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La Missió i visió de l'equip de treball en aquest projecte, és la de poder actualitzar el Pla Estratègic que es va 

realitzar l'any 2011, per poder tornar a plantejar un nou marc estratègic i un pla d'acció que contribueixi al 

desenvolupament turístic sostenible del Pallars Jussà. Aquest pla està contextualitzat en el marc de les accions 

desenvolupades en matèria de promoció econòmica i turística desenvolupades pel Consell Comarcal. El 

present projecte vol donar resposta a la proposta per a l’execució del treball: Pla d’accions per al 

desenvolupament turístic del Pallars Jussà: Pla d’accions horitzó 2018 / 2023.  

En l’àmbit del desenvolupament sostenible de la comarca del Pallars Jussà i tot seguint les passes i treballs 

previs realitzats pel seu Consell Comarcal, s’identifica el sector turístic com un dels principals motors 

econòmics a potenciar i promocionar en els propers anys.  

En aquest sentit, ja l’any 2011 el Consell Comarcal va promoure un primer pla d’accions que de manera àmplia 

pretenia posar en valor el sector turístic en un territori amb elevat potencial i atractiu però amb escassa 

incidència encara tant en l’oferta com en la demanda turística de la comarca. 

D’aquesta manera i un cop passat els anys d’execució de l’anterior pla, tal com s’indica en el nou Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-2021,  en la línia estratègica “Desenvolupament de 

l’activitat econòmica com a motor de la transformació de la comarca LE3 c. Sector Turístic” es preveu necessari: 
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  “Fer extensiu l’anàlisi i contingut del Pla d’acció turística de 2011 als agents, comunicar els passos fets des 

d’aleshores i revisar de forma conjunta el document per tal d’actualitzar-lo i que continuï sent el 

document marc que orienti l’estratègia i les actuacions a la comarca. 

 Fer un recull de les mesures empreses en el marc del Pla d’Acció de 2011.  

 Fer extensiu el document als principals agents que treballen en el sector turístic o amb aquest sector 

(Ajuntaments, associacions sectorials i empreses).  

 Reunió i debat amb representants d’aquests agents per posar en valor el treball realitzat i avaluar la  

vigència del pla. En una revisió preliminar s’apunten les següents línies, prioritzant la comunicació i la 

desestacionalització:  

 Comunicació  

 Desestacionalització / Diversificació   

 Treball en xarxa  

 Segmentació  

 Informació  

 Formació  

 Sostenibilitat  
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 Actualització del pla d’acció del sector turístic de la comarca” 

Així doncs de les accions prèvies realitzades es preveu necessari l’actualització d’un pla que permeti definir i 

activar l’estratègia turística de la comarca del Pallars Jussà per als propers 5 anys, presentant el model turístic 

que es vol assolir per tal de potenciar les diferents activitats econòmiques vinculades al turisme i vertebrar una 

oferta turística sostenible. 

Aquest pla ha de permetre presentar i actualitzar el pla d’accions existent per tal de definir aquelles realment 

executables i esdevenir l’eina per als gestors locals tan públics com privats per a al desenvolupament ordenat i 

promoció del sector turístic del territori. 

L'objectiu principal que es perseguirà  amb l'informe tècnic, és el de ser una eina útil per als gestors públics i 

privats de la comarca del Pallars Jussà, orientant i guiant l'estratègia turística per als propers cinc anys, per mitjà 

d’un pla d’accions viable i realment executables al territori.  

Aquesta proposta d'objectiu fonamental es basa en la necessitat de redefinir i activar l’estratègia turística de la 

comarca, presentant el model turístic que es vol assolir per tal de potenciar les diferents activitats econòmiques 

vinculades al turisme i vertebrar una oferta turística sostenible, de qualitat i generadora de renda que permeti 

desestacionalitzar la temporalitat i diversificar l’oferta per productes i segments. 

Per tant, els principis inspiradors que es desprenen d'aquest objectiu principal, i que formaran part dels valors 

transversals de tota la proposta són: 
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 Sostenibilitat: en un concepte ampli, fonamentada en la sostenibilitat mediambiental, econòmica i sòcio-

cultural de la destinació. 

 Desestacionalitzar la temporalitat: un dels principals reptes turístics de la comarca i gran part del territori 

és ser capaç de combatre l'estacionalitat en la demanda. 

 Oferta qualitativa per productes i segments: un element cabdal en la proposta estratègica que haurà de 

contenir el pla, és ser capaços de fer el salt dels nombrosos recursos turístics que té la comarca i el 

territori, en productes turístics de qualitat comercialitzables al mercat. En aquesta creació de productes 

tindrà un paper important i cabdal la segmentació amb capacitat  d'adaptar-se a nous perfils turístics i en 

la promoció direccionada del sector. 

D'aquest objectiu principal i d'aquests valors transversals, se'n deriven un seguit d’objectius específics als quals 

s'ha de donar resposta per a la planificació estratègica i operativa dels projectes a desenvolupar des dels ens 

locals però també dels agents privats o mixtos.  

En aquest sentit es preveu els següents objectius específics: 

1. Articular i connectar els actors del territori. Articular els diferents actors econòmics i socials del territori 

relacionats amb l’activitat turística per tal de crear sinèrgies de treball i potenciar l’efecte multiplicador 

dels resultats conjunts. 

2. Establir les eines i mecanismes de promoció turística del territori, així com les accions de comunicació 

relacionades. 



 

6 
 

3. Adaptació i millora de l’oferta turística existent: Integrar iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida a 

través de l’oferta de serveis i de posar en valor la riquesa cultural i patrimonial del territori amb l’ajuda de 

la innovació. 

4. Crear ocupació a la comarca tot fomentant la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. 

5. Posicionar, projectar i popularitzar la marca del Pallars tan nacional com internacionalment com a 

destinació i origen d’activitat econòmica i turística, amb la implicació del teixit econòmic i tècnic del 

territori. 

6. Fomentar i diversificar la cartera de productes turístics impulsant una àmplia xarxa d’activitats 

econòmiques generadores d’ocupació a fi i efecte d’eliminar la temporalitat marcada de l’activitat 

d’aquest sector. Definir els productes turístics i el seu estat en el cicle de vida dels productes. 

7. Establir les bases per poder disposar d'un sistema d'informació i monitorització de l'activitat turística que 

permeti realitzar-ne un seguiment de la seva evolució i de la correcta implementació del Pla d’Accions. 

8. Realitzar una proposta estratègica turística fonamentada en el paper actiu dels actors netament turístics 

però també de la ciutadania, que en validi la seva idoneïtat. 

9. Buscar i potenciar nous vasos comunicants de l'activitat turística amb altres sectors econòmics i socials del 

territori, que actualment no tenen cap relació ni directa ni indirecta de l'activitat turística.  

10. Potenciar la connexió entre empresa i territori, que permeti captar i impulsar projectes empresarials i 

l'atracció d'inversions (tant locals com estrangeres) en el sector turístic.   
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2.1- EL MARC TURÍSTIC DEL TERRITORI 
 

 

2.1.1. Context turístic 

Al parlar del marc turístic del territori, cal identificar diferents contextos, essent el primer el context el català. En 

aquest marc, hem d'entendre Catalunya com una potència turística tant a nivell de l'estat espanyol com en una 

visió internacional. Malgrat això, en aquests moments s'està transitant cap a un model que defuig de l'oferta 

focalitzada en el sol i platja i productes sense valor afegit. Tal i com es recull en el Pla Estratègic de Turisme de 

Catalunya 2013-2016, ja es posa èmfasi en el desenvolupament del turisme d’interior i de muntanya que s’està 

produint de manera lenta gràcies a la creació d’una xarxa d’establiments de turisme rural i la seva vinculació 

amb el turisme actiu, els esports d’aventura, l’ecoturisme i el turisme cultural. En aquest context de planificació 

estratègica s'identifiquen un total de 5 reptes: 

 El repte de la governança.  

 El repte del desenvolupament sostenible. 

 El repte de la creació de nous productes turístics. 

 El repte del coneixement i la intel·ligència.  
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 El repte de l’excel·lència. 

Entrant a prendre en consideració el paper de la província de Lleida en el seu conjunt, en aquest 

desenvolupament turístic del territori català, es pot afirmar que el seu paper és moderat, presentant un paper 

de destinació turística a escala regional. Només alguns dels seus productes turístics més emblemàtics han 

aconseguit una posició líder dins del mercat, com és el cas del turisme de neu o els esports d'aventura. El nivell 

de desenvolupament turístic és desigual, tant a nivell d'optimització de recursos, demanda generada o el pes 

que té el turisme en les economies locals. Malgrat això, existeix un marge de creixement turístic important en el 

conjunt de la província, amb recursos turístics amb una enorme potencialitat i per les actuals tendències de 

consum turístic, on l'aposta per turisme actiu, natura, i espais encara poc explotats els fa destinacions amb 

enorme potencial. 

En aquest marc de potencialitats, hem de tenir present l'arribada de l'alta velocitat, que ha de contribuir a 

posicionar Lleida ciutat i el conjunt de la província com a destinació, i apropar-la a grans nuclis urbans com 

Barcelona o Madrid. Per a que sigui però un element dinamitzador, caldrà tenir presents tres eixos bàsics 

1. Mesures de planificació, que intenten integrar de la manera més correcta possible la infraestructura en el 

medi 

2. Mesures de gestió, dirigides a gestionar els nous fluxos i mobilitats generades pel tren 

3. Mesures de promoció i imatge urbana. 



 

10 
 

Entre les debilitats en el potencial de desenvolupament turístic de la província lleidetana, Gómez Martín, López 

Palomeque i Cors Iglésias (2004) destaquen la poca articulació turística d’alguns espais intermitjos amb escassa 

potencialitat de recursos en comparació amb les comarques de major desenvolupament turístic (com podria 

ser el cas del Pallars Jussà). També posen en relleu la limitada oferta d’equipaments i serveis turístics adequats a 

les exigències de la demanda, la marcada estacionalitat turística i el caràcter atomitzat de bona part de 

l’estructura empresarial turística i d’actitud conformista. Si a això hi sumen, el caràcter cada cop més competitiu 

del mercat turístic i l’aparició constant de nous productes i destins, queda clara la importància d’articular una 

estratègia de desenvolupament i promoció turística integral per al territori. 

