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1. Introducció 

 

1.1. Justificació 

 

La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en 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 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”. El seu contingut bàsic es va fonamentar en l’anàlisi 
dels factors que condicionen el desenvolupament del turisme en les comarques 
de muntanya, l’enfocament estratègic des d’una perspectiva global de territori, 
l’organització dels agents locals, la seva capacitat de concreció de projectes i de 
transformació dels plans en accions.  Estava adreçat 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 anar avançant 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, en cinc idiomes, que es va actualitzant des de la seva edició 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 aquesta 
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. 
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La mobilitat sostenible 

 

• Durant el 2014, es van iniciar accions per treballar en una línia estratègica de 
futur, com és la mobilitat sostenible, aprofitant les sinèrgies que ja existeixen 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. 

Així mateix, i en paral·lel al punt anterior, 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.  

En aquest procés, la mobilitat sostenible és un element central de l’estratègia 
de desenvolupament turístic que s’està implementant a la comarca que a més li 
dóna singularitat davant d’altres models de destins a l’entorn dels Pirineus.  

El febrer del 2015 es va portar a terme un Seminari de 
Mobilitat Sostenible en zones de muntanya que va poder 
comptar amb ponents rellevants com ara 2 representants 
de l’associació Alpine Pearls, xarxa amb seu central a 
Àustria que  integra 27 municipis de 5 països europeus. 
Al Seminari van assistir 120 persones provinents del 
sector privat i d’entitats públiques dels Pirineus. 

 

• Durant el 2015 es va continuar amb un procés de treball 
intens amb les empreses turístiques del Pallars Jussà perquè anessin integrant 
cada vegada més aquests conceptes de mobilitat sostenible en les seves ofertes 
turístiques i en la forma en què organitzen els serveis, per atendre aquests 
segments de mercat amb un creixement important a nivell internacional. 

 
Durant el 2016, s’han volgut centrar les actuacions en el recolzament a les 
iniciatives existents de cooperació públic-privada de la comarca i a fomentar la 
cooperació amb altres comarques, per tal de millorar la competitivitat econòmica i 
turística del Pallars Jussà. 
 
El mes de juny es va conèixer la resolució positiva del 
projecte GPSTourism - Green Pyrenees Slow Tourism- en el 
marc dels programes de cooperació europea POCTEFA, a 
desenvolupar en 3 anualitats.  
 
El projecte permetrà de ben segur incrementar encara més l’aposta realitzada des 
del territori (agents públics i privats) en matèria de desenvolupament sostenible, 
que alhora significa una millora en el seu posicionament en els mercats vacacionals 
de proximitat i molt especialment, internacionals.  
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1.2. Objectius del projecte 

 

Objectiu general 

 

Enfortir l’activitat econòmica de la Comarca del Pallars Jussà, especialment dels 
sectors turístic i agroalimentari, a partir de incorporar progressivament criteris de 
mobilitat sostenible en el disseny dels serveis de les empreses, l’oferta de 
productes, així com en la comunicació i promoció als mercats de demanda.  
 
Incrementar la cooperació amb altres territoris per millorar el posicionament 
territorial  i aprofitar les sinergies de cooperació i intercanvi de coneixements que 
comporta. 
 
 

Objectius específics 

• Augmentar els beneficis obtinguts per la iniciativa Vine al Pallars Viu al Jussà a 
través del suport a les actuacions de comunicació i promoció, així com de 
creació de productes complementaris. 

• Donar suport a la preparació del material divulgatiu i de promoció d’aquesta 
iniciativa en els mercats. 

• Impulsar la Taula Sectorial de Turisme per establir noves estratègies de 
dinamització turística a partir de la cooperació públic-privada. 

• Enfortir el contacte amb els territoris contactats en actuacions anteriors que han 
apostat per la mobilitat sostenible, per integrar actuacions conjuntes en les 
estratègies de dinamització turística. 

• Impulsar dinàmiques de treball amb les comarques de l’entorn per iniciar 
projectes estratègics conjunts. 

• Donar suport a la creació de nous productes transversals que donin major 
notorietat i atractivitat al territori. 

• Preparar un Pla d’Acció que asseguri la integració dels productes en les accions 
de comunicació, promoció i comercialització de les empreses i de tots els canals 
existents. 
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2. Accions realitzades 

 

Es van proposar dos línies d’actuació complementàries entre les quals distribuir la 
dedicació de l’assistència tècnica prevista, de 6 jornades presencials, suport online i 
de preparació de documentació: 

2.1. Cooperació públic-privada en la dinamització turística de la comarca 
 

- Participació en el disseny i continguts del pla de comunicació que es 
vol portar a terme a nivell de la comarca del Pallars Jussà, pel que fa als 
aspectes vinculats amb l’activitat turística. 

DCB s’ha posat a disposició de l’empresa E2S adjudicatària de la seva 
realització. Finalment la col·laboració de DCB s’ha concretat en dos moments 
determinats: a través d’una entrevista realitzada amb el Sr. Dani Sala el 
mes de juliol i la resposta als qüestionaris online preparats per E2, tant 
l’adreçada a experts tècnics com la dels visitants. 

 

- Recolzament estratègic als promotors de la iniciativa Vine al Pallars 
Viu al Jussà en el seu pla de comunicació i promoció als mercats de 
proximitat i a nous mercats. 

o Suport a la creació de productes complementaris per part de les 
empreses associades a les dos entitats que lideren el projecte. 

o Orientació del programa de productes a nous segments de mercat a 
nivell geogràfic i tipològic.  

o Suport al tècnic del Consell Comarcal en la presentació dels 
productes a prescriptors a nivell nacional i internacional. 

Vine al Pallars, Viu el Jussà és un projecte que, a través de la promoció 
turística, ha aconseguit crear una sinergia de cooperació entre les diferents 
empreses turístiques de la comarca, associada a un objectiu compartit: el 
donar conèixer els atractius del territori, les empreses d’allotjament, 
activitats a la natura i culturals, restaurants, cellers i productors 
agroalimentaris. Hi participen 67 empreses privades que representen un 
total de 88 establiments. 

Aquest projecte , impulsat al 100% pel sector privat ha comptat des del seu 
inici, amb el suport de les administracions públiques: ajuntaments de la 
comarca, Consell Comarcal, Diputació de Lleida, IDAPA... També treballa 
conjuntament amb projectes comarcals com Al teu Gust, aliments del 
Pallars, Projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec, Collegats..., que el que 
busquen és fer una difusió del territori donant-li més projecció en els 
mercats turístics. 
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El recolzament als promotors de Vine al Pallars Viu al Jussà ha centrat una 
bona part de la dedicació de l’assistència tècnica de DCB durant l’any 2016, 
degut a la rellevància d’aquesta iniciativa del sector empresarial, 
pràcticament única a nivell de Catalunya. 

I això ha estat possible gràcies a que durant el 2016, l’associació disposava 
de personal tècnic competent a temps parcial (a través de contractes de 
garantia juvenil). Era el moment doncs de fer un pas endavant per millorar 
el resultat de les accions previstes. Des de DCB es va donar suport a la 
creació de producte, cerca de nous mercats i molt especialment, a reforçar i 
establir les bases de la comunicació interna (per tal que els propis 
establiments fossin els primers en portar a terme les accions de promoció i 
venda de les activitats) i externa, cap a intermediaris i públic final. 

Les accions realitzades han estat les següents: 

 
a. 2 sessions presencials amb Viu Jussà  

 
• 8 març 2016 –  

Es van analitzar els principals reptes amb què es trobava l’associació, 
les accions prioritàries que plantejaven així com l’encaix amb el 
programa de dinamització turística global del Pallars, que porta a 
terme el Consell Comarcal.   

DCB va presentar així mateix les possibles línies d’acció per millorar 
els resultats de Viu Jussà, que havia preparat prèviament, a partir de 
la informació de què disposava, de l’anàlisi de la comunicació i 
publicacions en xarxes socials, així com de la participació en una 
sessió interna de la Junta, el novembre de 2015. 

Es van consensuar accions concretes a portar a terme per les 
tècniques  de Viu Jussà i la forma en què seria més àgil comptar amb 
el suport tècnic de DCB Turisme i Desenvolupament Local. 

A la sessió van participar les 2 
tècniques de Viu Jussà, el seu 
President,  el tècnic responsable 
de turisme del Consell Comarcal 
del Pallars Jussà, a més de dos 
professionals de DCB Turisme i 
Desenvolupament Local. 
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• 20 setembre – assemblea de socis Viu Jussà 
L’assemblea de socis celebrada a finals d’estiu va comptar amb una 
participació important, d’unes 20 persones i es van explicar les 
accions realitzades fins el moment i les previstes per a la tardor-
hivern. 

DCB va presentar un extracte de l’assistència tècnica realitzada a la 
Junta i als membres de l’associació. Va proposar així mateix 
recomanacions a tenir en compte per optimitzar les accions que porta 
a terme l’associació, molt especialment en temes de comunicació 
interna i externa, com a base d’una millora clara dels resultats del 
projecte. 

 
b. Assessorament continuat:  

 
El suport a l’equip tècnic de Viu Jussà ha estat molt intens tant pel que fa 
a assessoraments via telèfon i mail com a la preparació de documentació 
específica que poguessin utilitzar en la realització del seu pla 
d’actuacions durant el 2016. S’han comptat 26 comunicacions via telèfon 
o mail i la redacció de 16 documents preparats, realitzats entre els 
mesos de febrer i novembre, que és quan va acabar la contractació de 
les tècniques. 

Cal destacar que DCB ha estat qui ha portat la dinàmica d’aquest 
assessorament continuat, sent proactiu i plantejant millores seguint molt 
de prop la publicació de comunicats, els posts en les xarxes socials, etc. 
sent molt curosos en deixar la iniciativa en mans de l’equip directiu i 
tècnic de Viu Jussà.  Com a mínim cada 15 dies DCB ha fet el seguiment, 
contactant via telèfon o mail a l’equip de Viu Jussà i ha anat recolzant 
l’aplicació de les millores. 

DCB també va assistir al  Mercat d’Escapades de Barcelona, el diumenge  
8 de maig de 2016, per tal de comprovar la idoneïtat de les 
presentacions preparades per Viu Jussà i valorar conjuntament la seva 
participació en aquest esdeveniment. 

Entre la documentació preparada (16 documents específics que 
s’incorporen a l’annex 1) cal destacar la relació d’agències de viatges 
catalanes a les quals es podrien adreçar per donar a conèixer l’activitat 
de Viu Jussà i oferir la possibilitat de donar suport a la creació de 
producte amb els associats. Es van preparar fitxes descriptives de les 
seves característiques, línies de producte prioritàries, etc. En total, 40 
agències. 

La relació de contactes i documentació preparada ha estat la següent: 
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Data Descripció Temàtica 

Previ:  
18/11/2015  
Hotel Solé  

Reunió amb representants i 
tècniques Viu Jussà 
 
DCB: Inma Ballbé 

Programació 2016. Targeta 
fidelització 

4/02 
 
 

Trucada amb Eli – Junta de Viu 
Jussà 

Presentació al Palau Robert i difusió 
a agències de viatges espanyoles 
 

5/02 
 
 

Mail Tramesa de fitxes de 40 agències 
de viatges de l’estat espanyol.  
Relació a l’annex 

8/02 
 
 

Preparació document Redacció  de la  presentació de Viu 
Jussà per Palau Robert 
Veure annex 

8/03 –  
 
 
 

Reunió presencial amb Josep 
Palau, 2 tècniques i Ramon 
Iglesias 
 
DCB: Inma Ballbé i Ignasi 
Capellà 

Diversos temes: comunicació 
interna, fotografies, captació 
d’altres agències, preparació BIT,  
 
Veure annex: document previ i 
resum reunió amb propostes 
concretes per treballar. 
 

1/04 
 
 
 

Mail Recordant accions a fer, si 
necessiten suport i si volen que 
assistim a la reunió de socis. 
Finalment es convoca el 6 d’abril, 
data en què DCB no pot assistir. 
 
Ramon Iglesias –tècnic del Consell-  
demana a DCB revisar els  
expositors que seran a la fira BIT 
Travel i recomanar a les tècniques 
quins haurien de ser preferents per 
ser contactats. 
 

8/04 
 
 

Mail Resposta a la demanda de revisió 
expositors BIT Travel.  
Comentaris sobre quins serien els 
contactes de major interès 
Veure annex 

19/04 
 
 

Mail Sobre algunes accions que estan 
desenvolupant i propostes de 
millora 

20/04 
 
 

Mail Viu Jussà ha enviat la primera 
newsletter interna als socis.  Es fa 
una revisió amb propostes per a la 
propera. 
Veure annex 
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21/04 
 
 
 

Trucada amb Josep Palau  - 
Junta de Viu Jussà 

Demana assessorament sobre la 
presentació que volen fer a la 
convocatòria de premis Turisme 
Responsable.  
També es parla de les funcions de 
les tècniques contractades per 
optimitzar la seva tasca. 
 

28/04 
 
 

Revisió document Viu Jussà envia l’escrit redactat per 
presentar als Premis. Es demana 
una revisió urgent i s’hi fan 
propostes. 
Veure annex 

3 maig 
 

Proposta accions a Viu Jussà.  
Reunió per telèfon 

Veure annex  

8 maig 
  

Visita al stand del Mercat 
d'Escapades, Barcelona. 

Per donar suport i veure els 
resultats de la presència de Viu 
Jussà en aquest mercat. 
 

13 maig 
 
 

Trucada Viu Jussà  Sol·licitant reunió amb Assemblea 
socis 

23 maig 
 
 

Mail Comentaris a la newsletter.  
 

15 juny 
 
 

Trucada amb Ramon Iglesias –
tècnic del Consell-  i Laura de 
l’equip tècnic de Viu Jussà  

Diverses recomanacions per portar 
a terme en temes de comunicació 
Veure annex 

15 i 16 juny 
 
 

Trucada amb Eli - Junta de Viu 
Jussà i mails  

  

28 juny 
 
 

Trucada amb Laura i Andrea  
Equip tècnic de Viu Jussà 

Notícies de premsa i hashtags 

8 juliol 
 
 

Trucada amb Laura i Andrea  
Equip tècnic de Viu Jussà 

Diversos temes comunicació 
principalment notes de premsa 
Veure annex 

18 juliol 
 
 
 

Mail Comentaris a la newsletter interna. 
Recordar a les empreses que tenen 
la informació també en idiomes, per 
tal que en facin difusió durant 
l’estiu al seus clients estrangers. 
Veure annex 

25 juliol 
 
 

Mail Més comentaris sobre material en 
idiomes 
Veure annex 

29 agost 
 
 

Mail  Llistat dels temes que s’han anat 
tractant, per preparar reunió 20 
setembre 
Veure annex 
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5 setembre 
 
 

Trucada amb Laura de l’equip 
tècnic de Viu Jussà 

Seguiment de temes 
Veure annex 

9 setembre 
 
 

Trucada amb Eli – Junta de Viu 
Jussà 

Seguiment de temes, preparació 
reunió 
Veure annex 

14 setembre 
 
 

Trucada amb Eli - Junta de Viu 
Jussà 

Seguiment de temes, preparació 
reunió 

15 setembre 
 
 

Trucada amb Andrea de l’equip 
tècnic de Viu Jussà 

Seguiment de temes, preparació 
reunió 
Veure annex 

20 setembre 
 
 

Assemblea Viu Jussà 
Per part de DCB: Josep Capellà 
i Inma Ballbé 

Presentació per part de DCB de les 
actuacions realitzades i participació 
en el debat 
Veure annex amb la presentació 

4 octubre 
 
 

Mail  Demanant quina és la situació del 
nou pla de comunicació que havia 
de presentar la persona a qui 
s’havia encarregat 

14 octubre 
 
 

Trucada amb Laura de l’equip 
tècnic de Viu Jussà 

Envia pla de comunicació que ha 
preparat la periodista. Revisió per 
part de DCB 

25 octubre 
 
 

Trucada amb Laura de l’equip 
tècnic de Viu Jussà 

Per comentar les moltes mancances 
del pla dissenyat per la periodista i 
mirar de reconduir-lo.  

27 octubre 
 
 

Mail sobre el pla de 
comunicació 

Veure annex 

14 
novembre  
 
 

Mail sobre la línia i continguts 
del pla de comunicació 

Veure annex 

 

- Suport a l’empresa redactora del Pla Estratègic. 

Aquesta acció no s’havia previst en la proposta d’assistència tècnica.  

Des del Consell Comarcal van demanar la col·laboració de DCB a l’empresa 
D’ALEPH, redactors del Pla Estratègic. Es va concretar en una reunió de 
treball, la preparació de informació específica vinculada a la dinamització 
turística, així com la participació en la sessió de debat celebrada amb motiu 
de la Taula Sectorial de Turisme. 
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- Sessions de treball amb la Taula Sectorial de Turisme per enfortir la 
cooperació públic-privada amb l’objectiu d’establir noves estratègies de 
dinamització turística.  

La Taula Sectorial de Turisme està formada pel Consell Comarcal, tècnics o 
representants dels municipis que disposen d’oficina de turisme així com 
representants de les associacions empresarials del sector turístic amb major 
dinamisme.  

La Taula es va convocar per part del Consell Comarcal en les dates 
següents: 

o Primera reunió – 21 setembre 2016 

o Segona reunió – 29 novembre 2016 

En ambdues reunions DCB va participar presentant les accions realitzades 
fins el moment i es va debatre sobre la continuïtat de les accions. 

En la reunió del 29 de novembre, va participar així mateix en el debat dirigit 
per l’empresa D’ALEPH en relació al Pla Estratègic de la comarca. 

A l’annex 2 s’incorpora la presentació preparada conjuntament amb el tècnic 
responsable de turisme del Consell Comarcal, Ramon Iglesias, que ha estat 
al mateix temps, la base per a les diverses presentacions a entitats i 
empreses, en el marc de les accions realitzades el 2016. 
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2.2. Accions per a la millora de la competitivitat econòmica i turística del 
Pallars Jussà a través de la cooperació amb les comarques de 
l’entorn amb major potencial. 

 

L’objectiu d’aquesta acció era el de iniciar projectes estratègics conjunts i crear 
nous productes transversals amb altres comarques, que puguin donar una 
major notorietat i atractivitat al territori. 

Les actuacions portades a terme han estat molt diverses i han servit per 
reforçar algunes de les línies iniciades en anys anteriors però també per avaluar 
quines havien de ser les prioritàries per al futur.   

- Sessions de treball conjunt  

Les primeres accions van centrar-se en anar definint quins territoris podrien 
tenir major rellevància per aprofundir en la relació, conjuntament amb els 
tècnics del Consell Comarcal. Es van considerar els següents: 

a. Consell Comarcal de la Noguera – Montsec.  
En el moment de redactar la proposta d’assistència tècnica, la cooperació 
amb la comarca de la Noguera s’havia previst centrar en el 
desenvolupament del projecte del Parc Natural del Montsec, del qual 
s’havien fet uns estudis previs el 2015. 

Durant el 2016 però, atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat 
no ha avançat en el procés de creació del Parc Natural s’ha considerat 
deixar per més endavant el procés de dinamització del territori i de 
treball conjunt entre les dues comarques, en el seguiment de creació del 
Parc Natural. 

Malgrat això, la cooperació entre les dues comarques es manté, 
centrant-se en el seguiment del projecte Destinació turística i Reserva 
Starlight, en el què participen a més de les administracions, empreses de 
les dues comarques.  

 

b. Fundació Catalunya - la Pedrera  
A partir dels contactes realitzats l’any 2015, s’ha anat consolidant el 
procés de treball conjunt per part del Consell Comarcal, centrat en el 
Espai Natural de Mont-rebei, sobre aspectes relacionats amb 
l’accessibilitat a aquest espai i la gestió de la sobrefreqüentació en 
determinades dates. 

 

c. Caminos Naturales – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.  

Com en el cas de la comarca de la Noguera, es preveia poder continuar 
la línia iniciada en anys anteriors, molt especialment després de la 
primera reunió de treball realitzada el setembre del 2015 a Madrid. 

Al llarg del 2016 s’ha considerat oportú esperar la formació del nou 
govern estatal per recuperar la proposta de demanar la incorporació a 
aquest programa, de la connexió del camí actual de Montfalcó al Congost 
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de Mont-rebei (núm. 40), amb el Camí Natural núm. 30, de Sort i la Vall 
d’Àssua, a través de la xarxa de senders de la comarca. 

 

d. Consell Comarcal del Pallars Sobirà  
S’ha intensificat la col·laboració amb la comarca del Pallars Sobirà que –
en el marc d’aquesta assistència tècnica- s’ha concretat en tres projectes 
específics: 

• El primer és la valorització turística de la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort, que connecta les dues comarques. 

La Direcció de la Reserva Nacional de Caça de Boumort ha demanat 
el suport del Consell Comarcal per treballar conjuntament en la 
certificació d’empreses que garanteixin la qualitat i sostenibilitat de 
les visites. En el futur, voldria comptar amb suport pel disseny i 
promoció de nous productes turístics, que afavoreixin a les empreses 
implicades i redueixin la pressió en èpoques punta, com al setembre-
octubre, amb motiu de la Brama del Cérvol. 

 

• El segon, l’entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici a través de la Vall Fosca. 

Concretament, s’ha estat treballant amb l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella per definir una estratègia i proposar accions específiques al 
Parc Nacional que faci més visible l’entrada al Parc a través del 
Telefèric de la Vall Fosca, com atractiu turístic de primera magnitud. 
També analitzar les vies per fer realitat l’adequació per a ús turístic 
del carrilet de l’Estany Gento, en el qual també està interessat la 
comarca del Pallars Sobirà. 

Es va realitzar una sessió de treball el desembre per definir quines 
actuacions es podien fer per millorar l’atractivitat turística d’aquesta 
via d’entrada al Parc, que beneficia a tota la comarca i quines accions 
es podrien desenvolupar a partir del 2017.  

 

• Durant els primers mesos del 2016 amb el Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà també s’han mantingut sessions de treball 
conjuntament amb zones del Pirineu francès que estan treballant en 
temes de mobilitat sostenible en zones de muntanya, per compartir 
experiències i preparar les actuacions previstes en la fase prèvia 
d’aprovació del projecte GPSTourism, que va ser una realitat 
finalment el juliol del 2016. 

DCB va participar en una reunió conjunta al municipi francès 
d’Estagel, el dia 22 de juny de 2016. Les entitats de França 
implicades en el projecte són: 

 Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans 

 Sindicat del Train Rouge 

 2 Communautés de Communes de la zona de la Vall d’Agly, 
així com l’entitat de gestió turística de la Vall. 

 Val d’Azun  
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També s‘han fet contactes amb la direcció tècnica de la Xarxa 
francesa Réseau Grand Sites de France  www.grandsitedefrance.com 
que està desenvolupant un programa de creació de producte turístic 
amb mobilitat sostenible a diferents espais de la xarxa, entre els 
quals alguns en zones de muntanya com és el Canigó www.canigo-
grandsite.fr. 

L’experiència d’aquesta xarxa pot ser de molta utilitat per la tipologia 
de productes turístics a crear al Pallars per a la seva promoció com a 
destinació turística sostenible.   

Com a resultat de les gestions realitzades, el Consell Comarcal té 
previst invitar els gestors d’aquest espai en futures sessions de 
treball a realitzar el 2017, per tal que expliquin la seva experiència. 

 

e. Somontano (Aragó) 
A partir del contacte iniciat l’any 2015 amb la visita feta al Parc Natural 
de la Sierra y Cañones de Guara i atès que l’Àrea de Turisme i 
l’associació d’empresaris turístics d’aquesta comarca està desenvolupant 
projectes de creació de itineraris transversals en el Prepirineu, es va 
considerar oportú reprendre el contacte per concretar un pla d’acció 
conjunt per al futur. 

Un dels projectes més interessants que està portant a terme el 
Somontano és l’extensió de l’itinerari Prepyr365 www.prepyr365.com 
que connecta espais del Pre-Pirineu entre Navarra i l’Aragó i que es vol 
estendre a Catalunya, concretament a la comarca del Pallars Jussà a 
través del Montsec. 

Al llarg del 2016 s’ha mantingut el contacte amb la Sra. Sandra Navarro, 
tècnica de turisme de la Comarca del Somontano. Els seus representants 
van proposar desplaçar-se al Pallars per conèixer in situ la zona i els 
projectes de dinamització econòmica i turística. Es va concretar un 
programa de visita per al dia 23 de novembre de 2016. La delegació 
estava formada per: 

o Jaime Facerías. Presidente de la Comarca de Somontano 

o Santos Larroya. Vicepresidente de la Comarca de Somontano 

o Mariano Altemir. Presidente del Centro de Desarrollo Somontano y 
Alcalde de Alquézar 

o Nuria Gil. Técnico de Desarrollo de la Comarca de Somontano 

o Sandra Navarro. Técnico de Turismo de la Comarca de Somontano 

o Javier García. Presidente de la Asociación de Empresarios Prepyr 

A més de pendents de confirmar també: 

o Nieves Juste. Técnico de Patrimonio de la Comarca de Somontano 

o Miembros de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara 

o Paloma Fábregas. Gerente Centro de Desarrollo del Somontano 
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Malauradament, com a conseqüència que Alquèzar va estar seleccionada 
per un premi sobre els millors pobles rurals d’Espanya per part del portal 
de turisme Top Rural, es va haver de posposar aquesta visita. 

L’interès però continua per part de les dues bandes. Concretament DCB i 
la tècnica del Somontano han estat en contacte durant el mes de 
desembre. També es va assistir a la presentació del projecte Prepyr365 
el gener del 2017 a FITUR  i finalment s’ha fixat la data del 1 de març de 
2017 per realitzar la visita amb el mateix format dissenyat conjuntament 
per DCB Turisme i el Consell Comarcal.   

L’objectiu és concretar la participació de la comarca del Pallars Jussà en 
el projecte Prepyr365. Un dels resultats més immediats seria el de crear 
nous productes turístics itinerants de BTT, trail running i senderisme que 
permetin captar visitants internacionals. 

A l’annex 3 s’adjunta el programa de la visita prevista del Somontano, la 
informació preparada per als participants del Pallars Jussà així com la 
presentació que s’havia previst en format power point, en la sessió 
conjunta de presentació dels projectes. 

En aquest mateix annex s’incorpora la informació preparada com a 
resum de la iniciativa “Escapades sans voiture” de Réseau Grand Sites de 
France. 

 

Les reunions presencials en què s’ha participat al llarg del 
desenvolupament d’aquesta acció de dinamització i cooperació públic-
privada han estat les següents:  
 

- 2 de maig. Reunió de treball amb l’equip tècnic del Consell Comarcal de 
preparació i validació d’entitats per iniciar la cooperació  

- 9 de juny. Reunió de treball amb l’equip tècnic del Consell Comarcal de 
concreció d’accions amb les comarques i zones a contactar, especialment 
Pallars Sobirà i interlocutors francesos  

- 22 de juny. Estagel (França). Reunió amb Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà i entitats del Pirineu francès.  

- 21 setembre 2016. Reunió de treball amb l’equip tècnic del Consell 
Comarcal de seguiment de les actuacions. 

- 11 novembre 2016. Reunió de treball amb l’equip tècnic del Consell 
Comarcal de seguiment de les actuacions 
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- Preparació de material de suport per a la presentació de les 
iniciatives. 

El material de suport ha estat divers i es concreta en una presentació de la 
comarca i dels projectes en què ha estat col·laborant, que s’ha incorporat als 
annexos 2 i 3. 

També molt especialment en la gestió i preparació de la visita del 
Somontano, que va resultar molt laboriosa, a través de múltiples contactes 
via mail i telèfon. 

 

 

- Suport al disseny i posta en marxa de nous productes, a través 
d’assessoraments als seus promotors. 

Les accions integrades en aquest apartat es van centrar en identificar quines 
eren les iniciatives que podrien donar major rellevància al recull de 
propostes turístiques que es gestionen a través del Dossier Professional del 
Pallars Jussà. 

Es van proposar diverses empreses, que finalment es van concretar en les 
següents: 

o Ramat de Camins - Outdoor Adventures.  Dues iniciatives 
d’interès per al Pallars Jussà gestionades per la mateixa agència de 
viatges.  La persona de contacte ha estat Pepo Foz.  

Ramat de Camins www.ramatdecamins.cat/la-ruta és una ruta de 
senderisme seguint les passes que van fer Camilo José Cela i Josep 
Maria Espinàs el 1956. S’inicia a Collegats –concretament a 
Gramuntill- i travessa 70 pobles del Pirineu. 

En el cas de www.outdooradventour.com compta amb diversos 
productes transversals pel Pirineu, destacant La Gran Aventura del 
Pirineo (que ser guardonat com Mejor Producto de Turismo Activo 
categoría Aventura Nacional, per la revista Aire Libre en l’edició 
FITUR 2016), Aventura Challenge i Camina por el Lado Salvaje del 
Boumort.  

Es va mantenir una reunió de treball i assessorament amb el seu 
responsable el 21 de setembre de 2016. 

 

o Bike Fosca 

Empresa promotora de diverses propostes de descoberta del Pirineu 
en bicicleta de muntanya, a partir de la Vall Fosca, amb diversos 
nivells de dificultat –des de la iniciació a experts- per arribar a tot 
tipus de públics.  

L’activitat presenta alguns problemes de comunicació que es 
treballen amb els seus promotors per millorar la seva visibilitat i la 
viabilitat futura de la pròpia empresa. 
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Els productes transversals que comercialitzen permeten interactuar 
amb una vintena d’empreses diferents que proveeixen serveis 
específics. Són principalment allotjaments i restaurants de les 
comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. 

Es va mantenir una reunió de treball el 21 de setembre 2016 i 
diverses comunicacions via e-mail i telèfon. 

 

o Daucat 

Agència de viatges de recent creació amb productes molt innovadors 
per donar a conèixer el patrimoni geològic, de fauna i flora de les 
comarques del Pirineu, molt especialment des del Pallars. Col·labora 
estretament amb algunes de les empreses d’aquesta comarca. 

Es va mantenir una reunió de treball el dia 6 d’octubre 

 

o Pirineu Emoció   

Aquesta agència de receptiu amb seu a La Pobla de Segur té diversos 
productes transversals entre comarques. Destaquen els què dissenya 
a partir de la programació del Tren històric del Tren dels Llacs, així 
com la ruta de senderisme de 5 dies El Cinquè Llac, promoguda per 
l’Associació Marques de Pastor, de la qual forma part com agència de 
viatges comercialitzadora. 

L’agència Pirineu Emoció va contactar el Consell Comarcal el juliol del 
2016 per sol·licitar assistència tècnica en el programa Hiking Europe, 
en el qual hi participa com a soci. Es tracta d’un projecte europeu 
COSME impulsat des de la Direcció General de Creixement (mercat 
interior, indústria, emprenedoria i pymes) de la Comissió Europea. 

El Consell Comarcal va valorar els esforços de l’agència per dissenyar 
i comercialitzar productes transversals entre comarques però també 
amb altres regions europees, per la qual cosa es va incloure la seva 
sol·licitud de informació i suport en el marc d’aquesta assistència 
tècnica. 

Es va mantenir una reunió de treball el 4 de juliol i se li va 
proporcionar la informació requerida per poder preparar la informació 
de tots els recursos a l’entorn del producte que estaven dissenyant. 

Així mateix se li va assessorar sobre l’associació Forum Anders 
Reisen, que agrupa petits operadors de turisme responsable. Hi 
poden ser membres agències de qualsevol país tot i que han de 
dominar l’idioma alemany ja que totes les comunicacions són en 
aquest idioma, requisit que compleix la propietària de l’agència. 
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o Associació de Marques de Pastor. 

Aquesta associació formada per 5 establiments d’allotjament i 
l’agència Pirineu Emoció va dissenyar i està comercialitzant la ruta El 
Cinquè Llac, que ha rebut diversos premis i reconeixement d’entitats 
nacionals i internacionals. Així mateix està rebent molt bona acollida 
per part del mercat holandès i alemany especialment. 

L’itinerari del Cinquè Llac passa per les comarques del Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. 

Al llarg d’aquesta acció de dinamització turística, s’ha donat 
assistència tècnica als seus promotors en la diversificació del 
producte. Inicialment dissenyada com a ruta senderista de nivell 
mitjà-alt (principalment per la durada d’algun dels trams), els seus 
promotors han treballat per oferir diverses opcions: 

o nivell mitjà que incorpora la possibilitat de fer trams més curts 

o ruta per famílies, amb la possibilitat de fer trams acompanyats 
de rucs 

o versió per fer la ruta en bicicleta de muntanya 

En l’assistència tècnica també es va demanar a DCB la validació del 
nou fulletó professional de presentació de la ruta 
http://www.elcinquellac.com/projecte/professionals/  

DCB va demanar mantenir una reunió de presentació d’aquest nou 
document professional a la periodista alemanya Eva Hakes, 
especialitzada en senderisme, amb motiu de la fira TourNatur a 
Düsseldorf, el setembre de 2016. Eva Hakes gestiona així mateix el 
blog del Centre de Promoció Turística de l’Agència Catalana de 
Turisme a Alemanya. http://katalonien-tourismus.de/.   

Recentment, des de l’Associació Marques de Pastor se’ns ha informat 
que la periodista ha previst la realització d’una entrada específica al 
blog per als propers mesos a partir d’una entrevista realitzada amb 
Mireia Font, presidenta de l’associació i impulsora destacada del 
projecte.  

Una altra línia d’actuació vinculada a aquest producte va sorgir a 
partir de l’interès dels promotors del Cinquè Llac en participar en 
accions de cooperació amb rutes similars arreu d’Europa.  

Per aquest motiu, DCB va fer diverses gestions amb la iniciativa 
“Leading Quality Trails”. Es tracta d’una certificació de qualitat 
turística de itineraris europeus promoguda per la European Ramblers 
Association, que és l’associació europea de federacions de 
senderisme.  Integra  61 organitzacions de 34 països europeus,  que 
representen a més de 3 milions de federats. 

L’objectiu era conèixer quins podrien ser els beneficis i condicions per 
la ruta del Cinquè Llac per certificar-se en aquesta marca de qualitat 
que s’està estenent arreu d’Europa. Entre les accions realitzades en 
aquest tema destaquem: 
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o 2 setembre - Reunió de treball a la fira TourNatur, a 
Dusseldorf, amb els promotors de Leading Quality Trail 

o 27 octubre - Reunió de treball a Barcelona amb la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, entitat membre de la 
European Ramblers Association. 

o 28 octubre - Reunió per skype amb la representant de 
l’itinerari Rota Vicentina, de Portugal, que s’ha certificat 
recentment amb aquesta marca de qualitat. 

 

o Altres empreses de la comarca incorporant productes: 
Piritrek, Guies Vall Fosca. 

Diverses empreses de la comarca ja havien rebut assistència tècnica 
en el marc d’altres projectes però no es visualitza suficientment els 
seus productes transversals. 

L’actuació de DCB va consistir en contactar-les per via telefònica i 
correu electrònic ja que no tenien disponibilitat per fer una entrevista 
presencial.  

D’aquesta manera s’ha assegurat que tenen coneixement de les 
accions que impulsa el Consell Comarcal en el marc d’aquest 
projecte, així com la incorporació de les seves ofertes al recull que 
s’està fent de productes transversals, en el cas de Guies Vall Fosca. 

 

A l’annex 4 s’incorpora la informació sorgida dels assessoraments realitzats amb les 
empreses. Concretament: 

o Fitxes lliurades a les empreses, amb un resum dels temes tractats i 
informació del seu interès. 

o Resum de la presentació dels productes del Pallars Jussà a la fira 
Tour Natur de Dusseldorf i gestions realitzades amb Leading Quality 
Trails, Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i l’associació 
d’agències de viatges Forum Anders Reisen 

o Resum de la trucada per skype amb els promotors de la ruta Rota 
Vicentina (Portugal). 

o Productes turístics recollits a partir dels assessoraments, que 
incorporen diverses comarques 
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- Definició d’un Pla d’Acció que asseguri la integració dels productes en les 
accions de comunicació, promoció i comercialització de les empreses i de 
tots els canals existents al seu abast: Consells Comarcals, entitats de 
promoció turística, etc. 

Els productes recollits s’incorporen a les accions de comunicació, 
promoció i comercialització de les pròpies empreses, a partir de les 
recomanacions que se’ls ha fet a cada una d’elles durant l’entrevista i 
en l’informe preparat al respecte. Els productes i les recomanacions 
s’incorporen a l’annex 4. 

Pel que fa al Consell Comarcal, s’acorda que s’integraran en el 
Dossier professional del Pallars Jussà i en les accions de comunicació 
i promoció:  newsletters, visites de periodistes i agències de viatges, 
etc. 

 

Per a les accions a realitzar es dedicaran 6 jornades de treball presencials a 
distribuir entre les dues línies d’actuació, en funció dels requeriments que es 
presentin. 

1. Cooperació públic-privada en la dinamització turística de la comarca 

S’hi ha dedicat 23 hores presencials.  Aproximadament 3 jornades de treball 

 

2. Accions per a la millora de la competitivitat econòmica i turística del 
Pallars Jussà a través de la cooperació amb les comarques de 
l’entorn amb major potencial. 

 
S’hi ha dedicat 34 hores presencials.  Aproximadament 5 jornades de treball 
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3. Resultats esperats, productes lliurats i indicadors 
 

3.1. Resultats esperats i productes lliurats 

- Realització d’un document de propostes i si es creu convenient, participació en 
reunions amb l’equip encarregat del pla de comunicació que es vol portar a 
terme a nivell de la comarca. 

