gestió turístiques transfrontereres.  

Per tot això, s’ha definit un pla d’acció conjunt per tots els territoris que dóna 

resposta a aquests objectius.  

Les accions que es portarien a terme al Pallars Jussà en cas de ser beneficiaris de 

l’ajut, tindrien un cost superior a 1 milió d’euros que es destinaria a la rehabilitació 

de l’antiga estació de tren de La Pobla de Segur i la seva transformació en un 

centre neuràlgic de la oferta de mobilitat sostenible a la comarca; la millora de la 



connectivitat fluvial entre el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà a través de la presa de 

Sossís; i la tematització d’una part de la xarxa de senders per convertir-los en 

itineraris interpretatius sobre la història, la geologia i l’herència paleontològica. 

En aquesta convocatòria del programa Interreg Poctefa, la resolució de la qual 

s’espera que es faci pública la primavera de 2016, s’hi han presentat 122 projectes 

diferents amb un cost total de més de 151 milions d’Euros.  

DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha impulsat i coordinat la presentació 

d’un projecte de mobilitat sostenible i turisme de caràcter transfronterer, 

que s’ha presentat a la convocatòria Interreg Poctefa. El projecte, anomenat 

GPSTourism (Green Pyrenees Slow Tourism), s’ha presentat juntament 

amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i 6 socis més dels Pirineus 

francesos. Té un pressupost total de 2,6 milions d’Euros i, en cas de ser 

escollit, s’iniciaria el juny de 2016 i acabaria el juny de 2019. 

El @ConsellJussa impulsa un projecte de mobilitat sostenible i turisme a la 

convocatòria Interreg Poctefa 

GPSTourism, projecte de mobilitat sostenible i turisme als Pirineus liderat pel 

@ConsellJussa 

Projecte de mobilitat sostenible i turisme de caràcter transfronterer als 

Pirineus, liderat pel @ConsellJussa 



ARTICLE 6 

RÉSEAU GRAND SITE DE FRANCE 

Réseau Grand Site de France és una associació que agrupa els organismes locals 

responsables de la gestió de 40 espais repartits per tot el país, que reben uns 32 

milions de visitants l’any. Els espais integrats a la xarxa comparteixen un objectiu 

comú que és implementar models de gestió innovadors que assegurin una acollida 

de qualitat als visitants, respectant, al mateix temps, l’essència de cada un d’ells i 

generant un impacte positiu des del punt de vista social i econòmic del seu entorn.  

 

Aquesta marca va ser creada pel Ministeri d’Ecologia l’any 2000, i compta amb un 

equip tècnic de suport als gestors de cada un d’aquests espais, alguns dels quals 

tenen un reconeixement internacional i un volum de visitants molt elevats, com ara 

el Mont Saint Michel, la ciutat de Carcassone, el Canigó, Pont du Gard o la 

Camargue Gardoise entre molts d’altres. 

 

Els àmbits de treball de la xarxa es centren en: 

- Models de governança 

- Patrimoni paisatgístic 

- Biodiversitat 

- Acollida al visitant 

- Gestió de la freqüentació  

- Turisme sostenible 

- Ecomobilitat 

Pel seguiment d’aquests àmbits de treball s’organitzen seminaris en que es 

plantegen la situació dels espais adherits a la xarxa, exemples de bones pràctiques 

http://www.grandsitedefrance.com/index.php


i es creen documents i programes de suport als gestors. En aquesta línia cal 

destacar el treball que han anat realitzant en temes d’ecomobilitat o mobilitat suau, 

tan a nivell d’adaptació dels diferents espais com en la creació de productes basats 

amb la mobilitat sostenible. 

Pel que fa a l’adaptació dels espais és interessant consultar el document de treball 

sobre els resultats d’un seminari temàtic “Ecomobilitat turística i de lleure en espais 

rurals, que es pot consultar en francès, en el següent link. 

En el cas de la creació de productes, s’ha creat una web específica “escapade 

nature sans voiture” que ofereix diferents propostes  de rutes i itineraris per 

descobrir 6 espais diferents integrats a la Xarxa prescindint del cotxe i utilitzant el 

transport que ofereix cada lloc, ja sigui lloguer de bicicletes, rutes en barca o trens 

turístics de vapor. La iniciativa s’adreça a tot tipus de públic, de manera que els 

visitants gaudeixin lliurement del paisatge i el patrimoni natural, o bé dóna l’oferta 

de diverses rutes i activitats organitzades. 

En aquesta mateixa línia, la comarca del Pallars Jussà, juntament amb 7 socis més, 

està treballant actualment per promoure el turisme sostenible a través de 

propostes de “mobilitat suau” i així donar valor al territori a través de la protecció i 

conservació del medi. Es tracta del projecte GPS Tourism (Green Pyrenees Slow 

Tourism) presentat a la convocatòria del programa Interreg POCTEFA. Entre les 

actuacions previstes hi ha la creació d’un segell que identifiqui els destins del 

Pirineu que treballen sota aquest concepte, la creació de productes específics, la 

promoció a mercats internacionals i l’acondicionament d’espais com ara l’estació de 

tren de La Pobla de Segur, l’adaptació de la presa de Sossís perquè sigui accessible 

amb piragües i caiacs i la creació d’itineraris temàtics basats en els valors històrics, 

geològics i paleontològics de la comarca.  

http://www.grandsitedefrance.com/book/ecomobilite-touristique-et-de-loisirs-2011/
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/


DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 Réseau Grand Site de France és una xarxa de 40 espais naturals els quals 

treballen amb l’objectiu comú d’implementar models de gestió innovadors 

que assegurin l’acollida de qualitat als visitants respectant la singularitat de 

cada un d’ells.  

La mobilitat suau és un dels reptes que volen afrontar aquests espais, i és 

un bon exemple de producte sostenible dins l’àmbit d’adaptació. 

Escapade nature sans voiture serveix de model dins el marc d’actuacions 

que el Pallars Jussà vol desenvolupar, tenint en compte els recursos dels 

quals disposen i posant a l’abast dels visitants solucions sostenibles per 

practicar l’activitat turística i beneficiant l’impacte positiu en el territori. 