L’enquesta elaborada per GESOP per a la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya evidencia la importància 

que el turisme interior (català) té a tota la província, tant des d’una perspectiva quantitativa com qualitativa. 

Algunes de les conclusions destacables d’aquest estudi (2016) són: 

1. Prop de 1,5 milions de catalans han visitat com a mínim 1 vegada la província de Lleida, amb un total de 

prop de 7 milions de viatges. 

2. Majoritàriament són persones de mitjana edat. 

3. El 69% són excursionistes i el 31% turistes. 

4. L’època més freqüentada és l’estiu, seguida de l’hivern i, en xifres menors, la Setmana Santa. 

5. Les comarques més visitades van ser el Segrià, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Aran i la Noguera. 
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6. Les zones (municipis, territoris) més visitants van ser les ciutats de Lleida, Balaguer, Sort, Pirineus, Seu 

d’Urgell, Tàrrega, Vielha e Mijaran, Cervera, Tremp, Esterri d’Àneu, Llavorsí, Mollerussa i estacions d’esquí.  

7. El 90% dels visitants arriben en cotxe particular. 

8. Les principals motivacions són visitar familiars i amics, el turisme cultural, el turisme rural, el turisme de 

negocis i el turisme de muntanya. El turisme gastronòmic, el d’aventura i el d’esquí apareixen en xifres 

menors. 

9. Dels que pernocten, la majoria s’allotgen en hotels o similars (37%).  

10. La despesa mitjana dels excursionistes va ser de 72€ i la dels turistes de 105€. 

 

2.1.2. L'oferta turística 

Un element important a valorar en relació a l'oferta turística del Pallars Jussà, és l'accessibilitat.  El Tren d’Alta 

Velocitat representa una oportunitat sempre que es sigui capaç d’articular un bon sistema que permeti 

connectar Lleida amb el Pallars Jussà a través de mitjans de transport públic. Tot i així, es constata que el tren 

és un mitjà poc utilitzat per als turistes i que - en el cas de la província de Lleida, com s’ha dit- prop del 90% 

arriben en cotxe. 

L’eix principal de comunicacions del municipi i de la comarca és la carretera C-13, ja que la travessa de nord a 

sud seguint el curs del riu Noguera Pallaresa. Aquesta carretera enllaça amb l’anomenat Eix Pirenaic, la N-260, 
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que va d’Andorra a la Vall d’Aran passant a 

tocar de Tremp. Un altre eix que cal 

considerar és l’Eix Subpirinenc, format per 

diverses carreteres i que enllaça des de 

l’eix del Segre (C-14) per Bóixols, passant 

també per Tremp fins a la N-230 a l’Aragó. 

Així, Tremp és un centre neuràlgic de les 

comunicacions pirinenques, tant en les 

rutes nord-sud com en les rutes est-oest. 

Tot i que en general les comunicacions i 

vies d’accés estan en bon estat, la distància respecte mercats potencials com Barcelona i la seva àrea 

metropolitana és considerable.  

El primer dels elements de l'oferta turística del territori que hem de tenir present és en relació als allotjaments 

turístics. A la comarca del Pallars Jussà hi ha un total de 83 allotjaments turístics que generen fins a 2.967 places.  

Les places d'allotjament es reparteixen tal i com es recull al gràfic lateral. 

La principal font de places és el càmping, que compta amb un total de 5 càmpings a la comarca (representa 

entorn al 60%) de l'oferta. Resulta també especialment important i rellevant observar com és l'oferta 

d'allotjament hoteler, que  genera un total de 726 places amb un conjunt de 19 hotels. L'oferta hotelera però, es 

situa en la franja baixa qualitativament parlant (si prenem com a tal referència les estrelles), doncs no es 
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disposa de cap establiment ni de 4 ni 5 estrelles. 

En concret trobem 3 establiments d'una estrella, 

5 establiments de 2 estrelles i també 5 de 3 

estrelles; a aquestes dades cal sumar-hi 6 

establiments registrats com a hostals i pensions. 

L'oferta de places de turisme rural és prou 

significativa, tant en nombre d'establiment (59) 

com en el pes que té el conjunt de places. 

Resulta també rellevant observar les categories 

dels establiments de turisme rural de la comarca, 

on 17 són casa de poble compartida, 37 són casa 

de poble independent, 3 són masies i 2 estan 

registrats com a masoveries.   

Com també es pot observar en el gràfic, aquestes 

han tingut un comportament relativament estable 

al llarg del temps, on només l'oferta de turisme 

rural sembla que marca una tendència alcista.  

A aquestes dades també caldria incorporar les 

dels apartaments i habitatges d'ús turístic, que a 0 
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nivell de comarca suposen una oferta entorn els 100 HUTs i 2 espais identificats com apartaments. 

Per tant, l'oferta d'allotjament és limitada quantitativament en el nombre d'establiments i places, com també 

qualitativament en el perfil de l'oferta, on es troba a faltar la presència d'un allotjament hoteler de categoria 4 

estrelles, doncs és un dels requisits en molts productes comercialitzables amb agències i tour operadors. Un 

fet que també hem de tenir present al valorar el nombre de places, es que l'oferta en càmping és enormement 

estacional, i per tant, fora dels mesos estivals, l'oferta d'allotjament real de la comarca cau el 50 %. 

El segon element que cal observar com d'elevada importància en el context turístic, és en relació a l'oferta de 

restauració a la comarca, doncs en totes les planificacions estratègiques la gastronomia pren valors centrals. En 

total s'hi identifiquen 55 bars restaurants, i si observem la tendència de les dades, trobem que hi ha una elevada 

estabilitat en els seus valors, amb oscil·lacions baixes. La localització d'aquests però es concentra especialment 

a les dues poblacions centrals de la comarca: Tremp i la Pobla. 

En relació a les empreses d'activitats, hi ha registrades un total de 20 empreses d'activitats d'oci i lleure, 

especialment centrades en empreses d'esports d'aventura, l'ecoturisme i empreses dedicades al patrimoni 

cultural. Malgrat aquest important nombre d'empreses destinades a activitats (amb orientació a turisme 

esportiu) cal indicar que la destinació no compta amb el segell de turisme esportiu, i a nivell del Pirineu català 

aquesta distinció només la tenen Sort, la Seu i la Vall d'Aran. 

Un altre element que en configura l'oferta, és d'informació turística mitjançant les diferents oficines de turisme. 

A la comarca existeixen 4 oficines de turisme o punts d’informació turística: 
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1. Tremp – Epicentre. 

2. Pobla de Segur. 

3. Conca Dellà. 

4. Torre de Capdella (Vall Fosca). 

L’oficina de turisme comarcal ubicada a Tremp compta amb l’Epicentre, un centre de visitants i d’acollida al 

Geoparc Conca de Tremp Montsec, on es disposa d’informació de tota la comarca. 

En l'àmbit dels recursos culturals i naturals, el Pallars Jussà és una comarca enormement rica, on en destaquen 

per sobre de tots els recursos  el  congost de Mont-rebei i la Vall Fosca (punt previ a l'entrada al Parc Nacional 

d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici). També tenen una importància central la Serra de Boumort i els 

congostos de Terradets-Montsec i el de Collegats. Finalment, en l'àmbit de recursos naturals en cal destacar els 

que giren entorn a la geologia, i especialment des de l'obtenció de l'acreditació de Geoparc. També en aquesta 

categoria trobaríem la certificació Starlight de la UNESCO, tant el Montsec com el parc Parc Nacional 

d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici.  

En aquest context, també cal recollir alguna de les iniciatives entorn a un turisme sostenible i actiu que han 

tingut bona acollida al mercat, com és el del Cinquè Llac, que mostra clarament com pot tenir èxit una iniciativa 

que posa en valor els elements del territori d'una manera respectuosa amb l'entorn. 
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2.1.3. La demanda turística 

El primer dels elements a estudiar de la demanda turística, és el seu origen. En aquest cas, (en base a dades 

oficina de turisme 2017), els resultats ens dibuixen un monocultiu turístic en relació a l'origen, doncs el 85% de 

les persones provenen del mercat espanyol, i en concret el 83% tenen origen català, essent doncs un mercat 

molt pròxim en relació a l'origen de la seva demanda. En relació a l'origen de les persones de l'estat espanyol 

no catalanes trobem punts calents en el que seria la Comunitat de Madrid,  el País Valencià, el País Basc i 

Andalusia. En aquestes dades, cal incorporar la informació que el 34% de les consultes realitzades a l'oficina de 

turisme, eren persones que provenien del mateix Pallars, essent aquest un percentatge molt superior que en 

altres destinacions. 

Si ens centrem en el 15 % de turisme internacional que rep la comarca, les dades que obtenim ens dibuixen un 

mercat principal de proximitat, que és el mercat francès, i després un seguit de mercats amb major presencia 

com són els països nòrdics, però sense semblar que es disposi d'un posicionament específic a cap d'aquests 

territoris. 
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Pel que fa a la tipologia de la unitat de 

viatge, els resultats indiquen que el 34 % 

d'aquests viatjaven sols, el 29% en 

parella, el 21 % en família i el 9% en grup. 

Resultat especialment destacable per 

anormal comparativament amb altres 

oficines d'informació turística, els valors 

del 34 % en viatgers sols.  