L’empresa E2 no ho va considerar necessari. 

En canvi s’ha donat suport als redactors del Pla Estratègic. 

- 2 reunions amb els promotors de la iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà per 
identificar punts forts i febles i proposar conjuntament actuacions concretes. 

Realitzades 2 reunions presencials, assistència a una fira a  Barcelona i 27 
comunicacions via mail-telèfon 

- Redacció d’un document base de les actuacions a realitzar per millorar encara 
més la difusió i comercialització d’aquesta iniciativa. 

16 documents preparats amb propostes d’actuació, incorporats a l’annex 1. 

- Participació en 2 reunions de la Taula Sectorial de Turisme que portin a establir 
una nova estratègia de dinamització turística a la comarca. 

Participació en 2 reunions presencials  

- Realització de contactes amb 5 representants d’altres territoris que treballen 
sota criteris de mobilitat sostenible, que permetin incorporar accions a la nova 
estratègia de dinamització turística. 

Realitzats els contactes amb representants de 5 territoris 

- Participació en 2 reunions i acompanyament en les visites a altres comarques 
de l’entorn amb l’objectiu de dissenyar i portar a terme projectes de cooperació 
econòmica i turística. 

Participació en 2 reunions. Una tercera anul·lada a l’últim moment el mes de 
novembre no es va poder reprogramar durant el 2016 per qüestions d’agenda. 
Es realitzarà amb el mateix guió preparat en el marc de l’assistència tècnica, el 
proper 1 de març 2017. 

- Disposar d’un document de presentació de les possibles línies de treball conjunt 
a nivell de dinamització econòmica i turística. 

Document realitzat.  

- Assessorament a les empreses i entitats en el disseny de un mínim de 4 nous 
productes transversals entre diferents comarques. 

Assessorament a 4 empreses i a una entitat que agrupa a 6 empreses. Inclusió 
de 12 productes transversals, de 7 empreses/entitats diferents. 

- Disposar d’un document de Pla d’Acció per integrar els productes creats en un 
mínim de 4 canals de comunicació i promoció, a part dels propis de les 
empreses. 

Documentació preparada per a les empreses per integrar els seus productes en 
diversos canals de comunicació i promoció. 
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3.2. Resum dels indicadors 

 
Concepte Assolit 

Nombre de propostes a integrar en el Pla de 
comunicació que es preveu a nivell del 
Consell Comarcal.        

Nivell feble de treball conjunt amb 
l’empresa E2. 

En canvi, s’ha col·laborat amb 
l’empresa D’ALEPH en la redacció 

del Pla Estratègic 

Nombre de reunions amb l’equip redactor del 
Pla de comunicació, si es considera oportú 

1 reunió així com 1 reunió amb 
l’equip redactor del Pla Estratègic  

Nombre de reunions amb els promotors de la 
iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà. 

 

Nombre de propostes d’actuacions a realitzar 
que s’incorporen en el document per millorar 
la difusió i comercialització d’aquesta 
iniciativa 

2 reunions presencials 

1 visita a Barcelona – Mercat 
d’escapades 

27 comunicacions via mail-telèfon 

16 documents preparats amb 
propostes d’actuació 

Nombre de reunions amb la Taula Sectorial 
de Turisme 2 reunions 

Nombre d’agents que participen en la Taula 
Sectorial de Turisme 14 

Acords presos amb motiu de les reunions 
amb la Taula Sectorial de Turisme No indicat 

Nombre de contactes amb representants 
d’altres territoris que treballen sota criteris 
de mobilitat sostenible 

Contactes amb representants de 5 
territoris 

Nombre de reunions i visites realitzades amb 
representants d’altres comarques 

3 previstes. Una anul·lada a l’últim 
moment, es farà 1 març 2017 

Nombre d’hores dedicades a assessoraments 
en el disseny de nous productes transversals 24 hores 

Nombre de productes dissenyats per 
promotors diversos, als quals s’ha donat 
suport. 12 productes  

Nombre de canals de comunicació i promoció 
en els quals s’han incorporat els nous 
productes dissenyats 

Dossier professional del Pallars 
Jussà i tots els canals habituals de 

promoció i comunicació  
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3.3. Valoració 

El desenvolupament de l’acció DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COOPERACIÓ PÚBLIC-
PRIVADA EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE  estava estructura en dos grans apartats. Un de cooperació públic-
privat en la dinamització turística de la comarca i l’altre, centrat en la cooperació 
territorial amb comarques de l’entorn. 

Pel que fa a la cooperació públic-privada en la dinamització turística de la comarca, 
l’actuació que ha tingut una dedicació més intensa ha estat la d’assessorament al 
projecte Vine al Pallars, Viu el Jussà. Això és degut al pes específic que té aquesta 
iniciativa promoguda pel sector privat de la comarca del Pallars Jussà, que integra 
les empreses d’allotjament, activitats, restauració i productors-elaboradors 
agroalimentaris, amb 67 empreses que representen a 88 establiments. 

La capacitat de mobilització que han tingut els impulsors d’aquesta iniciativa és 
força singular i calia consolidar la seva implantació al territori a través d’una 
estratègia de comunicació que mantingui informats i mobilitzats a tots els agents 
turístics que hi donen suport. 

El fet de aconseguir la contractació de personal tècnic a través de contractes de 
garantia juvenil ha permès a DCB tenir un interlocutor permanent en el 
desplegament del pla de comunicació, així com generar continguts i línies de treball 
específiques, consensuades no només amb l’equip tècnic sinó també amb la direcció 
de l’entitat. 

Aquest contacte permanent també ha facilitat la coordinació d’aquesta estratègia de 
comunicació i promoció del projecte amb les actuacions que realitza l’Àrea de 
Turisme del Consell Comarcal. 

Gràcies al treball fet pels tècnics, volem destacar la millora de la visibilitat del 
projecte a través de la plana web, les xarxes socials i la implicació del sector. Prova 
d’això és que a finals del 2016 hi ha hagut una renovació de la Junta en què ha 
augmentat el nombre d’empreses que participen en la direcció de l’entitat i la 
diversificació de línies de treball, a fi d’assegurar la visibilitat de totes les tipologies 
d’empreses que estan implicades. 

L’altra actuació important dins aquest primer bloc ha estat la participació a la Taula 
Sectorial de Turisme a través de 2 sessions en què es va poder aprofundir en 
projectes estratègics de futur per a la dinamització turística del Pallars Jussà. La 
primera sessió celebrada al setembre va permetre informar els assistents de la 
resolució del projecte INTERREG GPSTourism que durant 3 anys permetrà invertir 
en la millora d’algunes infraestructures bàsiques per a l’acollida al visitant, 
especialment l’estació del Tren de La Pobla i per la mobilitat sostenible, com és 
l’actuació a la presa de Sossís.   

Tant o més important que aquestes inversions, és el procés que s’iniciarà de creació 
de productes turístics sostenibles que han de tenir visibilitat en els mercats 
internacionals a través de les accions de promoció conjunta que es faran amb tots 
els socis del programa. 

En la sessió celebrada el 29 de novembre, el debat amb tots els assistents es va 
concentrar en les línies estratègiques de turisme a incloure en el nou Pla Estratègic 
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que està redactant la comarca. La sessió va permetre fer balanç des del punt de 
partida l’any 2010, en què es va redactar el Pla d’Acció per al Desenvolupament del 
turisme al Pallars Jussà, i a partir dels resultats aconseguits fins el moment, 
identificar les línies de treball que en matèria de turisme, haurien d’incorporar-se 
en aquest pla estratègic. 

En relació al segon apartat d’actuacions previstes, centrat en la cooperació amb les 
comarques de l’entorn i el suport a les empreses en la creació de nous productes, 
cal destacar que pel que fa al suport a les empreses, s’ha pogut interactuar amb 4 
empreses individuals i una associació, Marques de Pastor, integrada per 6 
empreses.  A través de les sessions de treball realitzades s’ha ajudat a consolidar 
alguns productes ja existents, com és el Cinquè Llac així com identificar i incorporar 
en el catàleg de productes de la comarca, 12 productes que integren recorreguts i 
serveis ofertats per empreses de diverses comarques del Pirineu. 

Aquest tipus de productes, per la seva estructura (recorregut, durada, etc.) són 
atractius en els mercats internacionals, i faciliten la desestacionalització de 
l’activitat turística que generen els mercats de proximitat, que es concentren en 
caps de setmana i juliol-agost. 

Pel que fa a la cooperació amb altres comarques, s’ha centrat en el Pallars Sobirà 
amb la interrelació que hi ha en moltes de les iniciatives turístiques que s’estan 
desenvolupant (El Cinquè Llac, projecte Collegats-Boumort, Vall Fosca-Parc 
Nacional, projectes de mobilitat sostenible, etc.).  

També amb la comarca del Somontano per dos motius diferents: 

El primer motiu per la similitud dels paisatges on es desenvolupa l’activitat turística 
(Montsec-Sierra de Guara) i el segon, per l’oportunitat d’integrar-nos en un 
projecte transversal basat en posar en valor els paisatges del pre-Pirineu en els 
mercats turístics, a través d’un itinerari entre Navarra i el Pallars Jussà a realitzar 
en BTT, trail running i també de senderisme. En aquests moments aquest projecte 
ja és operatiu en una primera fase i es vol consolidar fent-lo arribar fins el Pallars 
Jussà. www.prepyr365.com  
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http://www.prepyr365.com/


4. Annexos 

 

Annex 1. Documentació preparada per Viu Jussà 

Annex 2. Document de base per a les presentacions a entitats i empreses 

Annex 3. Documentació preparada visita Somontano i presentació "Escapade sans 
voiture" 

Annex 4. Material divers referent assessoraments 
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Annex 1. Documentació preparada per Viu 

Jussà 



Fitxes d’operadors amb seu a Catalunya 

per Viu Jussà

- a títol informatiu - 



FITXA AGÈNCIA

Aborigens Barcelona

1114

C/ Aragó, 184 entresol C

08011 Barcelona

Barcelona

Espanya

931 873 750

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

hola@aborigens.cat

www.aborigensbarcelona.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Gastronomia

Packs regal i vendes flash

Observacions

Especialitzats en rutes gastronòmiques no - turístiques, tastos de ví, activitats gourmet i
experiències culinàries per descobrir la gastronomia local de Barcelona i Catalunya

Tenen dos fulletons: esdeveniments per empreses i grups (3 sortides d'un dia: Matança
porc, Penedès i Delta) i rutes (matí, tarda, rurals i a mida). Les rutes són de tapeos i
copes (matí o tarda).

Tenen vals regals.

FITXA AGÈNCIA

Aktivcatalonia

1168

 Banyoles

Girona

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

640070088

info@aktivcatalonia.com

http://www.aktivcatalonia.com/

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Trekking/muntanyisme

Turisme actiu famílies

Submarinisme

Caiac/ canoa

Observacions

Origen: 2009.

Estructura de l’empresa: empresa formada per una parella, un catala i una noruega.
Dirigits especialment al mercat norueg.

Països en els que opera: Catalunya. Té diferents producets a la Coseta Brava i un altre a
Cap de Creus.

Comercialització: la web incorpora menú per autoselecció de productes.

Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf.

Punts forts: experiència autòctona i autèntica. Producte de qualitat, de caràcter local.

Edita newsletter: no

Xarxes socials: Facebook, Twitter i Flickr.

FITXA AGÈNCIA

AÑOS LUZ

913

Ronda de Sant Pere 26, baixos

08010 Barcelona

Espanya

902101303

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

bcn@aluz.com

www.aluz.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Descoberta

Senderisme

Nàutica

Submarinisme

Natura

Cultura

Trekking/muntanyisme

Gastronomia

Observacions

Seu: Barcelona amb oficines també a Madrid i a Bilbao. 

Productes: Viatges d'aventura, senderisme, submarinisme, touring, navegació, fotografia,
viatges solidaris i de voluntariat, trekking, agroturisme, cultura, natura, entre d'altres.
Destinacions arreu del món. Hi ha 20 productes de senderisme a Noruega, Marroc, Mali,
Guatemala, Itàlia, Kenia i Àustria.

Comercialització: La web està ben estructurada, amb un menú per accedir als productes.
Conté molta informació i un gran detall per a cada ruta que ofereix. Des del menú es pot
accedir a un blog que està totalment destinat a tot tipus sobre viatges de busseig. 

Estructura: Empresa de grans dimensions, encara que no hi ha la informació de les
característiques de l'empresa, sabem que la companyia està associada a VIAJES
IBERIA per a la gestió de reserves, en l'activitat minorista.

Paraules clau: Viajes, Años, Luz.

Fulletons: Edita 4 catàlegs en format pdf. Hi ha 2 catàlegs destinats a viatges en grup, un
per a viatges individuals i un altre anomenat "Nómadas".

No edita e-news.

Font: Manual del Mundo "Travelview" i Alt Empordà.

FITXA AGÈNCIA

ATLAS NATURA

247

17534 Ribes de Freser

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

651164735

info@atlasnatura.es

www.atlasnatura.es/cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme actiu

Senderisme

Trekking/muntanyisme

Observacions

Origen: 1999.

Productes: Turisme actiu i senderisme. Empresa de guies. Destinacions arreu d'Espanya
i a l'estranger. A Catalunya diverses rutes transpirinenques, les quals passen per
l'Empordà/Costa Brava. També promou Sierra de Guara, Sierra de Grazalema, Mallorca,
Maestrazgo i Marroc.

Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Incorpora
mapa. Informació detallada de les rutes.

Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web. 

Agència de Viatges: Bellmar SL

Punts forts a destacar: Activitats proposades per la pròpia empresa i organització d'altres
activitats per a grups.

Editen newsletter: no

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram



FITXA AGÈNCIA

AUDOUIN BIRDING TOURS

968

Partida Bochets

43558 Freginals

Tarragona

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

649286086

info@audouinbirding.net

www.audouinbirding.net

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Birdwatching

Natura

Observacions

Origen: 2005

Seu: Freginals (Tarragona) prop del Parc Natural dels Ports i del Delta de l'Ebre.

Organització: 3 persones, afeccionades a l'observació d'ocells, que han estat guies
d'altres agències. Idiomes: català, castellà, anglès i danès.

Destinacions: Delta de l'Ebre i Ports, Pirineus, Extremadura (Monfragüe), Doñana i
Marroc. En el futur, també Turquia.

Catàleg: No n'editen, informació de tours previstos a la web i ofereixen productes  a
mida.

Font: Ecoturcat.

Editen newsletter: si (en anglès)

Xarxes socials: no

FITXA AGÈNCIA

Aventurismo

1100

Gran Via, 8-10 6a planta

08902 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Espanya

93 297 39 20

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@aventurismo.es

www.aventurismo.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Btt

Esports aventura

Esports general

Observacions

Origen: 20 anys d'experiència. Actualment pertany al grup Alesport presidit per Jaume
Alguersuari (ex pilot Formula 1).

Productes: operador especialitzat en esdeveniments esportius: Formula 1, World Series
Renault, Marató de Barcelona, Mitja Marató de Barcelona. També programen
esdeveniments com sortides de senderisme, bicicleta de carretera i bicicleta de
muntanya per la zona de Barcelona. Organitzen viatges als Estats Units per poder
recorrer el pais amb moto de lloguer.

Tenen un apartat de grans viatges (sense activitats esportives) on hi ha un viatge de
Nova York + Polynesia.

Paraules clau: agencia de viajes, viajes, world series by renault, wsr, maraton, barcelona,
berlín, ruta 66, barcelona activities, media maratón, accomodation motorsport.

FITXA AGÈNCIA

BIKECAT CYCLING TOURS

988

Migdia, 139, 2-4

17003 Girona

Giriona

Espanya

972412458

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

639829272

info@bikecat.com

www.bikecat.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cicloturisme

Observacions

PRODUCTES: especialitzat en ciclisme de carretera

Cicloturisme per terres gironines principalment  i també zones vinícoles de Catalunya.
Sortides guiades, paquets de cap de setmana amb allotjament inclòs, rutes a mida per a
ciclistes de nivell mig i avançat. També lloguer de bicicletes...

Plana web en català, castellà, anglès i francès.

No hi ha descripció de les rutes que s'organitzen.

Editen newsletter: no

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Blog

FITXA AGÈNCIA

BIRDING IN SPAIN

969

Lleida

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

steve@birdinginspain.com

www.birdinginspain.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Birdwatching

Observacions

Any: No indica però es diu que fa visites ornitològiques des del 1988.

Organització: 1 guia anglès (Steve West) radicat al nord-est d'Espanya (no indica adreça,
tot i que a la província de Lleida, ni telèfon).  

Destinacions: Catalunya: Aiguamolls de l'Empordà, Cap de Creus, Parc Natural del
Massís del Montgrí,  Pirineu de Catalunya, d'Aragó i Navarra i Mallorca.

Comercialització: Web molt complerta, amb propostes per birdwatchers, famílies amb
nens (hi ha material per pintar, etc. que es pot descarregar de la web), fotografia d'ocells,
etc. 

Ha escrit dos guies que promociona a la web: Where the birds are in Northeast Spain i
Flying over the Pyrenées.

Sostenibilitat: Promociona estades en "hotspots" àrees de 25 kms. en què es troba
l'allotjament (gestionat per gent de la zona), diversos llocs d'observació d'ocells, etc. per
tal de consumir menys combustible, etc.

Editen newsletter:

Xarxes socials: Facebook, Blog



FITXA AGÈNCIA

BON VIURE

248

 Barcelona

Barcelona

Espanya

938230527

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

626 887 243 

bonviure@bonviure.com 

www.bonviure.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Neu

Observacions

Origen: 1992.

Seu: Barcelona.

Productes: Senderisme i trekking. A Catalunya: Camí dels Bons Homes. Altres
destinacions: França, Itàlia, Portugal, etc.

Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. 

Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.

Estructura: 7 persones.

Paraules clau: no indica.

Punts forts a destacar: Viatges en grup per a totes les edats i tots els nivells.

Editen newsletter: no

Xarxes socials: Facebook, Blog

FITXA AGÈNCIA

Catalan Adventures

1123

c/ Monturiol 17

17486  Castello D’Empuries

Girona

Espanya

972534246

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@catalanadventures.com

www.catalanadventures.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Turisme actiu famílies

Observacions

Origen: 2006.

Estructura de l’empresa: empresa formada per una parella britàniCa. Tenen dos guies
més contractats.

Productes: operen a Catalunya i a Santiago de Compostela. Catalunya: 3 a l'Alt Empordà
i 1 al Ripollès de senderisme i de ciloturisme 1 al Alt Empordà i 3 seguint el Carrilet d'Olot
a Sant Feliu de Guíxols.

Comercialització: la web incorpora menú per autoslelecció de productes.

Edició de fulletons: ni en paper i en pdf.

No edita newsletter.

Presència a les xarxes socials: Facebook i Twitter.

Punts forts: agència especialitzade en senderisme i cicloturisme. Viuen en el territori per
tant el coneixen molt bé. Ofereixen viatges de turisme actiu per a famílies.

FITXA AGÈNCIA

CATALAN BIRD TOURS

972

C/ Roses 12. Buzón 179, Vora Sitges

08811 Canyelles

Barcelona

Espanya

93 8188272

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

636271695

catalanbirdtours@gmail.com

www.catalanbirdtours.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Observacions

Origen: No indica però es suposa que és, aproximadament, de l'any 2000.

Seu: Garraf

Organització: 1 guia anglès, Stephen Christopher.  A la web publicita la guia d'un altre
operador anglès resident a Catalunya, Steve West (Birding in Spain).

Productes: Catalunya (Llobregat, Delta de l'Ebre, "estepes" de Lleida, Garraf, Aiguamolls
de l'Empordà i Pirineus. No es determinen els itineraris.

Font: Ecoturcat.

Xarxes socials: Facebook, Blog

FITXA AGÈNCIA

CATALONIA ADVENTURES

942

Espanya

938904514

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

687409635 

info@cataloniaadventures.com  

www.cataloniaadventures.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Esports aventura

Observacions

No indica l'adreça.

Productes: Senderisme, paquets multiaventura, descens de barrancs, cursos, vies
ferrades, etc. Destinacions principalment catalanes (Baix Penedès i Montserrat) i
aragoneses (Sierra de Guara).

Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes. Pàgina
disponible en català i castellà.

No edita butlletí electrònic.

Fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web. 

Estructura de l'empresa: 3 components i 6 col·laboradors.

Font: pròpia.

Edita newsletter: no (apartat de noticies a la web)

Xarxes socials: no 



FITXA AGÈNCIA

CATATOUR

977

Camí de Valls 81-87

43204 Reus

Tarragona

Espanya

977 343 441

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

catatour@catatour.com

www.catatour.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Gastronomia

Turisme rural

Wellness

Observacions

Febrer 2014 web no disponible, aconsellen trucar al 977 314 207

Font: turismepriorat.org

Turisme a la carta. Agència de receptiu.

Excursions de mig dia, dia sencer, paquets de cap de setmana, rutes del vi i
gastronòmiques, escapades amb activitats, senderisme, turisme actiu, visites culturals,
termalisme... per l'interior de la província de Tarragona. També es publiciten per viatges
"familia i nens"

Priorat:
Escapades de mig dia visitant cellers de la DO Montsant o de la DOQ Priorat i dinar en
un restaurant local (possibilitat de dinars maridatge)

Escapades d'un dia visitant cellers de la DO Montsant o de la DOQ Priorat i allotjament
en hotel amb encant

Estades de 5 nits en un hotel amb encant, combinades amb la visita a cellers i dinar
maridatge

FITXA AGÈNCIA

CICLOTURISME 

923

Santa Eugènia 11

17005 Girona

Espanya

972221047

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@cicloturisme.com

www.cicloturisme.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cicloturisme

Senderisme

Btt

Altres 

Observacions

Origen: 1996.

Seu: Girona.

Productes: Rutes en: BTT, ciclisme de carretera, senderisme, vies verdes, en família, per
empreses, etc.
Destinacions: rutes per la província de Girona, principalment per l'Alt i el Baix Empordà,
les Gavarres, el Ripollès i la Garrotxa. També promociona el Camí de Sant Jaume.
També rutes a la resta de l'estat (Cantabria, La Rioja)  i a l'estranger (Canal du Midi,
Flandes, ..)

Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. La pàgina
està disponible en català, castellà i anglès.

És la primera empresa especialitzada en la creació de rutes de cicloturisme a Catalunya. 

Font: Pròpia

Editen newsletter: si

Xarxes socials: Facebook, Google+, Flickr, Youtube, Skype

FITXA AGÈNCIA

CITY TOURS BARCELONA

978

Consell de Cent, 245 Bis, 5, 2ª

08011 Barcelona

Barcelona

Espanya

935 187 587

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

695 975 385

info@citytoursbarcelona.com

www.citytoursbarcelona.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cultura

Art

Enoturisme

Descoberta

Observacions

Font: www.turismepriorat.org

City Tours Barcelona és una agència especialitzada en visites guiades a Catalunya per a
grups de 8 a 100 persones. Tenim una àmplia gamma de rutes, entre elles a Priorat,
Penedès, Alella i Conca de Barberà. També oferim tours personalitzats als nostres
clients en tota la regió de Catalunya.

Hi ha també un Costa Brava Tour

Web en 10 idiomes

FITXA AGÈNCIA

Costa Vision

1115

C/ Pau Claris, 99 - 101

08009 Barcelona

Barcelona

Espanya

933 197 072

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

contact@costavision.es

www.costavision.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Viatges general

Wellness

Cultura

Gastronomia

MICE

Observacions

Agència de turisme receptiva  per Espanya, Portugal i Andorra

Tenen vuit fulletons/catàlegs per productes: Food & Wine, grups,
Meetings-Incentives-Conferencing-Exhibition, golf, Pousadas, viatges individuals,
Paradores,rutes i wellness). 

Tenen quatre catàlegs de rutes: tours (+ 6 dies), minitour (4-5 dies), microtours (3 dies) i
autotours

Ofereixen ampla gamma de serveis receptius: autobusos, targetes ciutats, allotjamnet,
visites guiades, guies acompanyants, lloguer cotxes, retaurants, etc.



FITXA AGÈNCIA

Creative Catalonia

1163

Carrer Josep Maria de Sagarra, 12

17246 Santa Cristina d'Aro

Girona

Espanya

972 83 60 66

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

www.creativecatalonia.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Observacions

Origen: no indica.

Estructura de l’empresa: petita empresa familiar d'origen australià i britànic. La parella
s'ha establert a Girona.

Productes: operen a Catalunya. Ofereixen totes les rutes per la província de Girona.

Comercialització: la web incorpora menú per autoslelecció de productes.

Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.

No edita newsletter.

Principis de turisme sostenible i responsable.

Presència a les xarxes socials: Twitter i Facebook.

Punts forts: ofereixen viatges de senderisme i cicloturisme amb molta coneixença del
territori.

FITXA AGÈNCIA

Cycle Catalan

1108

Traveserra Carrer Major, 8

17251 Calonge

Girona

Espanya

972 661069

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

697 189919

info@cyclecatalan.com

www.cyclecatalan.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Contactes
Xarxes

Observacions

Viatges de cicloturisme i senderisme únicament a Catalunya i molt especialment a la
zona del Baix Empordà. 

Ofereixen 9 productes entre cicloturisme i senderisme, amb grup o individual.

Posada en valor del patrimoni i els paisatges de la Costa Brava.

Utilitzen el logotip de National Geographic per a reforçar la imatge de destí de la Costa
Brava.

Promocionen turisme responsable.

Paraules clau: cycle holidays, bike tours, catalonia, cycling in Spain, catalan, rupia, baix
emporda, costa brava, catalunya, spain.

FITXA AGÈNCIA

El Molí Tours

989

Baix 19

08737 Torrelles de Foix

Barcelona

Espanya

938972207

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

687 508 510

info@elmolitours.com

www.elmolitours.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Cicloturisme

Gastronomia

Observacions

PRODUCTES

Rutes per zones vinícoles de Catalunya amb transport privat o en bicicleta, tasts de vins,
tallers de cuina, rutes gastronòmiques per Barcelona...

Web en català, castellà, anglès i alemany.

Estructura: 2 persones d'origen anglòfon.

FITXA AGÈNCIA

ÈXODE VIATGES

258

C/Sant Antoni Maria Claret, 111-113

08025 Barcelona

 Barcelona 

Espanya

934561885

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

934561885

exode@exode.es

www.exode.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Esports aventura

Descoberta

Natura

Cicloturisme

Observacions

Origen: 1998.

Seu: Barcelona.

Productes: Senderisme, aventura i aventura per a solters, natura i cicloturisme.
Destinacions per tot el món. Sortides a Catalunya, però no especifica la zona.

Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes i mapa del lloc.

Nombre de fulletons: N'hi ha un en pdf per a cada destinació.

Edita newsletter.

Punts forts a destacar: Viatges en grup, per a solters i per individuals.

Paraules clau:
amigos exode Viatges, viajes en bicicleta, viajes en grupo, viajes para solteros, viajes de
aventura costa rica, viajes de aventura brasil, viajes de aventura peru, viajes de aventura
india, viajes de aventura Vietnam, viajes de aventura siria, viajes de aventura turquia,
viajes de aventura myanmar Birmania, viajes de aventura etiopia, viajes de aventura
madagascar, safaris kenia, safaris tanzania

Font. pròpia.



FITXA AGÈNCIA

Exode Viatges

1110

Sant Antoni Maria Claret, 111-113

08025 Barcelona

Barcelona

Espanya

934561885

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

exode@exode.es

www.exode.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Btt

Cicloturisme

Contactes
Xarxes

Observacions

Origen: 1998.

La web disposa de 3 apartats diferents a escollir al moment d'accedir: Exode Viatges,
Exode Bike i Exode Safari.

Productes: grans viatges, cicloturisme, btt, safaris.

Destins: treballen arreu del mon.

Editen newsletter.

Xarxes socials: Faceboo, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram, Blog

FITXA AGÈNCIA

GIROGUIES

252

c/Ample, 126 baixos

17200 Palafrugell

Girona

Espanya

972303886

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

972305081

636490830

info@giroguies.com

www.giroguies.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Trekking/muntanyisme

Neu

Btt

Observacions

Origen: 1999. 

Seu: Palafrugell.

Productes: Senderisme i expedicions de trekking. Rutes guiades en grups amb dates
definides i minoritariament rutes autoguiades. 

A Catalunya senderisme pel Ripollès, Baix Empordà, Costa Brava, Garrotxa i Pirineu de
Girona principalment.  També BTT Pedals de les Gavarres.
Altres destins d'Europa: Espanya, Pirineus, Menorca, Sardenya, Madeira, Alps..
Altres destinacions a Africa, Amèrica, Asia, Oceania. 

Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Idiomes:
català, castellà, anglès, francés, italià i alemany.

Nombre de fulletons: No en fan ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.

Estructura: 7 components.

Punts forts a destacar: Senderisme a partir dels 50. Viatges guiats per individuals i per a
grups. També per empreses, escoles, universitats i famílies i grups d'amics. 

Contacte per Skype

Editen newsletter: no

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Blog

Associacions mediambientals
SICTED

Grups

FITXA AGÈNCIA

Gourmand Breaks SL

1117

C/ Osca, 4

17003 Girona

Girona

Espanya

972 219 640

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

629 290 749

info@GourmandBreaks.com

www.gourmandbreaks.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Gastronomia

Viatges general

Cursos gastronomia

Observacions

Agència receptiva orientada a clients d'alt nivell amb web només en anglès.

Especialització: enoturisme Espanya, Portugal i Sudest França, rutes gastronòmiques
luxoses, vacances luxoses, cursos cuina, bodegues, cates, rutes culturals. Rutes amb
xofer i guia o només guia.

Tenen 7 fulletons: rutes de menjar i vi, rutes de vi, rutes culinàries, celebracions luxoses,
Espanya & Portugal, Espanya & França, gourmet day torus, viatges a mida

FITXA AGÈNCIA

Hike & Bike

996

C/Pidelaserra, 9

08397 Pineda de Mar

Barcelona

Espanya

0034 937625576

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

0034 639377584

info@hikeandbike.cat

www.hikeandbike.cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Btt

Observacions

Persona de contacte: Vanessa Mudarra (vanessa@hikeandbike.cat)

Estructura: petita. Formada per 2 persones: Vanessa i Wouter.

Punts forts que destaquen: treballen en Parcs Naturals i ofereixen programes que
combinen l'activitat principal amb la gastronomia.

Productes de ciclisme, també de carretera.

Ofereixen viatges fets a mida.

Pàgina web en castellà, anglés i neerlandés.

Paraules clau: hike, bike, Turismo Ecológico, bici, btt, senderismo, marcha nordica,
nordic walking, hiking, bike, catalonia, spain, costa brava, montnegre, barcelona,
maresme.



FITXA AGÈNCIA

Literat Tours

1032

C/ Riu d'Or, 30, 1r 1a

08034 Barcelona

Barcelona

Espanya

655 751 300

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@literattours.cat

www.literattours.cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cultura

Descoberta

Observacions

Proposen rutes culturals, històriques i literàries per conèixer Barcelona (Barri Gòtic, Park
Güell, Barceloneta, Plaça del Diamant, Esglèsia del Mar...) i Catalunya (vins i caves del
Penedès, Girona, Tarraco Imperial, Ruta del Císter).

Rutes a mida. 

Preus de les sortides: 12€ per persona. Més de 5 persones: 11€. Nens fins a 14 anys:
6€. Menors de 7 anys: gratuït.

Pàgina en català i castellà.

Paraules clau: Literat Tours rutes culturals, historiques i literaries per Barcelona i
Catalunya - Literat Tours rutas culturales, historicas y literarias por Barcelona y Catalunya

FITXA AGÈNCIA

MAKING TRACKS TRAVEL

1171

c/ Diputació  410

08013 Barcelona

Espanya

932 657 232 

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

649 970 408

info@makingtrackstravel.com

www.makingtrackstravel.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Turisme actiu famílies

Gastronomia

Observacions

Origen: no indica.

Estructura de l’empresa: no indica però pels productes que ofereix sembla mitjana.

Països en els que opera: opera principalment a Catalunya. Té 3 productes a la Costa
Brava i dins aquest producte adapte les rutes segons siguin per grups, famílies o
individuals. També ofereix ruta del Camí de Santiago, per Barcelona i per Montserrat.  

Comercialització: la web incorpora menú per autoselecció de productes.

Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació està a la web.

Principis de turisme  sostenible i responsable.

Punts forts:  agència especialitzada en senderisme i cicloturisme. En moltes de les rutes
destaquen la gastronomia de la zona. És una agència catalana però va dirigida al mercat
anglès.

Presència a les xarxes socials: Facebook, Pinterest, Google+, Blogger i Youtube.

Edita newsletter. 

FITXA AGÈNCIA

NATURA & OCELLS 

971

no indica

 Barcelona

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

600539995

alex@naturaocells.info

www.naturaocells.info

Fax

Mòbil

e-mail

www

Observacions

Empresa de formació i educació ambiental, a més d'estudis ambientals, que també
organitza viatges d'ornitologia.

Destinacions: Aiguamolls de l'Empordà, Cap de Creus, Delta del Llobregat, el Garraf,
Planes de LLeida, la Terreta, Boumort, Serra del Cadí, Delta de l'Ebre, Gallocanta i
Camargue (França)

Font: Ecoturcat.

Editen newsletter: no

Xarxes socials: no

FITXA AGÈNCIA

Naturbike

1013

Escullera de Poble Nou 298-299 (Port

08005 Barcelona

Barcelona

Espanya

932688107

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

93 268 81 08

info@naturbike.com

www.naturbike.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cicloturisme

Gastronomia

Observacions

Origen: 1997

Agència de receptiu situada a Barcelona. Tota la web està en anglès.

Estructura: venen els productes a través de Wikinger Reisen (Alemanya) i Explore
(Regne Unit).
També fan sortides de fotografia

Destins: Andorra, Espanya, Portugal, França, Itàlia, Marroc...

A Espanya: Balears, Canàries, Barcelona, i Pirineus de Catalunya.

Productes: Senderisme, cicloturisme, viatges per famílies i viatges autoguiats.

Edita newsletter: no

Xarxes socials: no



FITXA AGÈNCIA

Nit i vol

1068

Camí del Volcà Croscat, s/n 

17811 Santa Pau

Espanya

972 680 255

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

689 471 872

info@nitivol.com

www.nitivol.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Descoberta

Gastronomia

Turisme actiu

Observacions

Productes: vols en globus i allotjament (hotel, alberg, apartaments, turisme rural).
Importància a la gastronomia local.

Destins: La Garrotxa, també a Camprodon. Posen de relleu els pobles medievals de
Besalú i Santa Pau

Paraules clau: Nit i Vol, vol en globus, allotjaments a la Garrotxa,hotels la Garrotxa,
turisme rural, olot, Besalú , Santa Pau.

Web en català i castellà

FITXA AGÈNCIA

OBRINT VIA

908

Girona 53, Baixos

08009 Barcelona

Espanya

932506352

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

933190895

647408777

info@obrintvia.cat

www.obrintvia.cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Btt

Trekking/muntanyisme

Esports aventura

Submarinisme

Turisme eqüestre

Cultura

Nàutica

Altres 

Observacions

Origen: 1998

Seu: Barcelona.

Productes: fan moltes activitats, les quals estan dividides en 4 grups: esports d'aventura
(senderisme, trekking aquàtic, submarinisme, entre d'altres), outdoor-training, activitats
escolars i activitats culturals. Destinacions a Catalunya i a Espanya, però les especifica.
Fan activitats amb el Club Súper 3.

Tenen un petit catàleg en pdf, però no hi consten tots els itineraris que comercialitzen.

Comercialització: la web incorpora un menú per autoselecció de productes. Pàgina
disponible en català, castellà, anglès, francès i italià.

Punts forts a destacar: viatges per a tothom, grups, famílies, centres educatius, singles,
turistes en general, etc.

Font: pròpia.

Edita newsletter: no (apartat de noticies a la web)

Xarxes socials: Facebook, Twitter, Vimeo

FITXA AGÈNCIA

Ocio Vital

1116

Ronda Universitat, 12

08007  Barcelona

Barcelona

Espanya

933 171 909

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@ociovital.com

www.ociovital.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cursos gastronomia

Enoturisme

Gastronomia

MICE

Observacions

Agència de viatges recpetiva  especialitzada en viatges gastronòmics i rutes de vins per
Espanya

Els principals productes són: tours gastronòmics, creuers gastronòmics, viatges incentius
i esdeveniments, viatges gourmet, enoturisme, hotels amb encant, bodegues, cursos
cuina, cata de vins, viatges de cultura, menjar i beguda per Espanya

Per comercialitzar la web incorpora un cercador per activitats: escapades, empreses,
turistes gastronòmics i experiències Barcelona

L'activitat empresa té 5 fulletons: team building, MICE, catas, dinamització gastronòmics i
hotels
L'activitat turistes gastronòmics té 6 fulletons: cursos cuina, jocs i animacions, rutes de vi
i gastronòmiques Espanya, creuers gastronòmics per França-Irlana-Benelux-alemanya,
tours a peu per Barcelona, cates
Les escapades a ciutats espanyoles són per enoturisme

FITXA AGÈNCIA

Paradizo

888

Ed. TESTA, Avgda. Alcalde Barnils 64-68

08174 Sant Cugat del Vallés

Barcelona

Espanya

935045600

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

935045601

www.paradizo.es

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Viatges general

Contactes
Olivier Jacq

Observacions

No hi ha correu però es pot omplir formulari.