 

 @grandsitefrance segueix el model de mobilitat sostenible en els seus 

paisatges culturals preservant l'essència de l'entorn 

 @grandsitefrance crea #escapadenaturesansvoiture, exemple de mobilitat 

suau per fomentar el turisme sostenible al Pallars Jussà  

 

https://twitter.com/grandsitefrance
https://twitter.com/grandsitefrance
https://twitter.com/search?q=%23escapadenaturesansvoiture


ARTICLE 7 

VAL D’AZUN 

Al departament francès dels Alts Pirineus, just al cor de les Valls de Gaves i a 25 

km de Lourdes es situa la Val d’Azun; un territori únic la major part del qual està 

inclòs dins el Parc Nacional dels Pirineus. Amb un paisatge excepcional i ben 

conservat propi de la mitja i alta muntanya pirinenca, és un dels millors llocs per la 

pràctica del senderisme i la marxa nòrdica a nivell europeu, tant per principiants 

com per a experts. 

La vall és ampla, orientada d’est a oest i molt assolellada, i està considerada una 

joia dels Pirineus. Els que la visiten poden descobrir la natura, el paisatge i  el 

patrimoni històric i cultural dels seus pobles petits, les granges, el molins de pedra 

i altres racons emblemàtics. A més, l’abundància de fauna i flora i les muntanyes i 

pics alts, com el Balaitous  (3.115 metres) fan de la Val d’Azun un territori únic pels 

amants de les activitats relacionades amb la natura.  

El territori de la Val d’Azun alberga 8 municipis d’entre 50 i 800 veïns, amb  un 

total de 2.000 habitants. Té la típica imatge d’una vall rural de muntanya marcada 

pel patrimoni cultural ben conservat i pels paisatges.  

El turisme és el sector més important de la zona pel que fa a la creació de riquesa i 

ocupació, basada en la diversificació d’altres activitats (empleats, agricultura, ...).  

La Val d’Azun té una activitat turística i comercial desenvolupada. A la zona hi ha 

5.000 llits turístics, dels quals 2.500 són en càmpings, i una amplia oferta de 

serveis i activitats a l’aire lliure.  El 70% de les pernoctacions es generen l’estiu. 

Alguns dels indrets més remarcables són el Llac d’Estaing, la Vall du Tech et son 

barrage, Col du Soulor, Col de Couraduque i el Parc Nacional dels Pirineus. Un dels 

principals tour operadors independents de turisme actiu i concretament de 

senderisme, La Balaguere, té la seva seu central a la Val d’Azun. A banda del 

senderisme, també s’hi poden realitzar activitats com parapent, BTT, cicloturisme, 

passejades a cavall, pesca als llacs, tirolina i altres activitats d’hivern a l’Espai 

Nòrdic, com esquí de fons, raquetes de neu, trineu, etc. 

Els organismes de promoció turística de la Vall han realitzat una ferma aposta per 

aquestes activitats de descoberta, i això es plasma tant bon punt s’accedeix a la 

web principal de la Val d’Azun. El senderisme (rando en francès) és la principal 

imatge que utilitzen per donar-se a conèixer, i disposen d’una oferta de camins i 

rutes molt ben estructurada. És per aquest motiu que es va demanar a la Val 

d’Azun d’integrar-se com un dels territoris socis del projecte GPS Tourism, de 

mobilitat sostenible a la zona dels Pirineus, que s’ha presentat a la convocatòria de 

projectes europeus transfronterers POCTEFA. 

http://www.valdazun.com/
http://www.parc-pyrenees.com/
http://www.labalaguere.com/


DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 A 25 km de Lourdes i situada al departament francès dels Alts Pirineus, la 

Val d'Azun és un territori únic i vital, bona part del qual està situat dins el 

Parc Nacional dels Pirineus . Format per un paisatge excepcional i ben 

conservat, de mitja i alta muntanya, molt condicionada per l’acció de l’home 

quant a agricultura i ramaderia, la Val d’Azun és un dels millors llocs per la 

pràctica del senderisme i la marxa nòrdica a nivell europeu.  

 

 



ARTICLE 8 

TRAIN ROUGE 
 

També conegut com a  “Train Rouge”, el tren turístic del Pays Cathare et du 

Fenouillèdes (TPCF) transita sobre un tram de la línia entre Carcassona 

(départament de l'Aude) concretament des de Saint Martin-Lys i Ribesaltes 

(département des Pyrénees Orientales). El recorregut del tren compta amb 9 

estacions i 61 quilòmetres, i durant el trajecte, el tren passa per camps de vinyes, 

boscos i estacions que han mantingut l’essència històrica del tren.  

El tràfic de passatgers va funcionar entre 1904 i 1939, quan la línia va deixar de 

funcionar com a transport de passatgers però es va mantenir per transportar 

mercaderies. La idea d'un tren turístic es remunta al 1992. El 1993 es crea 

l'Associació TPCF formada per persones apassionades pel món ferroviari i el 2001 

acull els primers viatgers. Per la gestió del tren turístic es va crear una agrupació 

dels set municipis, que és qui gestiona la línia.  

El 2009 es va crear un producte destinat a empreses i grups. Es tracta d'un autorail 

de luxe anomenat “Ambiance” que permet diversificar l'oferta enfocant-se a viatges 

lúdics (en el marc d'aniversaris, festes, càtering, etc.), un tema que resulta molt 

interessant. Clicant aquí trobareu un fulletó informatiu d’aquesta oferta.  

El 2010 el Train Rouge va assolir els 19.000 viatgers. Hi ha trajectes integrals 

(Ribesaltes - Saint Martin-Lys) o bé parcials i els preus oscil·len entre 14,5 i 20,8€ 

(infants o adults pel trajecte complet) però també existeixen descomptes per 

famílies. 

El web www.tpcf.fr proposa escales als municipis per on passa el tren, per realitzar 

des de visites comentades a passejades, degustacions o exposicions. També hi ha 

un llistat d'allotjaments, restaurants i empreses de serveis (ràfting, equitació, 

guiatge per senderisme, etc.) d’aquests municipis. Algunes de les estacions de la 

línia compten amb botiga on es venen productes del territori. 