Entrant a valorar els fluxes de visitants 

en els principals espais turístics de la 

comarca, les dades serien les següents: 

1. Congost de Mont-rebei (Centre d’interpretació Masieta) : 95.968  

2. Telefèric de Sellente – Estany Gento : 25.208  

3. Botigues Museu de Salàs : 10.703  

4. Epicentre (Oficina de Turisme Comarcal) : 7.886  

5. El Tren dels Llacs : 7.258  

6. Museu de la Conca Dellà : 5.669  

7. Museu Hidroelèctric de Capdella : 5.606  

8. Espai Raier:  1.814  
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9. Casal dels Voltors: 1.193  

10. Casal Manyanet: 843  

11. Central hidroelèctrica de Talarn: 742  

12. Torre Barta: 603  

13. Conjunt modernista Casa Mauri : 559  

14. Castell de Llordà: 402  

15. Museu Casa Bonifaci Llimiana: 334  

Resulta especialment rellevant analitzar quin 

ha estat el moment en que s'ha generat aquest important flux de persones al princpal espai turístic de la 

comarca. En primer lloc, indicar que analitzant els resultats històrics, es percep una certa estabilitat amb 

vairacions de +- 10 %, especialment condicionades per temes climatològics. Amb tot, el flux de visitants el 2017 

s'ha repartit amb una estacionalitat tampoc especialment marcada, només generant autèntiques puntes de 

demanda i elevada concentració turística durant el període de setmana santa (que en el gràfic quedaria 

concetrat el mes d'Abril) i les vacances d'estiu. Amb tot, s'ha de tenir també present que es genera una enorme 

estacionalitat intersetmanal, on el dia de major intensitat de demanda és el dissabte, i l'aparcament d'accés a 

l'espai molts d'aquests dies de cap de setmana es troba saturat i amb màxima ocupació. 
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2.2- ESTUDI DE CASOS 
 

Un element enriquidor per a la planificació estratègica, és realitzar un anàlisi de casos que ens permeti 

visualitzar quines són les estratègies i perfils d'actuacions que segueixen algunes destinacions de perfils 

similars al Pallars Jussà. En aquest sentit s'ha buscat destinacions muntanyoses que estan en territoris anteriors a 

zones amb possibilitat pistes d'esquí i en un radi de relativa proximitat a centres urbans. 

Després d'analitzar diferents destinacions, hi ha elements que prenen protagonisme de manera reiterativa en el 

que seria els trets característics de l'oferta turística d'aquests territoris1: 

1. Gran part d'aquests, són territoris rurals, on històricament hi ha hagut problemes de desenvolupament 

econòmic i un dels reptes que han d'afrontar és la despoblació. Entre les diferents fórmules que s'han 

posat en funcionament per reactivar aquests espais, la irrupció del turisme ha estat visualitzat per 

administracions locals i societat, com una opció real per generar activitat econòmica al territori. 

2. Son territoris que generalment han escapat d'un flux turístic intensiu previ, fet que els dibuixa com espais 

neutres a la ment dels consumidors. Aquesta poca presència en el mercat turístic els converteix en 

territoris atractius en el marc dels nous perfils de consum turístic. 

                                                           
1
 S'ha consultat el P.E. de diferents regions aragoneses, el PE del Bages; PE d'Osona; PE de Québec, PE de Ródanono, PE de Drôme, PE Lombardia i PE Piemonte. 
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3. La falta de desenvolupament turístic genera problemes en les seves capacitats d'allotjament, i serveis 

turístics especialitzats. En la majoria dels territoris s'observa que malgrat la poca capacitat d'allotjament si 

que es disposa d'alguns que exerceixen de motor de territori. Aquesta falta d'una oferta d'allotjament 

forta no es trasllada amb taxes d'ocupació mitjanes anuals especialment elevades, i l'emprenedoria i 

innovació en les tipologies d'allotjament, en gran mesura ha recaigut en el que seria les cases de turisme 

rural.  

4. La major part dels territoris, malgrat aquesta falta de flux turístic notable, tenen entre 2-5 elements o 

recursos turístics que els converteixen en atractius. Aquests recursos tant son espais naturals com 

culturals, però que tenen prou ressò com per esdevenir prou atractius per si mateixos per sobre de la 

pròpia destinació. Estem en casos en que els recursos turístics acaben superant les destinacions 

turístiques. 

5. Aquesta falta de tradició turística, porta inevitablement una falta de professionalització del sector, on costa 

de treballar amb professionals especialitzats. Una de les principals problemàtiques i reptes sempre 

present és la falta de mà d'obra qualificada i amb coneixements idiomàtics per poder obrir mercats. 

Aquests són alguns dels trets característics que comparteixen gran part de l'oferta turística en destinacions de 

perfil similar. Si aquest és el punt de partida, resulta interessant observar aquelles que han realitzat processos 

de planificació estratègica entorn al sector turístic, quines han estat les seves apostes estratègiques: 

1. Una primera línia d'esforços passa per posar l'accent en la creació de producte, vinculat a la combinació 

de cultura i natura. Es posa accent en els diferents perfils específics que tenen les diferents regions, en 
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alguns casos utilitzant algun element patrimonial (monestir o conjunts monumentals i històrics) i en 

d'altres utilitzant elements de l'entorn natural (llacs o muntanyes). En algun cas també s'utilitza el 

patrimoni industrial com a fil conductor de la proposta, però es percep com a element específic de 

destinació i no com a quelcom de transversal de les diferents propostes. 

2. El segon dels elements que s'incorpora a l'imaginari de l'aposta turística, és la utilització de la gastronomia 

com a un element de valor afegit. Excepte en alguna regió francesa (que disposa de restauració d'alta 

gamma amb estrelles Michelin) l'accent es posa en el producte de km 0, on els derivats làctics i carnis hi 

tenen una presència important. 

3. En la configuració del producte de destinació, també es visualitza de manera transversal una aposta per 

el turisme actiu (combinat amb natura-cultura de rerefons). Les principals apostes en aquest sentit giren 

en el que serien el BTT i el senderisme, amb alguns casos incorporant algunes pinzellades d'esports 

d'aventura, però molt condicionat a les opcions de cada destinació. 

4. Aposta per treballar conjuntament el binomi administració pública i teixit empresarial local. La major part 

de les propostes passen per la creació de taules de turisme i/o creació d'ens mixtes o fundacions (en 

alguns casos aprofitant fundacions de perfil històric-cultural) que permetin un major treball conjunt dels 

diferents agents. Aquesta és una de les problemàtiques conjuntes que tenen tots els territoris i el perfil de 

propostes estan en aquesta direcció. 
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5. Una cinquena línia de treball, es fonamenta en intentar potenciar la formació dels diferents agents del 

territori per tal de poder millorar la seva oferta. En matèria formativa, les principals propostes que es 

realitzen són: 

a. Sessions de sensibilització i xerrades informatives, en un format que oscil·la entre la 1h i 2h, dirigides 

al teixit econòmic. 

b. Sessions de consultoria personalitzada a empreses, per tal de poder donar suport als seus plans de 

transformació turística. 

c. Cursets de formació en format de petites píndoles.  

6. L'últim dels elements en que es posa un manifest accent és en la comercialització. En tots els casos es 

dibuixen entre 3-5 accions encaminades a poder comercialitzar de millor manera la destinació. Les 

principals apostes passen per una doble via: per un costat un increment de la promoció de la destinació, i 

per un altre intentar generar paquets i productes turístics que es puguin comercialitzar mitjançant els 

intermediaris. 

Pel que fa  a la promoció, es visualitza una clara aposta per la promoció on-line, i cada cop un 

abandonament de la promoció off-line, argumentant rendibilitats de les inversions i impacte que tenen. 

Amb tot, no es detecta cap segment d'especialització sectorial en la promoció que es proposa en els 

plans. Menys clar queda el paper que s'ha de realitzar per a l'accés als agents intermediaris, doncs es 

parla de creació de productes comercialitzables, sense quedar clares les vies per aconseguir-ho.  
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2.3- ANÀLISI VISIÓ AGENTS TURÍSTICS 

 

Un dels elements clau del treball de camp, ha estat el poder realitzar diferents sessions i modalitats de 

recollida d’informació per tal de poder copsar la realitat del territori. En concret s’ha fet un esforç per conèixer la 

visió i aportacions dels diferents agents turístics del Pallars Jussà. Amb els evidents matisos enriquidors que 

presenten cada un dels agents entrevistats o visites realitzades, es pot establir un seguit d’elements o fil 

conductor entorn de la visió de la situació turística de la comarca.  

Els elements més característics serien:  

1. Visió positiva.  

Un element transversal, és la visió positiva del sector, en que es valora un creixement constant del flux 

turístic a la comarca. Aquesta visió és ampliada cap a les diferents actuacions i projectes desenvolupats 

des de les administracions públiques, que desperten un elevat grau de consens i aprovació per part dels 

diferents agents. Malgrat aquesta visió positiva que mostren, aquesta també amaga un cert grau de 

conformisme, doncs en cap cas es detecta que aquests creixements hagin estat molt superiors a altres 

destinacions o hagin estat capaços de convertir-se en autèntics motors de desenvolupament econòmic 

al Pallars.  Sols en algun cas  s’identifica una certa preocupació per un creixement que -malgrat tenir una 

evolució positiva- no acaba de créixer de la manera que es creu que tenen de potencial els diferents 



 

24 
 

recursos turístics de la comarca. Aquesta visió positiva també es trasllada a les diferents iniciatives 

turístiques portades a terme. Es considera que la majoria de projectes portats a terme, es fa de manera 

satisfactòria i amb bona gestió i acceptació per part del mercat. En aquest sentit es comenta en alguna 

ocasió que vistos els bons resultats de les actuacions, el que caldria seria intentar fer “més coses, quan es 

fan i es fan bé, aquestes funcionen”.  