Es tracta d'una agència de viatges de temàtica de luxe. 



FITXA AGÈNCIA

Terra Diversions

926

Santa Tecla 1 bis

08012 Barcelona

Espanya

934160805

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@terradiversions.com

www.terradiversions.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cicloturisme

Senderisme

Btt

Turisme actiu

Observacions

Seu: Barcelona.

Productes: Cicloturisme, senderisme en família, BTT, rutes per carretera, vies verdes,
multiesports, etc. Quasi totes les rutes que promociona són a Catalunya (una és la Ruta
del Ter). També té algun producte de travessa per carretera a França (de Ginebra a Niça
i els Alps) i a Itàlia (Dolomites).

Pàgina disponible en castellà, anglès, francès i holandes. 

Fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.

Punts forts a destacar: viatges a mida per a grups, viatges de senderisme i cicloturisme
per empreses, cursos de GPS-Gamin. 

Posseeix el distintiu de qualitat SICTED. És membre del Club de Turisme Actiu. 

Editen newsletter: no

Xarxes socials: Facebook , Twitter, Youtube, Yelp, Tripadvisor

FITXA AGÈNCIA

The Wine Colours Taller de Viatges SL

1119

08025 Barcelona

Barcelona

Espanya

932 427 665

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@thewinecolours.com

www.thewinecolours.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Gastronomia

MICE

Packs regal i vendes flash

Observacions

Agència receptiva d'estructura petita.

Especialitzada en enoturisme, rutes i activitats entorn al vi i la gastronomia a Espanya.
tast i cata de vins, visites a cellers, escapades de cap de setmana d'enoturisme, rutes vi
Rioja, tast formatges, tallers cuina.

Tenen 6 fulletons: rutes vi Espanya, sortides d'un dia a DO, rutes de vi a França (a mida),
tastos-tallers-cursos-degustacions, esdeveniments de vi per empreses, team building vi i
gastronomia.

Tenen vals regal.

FITXA AGÈNCIA

Trek & Ride Barcelona

995

Carretera Talamanca

08225 Terrassa

Barcelona

Espanya

937838190

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@trekandride.com

www.trekandridebarcelona.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Turisme eqüestre

Cicloturisme

Senderisme

Observacions

Estructura: petita (formada per 3 persones).

Ofereixen rutes en bici, a peu i a cavall.

Destins: Catalunya principalment, Balears i Mèxic. 

Ofereixen viatges a mida, viatges guiats i autoguiats. 

Elements que destaquen dels seus productes: viatges de natura amb una amplia oferta
gastronomica.

Pàgina web en castellà, francès, anglès, holandes i suec.

Vinculat a Vinus Travel.

Editen newsletter: no

Xarxes socials: Facebook.

FITXA AGÈNCIA

Trekking

1164

Av/ Francesc Macià 6

08191 Rubí

Barcelona

Espanya

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

646 181 258

comercial@trekking.cat

www.trekking.cat

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Trekking/muntanyisme

Senderisme

Contactes
Joan

Observacions

Origen: 2013.

Estructura de l’empresa: petita empresa, a la web apareixen els telèfons de dos
responsables.

Productes: opera a Catalunya. Girona: la Garrotxa, les Guilleries i l'Alt Empordà.
Barcelona: Rupit, Collcerola i Barcelona. Tarragona: el Priorat. LLeida: Castells de
Segarra.

Comercialització: la web incorpora menú per autoslelecció de productes.

Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació està a la web.

No edita newsletter.

Principis de turisme sostenible i responsable.

Presència a les xarxes socials: Facebooke, Wikiloc, Vimeo i Flickr.

Punts forts: easy walk, descoberta del territori, ecologia (allotjament i àpats) i
sostenibilitat.



FITXA AGÈNCIA

Trescàlia

1174

c/Antoni Llopis,6 1e 5a

17800 Olot

Girona

Espanya

972264615

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@trescalia.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Senderisme

Cultura

Birdwatching

Natura

Contactes
Jordi Artola i Beth Cobo

Observacions

Origen: no indica.

Estructura de l’empresa: no indica, però té productes només a Catalunya.

Països en els que opera: Catalunya: diferents rutes per tot el territori d'Itenerànnia: el
Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.

Comercialització: la web incorpora menú per autoselecció de productes.

Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació està a la web.

Punts forts:  organitza paquets turístics combinant allotjament, restauració i activitats per
tal d’oferir un servei personalitzat i adaptar-se a les necessitats dels clients.

Presència a les xarxes socials: Facebook, Twitter i Google+.

Edita newsletter. 

FITXA AGÈNCIA

Viatges Alemany

1109

Plaça Major, 10

08500 Vic

Barcelona

Espanya

93 883 33 30

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

central@valemany.com

www.valemany.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Cicloturisme

Senderisme

Descoberta

Contactes
Xarxes

Observacions

Origen: 1953 (més de 60 anys d'experiència) 

Agència amb 7 oficines repartides entre Vic (on hi ha la central i una altra oficina),
Barcelona, Manlleu, Torelló, Reus i Valls.

Productes: turisme actiu, vacances en família, llunes de mel, cicloturisme, etc.

Tenen fins a 5 pàgines web especialitzades en diferents destins/temàtiques: Àustria
Vacances, Suïssa Vacances, Vacances Actives, Osona Vacances i Viatge Teràpia.

Destins: treballen amb destins d'arreu del món.

Forma part del grup Terranova Tours.

Fan promoció i comercialitzen caixes Dakotabox.

Editen newsletter: si

Xarxes socials: Facebook, Blog

FITXA AGÈNCIA

Viemocions Sapiens Travel SL

1120

C/ Diputació, 279 1º 7ª

08007 Barcelona

Barcelona

Espanya

934 877 626

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

www.viemocions.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Gastronomia

Cicloturisme

Packs regal i vendes flash

Observacions

Agència d'estructura petita que vol promocionar la cultura del vi

Especialitzada en en rutes de vi, viatges i escapades per gaudir del paisatge, la
gastronomia i el vi, enologia, enoturisme, gastronomia

Tenen dos fulletons: un amb rutes de vi (Alella, barcelona, Costa Brava, Penedès, Priorat
i terra Alta) i un altre amb activitats (Barcelona, vins i bodegues en bicicleta, la Barcelona
gastronòmica de pepe Carvalho, sopar maridatge Xina-Catalunya).

Tenen vals regal.

FITXA AGÈNCIA

Vinus Travel

1118

Carretera a Talamanca, km 3

08225 Terrassa

Barcelona

Espanya

937 350 267

Codi

Agència

Adreça 1

Adreça 2

Població

Província

País

Telèfon

info@vinustravel.com

www.vinustravel.com

Fax

Mòbil

e-mail

www

Productes
Enoturisme

Turisme rural

Gastronomia

Observacions

Agència especiliatzada en turisme del vi i turisme gastronòmic

Comercialització: la web incorpora un menú per autoselecció dels productes (rutes amb
encant, tallers gastronòmics, spa i vi, tours de vi a Barcelona, senderisme i cicloturisme,
cap de setmana, experiències entre vinyes, wine lovers)

Te un menú deplegable amb 5 rutes per Denominacions d'Origen catalanes: Pla del
Bages, Priorat, Conca de Barberà, Costes del Segre i Empordà.
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Versió 2 

En Josep creu que seria bo justificar una mica el projecte, els orígens i el fet de 
treballar conjuntament. 

Explicaria que aquests últims anys al Pallars Jussà hi ha hagut un moviment molt 
important de dinamització turística  gràcies al lideratge de les institucions, entre 
d’altres el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’Ajuntament de Tremp i el suport de 
la Generalitat de Catalunya a través del SOC, de la Direcció General de Turisme, del 
IDAPA, també de la Diputació de Lleida, a través de Ara Lleida ... 

... que van tenint resultats. Algun dels resultats són la posta en valor del territori 
però resultats molt més concrets són la creació de productes turístics per part de 
les pròpies empreses,  alguns dels quals ja tenen una certa notorietat en el mercat, 
vinculats al senderisme, vinculats a la mobilitat sostenible, vinculats a la degustació 
de productes locals...  

 

Una de les conseqüències del treball conjunt del sector públic i el sector privat és 
que ha sorgit un programa d’activitats liderat pel sector privat en què tots els 
actors turístics: els allotjaments, les empreses d’activitats, productors 
agroalimentaris, els restaurants, etc. i les institucions públiques a través de les 
oficines de turisme, els museus, centres d’interpretació, etc. estan treballant 
conjuntament en un programa que uneix tots aquestes productes turístics amb 
experiències pensades per augmentar l’ocupació dels nostres establiments. 

I també pensades en donar a conèixer tots els valors i recursos turístics que té la 
nostra comarca. 

Tot això es concreta en unes propostes de visites en què els professionals del 
guiatge donen a conèixer la comarca, els productors donen a conèixer els seus 
productes locals, i hi ha tota una sèrie d’experiències de descobrir la comarca de 
diferents maneres. ..  

Els allotjaments s’afegeixen a aquest projecte invitant els seus clients a utilitzar 
totes aquestes visites guiades i oferta d’experiències a uns preus més competitius 
si estàs allotjat, o fins i tot gratuïts. 

El resultat de tot aquest treball ha estat la cohesió del propi sector privat. 
El fet de treballar conjuntament i d’haver anat creant producte ha fet que 
s’hagin anat trobant diferents empreses i que hagin estat capaces de 
muntar una organització que permet generar totes aquestes activitats. 
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Versió 1 

Presentem un catàleg d’experiències turístiques de diferents tipus que van des de 
visites guiades fins a degustació de productes locals, i que passen per descobrir els 
principals atractius de la comarca. 

Per què ho hem fet això? El nostre objectiu és donar a conèixer una comarca que 
fins ara estava potser una mica poc reconeguda des del punt de vista turístic, quan 
és una comarca amb uns potencials increïbles com són l’entrada del Parc Nacional 
per la Vall Fosca, el congost de Mont-rebei, ... 

I com ho hem fet això? Això s’ha fet a través de la cooperació de tots els actors 
privats de la comarca, ajuntant-nos, creant productes, buscant maneres de 
col·laborar entre nosaltres i comptant amb el suport de les institucions. 

Amb el suport de les institucions de diferents maneres:  
Una en el dia a dia, ajudant a donar difusió, a potenciar la promoció de tots aquests 
productes. Però aquest suport ve de un treball fet els últims anys de dinamització 
turística que ha passat de fer un inici de planificació estratègica, a donar suport a la 
creació de productes amb cursos i assistències tècniques a les empreses, creant un 
equip de professionals que estan treballant a la mateixa comarca en la dinamització 
turística i invertint en la millora dels recursos, els actius i la promoció turística. 

Les institucions:  Consell Comarcal, ajuntaments,..  han sabut buscar els recursos 
necessaris a través de programes del SOC i de la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya;  de la Diputació de Lleida, de Turisme de Lleida. 

Això ha fet que poguem presentar aquesta iniciativa conjunta: 60 empreses del 
territori que donen una visió global dels actius i de totes les experiències 
que es poden fer en una comarca tan singular i sovint desconeguda com és el 
Pallars Jussà. 
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Reunió Vine al Pallars Viu el Jussà 

Hora i Lloc: 

08/03/2016, de 15:30  a 19:30 – Vine al Pallars Viu el Jussà 

Assistents: 

Josep Palau – President Vine al Pallars Viu el Jussà 
Laura Segú – Tècnica turisme Vine al Pallars Viu el Jussà 
Andrea Vives - – Tècnica comunicació Vine al Pallars Viu el Jussà 
Ramon Iglesias – Tècnic turisme Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Inma Ballbé - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ordre del dia 

1. Benvinguda i presentació dels assistents
2. Presentació del projecte 7 comarques 2016 per part de Ramon Iglesias
3. Anàlisi de la situació Vine al Pallars Viu el Jussà i projectes de futur
4. Recomanacions en creació de nous productes, promoció i comunicació, i

organització interna de l’associació

Temes tractats 

1. Presentació dels assistents

Benvinguda i presentació dels assistents, principalment a Ignasi Capellà i Laura 
Segú i Andrea Vives. 

2. Presentació del projecte 7 comarques 2016 per part de Ramon
Iglesias

Presentació del projecte 7 comarques 2016 atorgat al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. Una de les accions consisteix en un assessorament a Vine al Pallars Viu el 
Jussà en matèria de dinamització, comunicació, organització interna i creació i 
comercialització de nous productes. 

Avui es celebra la 1a reunió del projecte, per planificar el treball a fer durant l’any i 
iniciar l’assessorament. Es preveu la celebració de 3 reunions al llarg de l’any. 

Ramon informa dels contactes mantinguts amb FGC pel tema del Turistren 
http://turistren.cat/ . Cal pensar en activitats i paquets combinats que es puguin 
vendre tot l’any aprofitant els canals de venda del Turistren.  

http://turistren.cat/
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3. Anàlisi de la situació Vine al Pallars Viu el Jussà i projectes de futur

Josep Palau exposa l’estat de situació de Vine al Pallars Viu el Jussà. 

Actualment es troben en un moment de consolidació, amb l’entrada de nous 
membres i la incorporació al novembre de 2 tècniques dedicades a la dinamització 
de l’associació.  

Per aquest any volen portar a terme diverses accions: 

- Segmentació de productes per arribar millor al client final. Per això s’han 
definit 6 tipologies de “productes”, de moment amb els següents títols : 

- Cultura i tradició --- patrimoni històric 
- Tots junts --- família i nens 
- Enoturisme i producte local 
- Artesania i tallers --- ecoturisme 
- Aventura 
- Senderisme 

- Creació de paquets juntament amb Pirineu Emoció, que es presentaran al 
Mercat d’Escapades de Barcelona (estan pendents de si els donen estand 
propi al Mercat d’Escapades o estan presents només al de Pirineu Emoció). 
Aquests paquets s’incorporaran al web i als catàlegs de Pirineu Emoció. 
També s’han preparat alguns productes pel Turistren. 

- Contacte amb agències de viatge catalanes per que incorporin paquets 
turístics de Vine al Pallars Viu el Jussà. S’han identificat unes 12 agències 
potencialment interessades a incorporar aquests productes. 

- Creació d’un passaport Viu el Jussà, que els clients que realitzin activitats, 
àpats o pernoctacions als establiments associats aniran emplenant. Cada 3 
mesos es realitzarà un concurs entre els passaports recollits. 

- Creació d’un grup de Whatsapp entre tots els membres de Viu el Jussà, per 
compartir fotografies que serveixen per alimentar les xarxes socials. 

- Es disposa d’una petit fons de fotografies fetes per J. Peiró. 

- Està prevista una assemblea de socis a principis d’abril. Seria interessant 
que DCB pogués assistir per tal d’aclarir temes que sorgeixin respecte als 
temes de comunicació que es tractaran en el punt 4.    

Per això, és important preveure la data amb Ramon Iglesias que miraria de 
combinar-la també amb la de la Taula de Turisme a nivell comarcal i amb 
DCB. 
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4. Recomanacions en creació de nous productes, promoció i
comunicació, i organització interna de la iniciativa

Es comenten quines són les actuacions prioritàries en les quals DCB Turisme podria 
donar assessorament.  

El punt feble més important que es detecta és la poca o nul·la visibilitat de la 
iniciativa en les planes web de les empreses associades. També en la comunicació 
als clients que reserven en els establiments, en els casos que DCB coneix, aquesta 
informació o està únicament en el taulell o es troba a l’habitació però no hi ha una 
comunicació prèvia i/o una recomanació personal per que els clients participin de 
les ofertes. 

Això comporta que s’estiguin fent accions per anar a buscar prescriptors i 
intermediaris però s'estigui perdent l’oportunitat de la venda directa (de les 
activitats però també dels allotjaments i de la comarca) al client final. 

Tots els assistents hi estan d’acord.  Les tècniques comenten les dificultats que es 
troben amb moltes empreses per tal que obrin els mails, responguin o vinguin a 
buscar el material.  DCB comenta que això passa per tot i comenta les propostes 
que es feien un manual anglès de gestió per a oficines de turisme (veure pagina 5 
Issues affecting micro-businesses and some solutions) 

A la reunió es consensua que caldria potenciar la venda directa a client final, ja 
sigui via Internet o a través dels establiments.  

Des de DCB es proposarà el disseny d’un pla d’accions per millorar la 
comunicació interna i externa de Viu Jussà, a consensuar i si es veu factible 
presentar a la propera assemblea de socis.    

És molt important també la distribució i coordinació de les tasques de comunicació i 
promoció entre Viu Jussà i el Consell Comarcal per tal d’optimitzar els recursos i no 
fer feines duplicades que poden portar a una confusió per part dels destinataris i a 
una mala imatge de la destinació. 

Millorar la comunicació interna i externa de Viu Jussà: 

S’estructura en 3 apartats: 

1. Comunicació interna entre l’equip tècnic i els establiments i empreses
associades

2. Comunicació externa amb clients finals i agències de viatge

3. A nivell de les empreses
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1. Comunicació interna entre l’equip tècnic i els establiments i empreses
associades:

- Newsletter mensual: A principi de mes (o a finals del previ), enviament de
newsletter a tots els associats amb el calendari d’activitats programades per 
aquell mes, per mantenir informades les empreses. 
Andrea/Laura fer proposta format i contingut 

- Newsletter setmanal: A principi de setmana, enviament de newsletter breu a 
tots els associats amb una imatge / banner identificatiu de les activitats 
d’aquell cap de setmana, perquè les empreses ho puguin incrustar a la web i 
redireccioni a la fitxa de l’activitat al web de Viu Jussà. 
Andrea/Laura fer proposta banner i contingut 

- Un cop al mes, recopilació d’imatges de les activitats per enviar a les 
empreses associades per fer servir en les accions de comunicació.  Recordar 
la incrustació del vídeo  
Andrea/Laura ja estan fent per inserir en les xarxes socials.  Incloure 
recordatori en les newsletters.  Difondre/ajudar a incrustar el vídeo a les 
planes web dels associats. 

- Fixar paràmetres per les imatges que enviïn a l’equip tècnic, que són les que 
alimentaran les xarxes socials. Alguns criteris: 

 Que siguin noticiables
 Que mostrin algun aspecte “innovador”
 Fotos d’activitats / productes de temporada
 Fotos en què surtin els vinils i elements de branding de Viu Jussà
 Propietaris, famílies i treballadors de les empreses

Veure si cal comunicar aquests paràmetres als associats. Seria interessant 
sobretot el tema de rebre fotos dels 2 últims punts. 

2. Comunicació externa amb clients finals i agències de viatge:

Posteriorment a la reunió, s’ha detectat que s’hauria de preveure incorporar 
a la web de Viu Jussà  un apartat de newsletters i/o un sobre “què diuen de 
nosaltres”. 

També un apartat de MULTIMEDIA per anar incorporant vídeos i també 
compartir algunes de les fotografies. 

- Comunicacions setmanals: Programar publicacions setmanals al web i xarxes 
socials de Viu Jussà. 
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- Crear un pla editorial amb temes per les publicacions. Per exemple: 

 perfil de les empreses de la comarca
 activitats que es programen
 novetats turístiques de la comarca
 esdeveniments
 testimonis de clients de les activitats
 concursos
 ....

Andrea/Laura revisar la llista, posar-hi dates de publicació. Parlar amb 
Ignasi per la redacció.  També veure amb Ramon per temes d’abast 
comarcal. 

- Campanyes de fidelització adreçades als clients registrats a la BBDD. 

Tots proposar quin tipus de campanya es podrien fer 

3. A nivell de les empreses:

- Cal aprofitar tots els punts de contacte que les empreses tenen amb els 
clients en les diferents fases del viatge per comunicar les activitats que 
es programen des de Viu Jussà: 

 al moment de fer la reserva, informació sobre les activitats
programades (titulars).

 la setmana abans de venir, informació més detallada sobre les
activitats programades, més adequada pel seu perfil.

 durant l’estada (al moment de fer el checkin), recordatori de les
activitats que es realitzen per part del personal de recepció.

 la setmana després, enquesta de satisfacció + autorització per afegir-
los a la BBDD + properes activitats

Andrea/Laura preparar exemples de mails, traduïts en idiomes per tal 
que les empreses ho puguin tenir molt a ma. 

- Promoure que les empreses insereixin els banners de les activitats 
setmanals a les seves webs. 
Andrea/Laura hi estan treballant.  Difondre/ajudar a incrustar el banner a 
les planes web dels associats. 

- Manual de benvinguda pel personal de recepció dels establiments, 
perquè informin de les millors activitats en funció del perfil de visitants i 
dels seus interessos. Es necessita que tinguin un coneixement extens de 
la comarca i les seves possibilitats de descoberta. 
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La proposta seria que es pogués parlar en algunes de les assemblees  i 
que siguin les pròpies empreses que expliquin com ho estan fent per 
difondre Viu Jussà i com pensen que ho podrien fer.  Si es fa només des 
de DCB o des de les tècniques de Viu Jussà pot ser de més difícil 
aplicació. Veure si té sentit incloure-ho en l’Ordre del Dia de la propera 
reunió. 

Altres propostes que es tracten a la reunió: 

- Caldria complementar l’arxiu fotogràfic amb més imatges d’aquest any, 
sobretot amb gent fent activitats, i de totes les temporades.  Per tal de 
tenir bones imatges de totes les empreses associades, es podria tenir 
preparat un pressupost i veure si en algun moment hi hagués 
finançament per fer-ho. S’explica exemple dels que hi ha a Argelès-
Gazost:  http://www.logishotels.com/hotel/midi-pyrenees/hautes-
pyrenees/hotel-argeles-gazost.html  

- Concursos: DCB proposa que el premi no sigui només pel guanyador, 
sinó que aquest pugui convidar algú més i fer-li d’amfitrió al Pallars 
Jussà. 

Andrea/Laura proposar-ho a la Junta de Viu Jussà i establir mecanismes. 

- Nous productes: Creació de noves activitats i  productes a l’entorn de 
festes destacades: falles, raiers, festes majors, fires agrícoles, 
....Demanar opinió als participants d’activitats a través d’enquestes. 

Fer una proposta específica a presentar a la Junta amb motiu de Falles i 
Raiers.  Parlar-ho amb Ramon Iglesias per les accions de comunicació 
que es facin a nivell de comarca. 

- Realitzar visites presencials entre equip tècnic de Viu Jussà i empreses 
associades per fer-los partícips de les activitats, motivar que ho 
recomanin als seus clients, ... 

Andrea-Laura avaluar quines possibilitats tenen de visitar les empreses 
dins el seu horari laboral, sense un cost elevat. Fer un test amb unes 
quantes empreses i avaluar el retorn.   

Si no és possible, veure de fixar entrevistes individualitzades amb 
algunes d’elles a la seu de Viu Jussà.  DCB podria assistir a algunes de 
les primeres, per ajudar a marcar el guió de l’entrevista. 

- Animar als allotjaments a participar personalment en algunes de les 
activitats. Si no poden ells, algun familiar directe (fills per exemple en 
activitats més esportives) que els expliqui.  Incorporar visites de Viu 

http://www.logishotels.com/hotel/midi-pyrenees/hautes-pyrenees/hotel-argeles-gazost.html
http://www.logishotels.com/hotel/midi-pyrenees/hautes-pyrenees/hotel-argeles-gazost.html
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Jussà en les sessions que organitza el Consell per donar a conèixer els 
recursos turístics entre els professionals. 

Andrea-Laura amb Ramon, per veure si hi ha prevista nova programació 
i quins recursos/activitats serien les de major interès.  

- El tema del passaport és molt interessant, ha de servir per crear una 
base de dades de persones que ja han visitat el Pallars i fet activitats, 
que poden ser potencials repetidors. Cal fer que marxin del Pallars Jussà 
amb la sensació que els queda molt per veure i descobrir a la comarca. 
El sistema actual fa que es tingui la informació un cop acabat el 
passaport. Veure si hi hauria maneres d’incitar a registrar-se a la web, 
donar-se d’alta en el newsletter...per disposar d’un major nombre 
d’adreces. 

- Crear un sistema de monitorització i control dels participants de les 
activitats: saber qui és el públic de les activitats, de quins allotjaments 
provenen, perfil, valoració de l’activitat, feedback, ... 
Andrea/Laura, preparar un esborrany i fer un test en alguna de les 
primeres activitats que es facin. Pot ser escrit o mitjançant trucada 
telefònica amb el què ha fet l’activitat, un cop finalitzada, el dilluns 
següent,... 

- DCB comenta algunes agències de Catalunya que ha detectat recentment 
i que creu que podrien estar interessades en productes com els de Viu 
Jussà 

o Pedratour: http://www.pedratour.com/
o Viatges Martí: http://www.viatgesmarti.cat/
o Guies BTT: http://www.guiesbtt.cat/

- Buscar algun personatge mediàtic que faci d’ambaixador de Viu Jussà: 
Puyol, Arilla, Pep Coll, president de la PIMEC per arribar a empresaris, ... 
Tots hi aniran pensant i fent propostes. De moment no es comunica a la 
resta de socis. 

- Campanyes de promoció a TV i radio: a través de presentacions 
públiques, convidar periodistes a practicar algunes activitats, consolidar 
els contactes amb programes tipus Catalunya Experience, Espai Terra, 
.... 
Aprofitar els contactes de què disposa el Consell Comarcal. Coordinar-se 
amb Ramon Iglesias.  

- Participació en esdeveniments: mercat d’escapades, participació a fires 
de proximitat, assistència a fires més grans per contactar amb 
operadors, fires familiars, ... 

Andrea-Laura estan treballant en Mercat d’Escapades. Avaluar en altres 
casos, estar en contacte amb Ramon Iglesias. 

http://www.pedratour.com/
http://www.viatgesmarti.cat/
http://www.guiesbtt.cat/
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- Distribució del material editat: Veure altres possibilitats de distribució per 
als allotjaments del material editat per tal d’assegurar que sí arriba i que 
sí es distribueix. 

Enguany hi ha material editat en idiomes, és important fer el seguiment 
del què es distribueix, veure sobretot els establiments amb major 
nombre de públic internacional. 

Andrea-Laura fer un Planning de distribució mensual del material per tal 
d’assegurar que s’acaba a final d’any... i que arriba a tots els 
allotjaments. 

Veure si és viable (si ho volen/poden fer)  una col·laboració amb oficines 
de turisme per donar suport en aquesta tasca. 

Assegurar la distribució de material en equipaments per on passa molt 
públic: Botigues de Salàs, Tren dels Llacs, Portet, CTretze, Telefèric de la 
Vall Fosca, ... 

A la reunió no s’ha parlat de la distribució del material editat fora de la 
comarca.  



De: DCB Turisme i Desenvolupament Local
A: Viu Jussà (info@viujussa.cat); viu jussa (viujussa@gmail.com)
Cc: Ramon Iglesias_Pallars Jussà; Ignasi DCB (dcb.ignasi@gmail.com)
Asunto: B-TRAVEL
Fecha: viernes, 08 de abril de 2016 11:12:00
Archivos adjuntos: image001.png
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Bon dia,
 
Ahir en Ramon va comentar a l’Ignasi i en Josep el vostre interès a aprofitar B-Travel per
 contactar agències.
Hem estat mirant aquest matí la relació de les que hi exposen, segur que també ho heu fet,  Com
 veureu, la major part són emissores, de la resta es poden valorar les següents:
 
- Tarannà Club de viatges. Estan obrint una línia de receptiu, diria que en Ramon ja hi està en
 contacte.
- Blau Marí Incoming. El nom comercial/web és “Club del Viatger”. Hi ha productes a Catalunya.
- Ir i venir Viajes.  En l’apartat RURAL porta directament a la plataforma Gestrural, amb només
 allotjaments.  Se’ls podria presentar
- Promoviatges. Tenen el producte del Tren dels Llacs.  No se veure si el fan directament
 (segurament) o a través de Pirineu Emoció.
- Ripollet Bus. Entenc que sí
- Viajes Europ Tours... no se.
 
Tot i això:
 
- recordar que vam comentar que sovint les agències que exposen no volen atendre “venedors”
 sinó que van a buscar clients “compradors”.
- pot ser interessant, com vam parlar, contactar les agències que teníeu detectades i també, les 3
 que us vam passar amb motiu de la reunió, per mirar de quedar al B-Travel per fer un cafè o al
 stand que hi hagi del Pirineu si us hi podeu estar (ho desconec).   

o    Pedratour: http://www.pedratour.com/
o    Viatges Martí: http://www.viatgesmarti.cat/
o    Guies BTT: http://www.guiesbtt.cat/

 
- també teniu la relació (fitxes) que us havíem enviat previament. La tornem a adjuntar
 
 
D’altra banda, vaig rebre còpia del mail que vareu enviar als associats per tal que incrustin el
 logo de VIU JUSSÀ a les seves webs. Potser seria bo, com vam parlar també a la reunió, si des de
 Viu Jussà es pot fer un pas més de suport a algunes empreses (veure qui és el seu informàtic,
 conèixer quines són les situacions més freqüents, ...) i de seguiment telefònic de com està
 anant. Segurament és complicat però igual que va fer aquella propietària que ara sí mira els
 mails, amb una mica de suport potser el resultat serà molt més visible.
 
Ho deixo per escrit però parlem per telèfon quan volgueu. .. avui no deveu ser-hi o esteu liades.
 
Merci
 
 

mailto:capella.ballbe@decaba.com
mailto:info@viujussa.cat
mailto:viujussa@gmail.com
mailto:riglesias@pallarsjussa.cat
mailto:dcb.ignasi@gmail.com
http://www.pedratour.com/
http://www.viatgesmarti.cat/
http://www.guiesbtt.cat/%20




SOLSON 


Fitxes d’operadors amb seu a Catalunya 


per Viu Jussà 


- a títol informatiu - 
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FITXA AGÈNCIA


Aborigens Barcelona


1114


C/ Aragó, 184 entresol C


08011 Barcelona


Barcelona


Espanya


931 873 750


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


hola@aborigens.cat


www.aborigensbarcelona.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Gastronomia


Packs regal i vendes flash


Observacions


Especialitzats en rutes gastronòmiques no - turístiques, tastos de ví, activitats gourmet i
experiències culinàries per descobrir la gastronomia local de Barcelona i Catalunya
 
Tenen dos fulletons: esdeveniments per empreses i grups (3 sortides d'un dia: Matança
porc, Penedès i Delta) i rutes (matí, tarda, rurals i a mida). Les rutes són de tapeos i
copes (matí o tarda).
 
Tenen vals regals.
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FITXA AGÈNCIA


Aktivcatalonia


1168


 Banyoles


Girona


Espanya


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


640070088


info@aktivcatalonia.com


http://www.aktivcatalonia.com/


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Trekking/muntanyisme


Turisme actiu famílies


Submarinisme


Caiac/ canoa


Observacions


Origen: 2009.
 
Estructura de l’empresa: empresa formada per una parella, un catala i una noruega.
Dirigits especialment al mercat norueg.
 
Països en els que opera: Catalunya. Té diferents producets a la Coseta Brava i un altre al
Cap de Creus.
 
Comercialització: la web incorpora menú per autoselecció de productes.
 
Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf.
 
Punts forts: experiència autòctona i autèntica. Producte de qualitat, de caràcter local.
 
Edita newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook, Twitter i Flickr.
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FITXA AGÈNCIA


AÑOS LUZ


913


Ronda de Sant Pere 26, baixos


08010 Barcelona


Espanya


902101303


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


bcn@aluz.com


www.aluz.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Descoberta


Senderisme


Nàutica


Submarinisme


Natura


Cultura


Trekking/muntanyisme


Gastronomia


Observacions


Seu: Barcelona amb oficines també a Madrid i a Bilbao. 
 
Productes: Viatges d'aventura, senderisme, submarinisme, touring, navegació, fotografia,
viatges solidaris i de voluntariat, trekking, agroturisme, cultura, natura, entre d'altres.
Destinacions arreu del món. Hi ha 20 productes de senderisme a Noruega, Marroc, Mali,
Guatemala, Itàlia, Kenia i Àustria.
 
Comercialització: La web està ben estructurada, amb un menú per accedir als productes.
Conté molta informació i un gran detall per a cada ruta que ofereix. Des del menú es pot
accedir a un blog que està totalment destinat a tot tipus sobre viatges de busseig. 
 
Estructura: Empresa de grans dimensions, encara que no hi ha la informació de les
característiques de l'empresa, sabem que la companyia està associada a VIAJES
IBERIA per a la gestió de reserves, en l'activitat minorista.
 
Paraules clau: Viajes, Años, Luz.
 
Fulletons: Edita 4 catàlegs en format pdf. Hi ha 2 catàlegs destinats a viatges en grup, un
per a viatges individuals i un altre anomenat "Nómadas".
 
No edita e-news.
 
Font: Manual del Mundo "Travelview" i Alt Empordà.
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FITXA AGÈNCIA


ATLAS NATURA


247


17534 Ribes de Freser


Espanya


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


651164735


info@atlasnatura.es


www.atlasnatura.es/cat


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Turisme actiu


Senderisme


Trekking/muntanyisme


Observacions


Origen: 1999.
 
Productes: Turisme actiu i senderisme. Empresa de guies. Destinacions arreu d'Espanya
i a l'estranger. A Catalunya diverses rutes transpirinenques, les quals passen per
l'Empordà/Costa Brava. També promou Sierra de Guara, Sierra de Grazalema, Mallorca,
Maestrazgo i Marroc.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Incorpora
mapa. Informació detallada de les rutes.
 
Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web. 
 
Agència de Viatges: Bellmar SL
 
Punts forts a destacar: Activitats proposades per la pròpia empresa i organització d'altres
activitats per a grups.
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram
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FITXA AGÈNCIA


AUDOUIN BIRDING TOURS


968


Partida Bochets


43558 Freginals


Tarragona


Espanya


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


649286086


info@audouinbirding.net


www.audouinbirding.net


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Birdwatching


Natura


Observacions


Origen: 2005
 
Seu: Freginals (Tarragona) prop del Parc Natural dels Ports i del Delta de l'Ebre.
 
Organització: 3 persones, afeccionades a l'observació d'ocells, que han estat guies
d'altres agències. Idiomes: català, castellà, anglès i danès.
 
Destinacions: Delta de l'Ebre i Ports, Pirineus, Extremadura (Monfragüe), Doñana i
Marroc. En el futur, també Turquia.
 
Catàleg: No n'editen, informació de tours previstos a la web i ofereixen productes  a
mida.
 
Font: Ecoturcat.
 
Editen newsletter: si (en anglès)
 
Xarxes socials: no
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FITXA AGÈNCIA


Aventurismo


1100


Gran Via, 8-10 6a planta


08902 L'Hospitalet de Llobregat


Barcelona


Espanya


93 297 39 20


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@aventurismo.es


www.aventurismo.es


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Btt


Esports aventura


Esports general


Observacions


Origen: 20 anys d'experiència. Actualment pertany al grup Alesport presidit per Jaume
Alguersuari (ex pilot Formula 1).
 
Productes: operador especialitzat en esdeveniments esportius: Formula 1, World Series
Renault, Marató de Barcelona, Mitja Marató de Barcelona. També programen
esdeveniments com sortides de senderisme, bicicleta de carretera i bicicleta de
muntanya per la zona de Barcelona. Organitzen viatges als Estats Units per poder
recorrer el pais amb moto de lloguer.
 
Tenen un apartat de grans viatges (sense activitats esportives) on hi ha un viatge de
Nova York + Polynesia.
 
Paraules clau: agencia de viajes, viajes, world series by renault, wsr, maraton, barcelona,
berlín, ruta 66, barcelona activities, media maratón, accomodation motorsport.
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FITXA AGÈNCIA


BIKECAT CYCLING TOURS


988


Migdia, 139, 2-4


17003 Girona


Giriona


Espanya


972412458


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


639829272


info@bikecat.com


www.bikecat.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cicloturisme


Observacions


PRODUCTES: especialitzat en ciclisme de carretera
 
Cicloturisme per terres gironines principalment  i també zones vinícoles de Catalunya.
Sortides guiades, paquets de cap de setmana amb allotjament inclòs, rutes a mida per a
ciclistes de nivell mig i avançat. També lloguer de bicicletes...
 
Plana web en català, castellà, anglès i francès.
 
No hi ha descripció de les rutes que s'organitzen.
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Blog
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FITXA AGÈNCIA


BIRDING IN SPAIN


969


 


Lleida


Espanya


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


steve@birdinginspain.com


www.birdinginspain.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Birdwatching


Observacions


Any: No indica però es diu que fa visites ornitològiques des del 1988.
 
Organització: 1 guia anglès (Steve West) radicat al nord-est d'Espanya (no indica adreça,
tot i que a la província de Lleida, ni telèfon).  
 
Destinacions: Catalunya: Aiguamolls de l'Empordà, Cap de Creus, Parc Natural del
Massís del Montgrí,  Pirineu de Catalunya, d'Aragó i Navarra i Mallorca.
 
Comercialització: Web molt complerta, amb propostes per birdwatchers, famílies amb
nens (hi ha material per pintar, etc. que es pot descarregar de la web), fotografia d'ocells,
etc. 
 
Ha escrit dos guies que promociona a la web: Where the birds are in Northeast Spain i
Flying over the Pyrenées.
 
Sostenibilitat: Promociona estades en "hotspots" àrees de 25 kms. en què es troba
l'allotjament (gestionat per gent de la zona), diversos llocs d'observació d'ocells, etc. per
tal de consumir menys combustible, etc.
 