Aquest tren pot ser un bon referent per altres trens turístics de Catalunya, com el 

Tren dels Llacs, que ja s’està consolidant com un recurs turístic de referència pel 

Pallars Jussà. És per això que es va convidar als seus gestors a participar en el 

projecte de mobilitat sostenible en el turisme GPS Tourism, que s’ha presentat a la 

convocatòria Interreg POCTEFA per desenvolupar tota una sèrie d’accions en els 

diferents territoris que participen en el projecte.   

http://images.tpcf.fr/images/Evenement/Festivites/Ambiance/Presentation%20Ambiance%202013.pdf
http://www.tpcf.fr/


DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 També conegut pel “Train Rouge”, el tren turístic del Pays Cathare et du 

Fenouillèdes (TPCF) pot ser un bon referent per altres trens turístics de 

Catalunya, com el Tren dels Llacs, que ja s’està consolidant com un recurs 

turístic de referència pel Pallars Jussà. En aquest article us expliquem en 

què consisteix aquest tren turístic i la relació que ha establert amb el Pallars 

Jussà.  

 



ARTICLE 9 

VINE AL PALLARS VIU EL JUSSÀ 
 

Vine al Pallars Viu el Jussà és una iniciativa sorgida de l’Associació de Professionals 

de l’àmbit turístics del Pallars Jussà (APAT) i de l’Associació de Cases de Turisme 

rural del Pallars Jussà. Els objectius d’aquesta iniciativa són clars: fer del nostre 

territori un destí turístic d’èxit; crear aliances entre les empreses del sector; i donar 

riquesa a la nostra població. 

Aquesta iniciativa agrupa allotjaments, empreses d’activitats, productors, 

restaurants i equipaments públics de la comarca del Pallars Jussà, en una web que 

proposa diverses activitats al llarg de l’any amb descomptes i activitats gratuïtes 

pels hostes dels allotjaments. 

A través d’un calendari (abril 2015- febrer 2016) i revisat anualment, de sortides 

guiades de senderisme i d’experiències, uns paquets turístics (comercialitzats per 

agències de viatges) i un tiquet de promoció amb dret a descomptes, s’invita a 

conèixer i viure la cultura, la història, les tradicions, la geologia, la gastronomia, els 

productors agroalimentaris ( mel, formatge, vi, carn, plantes aromàtiques) i les 

activitats esportives i lúdiques d’aquest territori tant divers i únic. 

Les activitats que s’ofereixen varien en funció de la temporada i normalment 

s’adrecen a tots els públics, tot i que a vegades hi ha activitats per a experts. Per 

exemple, a l’hivern es programen moltes sortides amb raquetes de neu per 

diferents zones del Pallars Jussà, mentre que a l’estiu s’aprofita el telefèric de la 

Vall Fosca i l’estany Gento per fer sortides de senderisme utilitzant aquest 

equipament.  

Les visites a productors són un dels grans punts forts del calendari d’activitats, ja 

que els productes agroalimentaris del Pallars Jussà són d’una grandíssima qualitat. 

I també tenen molt d’èxit les visites de natura, o les visites culturals, com el Museu 

de les Botigues de Salàs de Pallars o al conjunt monumental de Castell de Mur, per 

posar alguns exemples.  

Aquesta iniciativa, molt innovadora pel fet d’haver sorgit del propi sector privat de 

la comarca, ha tingut el recolzament del Consell Comarcal del Pallars Jussà i ha 

representat un impuls pel turisme a la comarca, ja que la repercussió mediàtica ha 

estat important i els esforços en comunicació i promoció estan donant els seus 

fruits.  

  



DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS 

 Vine al Pallars Viu el Jussà és una iniciativa sorgida del sector turístic de la 

comarca del Pallars Jussà per donar a conèixer els nombrosos atractius 

turístics  del territori a través d’un calendari d’activitats gratuïtes o a preu 

reduït pels hostes dels allotjaments.  



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2.6 Productes turístics del Pallars a treballar en temes 
de mobilitat sostenible 

 

 



SENDERISME: CAMINANT LA COMARCA

Camins del Jussà 

Antics camins de ferradura, 
històrics i tradicionals de la 
comarca recuperats juntament 
amb una adequada 
senyalització. 

53 Itineraris amb diferents 
dificultats i caracteristiques. 
Més de 400 Kilòmetres 
habilitats per caminar. 

Vall Fosca 

Des de l’estany Gento es 
recomanen 5 itineraris que 
ajudaran a conèixer uns 
paisatges espectaculars, on la 
mà de l’home es deixa notar. 

El Cinquè Llac 

Sorprenent travessa circular de 
senderisme de mitja muntanya, 
que transcorre pels Pallars i 
l’Alta Ribagorça, als peus del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Sant Mauri, a través d’un 
itinerari senyalitzat d’uns 100 
km.  

Parc Nacional d'Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici

http://www.pallarsjussa.net/ca
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/
http://www.vallfosca.net/es/
http://www.elcinquellac.com
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes/
http://www.vallfosca.net/es/
http://www.pallarsjussa.net/ca
http://www.elcinquellac.com


Rutes guiades pels clients de 
l’hotel Terradets 

Tots els dimecres i dissabtes de 
l’any els clients de l’hotel poden 
gaudir d’una sortida de 
senderisme amb guies 
especialitzats que els 
interpretaran la natura a 
l’entorn de l’hotel. 

SENDERISME: CAMINANT LA COMARCA

La flor de Casa Leonardo 

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.  

També s’ofereix un aparell GPS 
gratuït per seguir les rutes i un 
joc de geocaching. 

http://www.casaleonardo.net
http://www.hotelterradets.com
http://www.casaleonardo.net
http://www.hotelterradets.com


ECOTURISME

Pirineu emoció 

Rutes 4x4 Ignasi 

Excursions Serra Boumort 

Vine al Pallars, Viu el Jussà 

Excursions en 4x4 per escoltar 
la brama a la reserva de 
Boumort. 

Geoturisme pel Pallars, una 
visió diferent de la natura 

Amb la idea d’apropar la 
geologia a tothom, els geòlegs 
d’Eureka SGN ofereixen 
excursions enfocades a conèixer 
la geologia, paleontologia i 
historia.