Per tant, en certa manera es pot parlar de que ens trobem amb un creixement lleuger però positiu, i que 

les baixes expectatives del sector fa que es tingui una visió positiva de l’evolució de l’activitat turística a la 

comarca. 

 

2. Principals mancances detectades: projecció, formació, infraestructures i treball en xarxa.  

El segon element a tenir present, són les principals mancances que tenen identificades els agents claus 

de la comarca. Aquestes es poden agrupar en tres grans blocs: 

a) Projecció: sota aquest concepte, hi englobaríem aquells elements que fan que la destinació tingui 

poca visualització o projecció als consumidors finals. Es considera que en diferents elements (ja sigui 

en suports promocionals o en tasques de comercialització), el Pallars Jussà no té una visualització 

clara en el mercat. Aquest procés de visualització es considera que és especialment evident en 

mercats internacionals, que consideren que la seva presència al Pallars en la majoria de casos és 

casual o fruit d’alguna història personal particular. No es percep una estratègia 
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d’internacionalització de la destinació que permeti generar un flux turístic internacional. En el 

mercat de proximitat, també consideren que encara no son prou reconeguts en el conjunt del 

mercat català com a destinació, i que quan es fa, no queda massa clar per el consumidor quins en 

són els principals actius o propostes. 

b) Formació: el segon bloc de conceptes que el sector percep com a clarament negatiu, és el nivell de 

formació. Cal indicar que tots consideren que s’ha produït una millora en les capacitacions laborals 

respecte anys anteriors, però consideren que encara és insatisfactori el nivell dels treballadors. En 

aquest sentit s’insisteix en remarcar la dificultat en contractar nous treballadors que tinguin un bon 

nivell de formació i capacitat per aportar valor a les empreses turístiques de la comarca. Un dels 

principals problemes es detecta en la capacitació idiomàtica, malgrat que es creu que no és únic, i 

es detecta una falta de coneixement específic del sector turístic i també falta de cultura 

emprenedora o una proactivitat laboral. 

c) Infraestructures: novament, es té una visió positiva a nivell previ del que són els equipaments i 

infraestructures turístiques del territori, visió que va disminuint el seu positivisme a mesura que 

s’incideix en aspectes concrets. Al tractar les infraestructures de transport, es considera positiva 

l’evolució del transport ferroviari, però no es percep que es generi un important flux turístic. Pel que 

fa a les infraestructures d’allotjament, es detecta una clara falta d’allotjament hoteler de categoria 

superior que dinamitzi el sector i també faci de motor. Especialment important en el que seria 

l’allotjament urbà en el cas de Tremp i La Pobla de Segur. El mateix ens passa amb les empreses de 
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serveis turístics, que malgrat aquesta visió positiva, al incidir-hi comencen els problemes, al detectar 

algunes que es reconeix que no funcionen amb un bon servei o d’altres específiques que falta 

oferta qualitativa. Amb tot, novament, es considera que malgrat tots aquests problemes, s’està en el 

bon camí i cada cop són més les infraestructures d’activitat turística que té el territori. 

d) Treball en xarxa: aquesta és l’última gran mancança identificada de manera transversal. Es 

considera que encara falta molt de treball en xarxa i coneixement de la pròpia oferta turística del 

territori. S’està encara molt lluny de poder realitzar propostes integrades, i que encara s’està en la 

fase prèvia de simplement ser coneixedors de la informació turística rellevant. Per tant, es detecta 

una clara falta de treball en xarxa, malgrat que  la figura del Consell Comarcal ha servit per generar 

un major coneixement de la pròpia oferta en els darrers anys. En aquest sentit molts dels agents es 

posen a ells mateixos com exemple del que no ha de ser, i per tant, del que s’hauria de seguir 

treballant . 

 

3. Visió no jerarquitzada dels recursos de destinació. 

Un últim element que queda molt palès del treball amb els diferents agents, és la falta d’un consens en la 

visió jerarquitzada dels diferents recursos turístics del Pallars Jussà. Malgrat que de manera preliminar hi 

ha consens en que els dos principals sightseen serien el Congost de Mont-rebei i la Vall Fosca -com a 

punt d'entrada al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici- després aquesta jerarquització 

desapareix. 
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En la majoria d’actuacions dels diferents agents, es realitza una procés d’igualació dels diferents recursos 

turístics de la comarca, tant a nivell de propostes d’activitats com a nivell de generació d’imatges i 

continguts. Fins i tot es detecta en diferents casos una tendència a la no incorporació d’aquests elements 

en l’imaginari propi del turisme del Pallars Jussà, entenent que aquests són recursos perifèrics 

geogràficament i que en els dos casos podríem parlar de recursos compartits amb altres administracions 

o territoris. 
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2.4- DIAGNOSIS COMPETITIVA 

 

Prenent en consideració els elements anteriorment indicats i com a punt de partida l'anterior Pla d'acció per al 

desenvolupament del turisme al Pallars Jussà -en una voluntat de que es tracti d'una actualització del pla-, es 

seguirà la mateixa estructura, amb la confecció de la Matriu DAFO i les conclusions competitives. 

 

2.4.1. Anàlisis DAFO 

Al realitzar l'anàlisi de la matriu DAFO, es considera enriquidor mantenir els mateixos apartats que tenia 

l'anterior pla, de manera que s'actualitza la informació d'aquests i s'incorpora aquells elements que no hi eren. 

D'aquesta manera també permet fer una avaluació de l'evolució que ha seguit la destinació des de l'anterior 

pla. 

Febleses 

El sector turístic no està organitzat 

La primera de les febleses que es detectava, era la falta d'organització del turisme a la comarca. Després del 

treball realitzat, considerem que encara és una feblesa real, malgrat que si que es percep una millora clara 

respecte la situació de l'anterior pla. 
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Malgrat això encara es detecten alguns elements que cal tenir presents: 

1. Desconeixement mutu de les propostes i projectes individuals. 

2. Falta d'organització sectorial forta que lideri el sector i col·labori de manera intensiva amb l'administració 

pública. 

 

Manca de mentalitat turística a la comarca i reconeixement entre actors 

Aquesta segona feblesa considerem que continua plenament vigent. Si que es visualitza una aposta per agents 

públics (tant des del Consell Comarcal com des de diferents consistoris municipals), però no es visualitza una 

aposta de comarca on la ciutadania visualitzi el potencial turístic i el consideri clarament una nova via de 

desenvolupament econòmic. Això fa també que en molts casos es tingui una visió positiva del sector, que està 

inversament relacionada amb les expectatives dipositades en aquest com a motor econòmic. 

 

Manca de professionalitat en el sector públic comarcal 

En aquest sentit, considerem que aquesta ja no és una realitat de la comarca, i des del Consell Comarcal es 

disposa de la figura de tècnic en turisme que lidera el projecte comarcal. En relació a la visió de l'anterior pla, 

actualment si que hi ha un treball professional i sistematitzat en posicionar el turisme com a un motor de 

desenvolupament i creació de riquesa. Fruit d'aquest paper, es considera que s'ha millorat en la primera de les 
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febleses identificades. Aquesta és també una visió de territori expressada per els diferents agents, que en 

tenen una valoració molt positiva de les tasques realitzades. 

Manca de projecte global de territori i de definició dels recursos turístics 

En aquest sentit, es considera que persisteix (potser en menor intensitat) el mateix problema. La comarca 

disposa de recursos turístics com per generar una major demanda, però no es visualitza una transformació 

d'aquests en productes turístics. Malgrat això, en els casos en que s'ha realitzat (com pot ser el Cinquè Llac) el 

seu resultat ha estat positiu, fet que ha de marcar el camí a seguir. Continua doncs una visió de comarca amb 

una imatge turística poc consolidada on la dispersió de les actuacions la converteix en difícil de percebre per al 

potencial consumidor. 

 

Manca d'encaix entre l'oferta de formació professional i el mercat de treball real 

La formació professional a la comarca continua amb una lleugera falta d'oferta formativa especialista en el 

sector turístic. Malgrat aquest fet, des de l'Institut de la Pobla de Segur si que es disposa d'una oferta de cicles 

que generen el certificat de primer nivell en diferents disciplines vinculades al turisme esportiu. En aquest 

sentit, des de Sort si que s'ha pres la davantera en generar perfils de professionals del turisme, convertint-se 

aquesta en un epicentre de formació de treballadors del sector turístic de les comarques de muntanya. 
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Manquen infraestructures d'allotjament 

Aquest és un element que persisteix. Es genera una dicotomia, doncs l'actual oferta d'allotjament ja dona 

resposta a la demanda que té la comarca, però al mateix temps, aquesta oferta i el seu perfil la converteix en 

insuficient per tal de poder captar un major flux de demanda turística o apostar per altres perfils. Malgrat això, 

les cases de turisme rural presenten un contrapunt interessant en relació a l'oferta qualitativa d'allotjament 

turístic a la comarca. 

 

Estacionalitat de l'oferta turística 

Novament, ens trobem amb una debilitat continuada, doncs ens trobem amb una oferta que queda massa 

estacionalitzada en punts concrets de l'any. És evident que cal treballar amb una bateria d'accions que 

permetin una major desestacionalització de la demanda fora dels períodes vacacionals de Setmana Santa i 

estiu (en aquest cas concentració a Juliol i especialment Agost)  

 

Població envellida 

Una de les característiques que continuen presents en el marc del territori és la baixa densitat de població (9,9 

per 235,3 de la mitjana catalana) i la d'envelliment de la població, que es situa en 198,8. Estem doncs davant de 

dues dades especialment negatives, que necessàriament afecten de manera indirecta el dinamisme del teixit 



 

32 
 

econòmic i turístic de la comarca. Amb tot, respecte a les dades de l'anterior pla d'accions, s'ha produït una 

millora en aquest senti, amb una disminució de més del 10 % d'aquesta taxa respecte el 2007. 