Editen newsletter:
 
Xarxes socials: Facebook, Blog
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FITXA AGÈNCIA


BON VIURE


248


 Barcelona


Barcelona


Espanya


938230527


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


626 887 243 


bonviure@bonviure.com 


www.bonviure.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Trekking/muntanyisme


Neu


Observacions


Origen: 1992.
 
Seu: Barcelona.
 
Productes: Senderisme i trekking. A Catalunya: Camí dels Bons Homes. Altres
destinacions: França, Itàlia, Portugal, etc.
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. 
 
Nombre de fulletons: No n'editen ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Estructura: 7 persones.
 
Paraules clau: no indica.
 
Punts forts a destacar: Viatges en grup per a totes les edats i tots els nivells.
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook, Blog
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FITXA AGÈNCIA


Catalan Adventures


1123


c/ Monturiol 17


17486  Castello D’Empuries


Girona


Espanya


972534246


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@catalanadventures.com


www.catalanadventures.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Turisme actiu famílies


Observacions


Origen: 2006.
 
Estructura de l’empresa: empresa formada per una parella britàniCa. Tenen dos guies
més contractats.
 
Productes: operen a Catalunya i a Santiago de Compostela. Catalunya: 3 a l'Alt Empordà
i 1 al Ripollès de senderisme i de ciloturisme 1 al Alt Empordà i 3 seguint el Carrilet d'Olot
a Sant Feliu de Guíxols.
 
Comercialització: la web incorpora menú per autoslelecció de productes.
 
Edició de fulletons: ni en paper i en pdf.
 
No edita newsletter.
 
Presència a les xarxes socials: Facebook i Twitter.
 
Punts forts: agència especialitzade en senderisme i cicloturisme. Viuen en el territori per
tant el coneixen molt bé. Ofereixen viatges de turisme actiu per a famílies.
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FITXA AGÈNCIA


CATALAN BIRD TOURS


972


C/ Roses 12. Buzón 179, Vora Sitges


08811 Canyelles


Barcelona


Espanya


93 8188272


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


636271695


catalanbirdtours@gmail.com


www.catalanbirdtours.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Observacions


Origen: No indica però es suposa que és, aproximadament, de l'any 2000.
 
Seu: Garraf
 
Organització: 1 guia anglès, Stephen Christopher.  A la web publicita la guia d'un altre
operador anglès resident a Catalunya, Steve West (Birding in Spain).
 
Productes: Catalunya (Llobregat, Delta de l'Ebre, "estepes" de Lleida, Garraf, Aiguamolls
de l'Empordà i Pirineus. No es determinen els itineraris.
 
Font: Ecoturcat.
 
Xarxes socials: Facebook, Blog
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FITXA AGÈNCIA


CATALONIA ADVENTURES


942


 


 


Espanya


938904514


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


687409635 


info@cataloniaadventures.com  


www.cataloniaadventures.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Trekking/muntanyisme


Esports aventura


Observacions


No indica l'adreça.
 
Productes: Senderisme, paquets multiaventura, descens de barrancs, cursos, vies
ferrades, etc. Destinacions principalment catalanes (Baix Penedès i Montserrat) i
aragoneses (Sierra de Guara).
 
Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes. Pàgina
disponible en català i castellà.
 
No edita butlletí electrònic.
 
Fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web. 
 
Estructura de l'empresa: 3 components i 6 col·laboradors.
 
Font: pròpia.
 
Edita newsletter: no (apartat de noticies a la web)
 
Xarxes socials: no 


Operadors amb seu a Catalunya - 2015







FITXA AGÈNCIA


CATATOUR


977


Camí de Valls 81-87


43204 Reus


Tarragona


Espanya


977 343 441


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


catatour@catatour.com


www.catatour.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Gastronomia


Turisme rural


Wellness


Observacions


Febrer 2014 web no disponible, aconsellen trucar al 977 314 207
 
Font: turismepriorat.org
 
Turisme a la carta. Agència de receptiu.
 
Excursions de mig dia, dia sencer, paquets de cap de setmana, rutes del vi i
gastronòmiques, escapades amb activitats, senderisme, turisme actiu, visites culturals,
termalisme... per l'interior de la província de Tarragona. També es publiciten per viatges
"familia i nens"
 
Priorat:
Escapades de mig dia visitant cellers de la DO Montsant o de la DOQ Priorat i dinar en
un restaurant local (possibilitat de dinars maridatge)
 
Escapades d'un dia visitant cellers de la DO Montsant o de la DOQ Priorat i allotjament
en hotel amb encant
 
Estades de 5 nits en un hotel amb encant, combinades amb la visita a cellers i dinar
maridatge
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FITXA AGÈNCIA


CICLOTURISME 


923


Santa Eugènia 11


17005 Girona


Espanya


972221047


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@cicloturisme.com


www.cicloturisme.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cicloturisme


Senderisme


Btt


Altres 


Observacions


Origen: 1996.
 
Seu: Girona.
 
Productes: Rutes en: BTT, ciclisme de carretera, senderisme, vies verdes, en família, per
empreses, etc.
Destinacions: rutes per la província de Girona, principalment per l'Alt i el Baix Empordà,
les Gavarres, el Ripollès i la Garrotxa. També promociona el Camí de Sant Jaume.
També rutes a la resta de l'estat (Cantabria, La Rioja)  i a l'estranger (Canal du Midi,
Flandes, ..)
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. La pàgina
està disponible en català, castellà i anglès.
 
És la primera empresa especialitzada en la creació de rutes de cicloturisme a Catalunya. 
 
Font: Pròpia
 
Editen newsletter: si
 
Xarxes socials: Facebook, Google+, Flickr, Youtube, Skype
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FITXA AGÈNCIA


CITY TOURS BARCELONA


978


Consell de Cent, 245 Bis, 5, 2ª


08011 Barcelona


Barcelona


Espanya


935 187 587


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


695 975 385


info@citytoursbarcelona.com


www.citytoursbarcelona.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cultura


Art


Enoturisme


Descoberta


Observacions


Font: www.turismepriorat.org
 
City Tours Barcelona és una agència especialitzada en visites guiades a Catalunya per a
grups de 8 a 100 persones. Tenim una àmplia gamma de rutes, entre elles a Priorat,
Penedès, Alella i Conca de Barberà. També oferim tours personalitzats als nostres
clients en tota la regió de Catalunya.
 
Hi ha també un Costa Brava Tour
 
Web en 10 idiomes
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FITXA AGÈNCIA


Costa Vision


1115


C/ Pau Claris, 99 - 101


08009 Barcelona


Barcelona


Espanya


933 197 072


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


contact@costavision.es


www.costavision.es


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Viatges general


Wellness


Cultura


Gastronomia


MICE


Observacions


Agència de turisme receptiva  per Espanya, Portugal i Andorra
 
Tenen vuit fulletons/catàlegs per productes: Food & Wine, grups,
Meetings-Incentives-Conferencing-Exhibition, golf, Pousadas, viatges individuals,
Paradores,rutes i wellness). 
 
Tenen quatre catàlegs de rutes: tours (+ 6 dies), minitour (4-5 dies), microtours (3 dies) i
autotours
 
Ofereixen ampla gamma de serveis receptius: autobusos, targetes ciutats, allotjamnet,
visites guiades, guies acompanyants, lloguer cotxes, retaurants, etc.


Operadors amb seu a Catalunya - 2015







FITXA AGÈNCIA


Creative Catalonia


1163


Carrer Josep Maria de Sagarra, 12


17246 Santa Cristina d'Aro


Girona


Espanya


972 83 60 66


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


www.creativecatalonia.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Observacions


Origen: no indica.
 
Estructura de l’empresa: petita empresa familiar d'origen australià i britànic. La parella
s'ha establert a Girona.
 
Productes: operen a Catalunya. Ofereixen totes les rutes per la província de Girona.
 
Comercialització: la web incorpora menú per autoslelecció de productes.
 
Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
No edita newsletter.
 
Principis de turisme sostenible i responsable.
 
Presència a les xarxes socials: Twitter i Facebook.
 
Punts forts: ofereixen viatges de senderisme i cicloturisme amb molta coneixença del
territori.
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FITXA AGÈNCIA


Cycle Catalan


1108


Traveserra Carrer Major, 8


17251 Calonge


Girona


Espanya


972 661069


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


697 189919


info@cyclecatalan.com


www.cyclecatalan.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Contactes
Xarxes


Observacions


Viatges de cicloturisme i senderisme únicament a Catalunya i molt especialment a la
zona del Baix Empordà. 
 
Ofereixen 9 productes entre cicloturisme i senderisme, amb grup o individual.
 
Posada en valor del patrimoni i els paisatges de la Costa Brava.
 
Utilitzen el logotip de National Geographic per a reforçar la imatge de destí de la Costa
Brava.
 
Promocionen turisme responsable.
 
Paraules clau: cycle holidays, bike tours, catalonia, cycling in Spain, catalan, rupia, baix
emporda, costa brava, catalunya, spain.


Operadors amb seu a Catalunya - 2015







FITXA AGÈNCIA


El Molí Tours


989


Baix 19


08737 Torrelles de Foix


Barcelona


Espanya


938972207


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


687 508 510


info@elmolitours.com


www.elmolitours.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Cicloturisme


Gastronomia


Observacions


 
PRODUCTES
 
Rutes per zones vinícoles de Catalunya amb transport privat o en bicicleta, tasts de vins,
tallers de cuina, rutes gastronòmiques per Barcelona...
 
Web en català, castellà, anglès i alemany.
 
Estructura: 2 persones d'origen anglòfon.
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FITXA AGÈNCIA


ÈXODE VIATGES


258


C/Sant Antoni Maria Claret, 111-113


08025 Barcelona


 Barcelona 


Espanya


934561885


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


934561885


exode@exode.es


www.exode.es


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Esports aventura


Descoberta


Natura


Cicloturisme


Observacions


Origen: 1998.
 
Seu: Barcelona.
 
Productes: Senderisme, aventura i aventura per a solters, natura i cicloturisme.
Destinacions per tot el món. Sortides a Catalunya, però no especifica la zona.
 
Comercialització: La web incorpora menú per autoselecció de productes i mapa del lloc.
 
Nombre de fulletons: N'hi ha un en pdf per a cada destinació.
 
Edita newsletter.
 
Punts forts a destacar: Viatges en grup, per a solters i per individuals.
 
Paraules clau:
amigos exode Viatges, viajes en bicicleta, viajes en grupo, viajes para solteros, viajes de
aventura costa rica, viajes de aventura brasil, viajes de aventura peru, viajes de aventura
india, viajes de aventura Vietnam, viajes de aventura siria, viajes de aventura turquia,
viajes de aventura myanmar Birmania, viajes de aventura etiopia, viajes de aventura
madagascar, safaris kenia, safaris tanzania
 
Font. pròpia.
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FITXA AGÈNCIA


Exode Viatges


1110


Sant Antoni Maria Claret, 111-113


08025 Barcelona


Barcelona


Espanya


934561885


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


exode@exode.es


www.exode.es


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Btt


Cicloturisme


Contactes
Xarxes


Observacions


Origen: 1998.
 
La web disposa de 3 apartats diferents a escollir al moment d'accedir: Exode Viatges,
Exode Bike i Exode Safari.
 
Productes: grans viatges, cicloturisme, btt, safaris.
 
Destins: treballen arreu del mon.
 
Editen newsletter.
 
Xarxes socials: Faceboo, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram, Blog
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FITXA AGÈNCIA


GIROGUIES


252


c/Ample, 126 baixos


17200 Palafrugell


Girona


Espanya


972303886


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


972305081


636490830


info@giroguies.com


www.giroguies.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Trekking/muntanyisme


Neu


Btt


Observacions


Origen: 1999. 
 
Seu: Palafrugell.
 
Productes: Senderisme i expedicions de trekking. Rutes guiades en grups amb dates
definides i minoritariament rutes autoguiades. 
 
A Catalunya senderisme pel Ripollès, Baix Empordà, Costa Brava, Garrotxa i Pirineu de
Girona principalment.  També BTT Pedals de les Gavarres.
Altres destins d'Europa: Espanya, Pirineus, Menorca, Sardenya, Madeira, Alps..
Altres destinacions a Africa, Amèrica, Asia, Oceania. 
 
Comercialització: La web incorpora un menú per autoselecció de productes. Idiomes:
català, castellà, anglès, francés, italià i alemany.
 
Nombre de fulletons: No en fan ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Estructura: 7 components.
 
Punts forts a destacar: Senderisme a partir dels 50. Viatges guiats per individuals i per a
grups. També per empreses, escoles, universitats i famílies i grups d'amics. 
 
Contacte per Skype
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Blog


Associacions mediambientals
SICTED


Grups
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FITXA AGÈNCIA


Gourmand Breaks SL


1117


C/ Osca, 4


17003 Girona


Girona


Espanya


972 219 640


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


629 290 749


info@GourmandBreaks.com


www.gourmandbreaks.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Gastronomia


Viatges general


Cursos gastronomia


Observacions


Agència receptiva orientada a clients d'alt nivell amb web només en anglès.
 
Especialització: enoturisme Espanya, Portugal i Sudest França, rutes gastronòmiques
luxoses, vacances luxoses, cursos cuina, bodegues, cates, rutes culturals. Rutes amb
xofer i guia o només guia.
 
Tenen 7 fulletons: rutes de menjar i vi, rutes de vi, rutes culinàries, celebracions luxoses,
Espanya & Portugal, Espanya & França, gourmet day torus, viatges a mida
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FITXA AGÈNCIA


Hike & Bike


996


C/Pidelaserra, 9


08397 Pineda de Mar


Barcelona


Espanya


0034 937625576


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


0034 639377584


info@hikeandbike.cat


www.hikeandbike.cat


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Btt


Observacions


Persona de contacte: Vanessa Mudarra (vanessa@hikeandbike.cat)
 
Estructura: petita. Formada per 2 persones: Vanessa i Wouter.
 
Punts forts que destaquen: treballen en Parcs Naturals i ofereixen programes que
combinen l'activitat principal amb la gastronomia.
 
Productes de ciclisme, també de carretera.
 
Ofereixen viatges fets a mida.
 
Pàgina web en castellà, anglés i neerlandés.
 
Paraules clau: hike, bike, Turismo Ecológico, bici, btt, senderismo, marcha nordica,
nordic walking, hiking, bike, catalonia, spain, costa brava, montnegre, barcelona,
maresme.
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FITXA AGÈNCIA


Literat Tours


1032


C/ Riu d'Or, 30, 1r 1a


08034 Barcelona


Barcelona


Espanya


655 751 300


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@literattours.cat


www.literattours.cat


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cultura


Descoberta


Observacions


Proposen rutes culturals, històriques i literàries per conèixer Barcelona (Barri Gòtic, Park
Güell, Barceloneta, Plaça del Diamant, Esglèsia del Mar...) i Catalunya (vins i caves del
Penedès, Girona, Tarraco Imperial, Ruta del Císter).
 
Rutes a mida. 
 
Preus de les sortides: 12€ per persona. Més de 5 persones: 11€. Nens fins a 14 anys:
6€. Menors de 7 anys: gratuït.
 
Pàgina en català i castellà.
 
Paraules clau: Literat Tours rutes culturals, historiques i literaries per Barcelona i
Catalunya - Literat Tours rutas culturales, historicas y literarias por Barcelona y Catalunya
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FITXA AGÈNCIA


MAKING TRACKS TRAVEL


1171


c/ Diputació  410


08013 Barcelona


Espanya


932 657 232 


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


649 970 408


info@makingtrackstravel.com


www.makingtrackstravel.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Turisme actiu famílies


Gastronomia


Observacions


Origen: no indica.
 
Estructura de l’empresa: no indica però pels productes que ofereix sembla mitjana.
 
Països en els que opera: opera principalment a Catalunya. Té 3 productes a la Costa
Brava i dins aquest producte adapte les rutes segons siguin per grups, famílies o
individuals. També ofereix ruta del Camí de Santiago, per Barcelona i per Montserrat.  
 
Comercialització: la web incorpora menú per autoselecció de productes.
 
Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació està a la web.
 
Principis de turisme  sostenible i responsable.
 
Punts forts:  agència especialitzada en senderisme i cicloturisme. En moltes de les rutes
destaquen la gastronomia de la zona. És una agència catalana però va dirigida al mercat
anglès.
 
Presència a les xarxes socials: Facebook, Pinterest, Google+, Blogger i Youtube.
 
Edita newsletter. 
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FITXA AGÈNCIA


NATURA & OCELLS 


971


no indica


 Barcelona


Espanya


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


600539995


alex@naturaocells.info


www.naturaocells.info


Fax


Mòbil


e-mail


www


Observacions


Empresa de formació i educació ambiental, a més d'estudis ambientals, que també
organitza viatges d'ornitologia.
 
Destinacions: Aiguamolls de l'Empordà, Cap de Creus, Delta del Llobregat, el Garraf,
Planes de LLeida, la Terreta, Boumort, Serra del Cadí, Delta de l'Ebre, Gallocanta i
Camargue (França)
 
Font: Ecoturcat.
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: no
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FITXA AGÈNCIA


Naturbike


1013


Escullera de Poble Nou 298-299 (Port
Olímpic)


08005 Barcelona


Barcelona


Espanya


932688107


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


93 268 81 08


info@naturbike.com


www.naturbike.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cicloturisme


Gastronomia


Observacions


Origen: 1997
 
Agència de receptiu situada a Barcelona. Tota la web està en anglès.
 
Estructura: venen els productes a través de Wikinger Reisen (Alemanya) i Explore
(Regne Unit).
També fan sortides de fotografia
 
Destins: Andorra, Espanya, Portugal, França, Itàlia, Marroc...
 
A Espanya: Balears, Canàries, Barcelona, i Pirineus de Catalunya.
 
Productes: Senderisme, cicloturisme, viatges per famílies i viatges autoguiats.
 
Edita newsletter: no
 
Xarxes socials: no
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FITXA AGÈNCIA


Nit i vol


1068


Camí del Volcà Croscat, s/n 


17811 Santa Pau


Espanya


972 680 255


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


689 471 872


info@nitivol.com


www.nitivol.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Descoberta


Gastronomia


Turisme actiu


Observacions


 
Productes: vols en globus i allotjament (hotel, alberg, apartaments, turisme rural).
Importància a la gastronomia local.
 
Destins: La Garrotxa, també a Camprodon. Posen de relleu els pobles medievals de
Besalú i Santa Pau
 
Paraules clau: Nit i Vol, vol en globus, allotjaments a la Garrotxa,hotels la Garrotxa,
turisme rural, olot, Besalú , Santa Pau.
 
Web en català i castellà
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FITXA AGÈNCIA


OBRINT VIA


908


Girona 53, Baixos


08009 Barcelona


Espanya


932506352


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


933190895


647408777


info@obrintvia.cat


www.obrintvia.cat


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Btt


Trekking/muntanyisme


Esports aventura


Submarinisme


Turisme eqüestre


Cultura


Nàutica


Altres 


Observacions


Origen: 1998
 
Seu: Barcelona.
 
Productes: fan moltes activitats, les quals estan dividides en 4 grups: esports d'aventura
(senderisme, trekking aquàtic, submarinisme, entre d'altres), outdoor-training, activitats
escolars i activitats culturals. Destinacions a Catalunya i a Espanya, però les especifica.
Fan activitats amb el Club Súper 3.
 
Tenen un petit catàleg en pdf, però no hi consten tots els itineraris que comercialitzen.
 
Comercialització: la web incorpora un menú per autoselecció de productes. Pàgina
disponible en català, castellà, anglès, francès i italià.
 
Punts forts a destacar: viatges per a tothom, grups, famílies, centres educatius, singles,
turistes en general, etc.
 
Font: pròpia.
 
Edita newsletter: no (apartat de noticies a la web)
 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, Vimeo
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FITXA AGÈNCIA


Ocio Vital


1116


Ronda Universitat, 12


08007  Barcelona


Barcelona


Espanya


933 171 909


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@ociovital.com


www.ociovital.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cursos gastronomia


Enoturisme


Gastronomia


MICE


Observacions


Agència de viatges recpetiva  especialitzada en viatges gastronòmics i rutes de vins per
Espanya
 
Els principals productes són: tours gastronòmics, creuers gastronòmics, viatges incentius
i esdeveniments, viatges gourmet, enoturisme, hotels amb encant, bodegues, cursos
cuina, cata de vins, viatges de cultura, menjar i beguda per Espanya
 
Per comercialitzar la web incorpora un cercador per activitats: escapades, empreses,
turistes gastronòmics i experiències Barcelona
 
L'activitat empresa té 5 fulletons: team building, MICE, catas, dinamització gastronòmics i
hotels
L'activitat turistes gastronòmics té 6 fulletons: cursos cuina, jocs i animacions, rutes de vi
i gastronòmiques Espanya, creuers gastronòmics per França-Irlana-Benelux-alemanya,
tours a peu per Barcelona, cates
Les escapades a ciutats espanyoles són per enoturisme
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FITXA AGÈNCIA


Paradizo


888


Ed. TESTA, Avgda. Alcalde Barnils 64-68


08174 Sant Cugat del Vallés


Barcelona


Espanya


935045600


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


935045601


www.paradizo.es


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Viatges general


Contactes
Olivier Jacq


Observacions


No hi ha correu però es pot omplir formulari.
 
 
Es tracta d'una agència de viatges de temàtica de luxe. 
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FITXA AGÈNCIA


Terra Diversions


926


Santa Tecla 1 bis


08012 Barcelona


Espanya


934160805


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@terradiversions.com


www.terradiversions.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cicloturisme


Senderisme


Btt


Turisme actiu


Observacions


Seu: Barcelona.
 
Productes: Cicloturisme, senderisme en família, BTT, rutes per carretera, vies verdes,
multiesports, etc. Quasi totes les rutes que promociona són a Catalunya (una és la Ruta
del Ter). També té algun producte de travessa per carretera a França (de Ginebra a Niça
i els Alps) i a Itàlia (Dolomites).
 
Pàgina disponible en castellà, anglès, francès i holandes. 
 
Fulletons: No en fa ni en paper ni en pdf, tota la informació és a la web.
 
Punts forts a destacar: viatges a mida per a grups, viatges de senderisme i cicloturisme
per empreses, cursos de GPS-Gamin. 
 
Posseeix el distintiu de qualitat SICTED. És membre del Club de Turisme Actiu. 
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook , Twitter, Youtube, Yelp, Tripadvisor
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FITXA AGÈNCIA


The Wine Colours Taller de Viatges SL


1119


08025 Barcelona


Barcelona


Espanya


932 427 665


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@thewinecolours.com


www.thewinecolours.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Gastronomia


MICE


Packs regal i vendes flash


Observacions


Agència receptiva d'estructura petita.
 
Especialitzada en enoturisme, rutes i activitats entorn al vi i la gastronomia a Espanya.
tast i cata de vins, visites a cellers, escapades de cap de setmana d'enoturisme, rutes vi
Rioja, tast formatges, tallers cuina.
 
Tenen 6 fulletons: rutes vi Espanya, sortides d'un dia a DO, rutes de vi a França (a mida),
tastos-tallers-cursos-degustacions, esdeveniments de vi per empreses, team building vi i
gastronomia.
 
Tenen vals regal.
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FITXA AGÈNCIA


Trek & Ride Barcelona


995


Carretera Talamanca


08225 Terrassa


Barcelona


Espanya


937838190


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@trekandride.com


www.trekandridebarcelona.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Turisme eqüestre


Cicloturisme


Senderisme


Observacions


Estructura: petita (formada per 3 persones).
 
Ofereixen rutes en bici, a peu i a cavall.
 
Destins: Catalunya principalment, Balears i Mèxic. 
 
Ofereixen viatges a mida, viatges guiats i autoguiats. 
 
Elements que destaquen dels seus productes: viatges de natura amb una amplia oferta
gastronomica.
 
Pàgina web en castellà, francès, anglès, holandes i suec.
 
Vinculat a Vinus Travel.
 
Editen newsletter: no
 
Xarxes socials: Facebook.
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FITXA AGÈNCIA


Trekking


1164


Av/ Francesc Macià 6


08191 Rubí


Barcelona


Espanya


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


646 181 258


comercial@trekking.cat


www.trekking.cat


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Trekking/muntanyisme


Senderisme


Contactes
Joan


Observacions


Origen: 2013.
 
Estructura de l’empresa: petita empresa, a la web apareixen els telèfons de dos
responsables.
 
Productes: opera a Catalunya. Girona: la Garrotxa, les Guilleries i l'Alt Empordà.
Barcelona: Rupit, Collcerola i Barcelona. Tarragona: el Priorat. LLeida: Castells de
Segarra.
 
Comercialització: la web incorpora menú per autoslelecció de productes.
 
Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació està a la web.
 
No edita newsletter.
 
Principis de turisme sostenible i responsable.
 
Presència a les xarxes socials: Facebooke, Wikiloc, Vimeo i Flickr.
 
Punts forts: easy walk, descoberta del territori, ecologia (allotjament i àpats) i
sostenibilitat.
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FITXA AGÈNCIA


Trescàlia


1174


c/Antoni Llopis,6 1e 5a


17800 Olot


Girona


Espanya


972264615


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@trescalia.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Senderisme


Cultura


Birdwatching


Natura


Contactes
Jordi Artola i Beth Cobo


Observacions


Origen: no indica.
 
Estructura de l’empresa: no indica, però té productes només a Catalunya.
 
Països en els que opera: Catalunya: diferents rutes per tot el territori d'Itenerànnia: el
Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.
 
Comercialització: la web incorpora menú per autoselecció de productes.
 
Edició de fulletons: ni en paper ni en pdf, tota la informació està a la web.
 
Punts forts:  organitza paquets turístics combinant allotjament, restauració i activitats per
tal d’oferir un servei personalitzat i adaptar-se a les necessitats dels clients.
 
Presència a les xarxes socials: Facebook, Twitter i Google+.
 
Edita newsletter. 
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FITXA AGÈNCIA


Viatges Alemany


1109


Plaça Major, 10


08500 Vic


Barcelona


Espanya


93 883 33 30


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


central@valemany.com


www.valemany.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Cicloturisme


Senderisme


Descoberta


Contactes
Xarxes


Observacions


Origen: 1953 (més de 60 anys d'experiència) 
 
Agència amb 7 oficines repartides entre Vic (on hi ha la central i una altra oficina),
Barcelona, Manlleu, Torelló, Reus i Valls.
 
Productes: turisme actiu, vacances en família, llunes de mel, cicloturisme, etc.
 
Tenen fins a 5 pàgines web especialitzades en diferents destins/temàtiques: Àustria
Vacances, Suïssa Vacances, Vacances Actives, Osona Vacances i Viatge Teràpia.
 
Destins: treballen amb destins d'arreu del món.
 
Forma part del grup Terranova Tours.
 
Fan promoció i comercialitzen caixes Dakotabox.
 
Editen newsletter: si
 
Xarxes socials: Facebook, Blog


Operadors amb seu a Catalunya - 2015







FITXA AGÈNCIA


Viemocions Sapiens Travel SL


1120


C/ Diputació, 279 1º 7ª


08007 Barcelona


Barcelona


Espanya


934 877 626


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


www.viemocions.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Gastronomia


Cicloturisme


Packs regal i vendes flash


Observacions


Agència d'estructura petita que vol promocionar la cultura del vi
 
Especialitzada en en rutes de vi, viatges i escapades per gaudir del paisatge, la
gastronomia i el vi, enologia, enoturisme, gastronomia
 
Tenen dos fulletons: un amb rutes de vi (Alella, barcelona, Costa Brava, Penedès, Priorat
i terra Alta) i un altre amb activitats (Barcelona, vins i bodegues en bicicleta, la Barcelona
gastronòmica de pepe Carvalho, sopar maridatge Xina-Catalunya).
 
Tenen vals regal.


Operadors amb seu a Catalunya - 2015







FITXA AGÈNCIA


Vinus Travel


1118


Carretera a Talamanca, km 3


08225 Terrassa


Barcelona


Espanya


937 350 267


Codi


Agència


Adreça 1


Adreça 2


Població


Província


País


Telèfon


info@vinustravel.com


www.vinustravel.com


Fax


Mòbil


e-mail


www


Productes
Enoturisme


Turisme rural


Gastronomia


Observacions


Agència especiliatzada en turisme del vi i turisme gastronòmic
 
Comercialització: la web incorpora un menú per autoselecció dels productes (rutes amb
encant, tallers gastronòmics, spa i vi, tours de vi a Barcelona, senderisme i cicloturisme,
cap de setmana, experiències entre vinyes, wine lovers)
 
Te un menú deplegable amb 5 rutes per Denominacions d'Origen catalanes: Pla del
Bages, Priorat, Conca de Barberà, Costes del Segre i Empordà.


Operadors amb seu a Catalunya - 2015
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DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: Ignasi Capellà Ballbé <dcb.ignasi@gmail.com>
Enviat: jueves, 21 de abril de 2016 9:57
Per a: DCB Turisme i Desenvolupament Local
A/c: Ramon Iglesias - turisme Pallars Jussà; info@viujussa.cat
Tema: RE: MailChimp Template Test - "Newsletter Abril"

Bon dia, 

Molt bona iniciativa fer aquesta newsletter, felicitats! Però estic d'acord amb els comentaris que ha fet 
l'Inma, algunes coses s'haurien de millorar en aquesta o la següent. 

Per una banda, crec q s'hauria d'identificar bé que es tracta d'una newsletter interna. 

El formulari exactament igual, especifiqueu-los molt clarament tot el que els hi demaneu, poseu-ho fàcil. 

Pel que fa a les activitats, està ben presentat però també penso que els associats haurien de poder tenir la 
info bàsica només veient aquest mail (dia, hora, lloc, preu, durada, ...) i després ja entraran a l'enllaç de la 
activitat si els interessa. A part, les fotos de les activitats les veig molt allargades, però no sé si és perquè ho 
miro pel telèfon. 

Jo potser els diria que si volen, poden utilitzar l'enllaç a la activitat a la web de Viu Jussà o la imatge 
d'aquest mail per fer-ne difusió pels seus mitjans (web, XXSS, mailing, ...). 

I potser al final de la newsletter recordaria els canals pels quals us poden contactar (mail, telf en horari...., 
whatsapp, oficina) i també que esteu a disposició per qualsevol dubte o comentari al respecte. 

Salutacions i fins aviat! 

Ignasi 

El 20 abr. 2016 13:52, "DCB Turisme i Desenvolupament Local" <capella.ballbe@decaba.com> escribió: 

Hola..molt vistós!  No tinc l’Ignasi aquí, el poso en còpia ja que ell entèn molt mes de newsletters. 

  

A ratificar per ell (així no us ho fem retrassar): 

  

‐ newsletter que no es confonguin amb la que envieu normalment de cares en fora. Tindria sentit que el títol 
fos:  INFORMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ABRIL 2016..   o DIARI abril 2016... vull dir, que ho puguin distingir més 
fàcilment. 

  

‐ Recordeu enviar-nos els formularis   de què? Per a les empreses que fan les activitats? 

Per als allotjaments? 

Per tal de poder anar actualitzant la base de dades dels turistes, necessitem que ens feu arribar els formularis 
que tingueu omplerts. 
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Pensant en el de la casa rural, que la major preocupació pot ser la neteja, o els llits... quins formularis (ells tenen els 
dels registres dels mossos, potser els de les certificacions mediambientals...)  Podeu posar una foto d’exemple? O el 
link on el tenen? 

  

‐ De la roca al la Copa 

Dissabte 23 d'Abril  

  

Tindria sentit posar també a la vista el lloc de sortida? ... Tarda una mica a obrir‐se cada producte. 

  

  

‐  Xarxes Socials  

Quan linkes va al  mail. Està molt bé per crec que també us comunicaveu per wazap..segurament els pot ser més 
fàcil en alguns casos, més immediat.. o per missatges interns de les xarxes? 

  

  

  

De moment no se m’acut res més, a veure qui més té propostes! Entenc que no cal que pareu aquest si ja està a 
punt de sortir o ja ha sortit. Serien per a la propera, SI HO VEIEU CONVENIENT 

  

Estem en contacte, fins aviat 

  

  

  

  

Inma Ballbé 

  

www.decaba.com 

           



NOTES: en vermell, coses que proposem. 

En groc: preguntes o comentaris 

En negre, el què ja heu escrit vosaltres. Potser hem tocat alguna cosa o canviat l’ordre,  però 
no canvia res. 

PRESENTACIÓ: AMB PUNTS AMB L’ANY I LA DESCRIPCIÓ:+ CERCLE AMB ESTABLIMENTS 

Vine al Pallars, Viu el Jussà és un projecte que, a través de la promoció turística de la comarca, 
ha aconseguit generar crear una sinergia de cooperació entre les diferents empreses 
turístiques de la comarca, associant a un objectiu compartit: el donar conèixer els atractius del 
territori, les empreses d’allotjament, activitats a la natura i culturals, restaurants, cellers, 
productors agroalimentaris, .. 

Actualment hi participen 67 empreses privades que representen un total de 88 establiments  
(sabeu quin % sobre el total d’empreses de la comarca?) 

Aquest projecte , impulsat 100% pel sector privat compta  amb el suport de les administracions 
públiques; ajuntaments de la comarca, Consell Comarcal, Diputació de Lleida, IDAPA... També 
treballa conjuntament amb projectes comarcals com; Al teu Gust, aliments del Pallars, Projecte 
Geoparc Conca de Tremp Montsec, Collegats..., que el que busquen és fer una difusió del 
territori donant-li més projecció a nivell provincial, comunitari i estatal. 

El Pallars Jussà és una comarca molt rica i diversa pel que fa a recursos i atractius turístics però 
malauradament encara poc coneguda. Per donar-la a conèixer, es va considerar oportú facilitar 
la descoberta de tots aquests atractius a través d’oferir un programa estable de visites guiades, 
activitats, degustacions de productes i altres experiències que ajuden a conèixer aquesta 
diversitat d’actius i recursos turístics de la zona. 

El sistema de fer accessible aquesta oferta als visitants és a través de l’edició  d’una agenda 
d’activitats amb una guia dels establiments que participen en el projecte i un mapa. Enguany 
s’ofereixen 45 sortides guiades, gratuïtes per als clients allotjats en un establiment adherit al 
projecte. D’aquesta manera es fomenta la interpretació correcta del territori, la mobilitat 
sostenible i la importància de tenir respecte amb el medi i la professionalitat dels guies, 
monitors i gestors de les empreses associades al projecte. 

La promoció d’aquesta iniciativa es fa apostant d’una forma decidida per les noves tecnologies 
de la informació i comunicació a través de una plana web pròpia, xarxes socials (facebook, 
instagram i twitter), newsletter (interna entre els socis i externa) que es complementen les 
publicacions off-line que troben els clients a les oficines d’informació turística, als allotjaments 
i a tots els equipaments i empreses associades al projecte. 

Evolució del projecte 

• L’any 2013, l’Associació de Residències de Cases de Pagès del Pallars Jussà, amb la
finalitat de donar un valor afegit als allotjaments rurals de la comarca, va crear la
iniciativa Vine al Pallars, Viu el Jussà. Es comença oferint gratuïtament als allotjats
activitats de senderisme guiat per donar a conèixer el territori.

MEMORIA A PRESENTAR A LA CONVOCATORIA DE PREMIS DE TURISME 
RESPONSABLE



• 2014, l’Associació de Professionals de l’àmbit turístics del Pallars Jussà (APAT) es va 
sumar a la iniciativa. D’aquesta manera, amb la unió de les dues 
associacions,  s’aconsegueix consolidar el projecte, donant-li més rellevància i força 
davant les institucions públiques, que cada any donen més suport al projecte, i fer-ne 
difusió   

• 2015 L’associació segueix creixent, s’amplia l’oferta dins del calendari d’activitats, 
oferint sortides guiades de senderisme i un calendari d’experiències. L’organització i 
execució de la totalitat del projecte es tira endavant gràcies als esforços d’empresaris 
de dins de l’Associació que s’hi impliquen de manera voluntària. 

• 2016, Seguint en la línia d’anys anteriors i amb l’objectiu principal de combatre 
l’estacionalitat turística al Pallars Jussà, es crea l’agenda d’activitats 2016-17. Aquesta, 
inclou sortides guiades i activitats lúdiques, culturals, esports d’aventura, ecoturisme, 
entre d’altres. El projecte creix i per tal d’assolir els objectius marcats, es veu 
imprescindible la contractació de dues persones que portin la organització, gestió i 
execució del projecte. La contractació d’aquestes persones és possible gràcies al 
programa Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.  

 

ACTITUD EMPRENEDORA 

‘Vine al Pallars, viu el Jussà’ és un projecte que es tira endavant gràcies a la col·laboració de 
tots els associats. De manera innovadora, s’impulsa el turisme sostenible de la comarca del 
Pallars Jussà per tal de donar-ne a conèixer  la riquesa i diversitat que té.  

El projecte ofereix als visitants una àmplia oferta de guiatges al medi natural, així com 
activitats esportives, lúdiques, culturals i ofertes gastronòmiques.  

S’ofereixen les sortides guiades a cost zero a tots els clients que estiguin allotjats en qualsevol 
establiment adherit al projecte.  

La iniciativa es diferència d’altres projectes pel fet que és l’empresa privada qui s’organitza i 
executa, i que compta amb un elevat nombre d’establiments del sector turístic: allotjaments, 
restaurants, productors locals, espais culturals, guies de muntanya, empreses d’interpretació 
de l’entorn... entre d’altres.  

Tots ells treballen a la una en el desenvolupament turístic de la comarca donant valor als 
atractius mediambientals i culturals, respectant l’entorn,  les tradicions, i donant a conèixer la 
riquesa i diversitat de la flora i fauna i també el contingut científic que aquesta representa.  