Observació del cel nocturn 

L’empresa Celístia Pirineus 
organitza activitats 
astronòmiques que combinen 
viatges pel cel nocturn, amb el 
paisatge, la natura o la 
gastronomia de la zona del 
Montsec, certificada per la 
UNESCO com a reserva i destí 
turístic Starlight. 

http://www.eurekasgn.com
http://www.pirineuemocio.com
http://www.rutas4x4ignasi.com
http://serraboumort.com
http://www.pallarsjussa.net
http://www.pirineuemocio.com
http://www.rutas4x4ignasi.com
http://serraboumort.com
http://www.pallarsjussa.net
http://www.eurekasgn.com
http://www.celistia.cat
http://www.celistia.cat


 

TURISME ACTIU

Centre BTT del Pallars Jussà 

Situat a la Pobla de Segur, el 
Centre BTT disposa de 9 rutes 
senyalitzades que permeten 
recórrer un total de 263 
quilòmetres amb opcions per a 
tots els nivells. 

Caiac per aigües tranquil.les 

L’empresa Grimpada ofereix 
sortides guiades en caiac per 
l’embassament de Terradets. 

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. 

Rutes a cavall 

El centre d’equitació Vall de 
Manyanet, centre de turisme 
eqüestre ofereix gran diversitat 
de rutes a cavall per gaudir 
dels espectaculars paisatges, 
llegendes d’encanteris, bèsties 
fantàstiques i fantasies que 
envolten la vall. 

http://www.lapobladesegur.cat
http://www.grimpada.org
http://www.lapobladesegur.cat
http://www.grimpada.org
http://www.casamasover.com/ca/index.html
http://www.casamasover.com/ca/index.html


TURISME ACTIU

Especial famílies 

L’hotel Terradets ofereix el mes 
de juliol una proposta familiar 
d’aventura que combina, amb 5 
nits d’estada, un conjunt 
d’activitats a l’aire lliure, amb la 
visita a productors 
agroalimentaris i el Centre 
d’Observació de l’Univers. 

Geocaching Adventure 
Terradets 

Consisteix en la recerca d’un 
“tresor” amagat mitjançant un 
aparell GPS, un mapa i una llista 
de coordinades. La ruta té un 
recorregut total de poc més de 
7km, i està composta per 7 
caches (tresors).  

Activitat disponible tot l’any. 

Setmana Multi-actiu natura 

Proposta de 6 nits que permet 
fer múltiples activitats: una 
combinació de caiac i la visita a 
la cova dels muricecs, 
senderisme guiat, geocaching, 
excursió a Mont-rebei amb 
dossier de ruta, excursió al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i visita a 
una granja on es veu el procés 
d’elaboració de formatges. 

http://www.hotelterradets.com
http://www.hotelterradets.com
http://www.hotelterradets.com
http://www.hotelterradets.com
http://www.hotelterradets.com
http://www.hotelterradets.com


 

ECOTURISME

Passejades amb la carreta 

La Carreta proposa un ecotour 
turístic que combina la 
tranquil·litat i la interpretació de 
l’entorn amb certa dosis 
d’aventura. L’itinerari recorre 
pobles oblidats, alhora que 
permet descobrir quatre fonts 
naturals i la flora i fauna de 
l’entorn. 

Ecoturisme a Tremp 

Cinc espais singulars del 
municipi de Tremp que estan 
preparats per facilitar al visitant 
el contacte amb la natura i els 
paisatges. 

http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp
http://lacarreta.ecotallers.cat/cat/tombs
http://lacarreta.ecotallers.cat/cat/tombs
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/coneixer-tremp


RUTES PELS PAISATGES

REMEMORANT LA HISTÒRIA

Telefèric de la Vall Fosca 

El telefèric de Sallente – Estany 
Gento, situat al límit nord de la 
Vall 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. 

Pallars nostàlgic 

Pirineu Emocions ofereix durant 
tot l’any un viatge històric per 
revivir les transformacions 
experimentades durant la 
primera meitat del segle XX, els 
canvis en les formes de vida i 
els oficis perduts.  

Botigues-museu de Salàs i 
Centre d’interpretació de 
l’antic comerç 

Recorregut per cent anys de 
vida quotidiana, mitjançant 
l’ambientació de botigues 
d’època amb la recuperació i 
exposició dels béns de consum 
quotidians des de la II Guerra 
mundial fins les acabales del 
franquisme. 

http://www.pirineuemocio.com
http://salas.ddl.net/boer/ca/comerc_intro.html
http://salas.ddl.net/boer/ca/comerc_intro.html
http://www.vallfosca.net/es/
http://www.pirineuemocio.com
http://www.vallfosca.net/es/


Museu Hidroelèctric de 
Capdella 

L’espai 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. 

REMEMORANT LA HISTÒRIA

CONÈIXER ELS NOSTRES POBLES

L’Espai Raier 

L’Espai Raier està dedicat a 
l’estudi i a la difusió dels 
sistemes de 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 exposicions 
temporals. Guiatges per grups i 
escoles.  

Visites culturals als nuclis 
urbans 

Visites guiades pels nuclis 
urbans perquè el visitant pugui 
conèixer més a fons el seu 
patrimoni tant arquitectònic 
com cultural.  

La Pobla de Segur 
Tremp 
Talarn 
Isona i Conca Dellà 

http://www.elsraiers.cat
http://www.vallfosca.net/es/cosas-para-hacer-y-ver/museo-hidroelectrico-de-capdella/
http://www.vallfosca.net/es/cosas-para-hacer-y-ver/museo-hidroelectrico-de-capdella/
http://www.elsraiers.cat


GASTRONOMIA. ENOLOGIA I PRODUCTES LOCALS - VISITES - 

Visites amb el tren dels llacs 

Es tracta de paquets d’un dia 
enllaçats amb l’horari del Tren 
dels Llacs: 

Experiència enològica Un 
tomb per la Pobla Les 
botigues de Salàs La llum 
de la Vall Fosca

Organitzat per Pirineu 
Emoció

Celler Vila Corona 

Situat a la Serra dels Nerets a 
Vilamitjana, on es va començar 
l’any 1989 en uns terrenys 
conreats per la família des del 
1749, plantat 10ha de vinya 
amb varietats autòctones i 
foranies. Avui, a més de fer vi 
s’ofereixen visites 
enoturístiques. 