 

Productes turístics estrella no assimilats 

Aquesta és una nova debilitat identificada, que considerem que hi ha un decalaix important en les motivacions 

turístiques i com es posiciona la comarca a nivell de discurs turístic. En l'actualitat es centren esforços en 

projectar una imatge que es fonamenta amb un mosaic de productes i recursos turístics, però el flux turístic es 

concentra fonamentalment entorn a dos elements: Congost de Mont-rebei i la Vall Fosca com a punt d'entrada 

al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici.   

Aquest fet genera una distorsió important en la manera en com es promociona i comercialitza la destinació, 

sense tenir clara la jerarquització dels recursos, posicionant al mateix nivell de tractament recursos amb 

elevada potencialitat d'atracció que d'altres que tenen un menor impacte en el mercat. 

 

Amenaces 

Competència d'altres comarques 

Aquesta era una amenaça identificada anteriorment, i que es constata com a realitat actual. Moltes de les 

potencials destinacions competidores amb el mateix públic objectiu que pot tenir el Pallars Jussà, han 
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desenvolupat actuacions en matèria turística per tal de posicionar els seus territoris. Com ja es recollia, resulta 

important ser capaç de generar un producte turístic diferenciat d'aquests competidors en base a la qualitat, 

autenticitat i la diferenciació. Malgrat aquest fet, no s'ha visualitzat en el període des de l'anterior pla fins al 

moment actual que cap d'aquestes potencials destinacions competidores hagi pres cap iniciativa que l'hagi 

posicionat de manera notable al mercat. 

 

L'individualisme del sector 

Es percep que l’individualisme en el sector és present encara. Malgrat aquest fet, es considera que el treball fet 

des del Consell Comarcal unit a l'èxit de productes turístics que precisen la complicitat entre agents, estan fent 

canviar aquesta tendència. Per tant, continua essent una amenaça, però es considera que s'està en el camí de 

neutralitzar-la correctament. En les entrevistes individuals també es va percebre una voluntat de treball conjunt 

i col·laboratiu entre tots els agents turístics. El paper realitzat des del Consell Comarcal com a generador de 

dinàmiques de treball en xarxa ha estat determinant per millorar aquesta amenaça.  

 

Dificultats per a la gent jove 

Es continua percebent aquesta amenaça latent al Pallars Jussà, però transversal a tots els territoris del Pirineu, 

on han de lluitar de manera imaginativa per tal de poder retenir el talent jove local. 
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Fortaleses 

Patrimoni local pràcticament inèdit en relació al turisme 

Aquesta és una fortalesa que continua intacta com a destinació turística, on hi trobem enormes atractius tant 

naturals com culturals que permeten la realització de l'activitat turística amb garanties d'èxit. El fet que encara 

es trobin sense explotació turística els hi permet entrar com a nous productes al mercat al mateix temps que 

els permet ser més atractius als nous perfils de demanda turística. 

Es coincideix en senyalar que el patrimoni que es disposa al Pallars Jussà és superior a d'altres destinacions 

que en aquests moments tenen una major rellevància turística, i per tant, el potencial de desenvolupament de 

l'activitat en base al patrimoni natural i cultural permet ser optimista. 

 

Millora de les infraestructures i en els equipaments 

Novament es coincideix en que malgrat que no es disposa d'una elevada connexió de territori per a grans 

distàncies, per un perfil turístic de mitjana i curta estada dins d'un radi d'actuació de 2-3 hores les 

comunicacions són bones. També es constata la millora que es produeix en els equipaments turístics respecte 

a l'estat del sector l'any 2007, i es posa de manifest algunes actuacions com les millores museístiques o les 

noves oficines de turisme, que en milloraran el seu posicionament. 
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En aquest procés de millora qualitativa dels equipaments turístics, també (malgrat que es considerat una 

debilitat) els allotjaments presenten millores respecte l'any 2007 i s'ha constatat que s'hi realitzen inversions de 

millora i manteniment. 

 

El sector agroalimentari i el turisme rural 

La imatge lligada al sector primari, la tradició local i la aparició de nous productes singulars lligats a la 

producció agroalimentària, segueix essent un dels pilars en els que constituir la imatge turística del Pallars 

Jussà. En aquest sentit és una fortalesa encara no integrada en el que seria la proposta turística de la comarca, 

on la singularització d'aquesta integrada en el medi rural li permet tenir un bon posicionament competitiu 

respecte a d'altres destinacions. 

 

El tren dels llacs 

Catalogat en l'anterior Pla d'Acció com una potencialitat, considerem que avui en dia és ja una fortalesa que 

presenta la destinació. Cal encara però intentar potenciar-ne més el seu ús per a que aporti major flux turístic al 

territori, i continuar amb la seva vinculació amb la mobilitat turística sostenible. 
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Acreditació de Geoparc 

La recent acreditació com a Geoparc és una nova fortalesa amb la que compta el Pallars Jussà, que permet 

una major visualització del seu patrimoni geològic i en facilita les estratègies de comunicació de cares al públic 

final. És però una acreditació que cal en aquests moments dotar-la de major producte comercialitzable i de 

majors recursos amb que nodrir la proposta entorn a aquest element. Amb tot, és un clar factor de diferenciació 

respecte a destinacions competidores, malgrat que en el mercat generalista el turisme geològic és un segment 

molt minoritari. 

 

Productes icona motors turístic 

Una de les característiques que té l'actual oferta i imatge turística del Pallars Jussà és l'enorme mosaic de 

possibilitats i recursos, malgrat que molts d'aquests es consideren recursos complementaris, que difícilment 

tenen capacitat de competir en el mercat com a factor diferenciador. S'ha de tenir present que en aquest 

mosaic hi ha dos elements naturals que si que tenen influència i capacitat d'atracció al mercat: el Congost de 

Mont-rebei i la Vall Fosca com a porta d'Aigüestortes. 
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Oportunitats 

Tendència cap a un model de turisme lligat als valors locals 

Com ja s'ha recollit en més d'un apartat, els actuals model de turisme estan marcant una posada en valor dels 

valors locals. En l'actual context turístic, valors lligats a l'autenticitat, la cultura, espais naturals no degradats i la 

relació amb la població local són eixos clau de les noves tendències turístiques.  

A aquest entorn de consum turístic sostenible, cal sumar-hi les actuals tendències en segmentació de mercats i 

treball sota nínxols concrets de demanda, en el que coneixem com el fenomen del long tail. En aquest marc de 

desenvolupament de la indústria, el Pallars Jussà disposa d'un bon punt de partida i facilitats per posicionar-se 

en base a aquests valors. 

 

Entrada de gent jove en el sector 

Aquesta oportunitat detectada ja en l'anterior Pla, és considera encara vigent, i per tant cal tenir present que 

estem amb una indústria especialment atractiva per al públic més jove, que el converteixen en un sector 

especialment dinàmic. La problemàtica en la disposició de cicles formatius, fa que part del talent jove no estigui 

a la comarca. Malgrat això, és una oportunitat sectorial que cal tenir present i potenciar l'entrada al sector de 

noves empreses i joves emprenedors.  
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El treball en xarxa entre actors 

Es continua coincidint en la visió de la importància del treball en xarxa entre els actors i de l'excel·lent 

oportunitat que representa pel territori. També es constata que des de l'anterior document de planificació 

estratègica hi ha hagut projectes interessants en aquesta línia, i el Consell Comarcal ha exercit de nexe d'unió 

per potenciar aquest treball. Malgrat que queden passos a realitzar, s'està incidint en aquesta oportunitat per 

poder-la convertir en una fortalesa de destinació. 

 

L'Aeroport de Lleida-l'Alguaire i l'AVE-LLeida 

En relació a l'Aeroport de Lleida-l'Alguaire, la visió és diferent de la que es presentava en l'anterior estudi. Des 

del 2007 la incidència de flux turístic al Pallars Jussà es considera que ha estat mínima. L'aeroport principalment 

treballa amb l'operadora Neilson i en menor mesura Quality Travel que estan especialitzades en esquí, i l'altre 

línia que opera amb regularitat és la israeliana Arkia. Les altres connexions estan mes pensades en emissió de 

turisme que no pas en recepció. Per les característiques de les operadores i l'oferta turística del Pallars Jussà, 

es descarta treballar en l'aeroport com una oportunitat de generar flux turístic. Malgrat això, en cas de poder 

treballar amb algun producte especialitzat en segment concret, és un bon argument de vendes. 

Diferent visió es té de l'AVE - Lleida, doncs si que es considera que és una bona oportunitat per apropar la 

destinació a poblacions com Barcelona, Saragossa i Madrid. En relació a la visió que es tenia al 2007 en realitzar 
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l'anterior estudi, és que continua essent una oportunitat, malgrat que no es pot parlar encara d'una fortalesa de 

territori doncs els enllaços i projecte de mobilitat encara no estan funcionant degudament. 

 

Per tant, un cop analitzats els diferents elements de la matriu, podem concloure que algunes de les 

observacions competitives de la destinació encara són vigents a dia d'avui. En una visió amb perspectiva es pot 

visualitzar com s'ha anat treballant per millorar les debilitats de la destinació, i que el resultat global és mes 

positiu en el moment de redactar aquest informe que l'any 2007. 