L’oferta d’activitats, a més de posar en valor la diversitat paisatgística d’un comarca  
prepirinenca que també disposa de zones d’alta muntanya, incorpora també el llegat cultural, 
històric i gastronòmic que s’ha anat conformant, òbviament, per l’entorn natural en el què es 
dóna i l’aprofitament esportiu que permet el territori. 

És un treball conjunt que aconsegueix crear xarxa entre els diferents actors implicats i que 
facilita el consum sostenible, potenciant el coneixement dels productes locals tant lúdics com 
gastronòmics.  

El Pallars Jussà és una comarca a la qual li ha costat creure que el patrimoni que té, tant 
natural com cultural, pot esdevenir un recurs turístic de primer ordre. També ha costat creure 
en el potencial de desenvolupament econòmic que la riquesa que ens envolta pot aportar-nos.  



Ja fa temps, però, que s’intenta revertir aquesta situació a partir de les diferents iniciatives i 
polítiques públiques que s’han anat desenvolupant. Aquestes han permès reforçar el teixit 
empresarial turístic i les perspectives de futur del sector. També han servit per ser més 
conscients i millor coneixedors del contingut i valor que té el nostre entorn, així com de les 
necessitats de protecció i cura que requereix. Però fins ara les accions han estat 
majoritàriament individuals o amb poques entitats participants.  

El projecte ‘Vine al Pallars, viu el Jussà’ és un pas més en aquest procés, però és un pas 
significativament notori perquè per primera vegada és una part molt significativa del sector 
privat la que  planteja i encapçala una proposta de treball conjunt.  

Ara treballem de manera coordinada a partir d’una iniciativa d’un conjunt de privats. Aquest 
fet és el què multiplica l’efectivitat dels esforços perquè els agents implicats realment 
intervenim de manera conjunta i coordinada per aconseguir els objectius establerts.  

TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE  

La preservació i respecte pel territori, i mantenir les arrels és la filosofia que segueix el projecte 
Vine al Pallars, viu el Jussà. Es busca una connexió entre el visitant i l’entorn, fent que es 
submergeixi dins la cultura i les tradicions de la comarca, de manera respectuosa.  I per a que 
això sigui possible els valors més importants que es tenen en compte a l’hora de realitzar les 
activitats són:  

• Saber identificar i reconèixer el nostre territori a partir dels seus trets característics, 
com son la vegetació, la climatologia, la tradició cultural... 

• Donar un valor afegit al producte típic pallarès, donant èmfasi al menú km0 
• Potenciar el senderisme guiat responsable amb el medi natural per donar a conèixer el 

territori.   
• Generar un major desenvolupament econòmic de la comarca a partir d’un projecte de 

turisme sostenible impulsat per entitats privades  
• Per tal de poder Oferir un millor servei al visitant i evitar la massificació en temporada 

alta, buscant la manera de desestacionalitzar el turisme.  
 

Al Pallars hi ha dos projectes que impulsen el turisme èticament responsable, i  Vine al Pallars, 
viu el Jussà hi està implicat. Aquests són: Projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec i la 
destinació turística Starlight declarada per la UNESCO.   

Per una banda el Geoparc és un territori rural que implementa un model de desenvolupament 
reconegut per la UNESCO basat en la gestió d’un patrimoni geològic, paleontològic i miner 
excepcional. 

D’altra banda, les Reserves Starlight són espais naturals protegits on s’estableix un compromís 
per a la defensa de la qualitat del cel nocturn i l’accés a la llum de les estrelles.  
Dins del territori del Pallars Jussà hi ha 6 localitzacions: Castell de Mur, Gavet de la Conca, 
Isona i Conca Dellà, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga i Tremp.  

Hi ha altres projectes que impulsen el turisme sostenible a partir de la mobilitat. És el 
cas de la promoció de la línia de tren de Lleida a la Pobla de Segur (El Tren dels Llacs) i 
la seva connexió amb les xarxes de senders a peu, en bicicleta, els camins dels 
embassaments, la navegació fluvial, etc. com a mitjans de descobrir aquest territori 
reduint al màxim la petjada ecològica i les emissions de CO2. 
  
 



 
 
LA MILLOR EXPERIÈNCIA TURISTICA  

El que es busca amb la iniciativa Vine al Pallars, Viu el Jussà és oferir al client la possibilitat 
d’escollir el Pallars Jussà com a destinació turística per la seva àmplia gamma d’experiències al 
seu abast durant tot l’any,  que permeten poder descobrir la comarca de punta a punta.  

Les accions que es realitzen són:  

• SORTIDES GUIADES GRATUÏTES  

S’ofereixen 45 sortides guiades amb 20 itineraris diferents per conèixer i interpretar el 
paisatge, la cultura, la història i la riquesa de la comarca. S’indiquen tres nivells diferents de 
dificultat per tal de dirigir les activitats a diferents tipus de públic. Va dirigit tant al viatger 
allotjat en un establiment adherit com a la resta de públic general, que pot fer la inscripció de 
l’activitat a través de les Oficines de Turisme de la comarca a un preu de 10€.  

 

 

• ACTIVITATS 

S’ofereixen 59 activitats amb 39 propostes diferents per conèixer la comarca vivint-la d’una 
manera diferent: activitats esportives, lúdiques, culturals, recreatives i gastronòmiques. Els 
clients que estan allotjats es poden apuntar directament des de l’allotjament i en cas contrari 
es pot contactar directament amb l’empresa organitzadora de cada activitat.   
Per tal de comunicar quin és públic potencial de cada activitat s’han segmentat les activitats 
en diferents categories: 

1. CULTURA I TRADICIÓ / PATRIMONI HISTÒRIC 
2. TOTS JUNTS / FAMÍLIA I NENS 
3.    ENOTURISME I PRODUCTE LOCAL  
4.    ARTESANIA I TALLERS / ECOTURISME 
5.    AVENTURA 
6.    SENDERISME 
 

• GUIA 

S’elabora una guia anual que inclou: 

• l’agenda d’activitats amb la descripció i les dates de cada sortida i activitat 
• la referència de totes les empreses que participen en el projecte: restaurants, 

allotjaments, botigues de producte local i empreses de lleure.  
D’aquesta manera el visitant té a la seva mà tota la informació necessària per poder gaudir del 
Pallars Jussà aprofitant al màxim la seva estada. Per poder arribar a més públic la guia 2016 ha 
estat editada en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès.  

• CALENDARI I MAPA  

A dins de la guia, el client trobarà un fulletó adjunt amb un calendari i un mapa de la comarca. 
El calendari permet poder veure d’una manera molt fàcil i visual quins dies hi ha les activitats i 
de quin tipus d’activitat es tracta. El calendari s’estén des del mes de març fins al mes de 



febrer del 2017, amb activitats previstes cada cap de setmana. En el cas dels mesos d’estiu la 
programació arriba a ser pràcticament diària.   
Al mapa, hi trobarà indicats la situació de tots els establiments adherits al projecte. 
 

• TARGETA DEL PALLARS 

Per tal de fomentar i promoure el consum dins dels establiments adherits al projecte, s’ha 
creat la targeta del Pallars. Aquesta targeta va dirigida a totes aquelles persones, ja siguin 
visitants o consumidors locals, que utilitzin algun dels serveis de la guia, i consta de sis 
caselles que es segellaran en funció de l’activitat o producte que es consumeixi.  
 
Un cop estiguin omplertes les sis caselles, els consumidors podran dipositar la targeta en 
qualsevol establiment de l’Associació i automàticament entraran en un sorteig, on podran 
guanyar una nit en un allotjament, un lot de productes, un àpat en un restaurant o una 
activitat.  
 
D’aquesta manera els segells es distribueixen segons: 
 

• Allotjar-se a un Hostal/Hotel o Casa rural: 
S’obté un segell 

• Menjar a un restaurant: 
S’obté un segell 
S’obté un segon segell si es consumeix vi de la comarca 

• Comprar productes dels productors locals adherits: 
S’obté un segell per la compra mínima de 20€ 

• Realitzar activitats: 
S’obté un segell per cada activitat 
S’obtenen 2 segells per les activitats programades al calendari Vine al Pallars, 
Viu el Jussà  
S’obtenen 4 segells per les activitats tàndem (aquelles activitats on col·labora 
més d’una empresa) 

(NO SABEM SI TENIU EL NOMBRE DE PARAULES ACOTAT. Si fos el cas, potser 
no cal detallar tant la distribució de segells) 
 
 
El premi és obert i el guanyador del sorteig tindrà la oportunitat de triar d’entre els 
diferents premis: 

• Un lot de productes d’empreses adherides al projecte Vine al Pallars, Viu el Jussà 
• Una estada d’una nit per a dos persones a un allotjament del Pallars Jussà 
• Una activitat per a dos persones a escollir 
• Un àpat a un restaurant de la comarca adherit al projecte 

Són els establiments els què distribueixen aquest material als seus clients, esdevenint així 
la peça principal de difusió un cop el turista ja ha arribat al territori. 
 
 
CANALS DE COMUNICACIÓ 

• WEB  



És l’eina on es poden conèixer totes les activitats i sortides que cada setmana es troben 
planificades i a punt per a gaudir-les. També es troba informació de tots els establiments i 
negocis implicats en el projecte, sigui quina sigui l’acció que desenvolupen. 

• MAIL 

Canal de comunicació intern entre els socis  

• XARXES SOCIALS 

· FACEBOOK 

Eina per poder promocionar totes les sortides guiades i activitats. S’utilitza per poder analitzar 
el perfil de gent que segueix la informació, i així poder segmentar les ofertes segons els perfils. 
També s’utilitza per realitzar diferents sortejos i així augmentar la difusió de la marca. 

· INSTAGRAM 

A la xarxa social d’Instagram es vol fer difusió del territori, el que s’intenta és 
buscar  fotografies originals o que puguin cridar l’atenció per potenciar la imatge de la comarca 
del Pallars Jussà. També s’utilitzarà aquesta xarxa per realitzar sortejos enfocats a un altre 
públic.  

· TWITTER 

Eina que s’utilitza per poder comunicar als seguidors les notícies i diferents articles d’interès 
relacionats amb el projecte.  

 



REUNIÓ TELEFÒNICA 3 DE MAIG AMB VIU JUSSÀ 

Laura Segú – Tècnica de turisme de Vine al Pallars Viu el Jussà 

Motiu de la trucada: 

Com fer que les empreses i cases rurals demanin als seus clients que emplenin els 
formularis. 

Temes tractats: 

Ignasi Capellà li suggereix que faci un manual senzill pels propietaris dels 
allotjaments: 

• Què he de fer com a propietari de l’allotjament?

1. En el mail de confirmació de reserva, anunciar-los l'activitat que Viu
Jussà programa per aquella setmana de manera visual i senzilla (a poder
ser amb banner - imatge de l'activitat i enllaç al web de Viu Jussà)

2. Un cop arriben a la casa rural, donar-los el formulari i demanar que
l'emplenin abans que marxin. Explicar els beneficis (promocions,
passaport Viu Jussà, saber les activitats que es van organitzant, ...).

3. Mail posterior agraint-los l'estada a la casa rural, foto de l'activitat i link
a enquesta de satisfacció.

• Per què?

 Per millorar l’atractivitat del territori i de la pròpia casa rural a ulls dels
visitants

 Motivar que realitzin activitats dirigides perquè quedin satisfets, en
parlin als seus cercles d'amistats i en xarxes socials, facin de
prescriptors i repeteixin estades.

 Fer-ne difusió a les xarxes socials

També se li ha proposat fer un “gaming” en què es premiïn les cases rurals que 
aporten més formularis de clients. Per exemple, amb un anunci de la casa rural al 
Facebook. 

Enviem adjunt un mail “atractiu” d’exemple, que facilita que els destinataris tinguin 
major interès a llegir el contingut.  
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DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: Laura Rius <laura.rius@baixebre.cat>
Enviat: miércoles, 27 de abril de 2016 8:40
Per a: Info@deltadelebreturisme.com; 'DCB Turisme i Desenvolupament Local'
Tema: Ja tenim els nous seminaris de creació de producte turístic: Cicloturisme i Ecoturisme

Ja tenim tota la programació per als propers Seminaris de creació de 
producte turístic: Cicloturisme i Ecoturisme a les Terres de l'Ebre 
que hem preparat per aquest 2016, destinat a empreses turístiques i 
agroalimentàries.

Lloc: Centre EbreTerra de Deltebre (C. Sant Miquel, 1) 

Data límit d'inscripció: 5 de maig 

9 de maig   2 SESSIONS DE 
TREBALL EN GRUP  

14 de juny   SESSIONS 
INDIVIDUALITZADES 
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DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: DCB Turisme i Desenvolupament Local <capella.ballbe@decaba.com>
Enviat: lunes, 23 de mayo de 2016 8:30
Per a: 'Viu Jussà'; viu jussa (viujussa@gmail.com)
A/c: Ignasi DCB (dcb.ignasi@gmail.com)
Tema: RE: Newsletter

Hola Laura i Andrea. 
 
Volíem comentar que molt millor el nou disseny de la newsletter!   Molt més clar i vistós, i més dirigit a "l'acció" 
 
Una cosa a comentar: potser s’hauria d’insistir/remarcar l'activitat aquesta de les redortes. Una activitat única, que 
només es pot fer un cop l'any, divertida però també educativa, i que permet entrar totalment en una de les 
tradicions més espectaculars i autèntiques del Pallars i els Pirineus, els Raiers.  
 
Potser seria bo  que a la gent que faci l'activitat se'ls enviés una 2a comunicació personalitzada a posteriori, dient 
alguna cosa  així com "Gràcies al teu suport estem construint / hem construït aquest rai (amb alguna foto del procés 
de construcció, amb els clients implicats) amb el que confiem poder arribar ben avall del riu Noguera. Per això, et 
convidem a tornar a venir al Pallars Jussà i gaudir de la Diada dels Raiers els dies .... en condicions molt especials" i 
oferir‐los algun descompte en allotjaments de la zona, o alguna 2a activitat gratuïta vinculada la Diada .   Us 
semblaria adient? 
 
En relació a la reunió amb associats que vau parlar,  estem pendent d'ajustar calendaris, però serà aviat 
que  tornarem al Pallars. Us avisem al més aviat 
 
Bona feina i fins aviat! 
 
 
 
 
www.decaba.com 
           

 
 

       
 

De: Viu Jussà [mailto:info@viujussa.cat]  
Enviat: miércoles, 18 de mayo de 2016 11:49 
Per a: capella.ballbe@decaba.com 
Tema: Newsletter 
 

 

 



ENTREVISTA TELEFÒNICA 15 JUNY AMB VIU JUSSÀ 

Amb Laura al matí, amb Eli a la tarda. 

Per DCB: Inma Ballbé 

Comentaris respecte a algunes de les propostes que s’havien fet i a la situació 
actual. 

No surten les activitats, només la de les petjades de l’ós.  Es mirarà si és per massa 
estona, veure altres maneres de publicitar. 

• Revisem la comunicació a les xarxes socials.  Millorar el links (etiquetes) amb,
Pallars Jussà Turisme, Ara Lleida, i Catalunya.com ja que poden ampliar molt
l’abast de qualsevol post que publiquem.  S’adjunta algunes recomanacions.

Recordar que de cares a l’estiu, fer post de tant en tant en castellà, francès,
anglès...

• Comentem els resultats del concurs.  Hi ha hagut un augment molt
impressionant de “fans” la pàgina de Facebook.  Recomanem preparar una
informació molt visual i atractiva per fer arribar als socis (potser primer a la
reunió que es faci)  de:

o Qui ha estat el guanyador i què ha dit

o Quanta gent ha interactuat a partir del post

o Quants s’han inscrit al concurs

o Des de quin tipus d’ordinador s’han connectat

o Quins dies, quines hores hi ha hagut més interacció (Numero de
M'agrada, comentaris i compartits d'una publicació).

o Altra tipus d’informació que serveixi per altres accions

• Des de DCB continuem insistint en què no hi ha una visualització del programa
per part de les pròpies empreses que hi formen part de Viu Jussà. Suggerim fer
un seguiment  de les webs de les empreses associades. Hem repassat
algunes i s’hauria de separar:

o Els que tenen el logo però no va enlloc

o Els que tenen el logo i sí hi linka a la web de Viu Jussà

o Els que tenen algun altre tipus d’informació (per exemple Terradets,
porta a una “carta”)



o Si hi ha algú que periòdicament va “incrustant” les propostes del mes,
per exemple la newsletter.

Els principals “clients” de Viu Jussà actualment són les pròpies empreses que ho 
han de “vendre”.. Després de la revisió anterior, fer també un document “molt 
visual” tipus fins i tot infografia, de la situació actual i de quines podrien ser les 
millors propostes. 

Per exemple, hem vist que diverses/moltes empreses tenen el banner de la 
iniciativa Benvingut a Pagès... el sistema per fer-ho deu ser el mateix que el de 
Viu Jussà 

• Tenir la relació dels socis que obren la newsletter interna i quanta estona hi
estan.   Mostrar els resultats genèrics (sense noms!)

Aquestes informacions també preparar-les en format atractiu i anar enviant als
associats o per parlar-ne a les reunions.

• Fer el mateix resum de les newsletters a clients externs. Veure quants clicks
hi ha hagut a les activitats.

• Fer també aquests resums visuals d’altres accions que s’hagin fet: mitjans
de comunicació on ha sortit Viu Jussà, contactes amb agències de viatges, etc.

• Incidir en que per als clients estrangers, aquestes activitats poden ser també un
molt bon reclam!! Sobretot si estan diversos dies a la zona. Enguany hi ha els
llibrets en idiomes!

• De l’entrevista amb l’Eli:

o Prefereix que no es faci un seguiment tan exhaustiu a les empreses, han
d’estar en el projecte per voluntat pròpia, a algunes no els agrada que se’ls
apreti tant.

o Proposta de reunió amb socis, els dilluns 20 o 27, a les 7 de la tarda.
Parlarà amb Josep i dirà alguna cosa

• Posteriorment a les trucades:

o hem entrat a la plana de VisitPirineus... Del Pallars Jussà
surt http://www.visitpirineus.com/ca/que-fer/gastronomia/pallars-jussa-
terra-de-vins  Seria bo parlar amb ells (a través del Consell Comarcal) per
mirar d’integrar també les activitats de Viu Jussà.

o Des de DCB anirem pensant altres formes de comunicar les experiències que
permetin ser més noticiables a nivell de mitjans de comunicació, xarxes
socials, etc.. Veure-ho també per part de les tècniques i les possibilitats que
oferiria el Consell Comarcal.

o Andrea/Laura, veure com es podria fer més difusió del nou format de llibrets
que ha preparat Andrea   ... És possible canviar el nom del link o ve per
defecte? Per tal que fos més: viujussa_families i nens_2016.

http://www.visitpirineus.com/ca/que-fer/gastronomia/pallars-jussa-terra-de-vins
http://www.visitpirineus.com/ca/que-fer/gastronomia/pallars-jussa-terra-de-vins
https://gallery.mailchimp.com/c2757003a13a25cf19606d5d7/files/Familia_i_nens.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c2757003a13a25cf19606d5d7/files/Familia_i_nens.pdf


Informació d’interès de les xarxes socials de l’Agència Catalana de Turisme 

Les empreses que vulguin estar presents a les xarxes socials de l’ACT (Agència 
Catalana de Turisme) ho poden realitzar de dues maneres:  

1. Emplenant la fitxa “Esdeveniments per compartir a Catalunya
experience 2015” amb les dades relacionades amb l’esdeveniment
que es vol
proposar https://docs.google.com/forms/d/1eB6lD6iBhigxHTc_Vpfazrk3Q0NWuq
ErlTW_SX8DBZY/edit

2. A les publicacions de les xarxes socials pròpies posar
@catexperience en el cas de Twitter,
o bé, #catexperience en el cas de Facebook.

Els community managers de l’ATC que gestionen les diferents xarxes socials, i en 
diferents idiomes, ho compartiran a les seves xarxes socials si ho consideren 
oportú. 

En aquest exemple veureu les referències precisament a Ara Lleida, Ferrocarrils de 
la Generalitat,  el Tren dels Llacs, ... que també hauríeu de posar, així com el del 
Consell Comarcal del Pallars.  
En cada cas, també els de la zona. Per exemple, si és de la zona del Montsec, 
vincular els del Consorci, de l’Associació... si és de Vall Fosca, si es pot vincular a 
Geoparc, ... 

Informació d’interès de les xarxes socials de l’Agència Catalana de Turisme. 

https://docs.google.com/forms/d/1eB6lD6iBhigxHTc_Vpfazrk3Q0NWuqErlTW_SX8DBZY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1eB6lD6iBhigxHTc_Vpfazrk3Q0NWuqErlTW_SX8DBZY/edit


Informació d’interès de les xarxes socials de l’Agència Catalana de Turisme. 



 

 

 

ENTREVISTA TELEFÒNICA 8 JULIOL AMB VIU JUSSÀ 

Amb Laura  

Per DCB: Inma Ballbé, Ignasi Capellà 

 

Notícies de premsa: 

Envien per mail les notícies enviades fins ara i les revisem. 

DCB preparem  comentaris a fer per mirar de millorar la difusió. Ens diuen que fins 
ara no s’ha publicat cap de les enviades 

• Format:  tot i que sigui planer, hauria de tenir una mica més de disseny. 
Fer plantilla per al mail. 

• Segons ens han recomanat periodistes, posar el text directament en el mail, 
al menys una part, amb una imatge “amb ganxo” incrustada al mail. I de 
nou amb un adjunt que sigui fàcil de fer “còpia i pega” 

• CONTINGUT 

TITULAR. Ha de ser la notícia. QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Exemple: Passaport turístic per als visitants del Pallars Jussà. 

COS.  Començar explicant què és el passaport, perquè té interès per la 
gent, quins beneficis, quines sorpreses hi ha al darrera? 

Només al final, posar qui ho està organitzant. És a dir pensem que  NO 
s’hauria de posar al titular tota la història de qui hi ha al darrera de Viu 
Jussà, ja que en aquest cas sembla que vulguem fer un “publireportatge” 
sense pagar. 

Seria bo fer contacte telefònic amb periodistes més propers (TV, diaris com La 
Borrufa) per veure quin tipus de notícia penjarien i animar-los a fer difusió. 

Llista de mitjans: 

La llista que s’adjunta és totalment insuficient, no “segmenta”, faltaria una recerca 
més a fons per seleccionar altres mitjans (però no a partir d’un llibre amb 
referències...).   

Incloure diaris digitals, tipus COMUNICATUR, blogs tipus SORTIM, ... Hauríeu de 
tenir una proposta de a qui enviar-ho. 

 

 

 



 

 

 

XARXES SOCIALS 

RECORDEM ELS COMPTES i hashtags amb qui s’haurien de interactuar. És 
molt important!! 

Comptes:   
 
@ConsellJussa   @aralleida    @catexperience   @CatalunyaFR  
@aralleida_es   @TurismeJussa 
 

Hashtags:  

#catexperience    #catalunyaexperience   #aralleida   

Per publicacions en francès:  #MaCatalogne     

(Nota, ho mirem en data 12 juliol, veiem que ja s’aplica.. però pensar en NO 
ABUSAR!) Seleccionar a qui pot interessar més cada cosa. 

Recordar a posar posts en altres idiomes 

Recordar interactuar amb altres agents de referència com Descobrir, Petit 
Explorador, Surt de casa, Time Out,..... I donar preferència a aquelles activitats 
úniques i més autèntiques!  

VIDEOS.  

No abandonar la publicació de vídeos i impulsar el canal You Tube 

 

ALTRES TEMES /SUGGERIMENTS 

- Utilitzar més el format de llibrets  : penjar-los a la web, enviar a les 
empreses perquè ho puguin imprimir fins i tot... 

- Fer distribució de cartells pels comerços dels pobles... igual que fan per 
exemple l’associació de dones de Tremp, .. veure com es fa la distribució, en 
alguns municipis es pot contractar directament a l’ajuntament. 

 

https://twitter.com/ConsellJussa
https://twitter.com/aralleida
https://twitter.com/CatalunyaFR
https://twitter.com/TurismeJussa
https://twitter.com/hashtag/MaCatalogne?src=hash
https://gallery.mailchimp.com/c2757003a13a25cf19606d5d7/files/Familia_i_nens.pdf


 

 

 

ENTREVISTA TELEFÒNICA 28 JUNY AMB VIU JUSSÀ 

Amb Laura i Andrea 

Per DCB: Inma Ballbé 

 

Proposta per reunió amb socis: Dimarts 20 de juny a les 18h. 

Del parlat/escrit de la trucada del dia 15 de juny: 

o Des de DCB anirem pensant altres formes de comunicar les experiències que 
permetin ser més noticiables a nivell de mitjans de comunicació, xarxes 
socials, etc.. Veure-ho també per part de les tècniques i les possibilitats que 
oferiria el Consell Comarcal. 

Comenten que tenen una periodista que està enviant notes de premsa. No 
saben a quins mitjans ho està enviant. Quedem que: 

• Ens faran arribar les notes de premsa per si podem aportar alguna 
cosa 

• Laura preguntarà a quins mitjans s’està enviant. D’una banda ho 
necessitarà per donar comptes a la junta però també  DCB o en 
Ramon Iglesias podrien veure es podria afegir algun altre mitjà. 

No hem rebut res.  Necessiteu alguna col·laboració? 

Ignasi comenta:   Pel que fa a les notes de premsa, cal pensar ben bé aquelles que 
siguin noticiables, entendre la filosofia dels diferents mitjans a qui s'envia i no 
"cremar" els contactes amb coses no-interessants (esdeveniments concrets com Falles, 
Raiers...jo crec que és el que pot interessar més a mitjans generals, però temes de 
turisme d'aventura poden funcionar per altres mitjans, o propostes per nens per webs 
tipus Petit Explorador, .... ) És a dir, dirigir els continguts a qui els pugui interessar 
més.  

 També hi ha el tema que vam parlar, de buscar algun "amfitrio" de la iniciativa Viu 
Jussà (Carles Puyol? Germans Serrasolses?) per aconseguir atenció mediàtica a través 
seu.  

  

 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/els-germans-serrasolses-uns-experts-del-caiac-extrem/video/5117831/


 

o Revisem la comunicació a les xarxes socials.  Millorar el links (etiquetes) 
amb, Pallars Jussà Turisme, Ara Lleida, i Catalunya.com ja que poden 
ampliar molt l’abast de qualsevol post que publiquem.  S’adjunta algunes 
recomanacions. 

Recordar que de cares a l’estiu, fer post de tant en tant en castellà, francès, 
anglès... 

No veiem que funciona. No es posen els hashtags adequats, recordem quins 
són: 

Comptes:   
 
@ConsellJussa   @aralleida    @catexperience   @CatalunyaFR  
@aralleida_es   @TurismeJussa 
 

Hashtags:  

#catexperience    #catalunyaexperience   #aralleida   

Per publicacions en francès:  #MaCatalogne     

No hi ha posts en altres idiomes 

Andrea comenta que ho feia a l’Instagram però al compartir en FB i twitter 
ho ha de fer a ma, no havia vist que no es copiaven. Ho tindrà en compte a 
partir d’ara. 

Ahir Catalunya Experience els va compartir una foto de Instagram. 

 

Ignasi comenta:   Pel que fa comunicació en Xarxes, el tema 
d'etiquetar òrgans superiors és crucial, però també fer-ho amb altres agents de 
referència com Descobrir, Petit Explorador, Surt de casa, Time Out,..... I donar 
preferència a aquelles activitats úniques i més autèntiques!  

També intentar buscar testimonis de la gent i produir com a mínim 1 video mensual 
d'alguna activitat (els vídeos són els tipus de continguts que millor funcionen a les 
xarxes).  

 

No parlat en la trucada però recordar també del què vam parlar el dia 15:  

o Andrea/Laura, veure com es podria fer més difusió del nou format de llibrets 
que ha preparat Andrea   ... És possible canviar el nom del link (ara és 
gallery mailchimp ....)  o ve per defecte? Per tal que fos més tipus: 
viujussa_families i nens_2016. 

 

https://twitter.com/ConsellJussa
https://twitter.com/aralleida
https://twitter.com/CatalunyaFR
https://twitter.com/TurismeJussa
https://twitter.com/hashtag/MaCatalogne?src=hash
https://gallery.mailchimp.com/c2757003a13a25cf19606d5d7/files/Familia_i_nens.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c2757003a13a25cf19606d5d7/files/Familia_i_nens.pdf
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DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: Viu Jussà <info@viujussa.cat>
Enviat: lunes, 25 de julio de 2016 8:47
Per a: 'DCB Turisme i Desenvolupament Local'
Tema: RE: News Juliol II

Bon dia, disculpa per no dir‐te res abans , però he estat de vacances.  
 
Entenc que el mailchimp s’utilitza com a recordatori per a que els establiments tinguin “fresques” les sortides que es 
fan i ells no hagin d’estar buscar a les guies, però tenen les guies en els 4 idiomes, entenc que això dels idiomes ho 
tenen clar… espero… 
 
 
Laura 
 

De: Inma Ballbé [mailto:capella.ballbe@gmail.com] En nombre de DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2016 11:34 
Para: 'Viu Jussà' 
Asunto: RE: News Juliol II 
 
Hola Laura, se’ls recorda que tenen els textos també en castellà i altres idiomes? 
Ara a l’estiu, deuen tenir gent de fora 
 
 
 
Inma Ballbé 
 
www.decaba.com 
           

 
 

       
 

De: Viu Jussà [mailto:info=viujussa.cat@mail75.atl11.rsgsv.net] En nom de Viu Jussà 
Enviat: lunes, 18 de julio de 2016 11:32 
Per a: capella.ballbe@decaba.com 
Tema: News Juliol II 
 

 

Feu clic aquí amb el botó dret per baixar imatges. Per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa, l'Outlook ha impedit la baixada automàtica d'aquesta imatge des d'Internet.

 
 

 

 

PROPERES SORTIDES I ACTIVITATS 

(del 18 al 31 de Juliol) 
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Feu clic aquí amb el botó dret per baixar imatges. Per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa, l'Outlook ha impedit la baixada automàtica d'aquesta imatge des d'Internet.

 

Vi paisatgísitc 

Dissabte 23 de Juliol  

 
Vine a descobrir el Mas Garcia 

Muret, un indret amb una història i 

una personalitat úniques. Situat en 

un entorn natural privilegiat únic, 

podràs gaudir del paisatge mentre 

t’endinses en la gastronomia i la 

cultura de la zona. 

 

Preu: 12,00€ 
 

 

Més detalls  
 

 
Feu clic aquí amb el botó dret per baixar imatges. Per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa, l'Outlook ha impedit la baixada automàtica d'aquesta imatge des d'Internet.

 

Descens de 
barrancs  Divendres 29 de 

Juliol  

 
El descens de barrancs és una 

activitat esportiva que consisteix a 

progressar per la llera d’un riu 

excavat a la roca mitjançant 

diferents tècniques: progressió, 

salts, tobogans, ràpels, 

passamans… que faran que el 

descens sigui inoblidable. 

 

Preu: 40,00€ 

 

Feu clic aquí amb el botó dret per baixar imatges. Per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa, l'Outlook ha impedit la baixada automàtica d'aquesta imatge des d'Internet.

 

Sensacions de natura 

Dissabte 23 de Juliol  

 
Ens cal explorar els cinc sentits, per 

endinsar-nos i despertar noves 

sensacions. Aquesta comarca ens 

permet una gran varietat d’olors i 

paisatges segons el lloc i la 

temporada, des de la flora més 

mediterrània a la d’alta muntanya. 

 

Preu: 10€ o gratuït pels allotjats 

 

Més detalls  

 
Feu clic aquí amb el botó dret per baixar imatges. Per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa, l'Outlook ha impedit la baixada automàtica d'aquesta imatge des d'Internet.

 

Tast enomusical   
Dissabte 30 de Juliol  

 
Envoltats per l’atmosfera de 

tranquil·litat que es respira a les 

vinyes del Celler Vilacorona i amb la 

col·laboració del musicòleg Ramon 

Costa i l’enòleg Enric Vila, gaudirem 

de la musica acompanyada d’una 

bona copa de vi. 

 

 

Preu: 15€ 

 

Més detalls  
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Més detalls  
 

 

 

 
 

 

Sorteig Targeta del Pallars 
 

Us recordem que aneu segellant totes les butlletes que us vagin 
arribant així com també recollir-les en cas que sigueu l'establiment que 

posa l'últim segell.  

 

 

Més informació sobre la Tarjeta del Pallars  

 
 

 

MÉS HASHTAGS! 

 
Com ja aneu veient a les xarxes socials estem utilitzant els hashtags: 

#vinealpallars #viujussa 

us animem que els feu servir a les vostres publicacions també per tal de fer-ne 

la màxima difusió possible. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Feu clic aquí amb el botó dret per baixar imatges. Per ajudar-vos a protegir la vostra privadesa, l'Outlook ha impedit la baixada automàtica d'aquesta imatge des d'Internet.

 

 

Copyright © 2016 Vine al Pallars, Viu el Jussà, All rights reserved. 

   
  

 
 
 



DATA TEMA SUBTEMES ESTAT RESULTATS
08-mar Segmentació de productes en 6 tipologies diferents ?

Creació de paquets amb Pirineu Emoció pel Mercat d'Escapades FET, nombre paquets?
Productes pel TurisTren FET, nombre paquets?
Contacte amb Agències de Viatge catalanes Quantes s'han contactat? Resultats?
Creació passaport Viu Jussà + concursos trimestrals FET, quants concursos s'han fet? Valoració ?
Comunicació interna - associats 

Newsletter mensual FET Index d'obertura dels mails?
Newsletter setmanal perquè les empreses ho puguin incrustar a la web FET Index d'obertura dels mails?
Recopilació d'imatges de les activitats per enviar a les empreses FET ?
Imatges i videos - fixar paràmetres de les imatges que s'envien a l'equip tècnic FET ?

Comunicació externa - clients finals i agències de viatges
Incorporar a la web apartat newsletter + què diuen de nosaltres NO FET
Apartat multimedia NO FET, S'UTILITZA INSTAGRAM
Comunicacions setmanals pel web i XXSS FET Quantes s'han fet? Interacció amb usuaris?
Pla Editorial amb temes per les publicacions FET, semblava que calia millorar
Campanyes de fidelització NO FET

Comunicació externa - a nivell de les empreses
Aprofitar tots els punts de contacte amb els clients. Exemples de mails traduits als 
idiomes, per les empreses FET?
Promoure que les empreses insereixin banners setmanals als webs FET ?
Manual de benvinguda pel personal de recepció, per informar als clients de les 
activitats Viu Jussà FET ?

Complementar l'arxiu fotogràfic amb gent fent activitats i temporades diverses Demanar pressupost per tenir bones imatges de les empreses associades FET?
Concursos - que el guanyador pugui convidar a algu més i fer-li d'amfitrio No sabem si es va aprovar
Nous productes Noves activitats a l'entorn de festes destacades FET ?

Visites presencials de l'equip tècnic a les empreses associades. Si no és possible, 
entrevistes individualitzades a la seu de Viu Jussà

Problemes costos desplaçaments i crec que no es va 
aprovar per la Junta

Allotjaments: animar-los a participar ells mateixos en les activitats FET ? Resultats?
Passaport: possibilitat de registrar-se a la web? analitzat la viabilitat ?

Sistemes monitorització dels clients Public, perfil, index de repetició, satisfacció, … FET?
Personatge mediàtic ambaixador de Viu Jussà analitzat la viabilitat ?
Campanyes de comunicació TV i radio FET en part, reportatge Descobrir
Participació en esdeveniments: Mercat escapades, fires, ... Quins ?
Distribució del material editat: planning mensual FET ?

08-abr Contactes amb agències de viatges amb motiu de B Travel FET ?
21-abr Newsletter: diverses accions per millorar FET Practicament totes incorporades
3-maig Formularis a omplir pels clients Es proposa fer un manual pels propietaris dels allotjaments FET ?

23 - maig Newsletter: comentaris en motius de les activitats festives (Raiers, Falles, …)
15-juny Revisió de la comunicació a les XXSS Millorar # i estratègies vinculació amb altres agents FET Han millorat els resultats / interacció?

Posts en diversos idiomes: cast, francès, anglès FET ?
Newsletter amb els resultats del concurs. Preparar infografia amb resultats del 
concurs. FET ?
Fer un seguiment webs empreses associades per saber quants tenen logo, parles 
de les activitats Viu Jussà, … FET ?
Avaluació de obertura de les newsletters internes i externes FET ?
Millorar presència Viu Jussà a Visit Pirineus FET ?
Difusió dels llibrets d'activitats segmentats per tipologies de productes

28 - juny Difusió noticies Viu Jussà
Millora de la BBDD de mitjans on s'envien les noticies ?
Contacte telefònic amb els mitjans més propers ?
Segmentar els continguts en funció dels mitjans ?

8 - juliol Seguiment temes Videos de les activitats i testimonials ?
Distribuir cartells pels comerços amb les activitats previstes ?