Mas Garcia Muret 

Vins de qualitat fets amb 
passió, detall i sostenibilitat. Les 
instal·lacions del Celler estan 
situades a la finca familiar, a la 
vora del pantà de Terradets. 

A més d’elaborar vins de 
primera qualitat s’ofereixen 
visites enoturístiques. 

http://www.pirineuemocio.com
http://www.masgarciamuret.com
http://www.masgarciamuret.com
http://vilacorona.cat/inicial.aspx
http://www.pirineuemocio.com
http://vilacorona.cat/inicial.aspx


GASTRONOMIA. ENOLOGIA I PRODUCTES LOCALS - ENOGASTRONOMIA-

Cap de setmana enològic al 
Pallars 

Pirineu Emoció ofereix un 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 a 
Talarn i a Castell de Mur i la 
possibilitat de fer un dinar 
maridatge o bé un menú del 
territori. 

Estada gastronòmica 

Fonda Can Fasersia proposa 
allotjament amb la visita a 2 
productors agroalimentaris 
locals (de vedella i de 
formatges) degustació dels 
productes. 

A més el restaurant de la fonda 
ofereix carns i altres productes 
d’elaboració pròpia 

Camins entre formatges 

Des de Casa Leonardo dues 
excursions a peu per visitar 
productors de formatges, on 
també es farà un tast. Per cada 
una de les excursions-etapes 
s’han preparat planells amb els 
detalls de la ruta.  

També inclou GPS gratuït per 
seguir els tracks.  

http://www.canfasersia.com
http://www.casaleonardo.net
http://www.pirineuemocio.com
http://www.canfasersia.com
http://www.pirineuemocio.com
http://www.casaleonardo.net


Annex 3.  Altres actuacions amb les empreses 

Annex 3.1 Nota de premsa dels Premis Medi Ambient 2015 

Annex 3.2 Informe de la reunió amb l’ajuntament de Salàs i propostes d’actuació, 
13 d’octubre 2015 

Annex 3.3 Informe de la reunió amb l’associació Viu Jussà el 18 de novembre 2015 

Annex 3.4 Document de recomanacions per millorar la dinàmica de la iniciativa Viu 
Jussà 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3.1 Nota de premsa dels Premis Medi Ambient 2015 

 

 



  
 

                             !!!! Comunicat de premsa !!!! 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 3 
 

5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient 
 
Els Premis Medi Ambient de la Generalitat 
2015 reconeixen la trajectòria de 17 anys de  
l’Associació Hàbitats pel Projecte Rius  
 

• En l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient,  presidit 
pel conseller Santi Vila, també s’han reconegut les iniciatives 
impulsades per la Fundació Catalunya La Pedrera i l’Associació 
Marques de Pastor 
 

• En la modalitat de recerca s’ha guardonat el projecte “L’índex 
ISOST: una eina per a l'estudi de la sostenibilitat turística a escala 
municipal”, que permet mesurar la sostenibilitat de les destinacions 
 

• Els premis d’enguany han reconegut actuacions, tant en la 
modalitat de recerca com en la d’iniciatives singulars, que 
promouen un turisme respectuós amb el medi ambient 

 
 

 
A l’esquerra, el premi a Xavier Martí, president de l’Associació Hàbitats (a dalt) i a la 

Fundació Catalunya La Pedrera i l’Associació Marques de Pastor. A la dreta, el premi a 
Anna Torres, pel projecte ISOST. 
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El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acompanyat pel secretari de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de 
Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha presidit aquesta tarda els Premis Medi 
Ambient de la Generalitat 2015 durant un acte celebrat al Palau de Pedralbes. 
Aquests premis, creats per reconèixer actuacions o trajectòries exemplars en 
aquesta matèria, s’emmarquen en la celebració del Dia Mundial del Medi 
Ambient, promogut per les Nacions Unides l’any 1972. Enguany, els premis de 
Recerca i innovació i el d’Iniciatives singulars han reconegut aquelles 
actuacions que promouen un turisme respectuós amb el medi ambient. 
 
Els Premis Medi Ambient es lliuren en tres categories: 

• Trajectòries de persones o institucions dedicades a la conservació i 
millora del medi ambient. 

• Iniciatives singulars de protecció i millora del medi ambient. 
• Projectes de recerca, innovació i desenvolupament 

 
 
Trajectòria 
 
En la modalitat de Trajectòries de persones o institucions dedicades a la 
conservació i millora del medi ambient, el jurat ha premiat l’Associació 
Hàbitats, perquè al llarg dels seus 17 anys d’existència ha sabut implantar-se a 
tot el territori amb el Projecte Rius, reconegut internacionalment. Aquest 
projecte compta actualment amb 2.000 voluntaris i diversos recursos educatius 
a través dels quals han sabut despertar entre la ciutadania l’estimació per un 
recurs absolutament necessari com és l’aigua i, més concretament, els rius 
com a font de biodiversitat, fent evident els serveis que aquest entorn natural 
ofereix a les diferents espècies que hi viuen i a la humanitat en particular.  
 
 
Iniciatives singulars de protecció i millora del medi ambient 
 
En la categoria d’Iniciatives singulars, s’ha realitzat aquest any, com a prova 
pilot, una votació pública de les candidatures presentades. Els resultats de la 
participació s’han tingut en compte en la valoració del jurat. Només el primer 
dia es van rebre prop de 1.000 votacions i al llarg dels 30 dies que va durar el 
procés se’n van rebre més de 6.000.  
 
El jurat ha donat com a guanyadores dues iniciatives, una de restauració 
ecològica i l’altra d’ecoturisme: 
 
La Fundació Catalunya La Pedrera, per la iniciativa “Mon Natura Delta i la 
restauració de llacunes costaneres del Delta de l’Ebre” ha estat 
guardonada pel projecte de restauració ecològica a les llacunes costaneres del 
Delta de l’Ebre, i com, la mateixa Fundació, ho ha aprofitat per crear un 
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producte turístic i un centre d’informació i interpretació com és Mon Natura 
Delta. 
 