 

 

2.4.2.- Conclusions competitives 

Un cop doncs realitzada l'actualització del DAFO de la destinació, es considera interessant realitzar una breu 

conclusió diagnòstica fusionant els diferents elements identificats en els anteriors apartats. Els grans blocs 

conceptuals de la diagnosis competitiva serien els següents: 

 

 

Potencial de 
creixement 

Necessitat de 
diferenciació 

Gestió de 
destinació 
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Potencial de creixement 

Una constant que queda demostrada en els diferents anàlisis, és el potencial de creixement que té el Pallars 

Jussà entorn a la demanda turística. Amb les actuals tendències que mostren els resultats dels darrers anys, 

estem parlant però d'un creixement moderat, entorn als valors estàndards dels sector que permeten un 

creixement de la demanda sostingut amb valors entorn al 3-5 % anual. Per tant, es dibuixa doncs en un horitzó 

de continuïtat amb el model actual un creixement pels propers 10 anys que projectaria increments del 50% de 

l'actual demanda turística de la comarca.  

Aquest creixement està sostingut sota el prisma dels següents elements: 

1. La continuïtat amb l'aposta dels segments de turisme de natura i actiu, amb la sostenibilitat com a eix 

vertebrador de la proposta de comarca. 

2. La visualització del Pallars Jussà com a territori no turistificat 

3. La irrupció de noves realitats com el Geoparc, així com la presència de  productes turístics específics d'alt 

valor afegit (com els 5 llacs). 

4. L'estabilitat en fluxos turístics i excursionistes que generen els dos grans atractius com són el Congost de 

Mont-rebei i la Vall Fosca (punt previ a l'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici). 

5. El mosaic divers i ric de productes turístics complementaris, com són: 

 Boumort. 
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 Els embassaments. 

 Salàs. 

 Cases de turisme rural amb encant, com element diferenciador de l'allotjament.  

 La gastronomia. 

 El tren dels llacs. 

6. Sense dades recollides específiques del Pallars Jussà, és pot intuir clarament un problema de fluxos 

turístics que fa que gran part dels visitants són excursionistes, sense generar pernoctacions en el territori. 

Aquest fet ens situa davant un mercat en el que es pot créixer si som capaços de generar un increment de 

les pernoctacions amb el mateix nombre de persones que visiten el territori. 

Així doncs, es dibuixa un escenari clar de creixement constant, que malgrat no representar forts increments 

anuals, si que ens projecta a un increment de la demanda futur especialment significatiu en la seva globalitat. 

 

Necessitat de diferenciació 

Una constant que ens apareix en el marc teòric de destinacions d’interior, i que està present en els diferents 

plans estratègics analitzats, és la necessitat de generar elements de diferenciació respecte a les altres 

destinacions de perfils similars. En aquest sentit, es detecta una dificultat –no exclusiva del Pallars Jussà- per 
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diferenciar-se de les destinacions competidores i per tant tenir un posicionament competitiu positiu en el 

mercat.  

Hem de tenir present que els principals elements que utilitzen les destinacions són també compartits per 

l’actual posicionament que segueix la comarca: 

1. Espais naturals d’alt valor paisatgístic, on s’incorpora elements lligats a làmines d’aigua, espais 

muntanyosos o vinculació a paisatges culturals. Pel que fa al Pallars Jussà, es compta clarament amb 

actius que estan en aquesta línia. 

2. Espais patrimonials lligats a l’arquitectura medieval, on el Pallars Jussà no disposa d’una oferta de recursos 

especialment notable, malgrat que si que disposa de diferents espais de valor i rellevància turística. 

3. Oferta turística vinculada a la natura – cultura combinada amb turisme actiu. En alguns casos es presenta 

cert grau d’especialització territorial en cicloturisme o senderisme. En el cas del Pallars també es troba 

aquesta aposta estratègica, malgrat que amb major pes en el que seria el senderisme i poca incidència o 

nucli d’especialització en cicloturisme. 

4. Aposta per la gastronomia vinculada especialment a la producció de km0 i cultura popular com a 

elements de singularització de destinació; on novament estem alineats amb aquests valors. 

5. El desenvolupament sostenible com a base de treball i eix transversal de totes les propostes de les 

destinacions, centrant després els esforços en elements lligats a la mobilitat i creació de producte. 

Aquesta seria una de les apostes que es desprèn del pla d’accions que s’està revisant i que s’ha portat en 

pràctica els darrers temps. 
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Ens trobem doncs, en que el Pallars Jussà forma part clarament d’aquest perfil d’oferta que realitzen els 

diferents territoris i que té una bona acollida al mercat. Malgrat aquesta bona acollida, aquesta no ens mostra la 

generació de nous fluxos turístics especialment grans ni acaba essent capaç de posicionar-se de manera 

singular en els consumidors potencials. 

 

Gestió de destinació 

Es considera que es realitza una bona gestió de destinació, on amb un treball constant s’ha estat capaç d’anar 

ordenant els diferents actius i recursos del territori per transitar cap a la creació de productes i serveis turístics. 

Per tant, des del punt que estem realitzant la revisió del Pla anterior, estem doncs en una situació d’aplicació 

dels valors i actuacions identificades en aquest i es percep de manera clara –tant per les dades recollides com 

per les visions dels diferents agents- una millora de la gestió del Pallars Jussà com a destinació turística.  

Aquesta millora és fonamentada en els següents elements: 

1. Aparició de la figura tècnica des del Consell Comarcal que esdevé clau en la unificació i coordinació 

d’esforços entre els diferents agents turístics. 

2. El sector turístic té tendències generals de creixement, que fan que el Pallars Jussà es beneficiï d'aquest 

ritme de creixement sectorial. 

3. Els nous perfils de consum turístic, encaixen perfectament amb els valors recollits en l'anterior pla, i 

també en algunes de les fortaleses competitives que té la comarca. 
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4. Increment qualitatiu de l'oferta del sector privat de la comarca, amb capacitat de generar productes 

turístic de major complexitat organitzativa. 

Amb tot, a nivell de gestió de destinació encara queden aspectes a treballar amb major intensitat com són: 

1. Estratègies de comunicació. 

2. Visualització de la destinació en els mercats internacionals i de major proximitat. 

3. Generació d'una major capacitat d'allotjament i paper motor d'aquest per a la indústria turística. 

4. Majors índexs de coneixement intern de destinació. 
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PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
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3.1- REFLEXIÓ ESTRATÈGICA 

 

Atenent als elements identificats en el marc analític de l'entorn competitiu, en el present apartat es realitza una 

reflexió estratègica entorn a quin és el marc que han de prendre les diferents accions proposades. Aquestes 

actuacions pivotaran entorna  un doble concepte: 

 

Com es pot apreciar, es considera que s'hauria de realitzar una doble línia d'actuació: per un costat una que 

dóna continuïtat en el posicionament de l'anterior pla, i una de complementària que busqui una especialització 

territorial del sector turístic. Es tracta de dos plantejaments estratègics que han de funcionar en paral·lel, i que -

malgrat la proposta realitzada- ha de ser la pròpia destinació qui marqui quin és el segment d'especialització en 

el que cal ser referència. 

Reforç 
estratègia 

actual 

Especialització 
territorial 
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Reforç estratègia actual 

Es considera apropiada la línia estratègia seguida fins aquest moment, i per tant és adient continuar amb aquest 

posicionament. Aquest es fonamenta amb els següents elements: 

1. Aposta per el turisme actiu. Un dels elements que queden clars, és apostar per productes lligats a turisme 

actiu, on el senderisme pren especial rellevància. També ho fan activitats turístiques complementàries 

que actualment ofereix la destinació, potenciant el paper d'aquests. Els productes de turisme actiu, s'han 

de fonamentar principalment entorn als espais naturals i en elements lligats al patrimoni immaterial que 

ens ofereix el Pallars Jussà. 

2. Aposta per el turisme de natura. Aquesta és una de les fortaleses competitives que ens ofereix la 

destinació, on els espais naturals han de continuar amb la seva presència dominant en l'oferta turística. 

Aquests elements de natura es poden focalitzar en diferents espais de diferent nivell de jerarquització. En 

els elements de primer nivell de jerarquització hi podem trobar: 

 El Congost de Mont-rebei. 

 La Vall Fosca com a punt d'accés al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. 

En els que serien de segon nivell, hi podríem trobar: 

 Boumort. 
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 Els embassaments. 

Els altres espais naturals que té la comarca, estarien en un nivell d'espais complementaris que ajuden a 

potenciar altres productes turístics i que poden contribuir a allargar les estades a la destinació, però que 

no són suficientment rellevants com a generadors de demanda turística.  

3. Aposta per la sostenibilitat com a valor transversal. Un element present en l'anterior proposta, és la 

incorporació de valors lligats a la sostenibilitat. En la revisió del pla, considerem clau mantenir aquells 

elements ja recollits i que cal continuar posicionant, on el model turístic prengui en consideració aquells 

impactes que pot tenir l'activitat turística. Per tant, els següents elements hi han de continuar presents: 

 Aposta per la mobilitat sostenible. 

 Aposta per productes lligats a la producció local. 

 Aposta per posar en valor la cultura i tradicions. 

 Aposta per treballar en volums turístics assumibles quantitativament per la comarca. 

En aquesta direcció també es considera un encert i una línia a seguir treballant el que seria els projectes 

de col·laboració europeus entre altres territoris, on la mobilitat sostenible i la gestió turística en son els 

seus principals exponents. 
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4. Aposta per a microsegments turístics. Aquesta seria la quarta peça en que es fonamentaria l'actual 

estratègia, en la que es considera important seguir treballant en una visió de petits segments turístics en 

que es realitzen productes molt concrets. És aquest marc on hi pren especial rellevància el projecte del 

Geoparc (malgrat tenir un abast més ampli), la creació de productes similars al del Cinquè Llac, la de 

turisme d'observació del cel, o el turisme d'observació de fauna.  

Aquests productes de manera individual no són capaços de generar de manera individual un flux turístic 

notable, però en el treball el seu conjunt és capaç d'incrementar l'actual presència turística de la comarca 

i fer-ho mantenint els valors de sostenibilitat indicats anteriorment. 