Seguiment temes Viu Jussà amb DCB agost 2016



DATA TEMA SUBTEMES ESTAT RESULTATS
08-mar Segmentació de productes en 6 tipologies diferents ? Es van fer uns llibrets digitals. Es van distribuir Laura o Andrea passaran

Creació de paquets amb Pirineu Emoció pel Mercat d'Escapades FET, nombre paquets? 6 paquets de 6 temàtiques. Laura o Andrea passaran
Productes pel TurisTren FET, nombre paquets? No. No s'han posat en contacte
Contacte amb Agències de Viatge catalanes Quantes s'han contactat? Resultats? Contactades agències del llistat que vam passar + 4 del Pall Llista de DCB, + 4 del Pallars
Creació passaport Viu Jussà + concursos trimestrals FET, quants concursos s'han fet? Valoració ? Xarxes socials: FB 3 sortegos; 1 pendent.  Instagram: pende Laura farà resum - visible
Comunicació interna - associats 

Newsletter mensual FET Index d'obertura dels mails? Entre un 40 i un 45%. S'han enviat 4
Fitxes setmanals perquè les empreses ho puguin incrustar a la web, enviades per m FET Quantes s'han enviat? I si teniu algun retorn? Veure si Andrea ho sap
Recopilació d'imatges de les activitats per enviar a les empreses NO S'HA FET
Imatges i videos - fixar paràmetres de les imatges que s'envien a l'equip tècnic FET a principi d'estiu. Costa molt que envien, no es fa gaire cas de les recomanacions

Comunicació externa - clients finals i agències de viatges

Incorporar a la web apartat newsletter + què diuen de nosaltres FET
Per apuntar-se a la newsletter - actualment 148. Faltaria 
"arxiu" newsletters. Es fa només en català

Apartat multimedia NO FET, S'UTILITZA INSTAGRAM S'ha intentat incorporar videos a la web. Veure amb Andrea

Comunicacions setmanals pel web i XXSS FET Quantes s'han fet? Interacció amb usuaris? S'estan fent moltes. Veure resultats 
Veure amb Andrea nombre aprox. 
de posts i la repercussió

Pla Editorial amb temes per les publicacions FET, semblava que calia millorar S'han fet 3. no s'han tingut en compte les millores

Campanyes de fidelització adreçades a clients que ja han vingut Passaport

No acaba de funcionar. No arriben a Viu Jussà... Surten de 
l'establiment?? Pel sorteig del setembre, aprox 15 .... 
D'uns 4.200 distribuïts

Comunicació externa - a nivell de les empreses
Aprofitar tots els punts de contacte amb els clients. Exemples de mails traduits als 
idiomes, per les empreses NO FET  No s'ha aprovat per la Junta
Promoure que les empreses insereixin banners setmanals als webs FET Fet el banner i passat mail. No s'ha aprovat per la Junta fer el seguiment
Manual de benvinguda pel personal de recepció, per informar als clients de les 
activitats Viu Jussà NO FET No s'ha aprovat per la Junta

Complementar l'arxiu fotogràfic amb gent fent activitats i temporades diverses Demanar pressupost per tenir bones imatges de les empreses associades NO FET Parlat amb cessió de fotografies per part de Jordi Peró
Concursos - que el guanyador pugui convidar a algu més i fer-li d'amfitrio No sabem si es va aprovar Està sortint bé, ja que han portat fills o han fet una nit més.
Nous productes Noves activitats a l'entorn de festes destacades FET ? Preparar-ho per al 2017

Visites presencials de l'equip tècnic a les empreses associades. Si no és possible, 
entrevistes individualitzades a la seu de Viu Jussà NO FET No s'ha aprovat per la Junta
Allotjaments: animar-los a participar ells mateixos en les activitats S'ha fet 1 casa-museu va convidar. Resultat bé No fan les visites per manca de temps
Passaport: possibilitat de registrar-se a la web? analitzat la viabilitat ? Pendent 2017

Sistemes monitorització dels clients Public, perfil, index de repetició, satisfacció, … No es passen dades Les empreses d'activitats no passen dades
Personatge mediàtic ambaixador de Viu Jussà analitzat la viabilitat ? Veure viabilitat per 2017
Campanyes de comunicació TV i radio FET en part, reportatge Descobrir Susanna va contactar amb TV3, TV Pirineus, no se sap resultats
Participació en esdeveniments: Mercat escapades, fires, ... Quins ? Només en Mercat d'Escapades Enviar resultat del Mercat d'Escapades

Distribució del material editat: planning mensual FET Recordatori pel grup wazap.
S'han repartit unes 6.000 - ara s'han fet 5.000 més. 
Pendent de saber si es distribueixen des dels establiments

08-abr Contactes amb agències de viatges amb motiu de B Travel FET No van respondre les agències. No van anar-hi
21-abr Newsletter: diverses accions per millorar FET Practicament totes incorporades
3-maig Formularis a omplir pels clients Es proposa fer un manual pels propietaris dels allotjaments FET - preparat el qüestionari. No es porten, segurament no es distribueixen Mirar la manera de contestar un qüestionari online

23 - maig Newsletter: comentaris en motius de les activitats festives (Raiers, Falles, …) FET
15-juny Revisió de la comunicació a les XXSS Millorar # i estratègies vinculació amb altres agents FET Han millorat els resultats / interacció? Veure si Andrea ho ha notat

Posts en diversos idiomes: cast, francès, anglès NO FET No s'ha aprovat per la Junta
Newsletter amb els resultats del concurs. Preparar infografia amb resultats del 
concurs. FET ? Veure Andrea
Fer un seguiment webs empreses associades per saber quants tenen logo, parles 
de les activitats Viu Jussà, … FET 

Veure Andrea - tipus ppt per a la 
reunió

Avaluació de obertura de les newsletters internes i externes FET ? Veure Andrea
Millorar presència Viu Jussà a Visit Pirineus NO FET Veure si s'ha fet o preveure per la tardor
Difusió dels llibrets d'activitats segmentats per tipologies de productes FET Es van distribuir online. No s'ha repetit

28 - juny Difusió noticies Viu Jussà
Millora de la BBDD de mitjans on s'envien les noticies NO FET. Cal millorar
Contacte telefònic amb els mitjans més propers FET Per Susanna Veure tenir resultats
Segmentar els continguts en funció dels mitjans NO FET No s'han fet més articles

8 - juliol Seguiment temes Videos de les activitats i testimonials FET en part. Stand by
Distribuir cartells pels comerços amb les activitats previstes NO FET Manca de pressupost per imprimir. Veure per 2017

Seguiment temes Viu Jussà amb DCB setembre 2016



SEGUIMENT VIU JUSSÀ
setembre 2016

COMUNICACIÓ INTERNA

Millores notables en:

• Newsletters mensuals

• Tramesa setmanal fitxes per què les empreses ho incrustin a les webs 
pròpies

Avaluació de resultats:

• % d’obertura de les comunicacions
• Identificar quines són les dificultats
• Recollir propostes de com millorar

Avançar en:

• Recollir fotografies i testimonis dels participants



COMUNICACIÓ EXTERNA: Clients finals i agències de viatges

Propostes de DCB (pendent d’aprovar/realitzar):

• Incorporar apartat multimedia a la web (ara està a Instagram).
• Incloure canal youtube a les xarxes socials
• Redacció de notícies per mitjans comunicació: ampliar i segmentar la llista 

de mitjans, definir estructura de les notícies per fer-les més suggeridores, fer 
seguiment via telèfon amb alguns mitjans

Avaluació de resultats:

• Nombre de posts que s’han penjat
• Interacció amb els usuaris de les xarxes socials (Quants «me gusta, 

Compartir», Comentaris)
• Recollir propostes de com millorar

• Tramesa newsletters i comunicacions per xarxes socials.
• Notícies, pla editorial

COMUNICACIÓ EXTERNA: A fer des de les empreses associades

Aprofitar tots els punts de contacte amb els clients. 
Proporcionar als associats exemples de mails ja 
traduïts en diversos idiomes. 

Pendent d’avaluar i 
portar a terme

Promoure que les empreses insereixin banners
setmanals als webs

Fet. 
S’ha enviat 
regularment els 
banners en 
diferents versions

Manual de benvinguda pel personal de recepció, 
per informar als clients de les activitats Viu Jussà. 

Es recomanava
fer-lo a partir dels 
comentaris de les 
pròpies empreses



ALTRES ACCIONS / PROPOSTES

Complementar l'arxiu fotogràfic amb gent fent
activitats i temporades diverses

Demanar pressupost i 
buscar finançament

Disposar de bones fotografies de tots els 
allotjaments i empreses d’activitats amb el logo Viu 
Jussà

Demanar pressupost i 
buscar finançament

Noves activitats a partir de festes destacades S’està fent. Veure 
resultats

Visites amb les empreses i mirar que facin les 
activitats per que puguin recomanar millor

S’ha potenciat 
però és complicat 
en coincidir amb 
dies de més 
activitat

La targeta del Pallars Veure com està 
funcionant.
Avaular
possibilitats de 
major integració a 
la web

ALTRES ACCIONS / PROPOSTES

Fer informes de la tipologia de clients que fan les 
activitats.

Millorar la recollida de 
dades per part de les 
empreses d’activitats

Personatge mediàtic ambaixador de Viu Jussà Veure si és d’interès 
pel 2017

Participació en esdeveniments- Mercat d’Escapades Veure propostes
pel 2017

Distribució del material editat: planning mensual Veure com s’ha 
distribuit el 
material

Videos de les accions i amb testimonis Iniciat però aturat
per necessitat de 
millorar

Distribució de cartells setmanals/quinzenals per 
comerços locals

Veure viabilitat i 
interès



COL·LABORACIÓ
VIU JUSSÀ

setembre 2016

1. DCB ha col·laborat al llarg del 2016 amb la iniciativa VIU JUSSÀ 
en el marc dels Programes de Suport al desenvolupament local 
del SOC – línia Treball 7 comarques

2. La col·laboració s’ha centrat en donar suport a l’equip tècnic i a 
la Junta de l’associació en:

• Millorar la visibilitat de la iniciativa

• Millorar la comunicació:

• Interna – amb i entre els socis

• Externa -  a clients finals, intermediaris i líders d’opinió

• Externa – des de les empreses associades, als seus 
clients

• Altres propostes  i accions diverses 



3. Les actuacions realitzades s’han concretat en
• 2 reunions presencials
• 22 accions de seguiment online, per mail/telèfon

Preparació de material de suport:
• 5 febrer – Dossier amb fitxes de 41 agències de viatge de Catalunya

• 8 febrer – Recomanacions per a la presentació de Viu Jussà

• 8 març – Document resum de la reunió i pla de treball amb 
propostes concretes

• 8 abril – Recomanacions per l’assistència a B-Travel

• 3 maig – Revisió de la memòria que es presenta als Premis de 
Turisme Responsable

• 27 maig – Comentaris per a la millora de l’efectivitat de les 
newsletters i de la comunicació en general

Preparació de material de suport:
• 15 juny – Comentaris per a la millora de l’efectivitat de les xarxes 

socials

• 28 juny – Comentaris per a la millora en les comunicacions als 
mitjans de comunicació i xarxes socials

• 8 juliol – Diverses recomanacions: videos, distribució material 
publicitari en comerços del Pallars

• 25 juliol – Temes sobre material distribuït en idiomes

• 29 agost – Seguiment de les accions

• 5-9-14 i 15 setembre – Seguiment de les accions 



BALANÇ DEL PROJECTE 

• Visibilitat del territori i de l’entitat :
• Campanya de comunicació online i off-line

• Paquets amb 2 agències de viatges + contactes amb 44 agències de 
viatges de Catalunya

• Creació de la Targeta del Pallars – fidelització de clients

• Cohesió del sector
• 88 empreses que comparteixen un projecte

• Cooperació i treball en xarxa
• Ha permès la contractació subvencionada de 2 tècniques de gestió i 

promoció

• Finançament del material de promoció (Diputació de Lleida)

• Reconeixement/suport  per part del Consell Comarcal 

• Visibilitat, reconeixement i suport per part de les entitats de promoció 
turística

QUÈ FALTARIA

• Comunicació interna amb els associats
• Aprox 40-45% de les newsletters s’obren. 

• Costa rebre informació de com han anat les activitats

• Seria bo disposar d’un arxiu de imatges publicables, amb gent fent 
les activitats

• Comunicació externa 
• Augmentar el nombre d’abonats a la newsletter

• Incorporar a la web un apartat per veure les newsletters anteriors i 
un altre de «què diuen de nosaltres», a més del canal youtube

• Ampliar i segmentar la base de dades de mitjans de comunicació. 
Estructurar un pla editorial – notícies a enviar a aquests mitjans



QUÈ FALTARIA

• Targeta del Pallars
• No acaba de funcionar. 

• Nous productes vinculats a festes i esdeveniments. 
• Continuar ampliant en el 2017

• Conèixer els perfils de públics per enfocar més les activitats i fer 
una promoció més dirigida

• Rebre més informació de les empreses i equipaments que fan les 
activitats

• Rebre qüestionaris per als clients, des dels allotjaments

• Fulletons. 
• Saber quina és la distribució per part dels allotjaments, propostes, 

necessitats dels clients, ...

www.decaba.com

www.twitter.com/DCBTurisme

www.facebook.com/DCBTurisme

MOLTES GRÀCIES 
 



Annex 2. Document de base per a les 
presentacions a entitats i 
empreses 



ESTRATÈGIA DE 
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ 

Consell Comarcal del Pallars Jussà
setembre 2016



La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en una
estratègia de dinamització turística de la comarca, en el marc del
programa Treball a les 7 comarques.

Aquesta estratègia ja ha aconseguit resultats notoris pel que fa a la
col·laboració públic-privada i el posicionament en els mercats
d’alguns dels productes turístics més singulars.

El procés ha tingut diverses etapes.
Actualment s’estan desenvolupant nous projectes que han de
consolidar el treball realitzat els últims anys.

INTRODUCCIÓ

El 2010 es va realitzar un Seminari Productiu per al Desenvolupament
Turístic adreçat a un col·lectiu de professionals que poguessin exercir un
paper protagonista en el desenvolupament turístic de la comarca.

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

El contingut es centrava en:

• anàlisi dels factors que condicionen el
desenvolupament del turisme,

• enfocament estratègic des d’una
perspectiva global de territori,

• organització dels agents locals,

• capacitat de concreció de projectes i
de transformació dels plans en accions.

Resultat:

El 2011-12 es va avançar en la consolidació de productes i en la millora de
treball conjunt entre sector públic i privat.

Entre els resultats obtinguts destaca el 
Dossier professional-Catàleg de 
producte turístic en 5 idiomes: català, 
castellà, anglès, francès i alemany.

El dossier es va actualitzant cada any des de 
la seva edició i es pot descarregar al web de 
turisme del Pallars Jussà.

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

En el Dossier professional-Catàleg de producte turístic van participar
43 empreses/agents turístics i es van recollir 62 productes

Senderisme  Ecoturisme Turisme Actiu 
Ruta pels 
Paisatges 

Rememorant 
la Història 

Coneixer els 
nostres 
pobles 

Castells de 
Frontera 

Gastronomia, 
enologia i 
productes 

locals 

Touring i 
escapades per 

a tothom TOTAL  

Tipologia 10 11 12 2 5 4 2 14 2 62

QUÈ S’HA FET FINS ARA?



Incorporació del tècnic de desenvolupament local i turístic del Pallars
Jussà, que entre altres funcions dóna suport a projectes territorials i
sectorials, s’encarrega de consolidar l’estructura turística, es
responsabilitza de la informació i acollida al visitant i de les accions de
promoció turística.

L’estiu del 2013 es va obrir al públic 
l’Epicentre, un espai que està 
esdevenint el punt neuràlgic de 

l’activitat turística

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

Pel que fa a la promoció del catàleg de
productes turístics, les tasques del tècnic
de desenvolupament local i turístic
consisteixen en:

• Assistència a fires de promoció turística.
• Contacte amb operadors, mitjans de

comunicació, bloggers, etc. de mercats
europeus i organització de visites a la
comarca.

• Participació en workshops.

Suport als impulsors de Vine al Pallars Viu el
Jussà i altres iniciatives similars.

Contacte amb la Universitat de Breda
perquè alguns alumnes participin en el
manteniment dels camins del Cinquè Llac. 

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

La dinamització públic-privada del turisme ha estat un dels eixos de
treball fonamentals.   Durant aquests anys, algunes iniciatives i productes
turístics sorgides de la cooperació entre sector públic i privat s’han
consolidat i comencen a tenir reconeixement en els mercats.

És el cas de:

• Vine al Pallars Viu el Jussà
• 88 associats:

- 18 restaurants
- 16 productors agroalimentaris
- 32 allotjaments turístics
- 22 empreses d’activitats

• El Cinquè Llac

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

En aquest procés, també s’ha potenciat el treball en xarxa tant a nivell
intern de comarca com amb les comarques de l’entorn.

Per exemple:

• Pallars Sobirà: desenvolupament de diferents projectes com El Cinquè
Llac o el projecte de mobilitat sostenible “GPS Tourism”

• La Noguera: inici del treball conjunt per potenciar una estratègia de
desenvolupament turístic a la zona del Montsec.

QUÈ S’HA FET FINS ARA?



A més, s’han posat les bases per desenvolupar projectes de cooperació
interterritorial que aporten projecció i dinamisme.

Per exemple:

TREBALL EN XARXA

• GPS Tourism – s’explica a les
pròximes diapositives

• El Cinquè Llac i Pirineu Emoció
participen al projecte de cooperació
europeu Hiking Europe, liderat per
l’Agència Catalana de Turisme.

• Contacte i visita d’una delegació de la
zona del Montsec a la comarca del
Somontano i el Parc Natural de la
Sierra de Guara (Aragó).

PRESENTACIÓ DE NOUS PROJECTES:

• FEDER

• PECT

• Pla de Foment turístic

• Cooperació amb altres comarques
(Montsec, Pallars Sobirà, ...)

• GPSTourism

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

El febrer de 2015 a l’Epicentre es va celebrar el Seminari de
mobilitat sostenible en zones de muntanya
Va comptar amb ponents rellevants:

• President i gerent de la xarxa Alpine
Pearls, que  integra 27 municipis de 5
països dels Alps, compromesos amb la
mobilitat sostenible en el turisme.

• Directora de la Comunitat de Treball
dels Pirineus, organisme encarregat dels
programa de cooperació territorial
Interreg Poctefa.

• Representants de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya gestors del
Tren dels Llacs.

• Es van presentar altres iniciatives com el
Train Rouge, Val d’Azun, Train du
Vivarais

Video resum del seminari

QUÈ S’HA FET FINS ARA?

Projecte presentat a la 1a convocatòria de Interreg Poctefa 2014 - 2020. Es
tracta d’un projecte col·laboratiu entre 5 territoris d’ambdues bandes
dels Pirineus:

GPS TOURISM – GREEN PYRENEES SLOW TOURISM

PALLARS JUSSÀ – CATALUNYA  

Consell Comarcal del Pallars Jussà (Coordinador) 

PALLARS SOBIRÀ - CATALUNYA 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

VAL D’AZUN – MIDI PYRÉNÉES  

Communauté deCommunes du Val dAzun 

VALLÉE DE L’AGLY – LANGUEDOC -ROUSSILLON 

Syndicat Mixte du train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes 

Syndicat Agly-Verdouble 

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

Association du Pays de la Vallée de l’Agly 

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES – LANGUEDOC 
ROUSSILLON 

Syndicat Mixte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes 



OBJECTIUS DEL PROJECTE

Objectiu general
Foment i promoció del patrimoni natural i cultural dels Pirineus, a través del 

desenvolupament d’un model integral de turisme vinculat a la mobilitat 
sostenible

Objectiu Específic 1

Millorar la visibilitat i 
promoció en els mercats 

internacionals dels Destins de 
Muntanya dels Pirineus 
vinculats a la mobilitat 
sostenible i dels seus 
productes turístics

Objectiu Específic 2

Adaptar infraestructures i 
equipaments de referència 

(públics i privats) als 
paràmetres de la mobilitat 
sostenible, com a via per a 
millorar l’accessibilitat als 
actius naturals i  culturals 

d’aquests destins

Objectiu Específic 3

Dissenyar i implementar 
estratègies compartides de 

cooperació públic-privades de 
gestió d’un model turístic 
responsable i sostenible

GPS TOURISM – GREEN PYRENEES SLOW TOURISM

COM VOLEM CONTINUAR

• Treballant en xarxa amb altres territoris per compartir
metodologies de treball i projectes a presentar en diferents
convocatòries de programes de finançament a nivell estatal i de la UE.

• Creant productes transversals de llarg recorregut, per a mercats de
proximitat i internacionals.

• Continuar desenvolupant el turisme i la mobilitat sostenible en zones
de muntanya a través del GPSTourism.

• Desenvolupant accions de promoció per tenir més visibilitat en els
mercats nacionals i internacionals.

• Creant plans d’acció específics per posar en valor recursos amb gran
potencial: embassaments, itineraris temàtics, etc.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Annex 3. Documentació preparada visita 

Somontano i presentació 
"Escapade sans voiture" 



ESTRATEGIA DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ 

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Noviembre 2016



La comarca del Pallars Jussà viene trabajando desde hace unos años en
una estrategia de dinamización turística de la comarca, en el marco
de los programas de soporte al desarrollo local.

Esta estrategia ya ha conseguido resultados notorios en cuanto a
colaboración público-privada y posicionamiento en los mercados de
algunos de los productos turísticos más singulares.

El proceso ha tenido varias etapas. Actualmente se están desarrollando
nuevos proyectos que permitirán consolidar el trabajo realizado los
últimos años.

INTRODUCCIÓN

El año 2010 tuvo lugar un Seminario Productivo para el Desarrollo
Turístico dirigido a un colectivo de profesionales que pudiesen ejercer un
papel protagonista en el desarrollo turístico de la comarca.

El contenido se centró en:

• análisis de los factores que condicionan
el desarrollo del turismo, 

• enfoque estratégico desde una 
perspectiva global de territorio,

• organización de los agentes locales, 

• capacidad de concreción de proyectos 
y de pasar de planes a acciones.

Resultado:

INTRODUCCIÓN

Durante los años 2011-12 se avanzó en la consolidación de productos y en
mejorar el trabajo conjunto entre sector público y privado.

Entre los resultados obtenidos destaca el 
Dossier profesional-Catálogo de 
producto turístico en 5 idiomas: catalán, 
castellano, inglés, francés y alemán.

El dossier se va actualizando desde su 
edición y puede descargarse en el web de 
turismo del Pallars Jussà. 

ACTUACIONES EN MARCHA

En el primer Dossier profesional-Catálogo de producto turístico
participaron 43 empresas/agentes turísticos y se recogieron 62 productos.

Senderismo  Ecoturismo Turismo Activo
Ruta por los 

Paisajes
Rememorando 

la Historia

Conocer 
nuestros 
pueblos

Castillos de 
Frontera

Gastronomía, 
enología i 
productos 

locales

Touring y 
escapadas 
para todos TOTAL 

Tipología 10 11 12 2 5 4 2 14 2 62

ACTUACIONES EN MARCHA



Incorporación de un técnico de desarrollo local y turístico comarcal,
que entre otras funciones da apoyo a proyectos territoriales y
sectoriales, se encarga de consolidar la estructura turística, se
responsabiliza de la información y acogida al visitante y de las acciones
de promoción turística.

En verano de 2013 se abrió al público 
el Epicentre (Tremp), un espacio 

que está convirtiéndose en el punto 
neurálgico de la actividad turística

ACTUACIONES EN MARCHA

Por lo que respecta a la promoción del
catálogo de productos turísticos, las
tareas del técnico de desarrollo local y
turístico consisten en:

• Asistencia a ferias de promoción turística.
• Contacto con operadores, medios de

comunicación, bloggers, etc. de mercados
europeos y organización de visitas a la
comarca.

• Participación en workshops.

Apoyo a Vine al Pallars Viu el Jussà y
otras iniciativas de agentes privados y
públicos .

Contacto con la Universidad de Breda
(Holanda) en convenios de voluntariado.

ACTUACIONES EN MARCHA

La dinamización público-privada del turismo ha sido uno de los ejes de
trabajo fundamentales. Durante estos años, algunas iniciativas y productos
turísticos surgidos de la cooperación entre sector público y privado se han
consolidado y están teniendo un buen reconocimiento en los mercados.

Es el caso de:

• Vine al Pallars Viu el Jussà
• 88 asociados:

- 18 restaurantes
- 16 productores agroalimentarios
- 32 alojamientos turísticos
- 22 empresas de actividades

• El Cinquè Llac

ACTUACIONES EN MARCHA
En este proceso, también se ha potenciado el trabajo en red tanto a
nivel interno de comarca como con las comarcas del entorno.

Por ejemplo:

• Pallars Sobirà: desarrollo de diferentes proyectos como El Cinquè Llac o 
el proyecto de movilidad sostenible “GPS Tourism”

• La Noguera: inicio del trabajo conjunto para potenciar una estrategia de 
desarrollo turístico en la zona del Montsec. 

ACTUACIONES EN MARCHA

Se han sentado las bases para desarrollar proyectos de cooperación
interterritorial que aporten proyección y dinamismo.

Por ejemplo:

TRABAJO EN RED

• GPS Tourism – se explica en las
siguientes diapositivas

• El Cinquè Llac y Pirineu Emoció
participan en el proyecto de
cooperación europeo Hiking Europe,
liderado por la Agència Catalana de
Turisme.

• Contacto y visita de una delegación
de la zona del Montsec a la comarca
del Somontano y el Parque
Natural de la Sierra y Cañones de
Guara (Aragón).

2015. Análisis de la potencialidad turística del futuro Parque Natural
del Montsec.

Principales conclusiones:

IMPULSO A LA CALIDAD DEL TERRITORI

• Priorización de acciones que además de la 
conservación ayuden al desarrollo de las 
actividades diarias.

• La marca «Parque» ayuda a la
comercialización de productos y servicios y
es un atractivo para nuevas empresas.

• La acreditación como Parque Natural da 
valor al territorio, tanto a nivel económico 
como social y mediambiental. Junto con 
Starlight, Geoparc… son instrumentos 
excelentes para el márketing territorial.



2015. Análisis de la potencialidad turística del futuro Parque Natural
del Montsec.

Principales conclusiones:

IMPULSO A LA CALIDAD DEL TERRITORI

• La población residente ha de sentirse 
representada en los órganos del Parque y 
conocer las actividades que se pretenden 
realizar.

• La información sobre el turismo de 
naturaleza y su evolución ha de llegar a los 
residentes y empresas locales.

• La certificación con la Carta Europea del 
Turismo Sostenible, instrumento 
importante en los parques con mayor 
impacto turístico.

2015. Análisis de la potencialidad turística del futuro Parque Natural
del Montsec.

Principales conclusiones:

IMPULSO A LA CALIDAD DEL TERRITORI

• La declaración de Parque Natural 
representa una oportunidad para obtener 
ayudas específicas para los sectores 
productivos de la zona.

• Necesidad de que el Parque cuente con un 
equipo técnico profesional, también en el 
ámbito del desarrollo económico.

• Deben diseñarse estrategias para reducir la 
presión del uso público en determinados 
lugares y fechas, promoviendo itinerarios y 
recursos alternativos.

2015. Análisis de la potencialidad turística del futuro Parque Natural
del Montsec.

Principales conclusiones:

IMPULSO A LA CALIDAD DEL TERRITORI

• La diversidad de recursos (paisaje, 
geología, naturaleza, patrimonio, ..) 
permite generar una gama amplia de 
productos.

• Papel determinante de las empresas de 
actividades como generadoras de 
propuestas para descubrir el Parque.

• Las empresas deben colaborar activamente 
en la promoción del Parque.

• Las actividades agrícolas y ganaderas son 
compatibles con la actividad turística y le 
otorgan un valor añadido importante.

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS:

• FEDER

• PECT 

• Plan de Fomento turístico

• Cooperación con otras comarcas 
(Montsec, Pallars Sobirà, ...)

• GPSTourism

ACTUACIONES EN MARCHA

Febrero de 2015 - Seminario de movilidad sostenible en zonas
de montaña.
Ponentes relevantes:

• Presidente y gerente de la red Alpine
Pearls, que integra 27 municipios de 5
países de los Alpes, comprometidos con la
movilidad sostenible en el turismo.

• Directora de la Comunidad de Trabajo
de los Pirineos, organismo encargado de
los programas de cooperación territorial
Interreg Poctefa.

• Representantes de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya gestores del
Tren dels Llacs.

• Se presentaron otras iniciativas como el
Train Rouge, Val d’Azun, Train du
Vivarais

Video resumen del 
seminario

ACTUACIONES EN MARCHA
Proyecto presentado en la 1a convocatoria de Interreg Poctefa 2014 - 2020.
Colaboración entre 5 territorios de los dos lados de los Pirineos:

GPS TOURISM – GREEN PYRENEES SLOW TOURISM

PALLARS JUSSÀ – CATALUNYA 

• Consell Comarcal del Pallars Jussà (Coordinador)

PALLARS SOBIRÀ ‐ CATALUNYA

• Consell Comarcal del Pallars Sobirà

VAL D’AZUN – MIDI PYRÉNÉES 

• Communauté deCommunes du Val dAzun

VALLÉE DE L’AGLY – LANGUEDOC ‐ROUSSILLON

• Syndicat Mixte du train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes

• Syndicat Agly‐Verdouble

• Communauté de Communes Agly‐Fenouillèdes

• Association du Pays de la Vallée de l’Agly

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES – LANGUEDOC 
ROUSSILLON

• Syndicat Mixte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes



OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general 
Fomento y promoción del patrimonio natural y cultural de los Pirineos, a 

través del desarrollo de un modelo integral de turismo vinculado a la 
movilidad sostenible

Objetivo Específico 1

Mejorar la visibilidad y 
promoción en los mercados 

internacionales de los 
Destinos de Montaña de los 

Pirineos vinculados a la 
movilidad sostenible y de sus 

productos turísticos

Objetivo Específico 2

Adaptar infraestructuras y 
equipamientos de referencia 
(públicos y privados) a los 
parámetros de la movilidad 
sostenible, como vía para 

mejorar la accesibilidad a los 
activos naturales y  culturales 

de estos destinos

Objetivo Específico 3

Diseñar e implementar 
estrategias compartidas de 

cooperación público-privadas 
de gestión de un modelo 
turístico responsable y 

sostenible

GPS TOURISM – GREEN PYRENEES SLOW TOURISM COMO QUEREMOS CONTINUAR

• Trabajando en red con otros territorios para compartir
metodologías de trabajo y proyectos a presentar en diferentes
convocatorias de programes de financiación a nivel estatal y de la UE.

• Creando productos transversales de largo recorrido, para mercados
de proximidad e internacionales.

• Continuar desarrollando el turismo y la movilidad sostenible en zonas
de montaña a través del GPSTourism.

• Desarrollando acciones de promoción para tener más visibilidad en los
mercados nacionales e internacionales.

• Creando planes de acción específicos para poner en valor recursos con
gran potencial: embalses, itinerarios temáticos, etc.

ESTRATEGIA DE 
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ 

Consell Comarcal del Pallars Jussà
Noviembre 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISITA – INTERCANVI EXPERIÈNCIES 

SOMONTANO – PALLARS JUSSÀ 

23 novembre de 2016 
 

  



 

PROGRAMA  
 

Dia i hora: Dimecres 23 de novembre, de 10:00 a 17:00h 

Lloc: Pallars Jussà 

Horari: de 10:00 a 17:00 h 

 

Cronograma 

10:00h - Arribada a Tremp i trobada a l’Epicentre, el centre de visitants del 
Pallars Jussà  

10:30h - Reunió de treball: 

- Presentació projectes actuals de cada territori 

- Inquietuds de futur i possibles punts de trobada 

12:30h - Visita a la Pobla de Segur; embassament, tren, productes 
agroalimentaris 

14:00h - Dinar a Salàs de Pallars 

16:00h - Visita a las botigues-museu de Salàs de Pallars 

17:00h - Fi de la visita 

 

 

  

  



INFORMACIÓ PARQUE NATURAL SIERRA Y CAÑONES DE 

GUARA  
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CARACTERÍSTIQUES 

 
Data declaració 
 
Declarat Parc Natural el 27 de desembre de 1990. 
 
Figura de protecció 
 
Parc Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Zona de Especial Protecció per les 
Aus, Lloc d’Importància Comunitària (L.I.C) Guara Norte, Lloc d’importància 
comunitària Serra i Canyons de Guara i Lloc d’Importància comunitària Silves i Parc 
Cultural del Riu Vero. 
 
Situació geogràfica 
 
Situat al Prepirineu i al Nord de la Hoya de Huesca i de Somontano de Barbastro. 
Situació estratègica entre les estepes de l’Ebre i els Pirineus. Aproximadament a 117 
kilòmetres del Parque Nacional d’Ordesa y Monte Perdido (a aproximadament 2 
hores en cotxe) 
 
Extensió 
 
Ocupa una extensió de 47.453 hectàrees  i 33.286 hectàrees de Zona Perifèrica de 
Protecció. La seva altitud màxima és de 2.077m (Tozal de Guara) 
 
Municipis que comprèn i comarques 
 
 Municipis: (15) Abiego, Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquézar, Arguís, Bárcabo, 

Bierge, Boltaña, Caldearenas, Casbas de Huesca, Colungo, Huesca, Loporzano, 
Nueno y Sabiñánigo 

 
 Comarques: Alto Gállego, La Hoya de Huesca, Sobrarbe y Somontano de 

Barbastro. 
 
 
Marca Turística 
 
Xarxa Natural d’Aragó 
Turismo de Aragón 
Sierra de Guara 
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Hàbitats representatius i elements més rellevants 
 

 Flora: La situació estratègica del Parc Natural, entre les estepes de l’Ebre i els 
Pirineus, amb un clima entre atlàntic i mediterrani afavoreixen l’aparició d’espècies 
vegetals exclusives de la serra, per exemple, l’orella d’os i la corona de rei. El 
contrast de paisatge és destacat entre la vessant meridional, amb bosc mediterrani 
on predomina l’Alsina Solitària, i la vessant septentrional on predomina el roure de 
fulla petita (quejigo), l’Arbust Espinós, el Pi Larici i el Pi Silvestre. 
 

 Fauna: Els recursos faunístics estan associats a la varietat i el grau de conservació 
de la vegetació i a les formes singulars de relleu. El grup faunístic més destacat són 
les aus rupícoles amb importants poblacions reproductores dins el Parc Natural de 
trencalòs, aufrany, voltor comú, àguila reial, falcó pelegrí i mussol reial. Entre les 
aus forestals destaquen l’àguila marcenca i l’àguila cuabarrada. També hi ha 
presència de mamífers,  per exemple, senglars, cabirols i llúdrigues i d’invertebrats, 
amb més de 137 espècies de papallones diürnes.  
  

 Gea: Formacions geològiques remarcables. El predomini de roca calcària al Parc 
afavoreix l’aparició de cavernes, avencs y dolines resultat de la dissolució de la roca 
per l’acció erosiva. Destaquen altres formes de relleu, com les malles i/o barrancs, 
formacions lligades a la circulació subterrània de l’aigua.  Finalment, en les altures 
més altes de la serra de Guara (Tozal, Cabeza, Cubilas) es fa evident el modelatge 
periglacial, destacant les extenses glères de Tozal.  
 

 Patrimoni històric i arquitectònic més important: La presència humana al 
territori de la Sierra y Cañones de Guara es remunta a temps prehistòrics. Durant el 
Paleolític Superior (entre els anys 40.000 y 10.000 a.c) l’home prehistòric ja 
habitava a la Conca del riu Vero; en aquesta zona trobem manifestacions d’Art 
Rupestres i monuments megalítics. Destaquen les pintures paleolítiques de la Cueva 
de Fuente del Trucho. 

 

L’activitat agrícola i ramadera tradicional ha transformat el paisatge al llarg 
dels temps i en l’actualitat queden mostres d’aquests usos en camins tradicionals, 
ponts i passarel·les. La presència de l’home a la serra no ha sigut motiu de 
degradació, sinó de manteniment dels recursos que han perdurat fins l’actualitat 
en estat de conservació, quelcom que ha ajudat a la declaració de la zona com a 
Parc Natural. En l’actualitat han proliferat nous usos de tipus turístic-
recreatiu, entre els que destaquen les activitats esportives en contacte amb la 
natura.  

En relació al patrimoni històric i arquitectònic destaca especialment el 
municipi d’Alquézar, a la comarca de Somontano de Barbastro. Declarat conjunt 
històric artístic, aquesta vila ofereix la possibilitat de reviure el passat medieval al 
recórrer els carrerons i racons emblemàtics. Destaca la Colegiata de Santa Maria la 
Mayor, monument i diverses rutes senyalitzades per visitar preses, molins i ponts, 
com el de Fuendebaños o Villacantal, d’alt interès històric i paisatgístic.  
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Volum i tipologia de visitants 
 

El Parc rep una mitjana d’uns 230.000 visitants l’any, uns 3.000 dels quals visiten 
el centre d’interpretació de Bierge. Són molt destacables les visites de escolars cada  
setmana els centres d’interpretació reben 2 o 3 escoles gràcies als programes 
educatius que ofereixen a les escoles d’Aragó (Informació contrastada a la reunió de 
DCB amb el director del Parc).  
 