I l’Associació Marques de Pastor, per la iniciativa “El cinquè llac, 
senderisme responsable al Pirineu de Lleida” on el jurat ha destacat un 
projecte d’ecoturisme com és El cinquè llac, resultat d’una col·laboració públic- 
privada que ha ampliat l’oferta turística de la zona oferint un producte útil fora 
de temporada i respectuós amb l’entorn. 
 
 
Accions de recerca, innovació i desenvolupament 
 
El Premi Medi Ambient a les Accions de recerca, innovació i desenvolupament 
ha estat per a Anna Torres Delgado, pel projecte “L’índex ISOST: una eina 
per a l'estudi de la sostenibilitat turística a escala municipal”, per la seva 
aportació a resoldre un dels problemes de la sostenibilitat en el turisme: com 
mesurar-la. Mitjançant 12 indicadors simples agrupats en 3 subíndex es 
defineixen els llindars de sostenibilitat que permeten fer comparacions de 
destinacions, i aplicat periòdicament facilita la comparació entre situacions 
temporals diferents d’una mateixa destinació. 
 
 
 
4 de juny de 2015 



Annex 3.2 Informe de la reunió amb l’ajuntament de Salàs i 
propostes d’actuació, 13 d’octubre 2015 



Entrevista Salàs de Pallars – 13 octubre 2015 

ASSESSORAMENT AL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ANTIC COMERÇ 
(SALÀS DE PALLARS) 

Hora i Lloc: 

13/10/2015, de 12:00 a 14:00 – Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç 

Assistents: 

Rosalia Farré, Ajuntament de Salàs de Pallars    

rosaliafarre@gmail.com   606115684 

Alicia , Ajuntament de Salàs de Pallars 

Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ignasi Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Projecte 

Desenvolupament d’una estratègia públic-privada de dinamització turística del 
Pallars Jussà 

Ordre del dia 

1. Explicació de l’evolució del projecte de les visites a les Botigues de Salàs de
Pallars i el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç

2. Organització del programa de visites
3. Promoció del Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç
4. Propostes de millora

Temes tractats 

1. Explicació de l’evolució del projecte de les visites a les Botigues
de Salàs de Pallars i el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç

El projecte de recuperació de les botigues de Salàs i del Centre d’Interpretació de 
l’Antic Comerç evoluciona molt positivament. Al llarg d’aquest any 9.OOO persones 
han visitat les dues exposicions que s’ofereixen (l’exposició permanent de les 
Botigues i la temporal, dedicada a la 1a Guerra Mundial). Cal tenir en compte que 
en les estadístiques que ha establert la Departament de Cultura de la Generalitat 
pels centres culturals, això es comptabilitzarà en 18.0000 visites, en considerar que 
són  2 espais visitables diferents. S’han augmentat els espais visitables de les 
Botigues.   

mailto:rosaliafarre@gmail.com


Entrevista Salàs de Pallars – 13 octubre 2015 

 

Tenen 3 nínxols de visitants diferents: 

• Visitants que van per lliure 
• Grups  
• Escolars 

El creixement important s’ha concentrat tant entre setmana els mesos de juliol i 
agost, com els caps de setmana de la resta de l’any. El grau de satisfacció general 
és molt elevat.  

Tot i això, tenen problemes de saturació alguns caps de setmana i volen trobar la 
manera de superar aquest problema per no perdre qualitat i es generin opinions 
negatives. Fins ara no tanquen les visites a ningú encara que els grups vagin molt 
plens, tot i que a vegades se’ls “desborda” (fins a 80 persones en un mateix grup 
en alguna sortida del pont del Pilar). 

També lamenten que el tren històric del Tren dels Llacs no fa parada programada 
en cap de les estacions intermitges i per tant tampoc a Salàs de Pallars, però pot 
parar a voluntat del maquinista en cas que algun viatger ho sol·liciti. Demanen 
garantir una parada a Salàs de Pallars. 

 

2. Organització del programa de visites 

L’organització i horaris de les visites és la següent:  

Durant tot l'any (excepte el mes de gener, que restaran tancades)  

• Dissabtes: matí a les 10,15 i 12’00 h i tarda a les 16’00 h 
• Diumenges i festius: matí a les 10’15 i i 12,00 h. 

Horaris especials de Setmana Santa, estiu i i festes de Nadal. 

Per a grups de més de 15 persones, és obligatori reservar prèviament.  

També es poden organitzar visites fora d’aquests horaris reservant prèviament. 

Actualment hi ha 3 persones contractades per l’Ajuntament en horari curt. No tenen 
una altra feina i per tant, són molt flexibles quant a disponibilitat. Estan 
contractades per un volum d’hores determinades, tot i que es poden ampliar en 
funció de la demanda.  

Aquest estiu ha obert un bar a la plaça, al costat de les botigues, i els diumenges 
també s’instal·la una parada de fleca i productes de la zona.  

Un dels comentaris de les guies és que no poden transmetre tots els missatges que 
tenen, i a vegades han de córrer per complir els horaris.  

 

3. Promoció del Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç 

A nivell de promoció, també creuen necessari fer un replantejament. Necessiten 
poder dedicar més hores d’una persona a les tasques de promoció i difusió turística 
de Salàs de Pallars i els seus recursos. 
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Actualment disposen de pàgina web dins la web de l’Ajuntament, i disposen d’algun 
fulletó promocional, però la principal via de difusió és el boca-orella.  

També estan dins la iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà. Estant satisfets amb el 
creixement de la iniciativa, però creuen que s’hauria d’organitzar millor per poder 
tenir una major incidència.  

També estan dins de la Film Comission, a través de l’Ajuntament de Salàs de 
Pallars, per promoure el municipi com un espai idoni per la localització de rodatges 
de pel·lícules, series, anuncis, ... Tot i això, no es troba la informació a la web tot i 
que sí del Consell Comarcal  

 http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/municipis/pallars-juss%C3%A0  

 

4. Propostes  
 

• Se’ls recomana una sèrie de propostes de millora, tant a nivell d’organització 
de les visites com d’estructuració de productes i de difusió i promoció.  