Si l'aposta estratègica s'ha de fonamentar en aquests elements, a nivell de gestió també cal incorporar la 

següent base estratègica: 

1. Major pes de la visualització de la destinació. 

2. Millora de les xarxes de col·laboració. 

3. Millora dels recursos turístics. 

 

Especialització territorial 
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El segon element que s'incorpora a la reflexió estratègica, és la necessitat d'un elevat grau d'especialització 

territorial. L'oferta realitzada pel Pallars Jussà i gran part de les destinacions del mateix perfil, és molt 

indiferenciada i es fonamenta en els mateixos elements. Per tant, per poder ser competitivament rellevant és 

important poder ser identificat en algun microsegment turístic en elements d'excel·lència.  

Després d'analitzar les diferents possibles especialitzacions, es considera com a sectors interessants els 

següents: 

1. Geoturisme. Aquest és un dels segments en que la destinació pot esdevenir referència i mostrar 

importants elements d'especialització territorial. Com ja es recull en diferents informes en que s'ha tingut 

accés, el principal problema no resideix en l'oferta sinó en la demanda. Pel perfil de públic generalista és 

molt difícil ser capaços de generar un volum turístic especialment elevat, i per tant l'equip de treball 

considera que resulta més oportú treballar-ho com a microsegment important però no com el nucli 

d'especialització territorial. 

2. Turisme d'aventura. Aquest segon element també compta amb aspectes positius, i especialment si es pot 

lligar a turisme entorn a làmines d'aigua. Com es contempla en l'estudi del turisme entorn als 

embassaments del Pallars Jussà, es podria convertir el Pallars en un HUB entorn els esports d'aventura. Es 

considera que realment generaria un impacte molt important a la comarca, però que és un procés 

d'elevada complexitat i en alguns aspectes determinants depèn de factors exògens difícilment 

controlables des del Consell Comarcal. 
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3. Accessibilitat turística. El tercer segment en que es podria generar un procés d'especialització, és entorn a 

l'accessibilitat turística de la destinació. En aquest cas s'ha de tenir present que al parlar d'accessibilitat 

podem identificar els diferents sub segments: 

a. Visuals 

b. Acústic 

c. Mobilitat (cadira de rodes) 

d. Mobilitat reduïda (famílies, gent gran,...) 

e. Psíquiques 

En primer lloc, es considera que per l'enorme complexitat que suposa, quedaria exclosa la categoria 

d'accessibilitat per persones amb problemes de malalties mentals donat que tot i ser un sub-segment 

aquest és molt divers. Per tant, estaríem focalitzant l'accessibilitat en problemes de discapacitat visual, 

acústica, mobilitat en cadira de rodes i mobilitat reduïda. L'aposta en aquest segment, podria tant ser 

transversal a tots aquests microsegments, o mostrar encara una major especialització en el cas 

d'accessibilitat per invidents. 
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3.2- PROPOSTA ESTRATÈGICA 

 

Un cop doncs identificada quina és la visió estratègica, a continuació indicarem la proposta, en la que es 

concreten els diferents elements identificats anteriorment. Per fer-ho, es comptarà amb tres grans estratègies: 

 

 

Promoció i comercialització 

La primera de les estratègies està encaminada a millorar la promoció i comercialització de la destinació. Es 

considera que actualment ja es disposa d'un producte suficientment atractiu com per a millorar la seva 

presència en el mercat. Per fer-ho possible es desenvoluparan les següents accions: 

Promoció i 
comercialització 

Gestió de 
destinació 

Hiper 
especialització 
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1. Destinació integral 

2. Figura de gestor de xarxes i comercialització 

3. Campanya promocional a Barcelona i Catalunya 

4. Dossier MICE-Incentius 

5. Creació de banc d’imatges i vídeos 

6. Nou perfil on-line 

7. Orígens Pass 

 

Gestió de destinació 

La segona estratègia passa per a millorar la gestió que es realitza de la destinació i per tant cercar l'excel·lència 

en aquests aspectes que són més de caràcter intern i de generació d'oferta. Les accions que es contemplen en 

aquest marc són les següents 

1. Estudi de demanda 

2. INVEST IN Tourism  

3. Mercat Camper 

4. Aplicació de l'Estudi de Potencial desenvolupament turístic dels embassaments del Pallars Jussà. 

5. Pla de comunicació interna 

6. Ticket Pack Pallars 
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7. Millora d’espais físics 

8. Creació de recorreguts turístics 

9. Actuacions a Vall Fosca 

10.  Actuacions Congost de Mont-rebei 

11.  Desenvolupament del turisme de fauna 

12. Potenciar la mobilitat sostenible 

 

Hiper especialització 

Finalment, la tercera de les potes estratègiques, és la que passa per un procés d'especialització territorial. 

L'aposta passaria per ser capaços d'esdevenir la destinació de referència en turisme d'interior i de muntanya 

accessible de tot el sud d'Europa. Per a fer-ho possible és evident que calen diferents passos i és un procés 

que no és ràpid, però es considera clau realitzar les següents actuacions: 

1. Acord de col·laboració amb entitats 

2. Validació dels estats dels espais turístics 

3. Creació de Pla de desenvolupament del turisme accessible 
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Aquestes diferents estratègies i accions han de permetre de poder assolir uns objectius clarament delimitats, 

que queden sintetitzats en 7 objectius operatius: 

1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

2- Captació de nous segments turístics. 

3- Increment del nombre de turistes. 

4- Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

5- Millora de les xarxes relacionals. 

6- Millora de l’oferta turística. 

7- Increment del coneixement del sector. 

 

Així doncs, aquestes són les tres grans línies estratègiques que han de donar resposta als diferents objectius 

aquí plantejats. El gran objectiu però, no és altre que convertir el turisme al Pallars Jussà com un motor de 

desenvolupament econòmic i social, que permeti un creixement sostenible del territori fonamentat en el 

turisme com a activitat econòmica d'alt valor afegit. 
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3.3- PLA D'ACCIONS 
 

3.3.1.- Promoció i comercialització 

 

Nom  1.1. Destinació integral 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

4- Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.6-Informació 

3.c.9- Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció Un element que s’ha de potenciar és el concepte de funcionar com a 

destinació integral, on totes les diferents opcions quedin correctament 

entrelligades i estructurades. En l'actualitat aquest fet és un important 

desajust, tant a nivell intern com a nivell de promoció i comunicació. 
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Per tant, d'aquesta acció d'en desprenen les següents: 

1. Creació de noves aplicacions per tal de conèixer oferta de destinació. 

2. Treball en el nou perfil on-line (desenvolupat posteriorment com a 

acció específica) 

3. Incorporació d'elements lligats a l'Smart torusim, que en permetin 

realitzar una gestió informatitzada i eficient. 

4. Incorporació d'un Observatori de Turisme 

5. Generació de bases de dades relacionals 

Tots aquests elements han de cristal·litzar en un sistema d'informació tipus 

HUB en el que el Consell Comarcal ha d'exercir el lideratge. És una actuació 

que guarda especial relació amb altres actuacions descrites que 

contribueixen a generar aquesta destinació integral en diferents aspectes. 

Cost estimat Inversió inicial 30.000 € 

Despesa anual 25.000 € 

Completament graduable en funció dels elements incorporats a la proposta 

definitiva. 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Altres administracions públiques 

 Teixit empresarial 



 

58 
 

 Qualsevol agent turístic territorial 

Temporització Anual, a aplicar a mig termini 

Priorització Mitjana 

Indicadors d'avaluació i seguiment Nombre d'accions realitzades. 

Dotació pressupostaria. 

Valoració dels resultats per part dels agents (qualitativa + quantitativa) 

 

 

Nom  1.2. Figura de gestor de xarxes i comercialització 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

2-Captació de nous segments turístics. 

5-Millora de les xarxes relacionals. 

7-Increment del coneixement del sector. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 
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del Pallars Jussà 3.c.6- Informació 

Descripció En aquesta nova estratègia per potenciar la imatge de la destinació, resulta 

important incorporar la figura d'un gestor de xarxes (tant en vocació interna 

com externa) i de comercialització de la destinació. Les bones valoracions de 

la incorporació del tècnic del consell comarcal els darrers temps, tenen la 

limitació de la capacitat d'aquest per poder desenvolupar aquest perfil 

d'actuacions. Per tant, en aquesta proposta incorporem una reorientació 

també de les funcions de l'actual responsable tècnic turístic del Consell 

Comarcal. Les seves funcions en concret han de ser: 

1. Creació, manteniment i actualització de perfils on-line de promoció de la 

destinació. En aquest sentit es recomana també coneixements de 

disseny bàsic per millorar algunes de les publicacions que es realitzen a 

la xarxa i cartells generats des de l'epicentre. 

2. Creació d'un servei de millora dels espais i promoció on-line del teixit 

privat. 

3. Tasques turístiques de promoció del Pallars Jussà. 

4. Suport en les tasques desenvolupades per el tècnic principal de turisme 

del Consell Comarcal. 

Aquest fet hauria de permetre també que l'actual tècnic incidís més en les 

trobades personals amb tots els agents turístics de la comarca, al mateix 
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temps que pogués centrar esforços en el desplegament estratègic del Pla. 

Amb tot, no es considera que en la fase inicial es requereixi necessàriament 

una persona a jornada completa, i per tant, es probable que amb una persona 

a mitja jornada laboral ja es puguin desenvolupar aquestes funcions. 

Cost estimat 15.000 € anuals 

Agents implicats o Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Temporització Anual - inici immediat 

Priorització Molt alta 

Indicadors d'avaluació i seguiment Contractació de persona assignada. 

 

 

Nom  1.3. Campanya promocional a Barcelona i Catalunya 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

2-Captació de nous segments turístics. 