Equipaments i serveis del Parc 
 

 Centres de visitants/d’interpretació:  
Centre d’Interpretació de Arguis 

Centre d’Interpretació  de Santa Cilia de Pazano 

Centre d’Interpretació de Bierge: inclou Oficina de Desenvolupament Socioeconòmic 

  

 Xarxa de senders: Oferta de xarxa de senders (Fuentes del Puntillo y de la 
Tamara, Pacos de Morrano, Losa Mora-Otín, Tozal de Guara, San Martín de la Val de 
Onsera, Vadiello-San Cosme- El huevo, Barranco de la Pillera, Salto de Roldán – 
Peña de San Miguel, Sierra de Bonés, Pasarelas del Veros) i d’itineraris que inclouen 
pas per miradors (Vadiello, Salto del Roldán, Rio Vero), refugis (Fenales y Mesón de 
Sevil) i observatoris de fauna (Bierge, Santa Cilia de Panzano) 
 

 Punts d’informació:  
Oficina de Información de Lecina 

 
 Altres:   

Informació de recomanacions pel descens de barrancs, l’espeleologia, l’escalada, 
etc. 
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http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=424


Característiques de la web 

 

 

Hi ha informació turística del Parc a la web xarxa natural d’Aragó 
disponible en castellà:  
http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=58  

Conté una descripció completa de les principals atraccions del Parc (fauna, flora i 
paisatge), del patrimoni natural i dels equipaments i serveis que s’ofereixen al Parc. 
Inclou informació detallada de: les xarxes de senderisme (mapa i explicació en 
PDF), les infraestructures d’ús públic, accessibilitat i activitats dels centres 
d’interpretació, als observatoris i als senders; explicació detallada de la normativa, 
un apartat de publicacions, un apartat de galeria i finalment un apartat per queixes i 
suggeriments. Manca informació sobre allotjament i patrimoni arquitectònic i 
cultural.  

 

 Links d’interès: 
  

Red natural de Aragón:  

http://www.rednaturaldearagon.com/ 

Turismo Aragón:  

http://www.turismodearagon.com/es/ 

 

La major part de les poblacions incloses donen informació del Parc o 
d’activitats relacionades.  
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http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=58
http://www.rednaturaldearagon.com/
http://www.turismodearagon.com/es/


Comarques integrades dins el Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 
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ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 

 

Establiments d’allotjament i places dels municipis de l’àrea del Parc. Pes específic (en %) a nivell d’establiments i places turístiques, sobre el total dels municipis. 

Municipi Hotels places Càmpings places Turisme 
Rural 

places Apartaments 
turístics 

places Restaurants 
i bars 

Total 
allotjaments 

(sense 
restaurants) 

Total 
places 

Abiego 1 11 0 0 10 90 0 0 3 14 101 

Adahuesca 0 0 0 0 4 35 7 24 2 13 59 

Aínsa-Sobrabe 13 624 1 600 35 246 46 233 31 126 1703 

Alquézar 5 117 2 801 22 148 21 80 17 67 1146 

Arguís 1 13 0 0 2 17 4 13 3 10 43 

Bárcabo 1 17 1 90 8 44 4 14 1 15 165 

Bierge 7 250 2 695 6 58 1 5 12 28 1008 

Boltaña 3 433 1 1770 14 11 11 50 9 38 2264 

Caldearenas 0 0 1 168 3 18 2 12 3 9 198 

Casbas de 
Huesca 

0 0 1 212 11 95 5 30 1 18 337 

Colungo 1 26 0 0 7 69 7 42 1 16 137 

Huesca 20 1159 1 200 3 24 0 0 372 396 1383 

Loporzano 0 0 0 0 11 72 4 16 3 18 88 

Nueno 0 0 1 136 2 24 3 15 3 9 175 

Sabiñánigo 18 853 2 1263 11 77 27 116 82 140 2309 

TOTAL 70 3503 13 5935 149 1028 142 650 543 374 11116 

% sobre el total 
d'establiments 
dins el parc 

18,7% 
 

3,5% 
 

39,8% 
 

38,0% 
    

% sobre el total 
de places dins 
la zona del parc  

31,5% 
 

53,4% 
 

9,2% 
 

5,8% 
   

Ficha explicativa Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i Turismo Somontano  



Tipologia de les empreses  

 

Segons les dades dels establiments turístics als municipis que formen part del Parc 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara:  

Cal destacar, en primer lloc, que els tipus d’allotjament més habituals són els 
de turisme rural. Hi ha 149 establiments de turisme rural que representen 
gairebé el 40% dels allotjament a la zona. No obstant, són establiments de petites 
dimensions. Així ho indica el nombre de places; només 1028, el que representa un 
9,2% de les places d’allotjament a la zona del Parc. Així mateix, també és 
destacable el nombre d’apartaments turístics (142), un 38% dels allotjaments 
a la zona amb un total de 650 places (el 5,8%). Aquestes dades evidencien la 
importància del turisme rural a la zona.  

Els hotels són la tercera forma d’allotjament més freqüent i representen un 
19% dels allotjaments i un 31,5% de les places a la zona. La majoria d’hotels es 
concerten als municipis més grans, especialment a Aínsa-Sobrabe, Huesca i 
Sabiñánigo.  

A la zona del Parc hi ha 13 càmpings amb 5.935 places. La capacitat dels 
càmpings és elevada, essent aquest tipus d’allotjament el que concentra més de la 
meitat de places a la zona.  

En relació al conjunt de la comarca la importància relativa del Parc és destacada, ja 
que els municipis que en formen part concentren un volum molt rellevant d’oferta 
turística en allotjaments i serveis de restauració.  

Les empreses d’activitats de turisme actiu i de natura són molt importants 
al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Des de guies freelance que 
ofereixen rutes de senderisme fins a empreses d’activitats amb catàlegs de 
propostes molt amplis (barranquisme, BTT, espeleologia, escalada, ràfting, 
muntanyisme, esquí, raquetes o vies ferrades) passant per hípiques, parcs 
d’aventura, paintballs o cellers de vins que realitzen visites a les bodegues i tasts, 
les empreses d’activitats turístiques són un dels principals motors econòmics de la 
zona de la Sierra de Guara. Algunes d’elles disposen de segells de qualitat i un 
reconeixement molt important, amb trajectòries consolidades des de fa molts anys. 
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INFORMACIÓ TURISMO SOMONTANO 
 

La Comarca del Somontano de Barbastro es situa a la zona central de la província 
de Osca, entre les serres exteriors del Pirineu i les vastes planes frontisses amb els 
Monegros. El nom fa referència al fet de que la major part del territori es situa als 
peus de les serres prepirinenques. La seva situació geogràfica és estratègica, en un 
eix que posa en comunicació Aragó, Catalunya, Navarra i País Basc. Es troba a 100 
km. de Saragossa, 230 de Barcelona o 300 de Pamplona. 

La comarca de Somontano de Barbastro té una superfície de 1.163 Km2, compta 
amb 56 nuclis de població agrupats en 29 municipis, en els que hi viu una població 
de 24.111 habitants. 

Barbastro, la capital comarcal, concentra dos terços de la població (17.210 
habitantes), la industria, las infraestructures i els equipaments. Compta amb un 
comerç diversificat i una àmplia gamma de serveis. 

L’economia de la comarca està sobretot vinculada a l’agricultura i la ramaderia, 
industria metal·lúrgica, construcció i industria de la fusta, sobretot concentrada als 
voltants de Barbastro, i un pes important dels serveis, sobretot comerç i turisme.  

Ficha explicativa Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i Turismo Somontano  



 

Pel que fa al turisme, els principals àmbits turístics de la comarca són: 

- Turisme de naturalesa, pel fet de tenir bona part del territori dins el 
Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i la Xarxa Natura 2000. Són 
característics de la zona els canons i les formacions geològiques 
diverses, així com l’abundància d’aus rapinyaires que l’han posicionat 
com un paradís pels apassionats de l’ornitologia.   

- Turisme d’aventura, amb un pes molt important del senderisme, BTT, 
les passejades a cavall i, especialment, els esports d’aventura com el 
barranquisme o la escalada. A la zona també es celebren nombroses 
esdeveniments esportius.  

- Turisme cultural, amb poblacions que estan considerades conjunts 
històrics com Barbastro o Alquézar, el Parc Cultural del Río Vero, o les 
mostres d’art rupestre que van ser declarades Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO l’any 1998.  

- Enoturisme, gastronomia i oleoturisme, destacant sobretot les 
bodegues que formen la Ruta del Vino del Somontano, els trulls on es 
dóna a conèixer tot l’aprofitament que es fa de l’oli, o la rica gastronomia 
i producció agroalimentària de la zona que compta amb diverses 
certificacions de qualitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La web de promoció turística del Somontano és http://turismosomontano.es/   
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Articles relacionats amb la visita al Parque Natural Sierra y 

Cañones de Guara 
 

- 25 aniversario de Guara: ´La protección favorece a la actividad 
ganadera´ - Diario del Campo 19/03/2015 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 
“Intervino igualmente el presidente de la Asociación de Ganaderos de Guara, 
José Luis Barbanoj, que expuso las vivencias de estos profesionales en estos 
25 años, destacando la sintonía entre medio ambiente y ganadería, un 
"aspecto fundamental del trabajo de los ganaderos". 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=3630&idcat=4 
 

- El Parque Natural de Guara celebra su cuarto de siglo con 70 actos – 
Diario Aragonés 16/03/2015 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 
“Al respecto el presidente de los ganaderos, José Luis Barbanoj, ha 
remarcado que se ha trabajado mucho para el mantenimiento de la 
población a través de la actividad ganadera. Por ello se trabajó para que 
carnes como el Latón de la Fueva o el cordero de Guara cuenten con su 
reconocimiento. “Queremos abordar la investigación que se ha llevado a 
cabo en estos 25 años y que para nosotros es tan importante”, incidía el 
mismo. Por su parte el presidente de los empresarios, Paco Lacau, ha 
subrayado la necesidad de seguir trabajando en el turismo y la actividad 
económica que genera para ayudar al mantenimiento de población en la 
zona. “Sólo con una explotación responsable del Parque se podrá seguir 
sacando un rendimiento económico y hacer que nazcan nuevos habitantes 
en los pueblos”, ha corroborado el mismo. 
 
El deporte también forma parte importante del uso del parque y prueba de 
ello es la extensa normativa que se ha desarrollado en el control del 
barranquismo y la escalada a favor del medio natural. Una regulación que ha 
valorado el presidente de Peña Guara y uno de los patronos del parque, 
Manolo Bara, que entiende que se ha sido todo en referente en este aspecto 
y por ello el modelo de Guara ya sirve de copia para otros parques.” 
http://www.diarioaragones.com/mediodia/79538-el-parque-natural-de-
guara-celebra-su-cuarto-de-siglo-con-70-actos.html  
 

- Los ganaderos reclaman más pistas para pastos en Guara – Heraldo 
19/03/2015 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 
 
“La Asociación de Ganaderos de Guara, integrada por 60 propietarios de 
ganado vacuno y ovino, ha pedido al Gobierno de Aragón la creación de más 
pistas en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara para acceder 
a nuevos pastos. 
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Se estima que en la sierra de Guara entre 70 y 80 personas se dedican a la 
ganadería. El censo ovino es de 50.000 cabezas y hay 1.500 vacas. La 
accesibilidad para las reses es compleja y por otro lado la ganadería 
extensiva dentro del parque está abandonada prácticamente desde hace 70 
años, como lamentan desde la asociación ganadera. 
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/03/19/los_ganaderos_rec
laman_mas_pistas_para_pastos_guara_356759_314.html  
 

- Web de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara 
http://www.guara.org/  
 

- Entrevista a Francisco Lacau, president de la Asociación de 
Empresarios de la Sierra de Guara – CTRural TV 26/01/2012 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9ce6QrrJ9ZE  
 

- El 35% de las turistas que visitan el Somontano descubren el 
territorio a través de Internet – Aragon Digital 24/03/2015 

Dins l’article trobem el següent paràgraf: 

“La nueva web se presenta con “un formato más limpio y sencillo, muy 
visual con imágenes basadas en el marketing de experiencias, gente 
visitando nuestros monumentos...”, ha explicado la responsable del área de 
Turismo, Sandra Navarro.” 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=130742  

- La Comarca del Somontano participa en Bruselas en el seminario de 
lanzamiento de los proyectos europeos COSME –Vivir 28/7/2016 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 

“La Comarca de Somontano de Barbastro, junto a cuatro socios más de 
España, Francia y Reino unido, presentaron el proyecto Vitis 4 All, que fue 
aprobado y que comienza su andadura en este mes de julio. 

Vitis 4 All tiene como objetivo la creación de un producto turístico accesible 
en materia enoturística, de gastronomía y paisaje ligados al mundo del vino, 
adaptando los productos a un segmento de la población con necesidades 
especiales (físicas, sensoriales, psicológicas) y buscando favorecer el ocio y 
el disfrute de todos. Este programa facilitará a las personas con necesidades 
especiales el acceso a los servicios turísticos vinculados al mundo del vino, la 
gastronomía y el paisaje en cualquier momento de sus vidas de forma 
independiente, utilizando una combinación de nuevas tecnologías y las 
fórmulas tradicionales apropiadas.” 

http://ganasdevivir.es/blog/2016/07/28/la-comarca-de-somontano-de-
barbastro-participa-en-bruselas-en-el-seminario-de-lanzamiento-de-los-
proyectos-europeos-cosme/  
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ESCAPADES SENSE COTXE

RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE 
– Escapades nature sans voiture –

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



QUÈ ÉS GRANDS SITES DE FRANCE?

• Associació formada per organismes locals arreu del territori 
francès

• Objectius:

– Preservació i restauració de paisatges fràgils i atractius

– Organització i qualitat de l’acollida dels visitants

– Promoció dels valors de desenvolupament sostenible

• 41 Grands Sites amb més de 32 milions de visitants

• Cooperació constant entre els actors locals i les organitzacions
públiques supralocals

QUÈ ÉS GRANDS SITES DE FRANCE?

Iniciatives turístiques:

• “Escapade Nature Sans Voiture” 
propostes d’activitats turístiques
basades en la mobilitat sostenible

• L’objectiu principal és fomentar les 
escapades turístiques sense utilitzar
el transport privat, a través de 
transport públic o de baix impacte 
mediambiental

• Possibilitat de crear‐te la teva pròpia
ruta

• Participació activa a les xarxes
socials: Youtube, Facebook, Twitter, 
Flickr, Instagram #sansvoiture

EXEMPLES DE PRODUCTES 
– Escapades sense cotxe –

Sainte‐Victoire

• Durada: 2 dies

• Distància: 23 km

• Mitjans de transport: tren, autobús, a peu

• Llocs d’interès: Aix‐en‐Provence, Puyloubier, 
Pic des Mouches, Bau des Vespres, la Croix 
de Provence, Le Prieuré, Vauvenargues

• Informació disponible: tracks de les rutes, 
llocs d’interès cultural, allotjaments 
recomanats, etc.

• Tipus de terreny: muntanya, a menys d’1 
hora de Marsella o Aix‐en‐Provence

http://www.escapadenature‐sansvoiture.fr/les‐escapades‐nature‐sans‐voiture/sainte‐victoire

http://www.cirkwi.com/fr/circuit/48430‐escapade‐nature‐sans‐voiture‐grand‐site‐de‐france‐sainte‐
victoire

EXEMPLES DE PRODUCTES 
– Escapades sense cotxe –

Puy de Dôme

• Durada: 2 dies

• Distància: 30 km

• Mitjans de transport: tren, autobús, a peu, 
tramvia, taxi

• Llocs d’interès: Clermont‐Ferrand, Puy de 
Dôme, Laschamps, Puy de Lassolas, 
Montlosier, Puy de Vichatel, Lac d’Aydat

• Informació disponible: tracks de les rutes, 
llocs d’interès cultural, allotjaments 
recomanats, etc.

• Tipus de terreny: muntanya, a 2 h. de Lió i 
3,5 h. de Montpellier

http://www.escapadenature‐http://www.cirkwi.com/fr/circuit/50758‐escapade‐nature‐sans‐
voiture‐grand‐site‐de‐france‐puy‐de‐dome



EXEMPLES DE PRODUCTES 
– Escapades sense cotxe –

Cirque de Navacelles

• Durada: 3 dies

• Distància: 80 km

• Mitjans de transport: tren, autobús, a peu, 
bicicleta

• Llocs d’interès: Cromiechs des Perrarines et de 
la Rigaiderie, Blandas, Cirque de Navacelles, les 
Mouïns de la Foux, fortifiée de la Prunarède, 
Priuré de Saint‐Martin, Saint Pierre de la Fage, 
Saint Michel d’Alajou, le Roc Castel au Caylar

• Informació disponible: tracks de les rutes, llocs 
d’interès cultural, allotjaments recomanats, etc.

http://www.escapadenature‐sansvoiture.fr/les‐escapades‐nature‐sans‐voiture/cirque‐de‐navacelles

• Tipus de terreny: muntanya, a 1,5h. de 
Montpellier

EXEMPLES DE PRODUCTES 
– Escapades sense cotxe –

Solutré Pouilly Vergisson

• Durada: 3 dies

• Distància: 39 km

• Medis de transport: tren, a peu

• Llocs d’interès: Gare de Macon Loché, 
Chasselas, la Grange du Bois, la Roche de 
Vergisson, Vergisson, la Roche de Solutré, le 
Mont Pouilly, Solutré, Musée de Préhistoire, 
Maison de Grand Site

• Informació disponible: tracks de les rutes, 
llocs d’interès cultural, allotjaments 
recomanats, etc.

http://www.escapadenature‐sansvoiture.fr/les‐escapades‐nature‐sans‐voiture/solutre‐pouilly‐vergisson
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/43784‐escapade‐nature‐sans‐voiture‐grand‐site‐de‐france‐solutre‐
pouilly‐vergisson

• Tipus de terreny: muntanya, a 1h. de Lió

EXEMPLES DE PRODUCTES 
– Escapades sense cotxe –

Marais Poitevin

• Durada: 2 dies

• Distància: 70 km

• Mitjans de transport: tren, autobús, a peu, 
barca i bicicleta

• Llocs d’interès: Coulon, Vanneau, la Marais
de Magné, le prieuré à Amuré, Sainte‐Sabine, 
la Marais Mouillé, le Mazeau

• Informació disponible: tracks de les rutes, 
llocs d’interès cultural, allotjaments 
recomanats, etc.

http://www.escapadenature‐sansvoiture.fr/les‐escapades‐nature‐sans‐voiture/marais‐poitevin
http://www.cirkwi.com/fr/circuit/41506‐escapade‐nature‐sans‐voiture‐grand‐site‐de‐france‐marais‐
poitevin

• Tipus de terreny: aiguamolls, a 2h. de 
Burdeos i 4h de París





o Fitxes lliurades a les empreses, amb un resum dels temes
tractats i informació del seu interès.

o Resum de la presentació dels productes del Pallars Jussà a la
fira Tour Natur de Dusseldorf i gestions realitzades amb Leading
Quality Trails, Federació Catalana de Senderisme i Forum
Anders Reisen

o Resum de la trucada per skype amb els promotors de la ruta
Rota Vicentina (Portugal).

o Productes turístics recollits a partir dels assessoraments, que
incorporen diverses comarques

Annex 4. Material divers referent 
assessoraments 



DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COOPERACIÓ 
PÚBLIC-PRIVADA EN EL MARC DEL

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE

Consell Comarcal Pallars Jussà – 2016

Entrevistes amb empreses:
OUTDOOR ADVENTOUR

21 setembre 2016

La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en una
estratègia de dinamització turística de la comarca, en el marc del
programa Treball a les 7 comarques.

Aquesta estratègia ja ha aconseguit resultats notoris pel que fa a la
col·laboració públic-privada i el posicionament en els mercats
d’alguns dels productes turístics més singulars.

El procés ha tingut diverses etapes – (veure presentació adjunta)

Actualment s’estan desenvolupant nous projectes que han de
consolidar el treball realitzat els últims anys.

INTRODUCCIÓ

COM VOLEM CONTINUAR

• Treballant en xarxa amb altres territoris per compartir
metodologies de treball i projectes a presentar en diferents
convocatòries de programes de finançament a nivell estatal i de la UE.

• Creant productes transversals de llarg recorregut, per a mercats de
proximitat i internacionals.

• Continuar desenvolupant el turisme i la mobilitat sostenible en zones
de muntanya a través del GPSTourism.

• Desenvolupant accions de promoció per tenir més visibilitat en els
mercats nacionals i internacionals.

• Creant plans d’acció específics per posar en valor recursos amb gran
potencial: embassaments, itineraris temàtics, etc.

QUI SOM?
DCB Turisme i Desenvolupament Local www.decaba.com
• Som una consulturia de turisme amb experiència professional de més

de 30 anys en la gestió pública de destins turístics i serveis
d’assessorament al sector turístic.

• Col·laborem amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà des de 2010 en
el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” del SOC.

OUTDOOR ADVENTOUR
www.outdooradventour.com

Data d’entrevista: 21 setembre del 2016

Assistents: Pepo Foz, Josep Capellà, Inma Ballbé

TEMES TRACTATS

• Presentació de l’empresa i de La Rafting Company. Política d’empresa, premi
FITUR, suport de l’ACT, …

• Com arribar a operadors turístics?

– Proposta de fer un dossier de presentació de l’empresa tenint en compte paràmetres
de sostenibilitat, a partir del què ja té a la web

– Links a operadors recollits per DCB en diferents projectes

– Informació sobre associacions d’operadors que treballen sota criteris de turisme
sostenible a partir d’articles publicats al nostre web: AITO , Forum anders reisen i ATR 

• World Travel Market. Veure operadors que hi tenen stand

OUTDOOR ADVENTOUR
www.outdooradventour.com

DOCUMENTS I LINKS ADJUNTS

• Marqueting per a empreses sostenibles. Prof. X. Font.
www.responsibletourismcommunication.com/ i manuals tipus OBRE LES
PORTES  o molt millor: KEEP IT REAL ENGLAND

X. Font farà un curs a Barcelona el desembre  per  a l’ACT però el dia abans,  el 15 
de desembre: La sostenibilitat com a eina de màrqueting a Tremp, per als membres
del grup TRAPA. 



OUTDOOR ADVENTOUR
www.outdooradventour.com

DOCUMENTS I LINKS ADJUNTS

• Operadors turístics.
• 2014 vam fer un estudi de mercat per al Baix Ebre.  A l’annex hi ha una relació

d’operadors (uns 160 de 6 països europeus) de turisme actiu, ecoturisme, cultura, 
gastronomia, amb fitxes descriptives de cada un d’ells.
De la informació publicada, és la més recent.
Pel Pallars Jussà es va recopilar una informació similar però és anterior (2012)

• Hi ha un document «antic» que pot ser d’utilitat. How to sell excursions to UK tour 
operators Està adreçat a empreses de països emergents però és interessant

• Operadors al World Travel Market.  Hem revisat la llista de Exhibitors. Veiem alguns
com Merlot Reiser (NO), S-Cape (està a Astúries però es promociona la delegació
italiana).. I en canvi no hi ha els de referència com Inntravel, o Explore. 

• En canvi sí que hi ha operadors de referència a la fira DESTINATIONS Quan vam anar
amb el Pallars el 2013, van ser molt accessibles.

OUTDOOR ADVENTOUR
www.outdooradventour.com

DOCUMENTS I LINKS ADJUNTS

• Altres links d’interès

• Enquesta anual de comportament vacacional dels europeus. Per la d’enguany, 
link a 2 entrades al nostre blog  http://www.decaba.com/eurobarometer-2016/  i
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016-segundaparte/

• ALPINE Pearls. http://www.decaba.com/alpine-pearls/
veure també el video de la Jornada sobre mobilitat sostenible, en què van venir
al Pallars http://www.pallarsjussa.net/ca/mobilitatsostenible   (hi ha el video 
global)  i mira si pots, on hi ha tota la seva presentació  (ponencia 4.)

QUÈ ESPEREM DE LES EMPRESES ENTREVISTADES?

1. Conèixer les actuacions que fan.

2. Preparar productes turístics per millorar la visualització del Pallars
Jussà i la integració en productes transversals.

Envieu si us plau a capella.ballbe@decaba.com

• Proposta de productes transversals, entre diversos territoris, que voleu

que es visualitzin, entre els quals:

• Ramat de Camins

• La gran aventura del Pirineu

• ???



DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COOPERACIÓ 
PÚBLIC-PRIVADA EN EL MARC DEL

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE

Consell Comarcal Pallars Jussà – 2016

Entrevistes amb empreses:
BIKE FOSCA

21 setembre 2016

La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en una
estratègia de dinamització turística de la comarca, en el marc del
programa Treball a les 7 comarques.

Aquesta estratègia ja ha aconseguit resultats notoris pel que fa a la
col·laboració públic-privada i el posicionament en els mercats
d’alguns dels productes turístics més singulars.

El procés ha tingut diverses etapes – (veure presentació adjunta)

Actualment s’estan desenvolupant nous projectes que han de
consolidar el treball realitzat els últims anys.

INTRODUCCIÓ

COM VOLEM CONTINUAR

• Treballant en xarxa amb altres territoris per compartir
metodologies de treball i projectes a presentar en diferents
convocatòries de programes de finançament a nivell estatal i de la UE.

• Donant visibilitat a productes transversals de llarg recorregut, per a
mercats de proximitat i internacionals.

• Continuar desenvolupant el turisme i la mobilitat sostenible en zones
de muntanya a través del GPSTourism.

• Desenvolupant accions de promoció per tenir més visibilitat en els
mercats nacionals i internacionals.

• Creant plans d’acció específics per posar en valor recursos amb gran
potencial: embassaments, itineraris temàtics, etc.

QUI SOM?
DCB Turisme i Desenvolupament Local www.decaba.com
• Som una consulturia de turisme amb experiència professional de més

de 30 anys en la gestió pública de destins i serveis d’assessorament al
sector turístic.

• Col·laborem amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà des de 2010 en
el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” del SOC.

BIKE FOSCA
www.bikefosca.com    bikefosca@gmail.com   Telf. 646448279

Data d’entrevista: 21 setembre del 2016
Assistents: Sara Pérez, (no ha pogut assistir Lluís Cisneros). Josep Capellà,
Inma Ballbé

TEMES TRACTATS
• Presentació de l’empresa. Ruta de la Vall Fosca en BTT i  possibilitat d’unes 22 

opcions diferents, amb estades de 2 a 5 nits. Allotjaments en diversos establiments
(unes 25 cases rurals).

• Relació amb ajuntaments i Consell Comarcal.  Es proposa fer un dossier de
presentació de l’empresa i de les activitats, molt senzill, però que mostri:

– Amb quines cases rurals de quins municipis es col·labora (si no es vol posar noms, al
menys xx de cada municipi)

– Quines actuacions es fan de desbrossament de camins públics, acords amb privats per 
pas de les rutes, trams que coincideixen amb recorreguts com Pedals de Foc, Camins
del Jussà, …

– Recull d’algunes opinions/recomanacions de clients, sobretot que mostrin també la
diversitat: famílies, grups d’amics, clients internacionals, activitats per acompanyants,
.. publicacions en mitjans de comunicació, com al programa Temps d’Aventura.

– Explicar les possibilitats de futur, com la incorporació de rutes amb BTT elèctrica per 
arribar a tot tipus de públics

BIKE FOSCA
www.bikefosca.com

TEMES TRACTATS
• Tenen relació amb l’empresa MTB Dreams de la Cerdanya. 

Per tal de millorar la visibilitat de les activitats de BTT potser mirar de fer «lobby» a 
partir de l’agrupació d’empreses similars. Diputació de Lleida té editat un fulletó, en 
el què surten.
Empreses amb què ens hem relacionat des de DCB Turisme: 
www.rutessilviarovira.com al Solsonès,
www.pureriding.eu amb un circuit a Osor (La Selva). en aquest cas més d’Enduro i
Downhill.  Ben posicionats amb clients internacionals.

• Operadors turístics
• 2014 vam fer un estudi de mercat per al Baix Ebre.  A l’annex hi ha una 

relació d’operadors (uns 160 de 6 països europeus) de turisme actiu, ecoturisme, 
cultura, gastronomia, amb fitxes descriptives de cada un d’ells. En 40 s’ha
detectat algun producte de BTT.

• Per fer els contactes, veure bé l’especifitat de cada un i fer contacte  de forma 
personalitzada. Tenir en compte que és molt difícil convèncer els operadors per 
programar nous destins. S’ha de buscar la necessitat i oferir quelcom singular … 
o aprofitar que estan programant alguna altra activitat a la zona.



BIKE FOSCA
www.bikefosca.com

TEMES TRACTATS

• Operadors turístics
• Un document «antic» que pot ser d’utilitat. How to sell excursions to UK tour 

operators  Està adreçat a empreses de països emergents però és interessant.

• Informació sobre associacions d’operadors independents, que treballen sota 
criteris de turisme sostenible, a partir d’articles publicats al nostre web: AITO , 
Forum anders reisen i ATR . En totes trobareu la relació d’agències associades i

• Segurament coneixeu l’ATTA – Adventure Travel Trade Association.
Majoritàriament empreses americanes, però val la pena anar seguint la seva
activitat.  El link va a la relació de membres adherits

QUÈ ESPEREM DE LES EMPRESES ENTREVISTADES?

1. Conèixer les actuacions que fan.

2. Preparar productes turístics per millorar la visualització del Pallars
Jussà amb productes que transcorren per diverses comarques.

Envieu si us plau a capella.ballbe@decaba.com

• Proposta de productes transversals, entre diversos territoris, que voleu

que es visualitzin, entre els quals:

• La Vall Fosca en BTT

• Altres que considereu d’interès



DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COOPERACIÓ 
PÚBLIC-PRIVADA EN EL MARC DEL

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE

Consell Comarcal Pallars Jussà – 2016

Entrevistes amb empreses:
DAUCAT

6 octubre 2016

La comarca del Pallars Jussà ve treballant des de fa uns anys en una
estratègia de dinamització turística de la comarca, en el marc del
programa Treball a les 7 comarques.

Aquesta estratègia ja ha aconseguit resultats notoris pel que fa a la
col·laboració públic-privada i el posicionament en els mercats
d’alguns dels productes turístics més singulars.

El procés ha tingut diverses etapes – (veure presentació adjunta)

Actualment s’estan desenvolupant nous projectes que han de
consolidar el treball realitzat els últims anys.

INTRODUCCIÓ

COM VOLEM CONTINUAR

• Treballant en xarxa amb altres territoris per compartir
metodologies de treball i projectes a presentar en diferents
convocatòries de programes de finançament a nivell estatal i de la UE.

• Creant productes transversals de llarg recorregut, per a mercats de
proximitat i internacionals.

• Continuar desenvolupant el turisme i la mobilitat sostenible en zones
de muntanya a través del GPSTourism.

• Desenvolupant accions de promoció per tenir més visibilitat en els
mercats nacionals i internacionals.

• Creant plans d’acció específics per posar en valor recursos amb gran
potencial: embassaments, itineraris temàtics, etc.

QUI SOM?
DCB Turisme i Desenvolupament Local www.decaba.com
• Som una consulturia de turisme amb experiència professional de més

de 30 anys en la gestió pública de destins turístics i serveis
d’assessorament al sector turístic.

• Col·laborem amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà des de 2010 en
el marc del projecte “Treball a les 7 comarques” del SOC.

DAUCAT
www.daucat.cat salarcon@daucat.cat

Data d’entrevista: 6 octubre del 2016

Assistents: Sergi Alarcón, Inma Ballbé

TEMES TRACTATS
• Presentació de l’empresa, llançament de les activitats, dificultats que ha tingut. 

Activitats: MICE i estades de geologia+ornitologia+enoturisme i gastronomia.  Són
complementàries.  Públics: especialitzat en cas de ornitologia/geologia però hi ha 
molt més nínxol en la gamma intermitja. Millor relació cost/benefici en el segment
MICE.

• Client objectiu:  mercat estranger, ornitòlegs, geòlegs, astronomia, 

• Partner local al Pallars: Eureka.
• Necessitat d’incorporar un estudiant en pràctiques. – Es passa per mail informació

del SOC, de la UPF i es recomana que busqui un perfil de marqueting i comunicació.

DAUCAT
www.daucat.cat

DOCUMENTS I LINKS ADJUNTS

• Operadors turístics.
• 2014 vam fer un estudi de mercat per al Baix Ebre.  A l’annex hi ha una 

relació d’operadors (uns 160 de 6 països europeus) de turisme actiu, 
ecoturisme, cultura, gastronomia, amb fitxes descriptives de cada un d’ells.
De la informació publicada, és la més recent.

• Hi ha un document «antic» que pot ser d’utilitat. How to sell excursions to UK 
tour operators Està adreçat a empreses de països emergents però és interessant

• Informació sobre associacions d’operadors que treballen sota criteris de turisme
sostenible a partir d’articles publicats al nostre web: AITO , Forum anders reisen i
ATR 

• Birdwatchers. Un article adreçat a allotjaments però que pot ser de interès



DAUCAT
www.daucat.cat

DOCUMENTS I LINKS ADJUNTS

• Marqueting per a empreses sostenibles. Prof. X. Font.
www.responsibletourismcommunication.com/ i manuals tipus OBRE LES
PORTES  o molt millor: KEEP IT REAL ENGLAND

X. Font farà un curs a Barcelona el desembre  per  a l’ACT però el dia abans,  el 15 
de desembre: La sostenibilitat com a eina de màrqueting a Tremp, per als membres
del grup TRAPA. 

www.daucat.cat

• Altres links d’interès

Turisme de negocis:  
• www.amfivia.com/ca/ pot ser competidors o «col·laboradors» 
• www.smartourism.cat/   Mònica Font… en aquest cas més «col·laboradora», 

domina molt tot el tema xarxes socials, linkedin.. (ull, és familiar nostra però crec
que pot ser d’interès que us conegueu). Té molta experiència professional.

• www.ruralmeeting.com/   Segur que ho coneixes però per si de cas
• «Glamping» a tenir en compte també per esdeveniments de petit format, molt

interessant la zona del Solsonès
• www.reunionsentrevolcans.cat/ També segur que els coneixes

DAUCAT

QUÈ ESPEREM DE LES EMPRESES ENTREVISTADES?

1. Conèixer les actuacions que fan.

2. Preparar productes turístics per millorar la visualització del Pallars
Jussà i la integració en productes transversals.

• Proposta de productes transversals, entre diversos territoris, que voleu que

es visualitzin:

• Joies del projecte Geoparc

• Terra de rapinyaires

• Capturant la Via Làctia. Taller de fotografia astronòmica

• Envia si us plau una foto de cada producte a capella.ballbe@decaba.com



Tour Natur - Düsseldorf 
2 a 4 setembre 2016 

Fira d’activitats a l’aire lliure. Es publicita  com “Freiheit pur” Pura 
llibertat. La fira nº1 del senderisme i el trekking. 
www.tournatur.com 

Lloc: Düsseldorf -Messe. Horari: 10 a 18h. 
Preu: 14 euros. El ticket serveix per 2 dies.   
Amb l’entrada els trasllats en tren/tramvia/metro/bus són gratuïts en els trams 
d’anada i tornada. Per exemple, fins l’aeroport tant de Dusseldorf com de Weeze 
(Ryanair) o Köln. 

Periodicitat: anual.   
Es celebra de forma complementària al Saló del Caravanning www.caravan-
salon.de , que ocupa 12-14 salons i té una durada de 10 dies, del 27 d’agost al 4 
setembre.  Les entrades són vàlides per ambdós salons.  El nombre d’assistents a la 
de caravàning es xifra en 203.500 visitants 

Expositors: 
El Saló ocupava el pavelló 6 d’uns 400 m2, amb 261 expositors de 16 països 
diferents. Com és habitual en aquesta fira, una part del pavelló (aproximadament 
un 40-50%) estava ocupat íntegrament per stands de venda de material de 
muntanya (roba, sabates, complements, caiacs, ...) amb ofertes que atreuen molts 
visitants. 

Complementàriament, el pavelló 7a estava dedicat a un circuit interior de bicicletes 
... amb relativament poca afluència tenint en compte que el temps era molt bo i 
que hi havia un circuit més gros a l’aire lliure.  És a dir, s’ha de tenir en compte la 
importància també del ciclisme en aquesta fira. 

A continuació s’inclou informació en anglès de les principals dades pel que fa a 
expositors i també a visitants, en aquest cas del 2015 a partir d’un qüestionari a 
206 persones seleccionades aleatòriament.  
http://www.tournatur.com/cgi-
bin/md_caravan/lib/pub/object/downloadfile.cgi/StrukturdatenTourNatur2015EN.pd
f?oid=5606&lang=2&ticket=g_u_e_s_t  S’ha demanat la informació corresponent a 
2016. 
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Al link següent hi ha la guia de la fira, amb la relació d’expositors. 
http://www.tournatur.com/cgi-
bin/md_caravan/lib/pub/object/downloadfile.cgi/MesseGuide_2016_web_neu.pdf?oi
d=7108&lang=1&ticket=g_u_e_s_t 

Els socis principals d’aquesta fira són:  Wandermagazin (revista líder de senderisme 
a Alemanya) i la federació de senderisme Deutscher Wanderverband 

En relació a altres edicions sembla que hi ha un estancament  tant d’expositors com 
de públic.  Els destins predominants són alemanys o de Suïssa, Àustria, França, 
Bèlgica... és a dir limítrofes i destins habituals dels alemanys. 

Com en anys anteriors hi ha presència de revistes especialitzades (potser menys 
que altres anys), d’editorials de guies especialitzades. Hi ha un nombre reduït 
d’operadors turístics i agències de viatges.  

Diversos operadors alemanys i austríacs (en què el seu mercat principal és 
l’alemany) hi tenien exposats els catàlegs en mòduls que els agrupen. 