A nivell d’organització: 

• Canvi de xip...fer grups de fins a 20 persones màxim.  

• Si no es poden tancar grups, si que es podrien buscar uns mecanismes per 
dividir grups quan hi hagi molta gent. Per exemple, proposar una activitat 
complementaria autoguiada per esperar el torn, i doblar la visita guiada a les 
Botigues. 

• També es poden buscar sistemes de reserva ràpida, afavorint d’alguna 
manera a les persones que han reservat prèviament.  

• No es tracta de dir que “no” sinó de recomanar sessions de preferència, 
avisar de quins dies estan molt saturats i donar més valor afegit a algunes 
de les sessions. 

• Introduir al més aviat possible sistemes d’informació i comunicació 
accessibles des de telèfons els mòbils. 

 

A nivell de estructuració de productes: 

• Començar a replantejar el producte de cara a l’any que ve. Per exemple, 
continuar realitzant una visita llarga a tots els espais en horaris determinats, 
però també realitzar-ne de mes curtes a només algunes de les botigues. 

• D’aquesta manera també s’afavoreix els visitants repetidors. 

• Plantejar la possibilitat de crear visites temàtiques, a realitzar en moments 
puntuals i que poden ser molt atractives també per als residents de la zona i 
visitants habituals. 

• Per exemple, visites temàtiques sobre algunes de les botigues en concret, 
sobre esdeveniments concrets, visita específica sobre algun dels mètodes de 
publicitat al llarg del temps, ... a realitzar un cap de setmana en concret al 
mes. 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/municipis/pallars-juss%C3%A0
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• Estructurar un itinerari autoguiat a Salàs de Pallars perquè els visitants 
puguin descobrir la resta de llocs d’interès del poble, i pugui servir com a  
“comodí” pels moments de saturació, a més d’oferir més punts d’interès a 
Salàs.   

 

A nivell de promoció: 

• Adequar el material promocional, tant a nivell online com offline. En el cas 
online, a partir d’una nova estructura de la web amb domini propi tot i que 
totalment lligada a la de l’ajuntament.   

• Fomentar molt tot el tema de compartir imatges i comentaris. 

• A nivell offline, dissenyar un material de molt baix cost per distribuir de 
forma massiva. Ha d’incitar a la visita i alhora oferir els complements: visita 
autoguiada a Salàs, exposició permanent, fira del novembre, ... 

• Crear una estratègia de comunicació a Internet i xarxes socials.  Ignasi 
explica sistemes per organitzar i programar aquesta tasca que hauria 
d’ocupar unes 3-4 hores setmanals. Tot i que hauria de dur-la una sola 
persona, tots els què col·laboren amb les Botigues, des d’en Siscu fins a 
totes les guies o altre personal de l’ajuntament, han d’implicar-se. 

• Monitoritzar la reputació i imatge online de les visites de Salàs per analitzar 
l’opinió dels visitants, possibles aspectes a millorar i potenciar allò que es 
valora més. 

• Per a la Fira de Bestiar de Peu Rodó, impulsar el programa d’activitats i 
visites específics i disposar de material promocional de la fira ja des de 
Setmana Santa i l’estiu, per motivar la tornada a Salàs pels visitants que 
venen a l’època de màxima afluència.  

• Es poden impulsar iniciatives per oferir a empreses de béns de consum 
històriques, que disposen de productes a les Botigues, per tal que patrocinin 
materials promocionals concrets, esdeveniments, realitzin presentacions de 
productes,...Per exemple, Cola-Cao fa uns mesos estava realitzant una 
campanya que recupera els antics envasos de llauna que utilitzava 
tradicionalment. Se’ls podria contactar per realitzar llançament de 
campanyes similars a les Botigues de Salàs.   

• Abans d’iniciar aquesta acció, preparar un programa d’actuacions a fer, 
identificació de possibles contactes i preparació d’un dossier de presentació 
específic per captar aquests patrocinadors. 

• També es recomana recopilar tots els canals i programes de TV, ràdio, 
reportatges, ... que els últims anys s’han fet ressò de les Botigues de Salàs. 
En aquesta línia, veure la situació de Salàs en la Film Commission 
(actualment no surt a la web http://www.bcncatfilmcommission.com/ ) per 
participar-hi més activament. 

• També es planteja la possibilitat de editar vídeos promocionals propis de les 
Botigues de Salàs.   

http://www.bcncatfilmcommission.com/
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ACORDS 

 

• Plantejar a l’Ajuntament la realització d’una nova web, molt més interactiva i 
que permeti la gestió de l’afluència de visitants i la diversificació de 
productes. 

Un exemple “òptim” però que es pot adaptar a més petita escala és el de la 
Casa Batlló de Barcelona https://www.casabatllo.es/ca/. Altres d’interès  
http://www.gaudicentre.cat/ http://www.idiazabalturismo.com/   

• Treballar en el disseny de diferents tipus de visites per tal d’oferir una 
gamma més amplia d’interès per visitants repetidors i que ajudi a reduir les 
aglomeracions en horaris determinats. Fer alguna prova pilot el 2016.  Molt 
important implicar els “prescriptors” de la comarca per què participin 
activament en els possibles canvis. 

• Dissenyar una campanya de comunicació i promoció que permeti la 
regularitat en els missatges que es comuniquen tant a nivell extern 
(residents a la zona i visitants) com intern de totes les persones que estan 
implicades en el projecte.   

Si es fa una programació amb les eines existents, aquesta tasca no hauria 
de significar més de 3-4 hores a la setmana, a part de missatges puntuals. 
Introduir missatges en idiomes, per buscar també el públic de la resta de 
l’estat i estranger que visita la zona entre setmana. 

• Continuar amb el treball conjunt amb el Consell Comarcal per tal que les 
Botigues siguin sempre presents en les actuacions que es facin de cares a 
periodistes, viatges per a organitzadors de viatges, etc. Actualment ja hi és, 
però buscar línies per incrementar l’afluència dels visitants entre setmana. 

• DCB s’ofereix per recolzar les actuacions que es facin des de Salàs i per 
mantenir el contacte via mail, telèfon o presencial, amb el vist-i-plau del 
Consell Comarcal que és qui gestiona el projecte Treball a les 7 comarques. 

https://www.casabatllo.es/ca/
http://www.gaudicentre.cat/
http://www.idiazabalturismo.com/
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REUNIÓ AMB REPRESENTANTS DE VIU JUSSÀ 

Dia: 18 novembre 2015 

Hora: 18:30h 

Durada: 2h 

Lloc: Hotel Solé – La Pobla de Segur 

Assistents: 

Junta de la iniciativa Viu Jussà ( 5 persones)  i tècniques Laura i Andrea. 

Josep Palau 
Eli Planxeria 
Rosalia Farré 
Laura Egea 

Inma Ballbé – DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Es comenta la situació durant l’any 2015 i la preparació de l’assemblea amb els socis. 

Els treballs actuals es centren a preparar la documentació online i offline, el calendari final de visites 
programades així com establir com es pot preparar un carnet identificatiu que dóni accés a 
bonificacions per als usuaris. 

Es miren diverses opcions. Inma Ballbé mostra solucions que s’utilitzen en altres territoris malgrat les 
diferències que hi ha respecte a les de Viu Jussà. 

S’acorda finalment que des de DCB es treballarà una mica més a fons les diferents opcions que es 
plantegen i s’enviarà un document al més aviat. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Annex 3.4 Document de recomanacions per millorar la 
dinàmica de la iniciativa Viu Jussà 

 

 



 

Resultat de la reunió amb Viu Jussà – 18 novembre 2015 

COMENTARIS A NOVES EDICIONS DE VIU JUSSÀ. Novembre 2015 

 

Situació actual: 2 publicacions, paper de qualitat, idioma català. 

 

Suggeriments (per parlar-ne quan vulgueu): 

• Editar el mapa, en un format mes gran i més plegable, similar al què es va 
ensenyar de TERRES DE L’EBRE o en les mides que el vostre 
dissenyador/impremta consideri  més adequat.   

En el cas del de Terres de l’Ebre, obert medeix  

Horitzontal:  13,4 x 5 cossos  . Aprox. 67 cms.  

Vertical:  15,7 x 3 cossos.  Aprox. 47 cms. 

 

• Paper potser hauria de ser de qualitat inferior, hem de donar imatge de  
“sostenibilitat” també en el material utilitzat. 

Veure exemple del catàleg de GPS (Garrotxa plans amb sensacions). La 
Laura Egea de Territorium en deu tenir, ja que ens en van donar el dijous 26 
a Olot. En aquest cas es reedita trimestralment, el disseny és menys “vistós” 
que el de Terres de l’Ebre o del vostre. 

 

• Visualitzar més els principals atractius. Remarcar d’alguna manera més 
vistosa: 

- Parc Nacional 

- Collegats – Boumort 

- Congost de Mont-Rebei 

- altres que considereu com “icones” de la comarca/zona per on es fan les 
visites guiades i algunes de les experiències. 

Ja hi són ara.. però poc destacats...  

 

 

• Incorporar en algun lloc un lema com: 

 
Vine al Pallars, xxx empreses de la comarca us ofereixen xxx sortides i experiències. 
 
De fet, és una mica com la plana 3 del catàleg actual, potser amb un llenguatge una mica més 
"comercial". 
 
Quan us allotgeu a algun dels nostres establiments (o dineu als nostres restaurants) podreu 
gaudir de sortides gratuïtes? o amb descomptes, durant tot l'any 



 

 

 

 

 

• SI ÉS POSSIBLE: 

El mapa no hauria de limitar-se al Pallars Jussà.  D’alguna manera deixar 
per sota el què hi ha del Sobirà, Alta Ribagorça, ... per exemple, no surt la 
carretera de La Pobleta a Gerri que és un atractiu molt important per les 
dues comarques, el Llac de Montcortés o l’Observatori Astronòmic. 

En l’actual es deixen només les carreteres principals. 

Adjunt us enviem fotos de com ho han resolt en el mapa de Terres de l’Ebre. 

 

• Si es continuen fent 2 documents, el catàleg es podria reduir una mica, 
mirant si es poden posar 4 empreses per plana enlloc de 3 i en canvi, 
augmentar la part de experiències i sortides, amb la mateixa informació que 
es posaria al mapa. 

 

• Si no hi ha prou pressupost per dos materials com  aquests,  es pot pensar 
en un díptic/tríptic molt més reduït però que permeti una distribució massiva 
presentant la iniciativa. SOBRETOT, indicant ON ÉS el PALLARS JUSSÀ, dins 
Catalunya i Europa (veure anotacions que hem posat en el mapa actual).  

Preveure alguna edició de presentació multiidioma. 

 

• Mirar d’agrupar d’alguna manera les activitats/experiències: 
o Esportives 
o Culturals 
o Observació astron`mica 
o Ecoturisme i observació de fauna 
o Tren dels Llacs i telefèric 

 

• Veure altres comentaris en el mapa, dins les rodones grogues. Si cliques, 
veus el text que hi ha a dins. 

 

• Autorització per rebre informació. Pensem que ja ho feu, però assegurar que 
la gent que fa les visites, us deixi firmada una autorització per rebre 
informació de properes visites. 

• També ho feu una mica, però “animar” el tema de publicar fotos de gent que 
participa a les activitats. En els últims posts del Facebook, sembla que són 
clients de Casa Churchill. 

 



 

 

 

PER LA PLANA WEB: 

Si teniu previst tocar alguna cosa de la web, seria bo que la plana principal no fos 
tan estàtica sinó que anessin passar fotos, que fos més dinàmica i que 
incorporessin els textos grans, els “lemes” per atreure l’atenció. 

 

Pensem que no són prou visibles els links a planes web “turístiques” del Pallars, Ara 
Lleida i Catalunya, que són qui tenen més recursos tècnics per la promoció. 

Ara hi aneu si cliques els logos de sota.... i tenir en compte que en el cas del 
Pallars, va a la del Consell Comarcal i no pas a la turística. 
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