Activitats associades: 
Hi ha un programa d’activitats continuat al llarg dels 3 dies de la fira a la zona 
“Rastplatz”, amb presentació de destinacions, concursos (millor ruta de senderisme, 
de cicloturisme, ..), guies, etc. L’Agència Catalana de Turisme presentava enguany 
divendres a les 14.40 el Camí dels Bonshomes. El fet que les presentacions es fan 
en un espai obert amb taules també per menjar fa que normalment estigui molt 
concorregut. 

En un altre espai similar, es feien presentacions de material de senderisme: roba, 
GPS, etc. 

Visitants: Segons la informació de la fira s’esperaven uns 39.000 visitants però 
resulta complicat conèixer la xifra tenint en compte que l’entrada dona dret a visitar 
el saló del caravàning i Tour-Natur. 

Divendres va haver una afluència normal de visitants, predominant els sèniors. 
Dissabte i diumenge hi havia més famílies a més també de força sèniors. 

2 
Fira TourNatur 2016 

http://www.tournatur.com/cgi-bin/md_caravan/lib/pub/object/downloadfile.cgi/MesseGuide_2016_web_neu.pdf?oid=7108&lang=1&ticket=g_u_e_s_t
http://www.tournatur.com/cgi-bin/md_caravan/lib/pub/object/downloadfile.cgi/MesseGuide_2016_web_neu.pdf?oid=7108&lang=1&ticket=g_u_e_s_t
http://www.tournatur.com/cgi-bin/md_caravan/lib/pub/object/downloadfile.cgi/MesseGuide_2016_web_neu.pdf?oid=7108&lang=1&ticket=g_u_e_s_t
http://www.wandermagazin.de/
http://www.wanderverband.de/
http://www.tournatur.com/cgi-bin/md_caravan/lib/pub/object/downloadfile.cgi/Rastplatz_MesseGuide_2016_ohne.pdf?oid=7106&lang=1&ticket=g_u_e_s_t


Stands a destacar 

Espanya era present en un stand comú amb representants de Canàries i Balears. 

El stand de Catalunya era separat i estava a càrrec de Anna Mora, tècnica des de fa 
anys a la delegació de Frankfurt de l’Agència Catalana de Turisme. La seva 
directora Sra. Montserrat Sierra hi va ser divendres i va fer la presentació pública 
del Camí dels Bonshomes. 
La resta de dies no va ser present ja que en paral·lel el Centre de Promoció 
Turística participava en 2 altres esdeveniments a Alemanya. 

Les entitats amb què es compartia el stand van ser amb els Patronats de Turisme 
de Costa Brava Girona, Lleida i Terres de l’Ebre. Com a municipis: Platja d’Aro i 
Estació Nàutica Estartit-Illes Medes. 

Destinacions 

Les destinacions amb major presència eren les regions alemanyes, a més de Suïssa 
i Àustria. També hi eren alguns països com Eslovènia, o destins de Itàlia, 
Luxemburg, Bèlgica, Grècia a títol individual.  

Altres estands a destacar 

La presència de revistes especialitzades es feia molt evident, destacant sobretot la 
de Wandermagazin www.wandermagazin.de que incloïa també la revista Outdoor. 
Divendres hi va ser la periodista Eva Hakes, que escriu habitualment els articles 
dels destins espanyols. Vam tenir ocasió de parlar amb ella. 

Cada any la revista promou un concurs amb les rutes de senderisme més “maques” 
però que inclou únicament les de Alemanya.  Hi ha dos categories: RUTES (diversos 
dies) i TOURS (1 dia). 

La més votada pel públic (en una votació oberta online de gener a juny) en 
l’apartat de RUTES, va ser la Ruta del riu Mosela, de 365 kms. des de la frontera de 
França i Alemanya, va bordejant la frontera amb Luxemburg, fins a la confluència 
amb el Rin prop de Koblenz, al sud de Bonn. 
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Tot i això, segons la valoració professional dels jutges la guanyadora va ser una 
ruta “urbana” a l’entorn de Frankfurt, la GrünGürtel-Rundwanderwegs. 

L’associació alemanya de senderisme www.wanderverband.de  amb la promoció 
dels certificats de qualitat de les destinacions i dels senders.  Hi acull així mateix als 
representants de la Federació Europea de Senderisme European Ramblers 
Association que promociona un certificat a nivell europeu: Leading Quality Trails. 
Un dels més recents és el camí portuguès:  www.rotavicentina.com   

Associació de ciclisme (ADFC)  www.adfc.de estava present amb un stand 
important, amb la venda de guies. Promou la marca de qualitat BETT+BIKE, amb 
5.500 establiments associats que estan preparats per atendre ciclistes en ruta 
(hotels, càmpings, albergs, etc.) 

Compta amb una publicació Radurlaub en què recull propostes de diversos 
operadors d’arreu del món... i recomana compensar la petjada ambiental del viatge 
a través de la plataforma www.atmosfair.de  

Entre les propostes: 

D’Avignon a Barcelona en què el 6è dia es fa Argelès-Llançà-Figueres. Agència: 
www.launer-reisen.de  
La resta són de Mallorca o el Camí de Santiago 

Mobilitat sostenible: 

www.vcd.org  una associació amb una publicació mensual FAIRKEHR (jugant amb la 
paraula alemanya VERKEHR, de mitjà de transport). 
En la plana web hi ha un apartat dedicat a TURISME  www.vcd.org/tourismus.html 
amb recomanacions del mes, però dedicades a zones d’Alemanya.  

En l’apartat d’Europa porta a una altra web http://www.vertraeglich-
reisen.de/anreise-zug/  (viatges responsables) amb informació general sobre els 
transports a diferents països, entre els quals Espanya, tot i que en el mapa no 
surten els Ferrocarrils de la Generalitat i per tant, no surt la línia de la Pobla de 
Segur  http://www.vertraeglich-reisen.de/anreise-
zug/bahnreisen.php?spanien#bahn . Es proposa fer un mail 
a   redaktion@fairkehr·de 
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Entrevistes realitzades 

Montserrat Sierra –Directora- i Anna Mora –Tècnica de mercats-. 

Centre de Promoció Turística de la Generalitat de Catalunya a Alemanya. 

Amb la Directora de la CPT, Sra. Montserrat Sierra vam poder parlar una estona 
abans que realitzés la presentació pública del Camí dels Bonshomes. Es va valorar 
el funcionament de la fira, vam expressar la nostra sensació que era una fira que 
semblava que quedava estancada sobretot per destinacions internacionals i que 
s’havia reduït la presència de tour operadors, tot i que mai havia estat gaire 
massiva. 

Ella considerava que la fira era similar a altres edicions però sí que és cert que hi ha 
altres fires a Alemanya que van creixent i que caldrà tenir en compte en el futur. 
Concretament va parlar de les següents: 

• FREE a Munic, del 22 al 26 febrer 2017
 http://www.free-muenchen.de/index-2.html/ .  
Segons dades dels organitzadors el 2016 va ser visitada per 122.000 
persones. 
Nota de premsa en anglès a http://www.free-
muenchen.de/media/pressemitteilungen/fair-websites/free/2016/final-
report.pdf  en què es destacaven la presència de destins de Turquia, llarga 
distància, espais específics adreçats a caravàning, bicicletes i activitats 
aquàtiques. 
El llistat d’expositors del 2016 és molt extens, no selecciona per tipologies. 
Tot i això s’han detectat diversos destins espanyols (Cantabria, Aragó, País 
Basc a més de Catalunya, Balears o Canàries) 
I també alguns operadors de referència tot i que d’altres que operen a la 
zona de Catalunya no hi eren presents: Vuelta, Rad-reisen,  

• CMT a Stuttgart.  http://www.messe-stuttgart.de/en/cmt/  Tot i que la fira
dura del 14 al 22 de gener del 2017, l’apartat de
cicloturisme i turisme de natura es concentra el
primer cap de setmana – 290 expositors de 16
països el 2016.
No es té accés al llistat d’expositors però sí que
s’anomenen especialment els operadors entre les tipologies de stands.

Reunió amb Anna Mora – tècnica. 

Sessió de treball per explicar diferents projectes que estem portant a terme: 

Es confirma el creixement que té tant a nivell d’oferta com de demanda, el turisme 
actiu en general i el segment dels sèniors. Va posar de manifest la necessitat de 
tenir informació sobre iniciatives i activitats que s’estan oferint a les destinacions 
catalanes relacionades amb el turisme sostenible. El 2017, Nacions Unides l’ha 

5 
Fira TourNatur 2016 

http://www.free-muenchen.de/index-2.html/
http://www.free-muenchen.de/media/pressemitteilungen/fair-websites/free/2016/final-report.pdf
http://www.free-muenchen.de/media/pressemitteilungen/fair-websites/free/2016/final-report.pdf
http://www.free-muenchen.de/media/pressemitteilungen/fair-websites/free/2016/final-report.pdf
http://www.messe-stuttgart.de/en/cmt/


declarat com l’Any del Turisme Sostenible i per tant una bona part de les accions de 
promoció que es realitzin, aniran en aquesta línia. 

Pallars Jussà 

• Se l’informa de les accions que s’estan fent a l’entorn de la mobilitat
sostenible i del Tren dels Llacs.

• Se li deixa el nou fulletó en alemany del Cinquè Llac, que el valora molt
positivament.  Coneix bé la ruta i els seus promotors ja que va acompanyar
periodistes en un fam trip.

• Se l’informa que durant la fira s’ha agendat una reunió de treball amb els
gestors del “Leading Quality Trail” per avaluar la possibilitat de certificar
aquesta ruta i impulsar així el seu reconeixement. Creu que és una molt
bona oportunitat per donar a conèixer aquesta ruta dels Pirineus.

Reunió amb Eva Hakes – Redactora de la revista Wandermagazin i col·laboradora 
del Centre de Promoció Turística de la 
Generalitat de Catalunya a Alemanya. 

Se l’informa de les accions que s’estan 
fent a l’entorn de la mobilitat sostenible i 
del Tren dels Llacs. 

Respecte al Cinquè Llac, se li dona el nou 
fulletó en alemany. 

Se l’informa de la reunió amb els gestors 
del “Leading Quality Trail” per avaluar la 
possibilitat de certificar aquesta ruta i 
impulsar així el seu reconeixement.  

Reunió amb  Lis Nielsen – Presidenta de ERA European Ramblers Association - i 
Liane Jordan l.jordan@wanderverband.de  tècnica de l’associació alemanya de 
senderisme 

Previ a la reunió es van mantenir 
contactes per correu electrònic per 
explicar el motiu de l’entrevista i 
les gestions que s’havien portat a 
terme amb el Centre Excursionista 
de Catalunya, per tal d’avaluar si 
podien donar suport a la 
certificació “Leading Quality Trail” 
per a l’itinerari El Cinquè Llac. 
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Previ a l’entrevista havien revisat la informació disponible i consideren que 
concorda perfectament amb l’esperit d’aquesta certificació. Recomana parlar abans 
de prendre una decisió amb els gestors d’alguns senders incorporats recentment, 
per exemple www.rotavicentina.com  a Portugal. 

El procés consisteix en 3 fases: 

- Visita inicial en què es desplacen 2 tècnics de l’ERA per: 

• Participar en una reunió de treball amb 6-7 persones del territori que
coneguin bé el camí, que els puguin acompanyar després. Seria bo
incorporar també alguna persona que en principi fos reticent a aquesta
iniciativa.

• Visita in situ d’alguns trams del camí acompanyats per guies coneixedors de
la zona i/o gestors de la iniciativa.  Resposta a un qüestionari sobre alguns
paràmetres sobre la ruta.

- Tramesa de recomanacions, actuacions a millorar 
- Visita posterior de comprovació de les actuacions realitzades 

El cost del procés és: 

- Visita i formació inicial:  2.600 € + despeses viatge 2 persones (IVA si n’hi ha, no 
inclòs) 

- Preu de la certificació, segons kms. de la ruta: 

e.g. up to 50 km = € 2.270  
e.g. up to 75 km = € 2.450  
e.g. up to 100 km = € 2.580 
e.g. up to 150 km = € 3.050 
e.g. up to 200 km = € 3.490 
e.g. up to 250 km = € 3.720 

Aquesta certificació s’ha de renovar cada tres anys, però en els següents processos 
de renovació el cost de la visita inicial vam entendre que seria inferior al de la 
primera certificació 

Informen que seria interessant participar activament en la propera edició del 
Festival europeu EURORANDO 2017 que s’ha previst que es celebri a Roses entre el 
1 i el 7 de maig del 2017.  Veure notícia a https://www.feec.cat/noticia/el-
catalonia-trek-festival-arriba-a-leurorando-2016/ 

Entre les accions de promoció que fan destaquen campanyes online i de 
interconnexió amb webs molt diverses. També una separata a la revista de 
l’associació alemanya de senderisme Wanderbares Deutschland, de la que recollim 
un exemplar. 
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OPERADORS 

Abans de la fira es va contactar amb l’associació FORUM ANDERS REISEN, que 
agrupa més de 100 agències que aposten per viatges sostenibles. Ens van informar 
de 4 agències que hi serien presents. 

Com s’ha comentat, la presència d’operadors i agències de viatges és molt baixa i 
el què es fa és presentar els catàlegs d’alguns que no hi són presents, en expositors 
que agrupen diverses empreses. 

Entrevistes i presentacions realitzades: 

Die Landpartie 

Am Schulgraben 6 
26135 Oldenburg  
Alemanya 

Tel. +49 (0)441570683-0 

www.dieLandpartie.de 
service@dieLandpartie.de 

Petita agència de cicloturisme i 
senderisme, forma part de FORUM 
ANDERS REISEN. 

Parlem amb Esther Friedrich que ens 
demana enviar proposta a Marco Blees, 
product manager. Li explicaran ja que els 
sembla interessant. 

Se li deixa fulletó del Cinquè Llac 

Sento Wanderreisen 

Sonja Heidtmann 

Sylvensteinstrasse 5 
81369 München 
Tel. +49 (0)83 – 20322295 
Tel. mòbil +49 178 – 1409323 

www.sento-wanderreisen.de 
info@sento-wanderreisen.de 

Agència de senderisme molt petita, forma 
part de FORUM ANDERS REISEN. 

Fins ara no té productes a Espanya però 
podria estar interessada. Se li deixa fulletó 
del Cinquè Llac. Fa moltes preguntes de 
veure “el perquè” i com hauria de 
convèncer a gent que vol venir als 
Pirineus, a anar a una zona que no és 
coneguda i no inclou els pics més 
emblemàtics. 

Actualment fa principalment viatges per a 
grups però vol potenciar els viatges 
individuals i el fet de tenir la documentació 
en alemany seria un plus. 

Se li recomana que l’agència Pirineu 
Emoció podria actuar de receptiu seu per 
Espanya ja que el que li interessaria serien 
propostes mixtes: 
- Cinquè Llac + Barcelona 
- Cinquè Llac + Costa Brava o Delta de 
l’Ebre 

Kleins Wanderreisen 

Manfred Weber 

Agència de viatges petita amb diversos 
productes guiats i autoguiats. 

A l’estat espanyol només Mallorca, (amb 

8 
Fira TourNatur 2016 

http://www.dielandpartie.de/
mailto:service@dieLandpartie.de
http://www.sento-wanderreisen.de/
mailto:info@sento-wanderreisen.de


Ruderstalstr. 3 
35686 Dillenburg 

Tel. +49 (0)2771-26800 

www.kleinswanderreisen.de 
info@kleinswanderreisen.de 

estada en un sol hotel) 

EUROHIKE Wanderreisen i EUROAKTIV 

www.eurohike.at   www.euroaktiv.at 

Eurofun Touristik 
Mühlstraβe 20 
5162 Obertrum 
Austria 

Tel +43 (0)664 80183160 

Es va parlar del Cinquè Llac en edicions 
anteriors, amb la Sra. Verena Sonnenberg, 
Directora. 
v.sonnenberg@eurohike.at  
 Aquesta vegada no hi era però se li pot 
enviar informació. 

La major part dels seus clients són 
alemanys, malgrat tenir la seu a Àustria. 

Un dels apartats és “Wandern ohne 
Gepäck” és a dir amb trasllat 
d’equipatges. 
Destinacions a l’estat espanyol: Mallorca, 
Canàries i Camí de Santiago. 

ONE WORLD – Reisen mit Sinnen 

Kai Pardon 
Neuer Graben 153 
44137 Dortmund 
Germany 

Tel. +49 (0)231/589792-17 

Alissa.kling@reisenmitsinnen.de 
www.reisenmitsinnen.de 

Associat a FORUM ANDERS REISEN 

Demanen enviar la informació a Alissa 
Kling, Product manager per Europa.. 

A l’estat espanyol veiem producte a 
Balears i Canàries. 

Ens crida l’atenció un fulletó “Senderisme 
de natura de luxe” amb www pròpia: 
www.luxusnatur.de 
Amb productes de mobilitat sostenible, 
verds, gastronomia bio i local, etc.. en què 
detalla els productes segons nivell de 
sostenibilitat en diferents nivells. 

No hi ha productes a l’estat espanyol! 
Només Alemanya, França, Àustria, ... 

Auf und Davon Reisen 

Lebrechtstr. 35 
51643 Gummersbach 
Germany 

Tel.: 02261-501 99 0 
Fax: 02261-501 99 16 
E-Mail: reisen@Auf-und-Davon-
Reisen.de  

Associat a FORUM ANDERS REISEN 

La presentació que tenien a la fira era 
únicament amb destins de llarga distància. 

Tot i això tenen alguns productes a Itàlia. 
A l’estat espanyol, només a Mallorca i 
Canàries (La Palma i Gomera) 
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Deutscher Alpenverein Sektion 
Duisburg 

Lösorter Strasse 115 
47137 Duisburg 

www.dav-duisburg.de 
dav-duisburg@t-online.de 

Secció de l’associació de muntanyisme, 
fan sortides col·lectives, principalment. 
Editen una revista en paper important que 
recollim. 

Parlem amb Sonja Neuendorf. 

Interessada a rebre propostes per sortides 
col·lectives. Se li parla del Cinquè Llac, els 
agrada molt tot i que veure ja que 
normalment fan estades en un sol 
allotjament. 

Altres operadors d’interès, amb presència de catàlegs en expositors comuns: 

Hauser Exkursionen 

Spiegelstr.9 
D-81241 München 
Tel.:+49(89)235006-0 

www.hauser-exkursionen.de/ 
info@hauser-exkursionen.de 

Productes de senderisme a tot el món. 

Diversos productes a l’estat espanyol: Andalusia 
(Sierra Nevada), Mallorca, Picos de Europa, 2 
productes als Pirineus (Vall d’Aran i San Maurici) 

Guia: Aina Escrivà, resideix a Mallorca. Les 
trobades del grup són a Toulouse 

Weltweit Wandern 

Gaswerkstraβe 99 
8020 Graz 
Austria 

Tel. +43 316 583504-11 

www.weltweitwandern.de 

robert.wolf@weltweitandern.at 

Operador austríac amb presència amb stand en 
edicions anteriors. 

S’havia parlat amb Robert Wolf (parla espanyol) 
i se li havia presentat El Cinquè Llac  
En aquell moment podia estar interessat en 
agència receptiva al nord d’Espanya. 

Molts productes a l’estat espanyol: Mallorca, 
Canàries, Ruta de la Plata, Andalusia. 
Un sol producte al Pirineu, amb un programa de 
multiactivitat a la Vall d’Aran que inclou 1 dia de 
BTT. 

Wikinger Reisen 

Kölner Strasse 20 
58135 Hegen 

www.wikinger.de 
mail@wikinger.de 

Un dels operadors de senderisme més 
importants d’Alemanya. 

Productes: Senderisme, trekking, cicloturisme. 
Combinacions d’activitats, diversos nivells... 

Viatges individuals i col·lectius. Diversos 
fulletons 

A Espanya: Catalunya, Canàries, Balears, 
Andalusia i Camí de Santiago. 

Moltes rutes i molt diverses a Catalunya. Com a 
“novedoses” que no es veuen en altres catàlegs: 

- Barcelona+Priorat+Delta de l’Ebre (L’Ampolla) 
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- Entre Bilbao i Barcelona – enoturisme. Passen 
pel Priorat 
- Ruta per 3 països: França-Andorra-Espanya. 
PN Aigüestortes 
- Un altre producte a la zona de Cerler i PN 
Ordesa 

Treballen a través del receptiu amb seu a 
Barcelona http://www.naturbike.com/  

Ra-wa-kas 

Clausen-Dahl Strasse 25 
0219 Dresden 

Tel. +49 (0)351 42450892 

www.rawakas.de 
info@rawakas.de 

Operador de senderisme, cicloturisme, natura, 
turisme actiu, ... 

Destinacions del nord i centre d’Europa. A França 
només Còrsega 

Laade Gartenreisen 

Tückingstrasse 29 
48683 Ahaus 

Tel. +49 (0)2561 9716-13 
www.laade-gartenreisen.de 
info@laade-gartenreisen.de 

Propostes per descobrir jardins botànics 
especials. 

No hi ha productes a l’estat espanyol. 

Bike Touring 

Weinstrasse 604 
67434 Neustadt 

www.bike-touring.de 
mail: formulari a la web 

Operador de ciclisme, en diverses modalitats. 

Un producte a Mallorca i un als Pirineus (a 
l’entorn de Prullans) en la modalitat de 
carretera. 

També un de BTT a Prullans i un de senderisme, 
que fa part del Camí dels Bonshomes entre 
Montségur i Prullans 

Weinradel 

Weststraße 7  
52074 Aachen 

Tel: +49 (0) 241 - 87 62 62 

www.weinradel.de 
info@weinradel.de 

Agència de cicloturisme i enoturisme 

4 productes a l’estat espanyol (Mallorca, 
Andalusia i Extremadura). Un a Catalunya: des 
de Girona-cap a l’Alt i Baix Empordà. 
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Rad+Reisen Eurocycle 

Tel: +43 1 405 38 73 
www.radreisen.at 

Operador de cicloturisme especialista en el 
Danubi, amb clients a tots els països de parla 
alemanya. 

A Espanya a diverses zones (Mallorca, València, 
Camí de Santiago, ...). A Catalunya, una volta a 
Girona-Alt Empordà. 

Eurobike 

Mühlstraße 20 
A-5162 Obertrum 

Tel: +43 6219 7444 

www.eurobike.at 
eurobike@eurobike.at 

Agència austríaca especialitzada en cicloturisme. 
Productes arreu d’Europa. 
A Catalunya 3 productes: 
- Empúries:  Tour entre Girona-L’Estartit i 
Figueres 
-  Pirineus-Costa Brava: Entre Olot i Platja d’Aro 
- Interior de Girona: des de Girona, Roses, La 
Bisbal, Peratallada, Púbol i Pals. 

Forum Anders Reisen 

www.forumandersreisen.de 
Associació de turisme responsable amb més de 
100 operadors associats. Directora: Sra. Petra 
Thomas. 

Anualment publiquen un catàleg REISEPERLEN, 
amb alguns dels millors productes de cada 
operador. 

Enguany hi ha 2 productes de Catalunya: 

- Arquitectura a Barcelona de l’operador DRP 
Kulturtours 

- Entre la muntanya i el mar, un tour mixte de 
descoberta i senderisme per Girona i la Costa 
Brava, de Tour Exquisit 

Aktiv-Reisen Netz 
http://aktiv-reise.net/ 

info@aktiv-reise.net 

Fa les funcions de representant d’operadors en 
fires, blogs i social media. 

Al link següent hi ha la relació de fires en les que 
participa, catàlegs a aportar. http://aktiv-
reise.net/wp-
content/uploads/2012/01/AktivReiseNetz_Messe-
Praesenz_2012.pdf 

Der Katalogführer 

www.kataloghaus.com 

Recull de operadors i agències de viatges, també 
de destinacions. 

Des de la web es té accés a propostes concretes 
de packs de viatges en diferents modalitats i 
zones.  Centrat principalment a Alemanya però 
interessant també per a les destinacions. 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 

REVISTES 
WANDERMAGAZIN 

www.wandermagazin.de 

Rudolf-Diesel-Str. 14 
53859 Niederkassel 
Alemanya 

Revista bimensual. 
Preu: 4,90 € 

La revista més important d’Alemanya 
especialitzada en senderisme. Periodicitat 
bimensual 

Entrevista amb la representant per 
Espanya i Portugal: 

Eva Hakes 
eva.hakes@gmail.com 

A la plana web anuncien una guia online 
de senders del Patronat de Turisme de 
Terres de Lleida. 
http://www.wanderwegekatalonien.de/  

OUTDOOR Welten 

www.wandermagazin.de 

Preu: 5,90 € 

Revista de la mateixa empresa que 
Wandermagazin  
Edició anual, primer número el 2012. 
Distribució gratuïta en determinats hotels. 

Adreçada a tot tipus de practicants 
d’activitats a la natura, amb molta 
informació de regions alemanyes.  

Tot i això, periòdicament es contracten 
articles sobre destinacions catalanes. 

WANDERLUST 

www.wanderlust-magazin.de 

 Preu: 4,90 €. 

Revista bimensual de senderisme, 
depenent de la revista de viatges 
d’Anglaterra.  

MSV MEDIEN 

Kajak Magazin 
Bike&Travel 
Trekking Magazin 

www.msv-medien.de 
info@msv-medien.de 

Preu: 5 € 

Publica 3 revistes especialitzades: caiac, 
bicicleta i trekking 

Periodicitat bimensual. En la de trekking a 
partir del 2017 – 9 números l’any 

Sobretot de Alemanya i països de l’entorn. 
Articles sobre destinacions internacionals 
també. 
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EDITORIALS DE GUIES 

Die Outdoor Verlage 

Cada col·lecció té la seva seu social 
però per premsa hi ha una 
representant: 

Amrei Risse 
a.risse@conrad-stein-verlag.de 

El representant a Espanya, només per 
Conrad Stein Verlag: 

mapiberia@gmail.com 
Tel. 920030106 

Editen 3 coleccions: 

Conrad Stein Verlag (senderisme i 
trekking) 
Thomas Kettler Verlag (caiac) 
Verlag Wolfgang Kettler (cicloturisme) 

Algunes de les guies són de destins 
espanyols, com Mallorca o algunes de les 
Illes Canàries. 

També guies generalistes adreçades a 
diferents públics: fotografia, guia per a 
nens, etc. 

BIKELINE 
HIKELINE 

www.esterbauer.com 

Haupstr. 31 
3751 Rodingersdorf 
Austria 

El representant a Espanya, com en el 
cas anterior: 

mapiberia@gmail.com 
Tel. 920030106 

Guies/mapes de cicloturisme i de 
senderisme.  

De l’estat espanyol n’hi ha editats de 
Mallorca, Camí de Santiago i algunes illes 
Canàries. 

Publicpress 
Der Verlag mit der Sohne 

www.publicpress.de 

Mühlenstraβe 11 
59590 Geseke 

Tel. +49(0)294298870-0 

Guies de viatges i senderisme, la major 
part d’Alemanya i entorn. 
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Gestions juliol-setembre  - 2016 

Leading Quality Trails  

Certificació emesa per l’ERA – Federació europea de senderisme. 

Interès per al Cinquè Llac per reconeixement internacional. 

En principi, sembla que podria complir els requisits. Posem de model Mullerthal 
Trail a Luxemburg.  http://www.tourobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-
3911-labellisation-reussie-et-monitoring-scientifique-d-un-sentier-de-randonnee-le-
mullerthal-trail-au-luxembourg/  

Gestions que es realitzen: 

- Contacte i demanar cita amb ERA a la fira de Dusseldorf 

Dear Inma Ballbé and Josep Capellà 

Thank you very much for interest in the label “Leading Quality Trails”. 

I will only be in be in Dusseldorf at Tour Natur Friday 2/9, but it will be possible to have a 
meeting with me and Liane Jordan from Deutscher Wanderverband GmbH who takes care of 
all activities regarding the label. 

Please contact Liane Jordan directely and find a time where we all can meet - she knows my 
program.  

The European Ramblers Association, who is behind the label have 2 spanish members: 

FEDME - Federacion Española de Deportes de Montaña Y Escalada 
FEEC - Federació d'Entitats - Excursionistes de Catalunya 

Have you been in contact with any of these organisations in the planning of the trail? 

Looking forward to meet you 

Kind regards 

Lis Nielsen 

Lis Nielsen 
President 
European Ramblers Association 
Europäische Wandervereinigung 
Féderation Européenne de la Randonnée Pedestre 

http://www.tourobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3911-labellisation-reussie-et-monitoring-scientifique-d-un-sentier-de-randonnee-le-mullerthal-trail-au-luxembourg/
http://www.tourobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3911-labellisation-reussie-et-monitoring-scientifique-d-un-sentier-de-randonnee-le-mullerthal-trail-au-luxembourg/
http://www.tourobs.ch/fr/actualites-et-articles/articles/id-3911-labellisation-reussie-et-monitoring-scientifique-d-un-sentier-de-randonnee-le-mullerthal-trail-au-luxembourg/


Gestions juliol-setembre  - 2016 

Dear Inma Ballbé, 

thanks for your mail and the request for a meeting during the TourNatur. It would be a 
pleasure to meet you there and to talk with you about the possibilities to certify “El Cinquè 
Llac”. I had a quick look on the website http://www.elcinquellac.com/ and I am really 
impressed. The trail has a huge potential and I assume that the requirements to become a 
Leading Quality Trail – Best of Europe can be easily fulfilled, but let’s talk about it in 
Düsseldorf. 

Friday is a good day, might be 3:00 pm a suitable time for you? We can meet at our desk (as 
soon as I know the number, I will let you know).  

Attached you receive further information about the process of certification, maybe you 
already have the material, but I wanted to be sure.  

If you have any questions, don’t hesitate and ask. 

Liane Jordan 
Qualitätsmanagement Wanderbares Deutschland und Leading Quality Trails – Best of Europe 

---------  
Deutscher Wanderverband Service GmbH 
Wilhelmshöher Allee 157-159 
34121 Kassel 
Tel. 0561 / 9 38 73 -19 
Fax. 0561 / 9 38 73 -10 
l.jordan@wanderverband.de 

… perfect.

And here is my mobile number 0049 170 5504161 

The desk number is 6F16 

http://www.elcinquellac.com/
mailto:l.jordan@wanderverband.de


Gestions juliol-setembre  - 2016 

- Contacte amb FEEC 

26 juliol. Trucada amb Julio  senders@feec.cat  Comenta que només donen 
suport/gestionen senders homologats GR o PR.  A la web hi ha la normativa i tarifes 

Quedem que l’anirem informant de les gestions.  

- Contacte i demanar cita amb FORUM ANDERS REISEN a la fira de 
Dusseldorf 

No tindran stand propi a Dusseldorf però ens recomanen contactar algunes 
agències que sí que hi seran 

Dear Inma Ballbé, 

I searched on the website of TourNatur and make out, that the following members of forum 
anders reisen are on the fair with a booth: 

- Auf und Davon Reisen GmbH; Gummersbach; fair hall 6 / D43 
- Die Landpartie Radeln und Reisen GmbH; Oldenburg; fair hall 6 / A13 
- One World - Reisen mit Sinnen Pardon/Heider OHG; Dortmund; fair hall 6 / C42 
- Sento Wanderreisen Sonja Heidtmann; München; fair hall 6 / E02 

Maybe it would be helpful for you to talk to one of these tour operators. Please find attached 
the brochure with the benefits, requirements and costs of becoming a member of forum 
anders reisen – as announced the information is only available in German. 

Best wishes and please do not hesitate to contact me for further questions, 
Melanie Hauser 

--- 
Melanie Hauser 
forum anders reisen e.V.  
Der Verband für nachhaltigen Tourismus 

c/o Ingenieurspartnerschaft Obst & Ziehmann 
Brandstwiete 4 
D - 20457 Hamburg 
fon: +49 (0)40 / 181 2604 – 62 
melanie.hauser@forumandersreisen.de 
www.forumandersreisen.de 

mailto:senders@feec.cat
https://www.feec.cat/informacio-de-muntanya/senders/normativa-i-reglamentacio/
mailto:melanie.hauser@forumandersreisen.de
http://forumandersreisen.de/


Hora i Lloc: 
28/10/2016, de 1100 a 12:00 – per SKYPE 

Assistents: 
Marta Cabral, Presidenta de l’Associació Rota Vicentina  
Mireia Font, Presidenta de l’Associació Marques de Pastor – El Cinquè Llac 
Inma Ballbé, DCB Turisme i Desenvolupament Local 

Ordre del dia 

1. Impressions de Rota Vicentina sobre el procés de certificació Leading Quality Trails

Temes tractats 

Explicació  prèvia de  l’associació que impulsa Rota Vicentina. 

• Va sorgir el 2009-2010 a partir de 2 associacions existents de en total uns 100 socis.

• A tenir en compte que a la zona hi ha instal·lats molts estrangers, “neorurals” que es
van instal·lar des dels anys 90 i que gestionen empreses d’allotjament, activitats... hi
ha alemanys, suïssos, ...

• Creu que quan un projecte té impacte desperta molt interès. Actualment s’hi sumen
empreses contínuament (crec que va dir unes 2 empreses per setmana).  190 associats

• La idea va sorgir a partir del Parc Natural de La Cuesta, amb molts problemes
d’estacionalitat

• Des que es va posar en marxa Rota Vicentina, el canvi en 3 anys va ser molt
impressionant.

• El projecte no és només turístic, treballen conjuntament amb el Parc Natural, hi ha
moltes qüestions: col·laborar en la gestió de visitants reduint l’impacte ambiental. Per
exemple és un problema l’agricultura intensiva a la zona.

• Una de les raons de impulsar aquesta ruta és que a Portugal no hi ha “know-how”
sobre senderisme. Sí té prestigi a Madeira i Açores però no a la península.  Per tant
s’havia de construir aquest prestigi, anunciar a la gent que és una cosa interessant.

• Tampoc hi ha tradició dels residents.

• Tenen molt recolzament de les entitats públiques

Procés de certificació. 

• Va ser molt senzill, pràcticament en 3-4 mesos es va resoldre

• El “workshop” (reunió en què venen els tècnics de ERA- l’Associació europea de
senderisme – i es reuneixen amb la gent que hi ha darrera el projecte, sobretot en el



disseny i manteniment del camí)  no va ser cap problema. Els criteris que demanen 
són interessants a seguir, de fet coincidien molt amb els què ja utilitzaven. 

• La inspecció que es fa és d’aproximadament un 30% del total del camí.

• El preu era just.  Sí que els van demanar de ampliar alguna cosa en temes de
senyalització, coses que des de Rota Vicentina no es veien tan necessàries però d’un
cost reduït. En total uns 1000 o 2000 euros.

• El tema és més de preparar papers, el dossier.

• Tenir en compte que ERA és bona en senderisme però no en turisme o
desenvolupament. S’hi fan coses de promoció però és més a través dels propis camins
certificats que posen diners per accions puntuals, com la separata en la revista de
l’associació de senderisme d’Alemanya. És a dir NO van a promoure el teu camí, el
màrqueting no és el seu fort.

• A ells els va servir per fer molta promoció a nivell de país (notes de premsa, etc.), la
premsa hi parla sovint, ...

• Tenir en compte que entre els associats hi ha uns 25 tour operadors/agències de
viatges, alguns dels quals internacionals.

• Públic, actualment un 70% són internacionals: Alemanya, Regne Unit, Holanda,
Espanya, França. També de Canadà, USA i Austràlia.

Marta Cabral s’ofereix a respondre qualsevol altre tema. La Mireia li va informar del Cinquè 
Llac i tipologia de l’associació, recolzament de les entitats públiques de la zona. 
Es comenta que si es volgués fer una visita, tant és bona la zona sud (arribant a Faro) com la 
nord (arribant a Lisboa). 
També se l’anima a conèixer el Cinquè Llac, ho mira per si fes alguna cosa a la primavera. 

Preguntes que havíem preparat 

-La certificació us va fer canviar moltes coses? Com quines? Va suposar moltes despeses en 
infraestructures o equipaments? 
-Quan va durar tot el procés? Quin termini hi ha per millorar les febleses de la ruta? 

• On va sorgir la iniciativa. Segurament és pública
• Per què es van interessar per LQT?  Estan rebent públic internacional?
• Si estan certificats com GR per la seva federació
• Com va ser la visita de certificació?  Quines recomanacions farien un cop passat?
• Què aporta ERA (European Ramblers Association) en la certificació?
• Els locals s’hi van sentir implicats? Quins perfils?
• Com es va solucionar el tema idioma
• Qui fa front a la despesa de certificació.. i a les renovacions anuals?



PRODUCTES TURÍSTICS
TRANSVERSALS

Desembre 2016

Empreses/entitats:

• Ramat de Camins – www.ramatdecamins.cat
• Outdoor Adventour www.outdooradventour.com
• Bike Fosca www.bikefosca.com
• Daucat www.daucat.cat
• Guies Vall Fosca www.guiesvallfosca.com
• Genussreisen a través de Pirineu Emoció – www.pirineuemocio.com
• Associació Marques de Pastor – www.elcinquellac.com



www.ramatdecamins.cat comercialitzada per Outdoor Adventour

www.outdooradventour.com



www.outdooradventour.com

Base dels productes de Bike Fosca



Exemple de productes a mida

Exemples de producte a mida



Exemple de producte a mida

Base dels productes de barranquisme de Guies Vall Fosca



Productes de Trail Running de Guies Vall Fosca

Pirineu Emoció: Comercialització a través de l’agència alemanya
Genussreisen, El Cinquè Llac combinat amb altres destinacions



Pirineu Emoció: Comercialització del Cinquè Llac «slow»

Pirineu Emoció: Comercialització del Cinquè Llac «a pas de ruc»
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