3-Increment del nombre de turistes. 
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Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 

3.c.4- Treball en xarxa 

Descripció Es considera important reforçar la promoció i presència que es té en el 

mercat català, especialment entorn al mercat de Barcelona i la seva àrea 

metropolitana. En aquest sentit es considera que és important realitzar un 

esforç de visualització de destinació. 

En aquest sentit els punts a treballar serien: 

o Barcelona i Àrea Urbana. 

o Girona, Tarragona i Lleida ciutat. 

Per fer-ho, es recomana utilitzar vies diferents que simplement un estant o 

cartells publicitaris. Es considera que pot ser interessant generar una 

combinació turística amb la presentació de territori. Per tant, lligar-ho a 

productes agroalimentaris locals seria una de les estratègies oportunes. 

També es considera interessant utilitzar un programa d'ambaixadors, 

aprofitant l'important nombre de persones que tenen arrels al Pallars Jussà i 

que estan residint en aquestes poblacions. Aquesta estratègia de major 

presència física hauria de traslladar-se en un treball intens a les xarxes 

socials. 
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Resulta clau per l'èxit de l'actuació el comptar amb la participació activa del 

teixit econòmic del territori, que ha d'estar disposat a realitzar aportacions 

específiques per a la campanya promocional. 

Cost estimat 20.000 €  

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  Teixit econòmic i empresarial 

Temporització Intensiva durant un mes concret, recomanable període març- juny 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i seguiment Nombre d'actuacions realitzades 

Dotació pressupostada 

Vendes directes generades de producte específic 

Valoració dels resultats per part dels agents (qualitativa + quantitativa) 

 

 

Nom  1.4. Dossier MICE - Incentius 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 
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Objectius als que dóna resposta 2-Captació de nous segments turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 

3.c.5- Segmentació 

Descripció Un segment que es mostra especialment interessant de captar és el MICE. En 

concret seria el segment de viatges d'incentius i activitats de team building el 

que s'ajustaria més a les capacitats competitives del Pallars. 

Per fer-ho, es necessari treballar els productes amb els agents del territori i 

confeccionar un dossier de candidatura de destinació. 

Cost estimat 2.000 €  

Agents implicats o Consell Comarcal del Pallars Jussà 

o  Oferta turística destinació  

Temporització Anual- constant tot l'any la comercialització, 1 sol cop la confecció de 

material 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i seguiment Creació del dossier de comercialització 

Nombre d'accions promocionals realitzades 
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Nom  1.5.- Creació de banc d'imatges i vídeos 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 

Descripció Un aspecte interessant en el que cal incidir és en la generació d'un banc 

d'imatges de destinació i també una estructura d'audiovisuals segmentats.  

S'aconsella generar doncs una estructura d'imatges per a poder ser 

utilitzades per als diferents agents del territori en la seva promoció i també 

des del Consell Comarcal. Aquestes imatges s'haurien d'estructurar en funció 

d'una doble variable: 

1. Recursos jerarquitzats 

2. Perfils de demanda. 

Cost estimat 5.000 €  
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Agents implicats o Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Temporització Anual- constant tot l'any la comercialització, 1 sol cop la confecció de 

material 

Priorització Molt alta 

Indicadors d'avaluació i seguiment Disposició de banc d'imatges 

Disposició de banc de vídeos 

 

 

Nom  1.6. Nou perfil on-line 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

2-Captació de nous segments turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 

3.c.4- Treball en xarxa 

3.d.10.- Aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC 
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Descripció Una de les estratègies a seguir és la de ser molt potents i especialistes en la 

promoció en línia de la destinació. Aquest fet respon a un objectiu estratègic 

de poder potenciar la imatge de la destinació, especialment a les xarxes i que 

està vinculat a la segona de les actuacions previstes de disposar d'un gestor 

d'aquests perfils on-line. 

En concret, aquest s'hauria de formular de la següent manera: 

1. Una nova pàgina web, en concepte HUB (vinculat a l'actuació identificada 

com a Destinació Integral). 

2. Creació de producte comercialitzat sota el paraigües on-line. 

3. Major presència i actuacions comercials en els perfils de les xarxes 

(Facebook Twiter i Instagram). Incorporar també els elements destacats 

dels perfils de l'oferta turística. 

4. Participació activa a portals de referència d'opinió de consumidors 

turístics. 

Cost estimat 35.000 € d'inversió inicial 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Temporització Anual - constant tot l'any la comercialització, 1 sol cop la confecció de les 

diferents inversions d'espais. 

Priorització Molt alta 
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Indicadors d'avaluació i seguiment Creació de pàgina web 

Flux de visitants on-line (analítics) 

Nombre de likes i publicacions a les xarxes 

Valoració dels resultats per part dels agents (qualitativa + quantitativa) 

 

 

Nom  1.7. Orígens Pass 

Línia estratègica Estratègia 1: Promoció i comercialització 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 

3.c.4- Treball en xarxa 

3.c.9-Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció A cavall entre el que podria ser una actuació emmarcada en el que seria 

l'estratègia de promoció i gestió de destinació, s'incorpora aquesta proposta. 
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Aquesta tindria els següents elements 

Es crearia un passaport amb aquest nom, el qual podria ser de 2 dies, 

setmanal, mensual o fins i tot, de temporada. Hi hauria dues classes: 

1.       Orígens Pass Geo 

2.       Orígens Pass Esport 

En tots dos casos, estarien inclosos: 

1.       Viatges interns a la comarca amb transport públic (tren + ALSA + 

taxis concertats) en funció del forfait adquirit. 

2.       Avantatges en preu i en serveis als allotjaments, instal·lacions i 

equipaments (telefèric, aparcament de la Masieta, preus reduïts, etc). 

3.       Centralització de les peticions: és a dir, una empresa externa se’n 

encarregaria de gestionar totes les reserves, amb el que el client amb 

només un correu electrònic o una trucada pogués reservar les 

activitats a realitzar, el tipus de forfait, etc. Aquesta empresa externa 

estaria situada a l’Estació de la Pobla, encara que la Orígens Pass es 

podria adquirir en altres punts estratègics de la comarca. 

En el cas de l’Orígens Pass Esport, estarien inclosos i en funció del tipus de 

forfait, desplaçaments per carregar els bicicletes en remolc adaptat. El preu 
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aniria en funció del preu del transport resultant d’aquesta petició. 

Aquesta també seria una actuació que estaria en consonància amb el recollit 

com a destinació integral 

Cost estimat Inversió inicial 10.000 € 

Despesa anual 5.000 € 

Completament graduable en funció dels elements incorporats a la proposta 

definitiva. 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

  Altres administracions públiques 

 Teixit empresarial 

 Qualsevol agent turístic territorial 

Temporització Anual, a aplicar a curt termini 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i seguiment Creació del passaport. 

Nombre de passaports contractats 

Valoració dels resultats per part dels agents (qualitativa + quantitativa) 
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3.3.2.- Gestió de destinació 

 

Nom  2.1. Estudi de demanda 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.6. Informació 

 

Descripció Una de les problemàtiques identificades i que considerem que s'ha de fer 

front, és la falta d'informació relacionada amb el perfil de la demanda i les 

seves característiques. És un element clau que s'ha d'identificar i ens ha de 

permetre poder adaptar de la millor manera possible gran part de les 

actuacions derivades d'aquest pla. 

Així doncs, es considera prioritari realitzar un estudi que ens indiqui quin és el 

perfil de la demanda actual. Alguns dels elements a tenir presents, són: 

1. Identificació de variables socioeconòmiques. 
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2. Identificació de variables de perfils vacacionals. 

3. Identificació de perfils de comercialització. 

4. Identificació de perfils de comportament en el territori. 

5. Identificació de destinacions, tant complementàries com prèvies. 

La mostra estimada per aquest estudi hauria de ser de 1.024 persones, per tal 

de poder tenir una mostra significativa encara que es realitzin alguns perfils 

d'estratificació. Aquesta hauria de ser estratificada temporalment i 

geogràficament, doncs ens interessa no només el turista sinó també els 

excursionistes que visiten alguns dels punts d'atracció principals de la 

comarca. 

Cost estimat Cost de 22.000 € 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Temporització Anual - constant tot l'any la comercialització, 1 sol cop la confecció de les 

diferents inversions d'espais. 

Priorització Molt alta 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Realització de l'estudi 
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Nom  2.2. Invest in Tourism 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 6-Millora de l’oferta turística. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.2. Comunicació 

3.c.9. Millora de la qualitat de la destinació 

3.d.6. Desenvolupament de programes de captació de partners i inversors 

 

Descripció Un dels problemes que té l'industria turística és la falta de dinamisme en 

alguns casos per part del teixit empresarial. En aquest sentit, una de les 

principals mancances identificades en el marc analític és la falta d'allotjament 

hoteler de categoria de 4 estrelles. En aquest sentit, es considera clau poder 

incorporar un hotel urbà de categoria 4 estrelles, en aquest cas la població 

que major interès tindria en acollir-lo seria Tremp o La Pobla, degut a l'actual 

planta d'allotjament turístic. Resultaria encara més enriquidor que aquest fet 

estigués acompanyat de ser un allotjament d'una cadena hotelera 

reconeguda. Per a ser possible, considerem interessant la creació d'un 

programa Invest in Tourism Pallars, que estaria enfocat cap a captar aquest 
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perfil inversor per la comarca. 

Per fer-ho, es recomana realitzar una feina prospectiva per tal de conèixer 

possibles emplaçaments i possibilitats inversores, així com intentar agendar 

ruta de treball amb potencials inversors. En el cas d'intentar captar inversors 

externs es recomana disposar de Catàleg d'Inversió.  

Malgrat que aquest seria l'objectiu principal, també es considera interessant 

disposar de la figura i processos d'Invest in Tourism per tal de poder captar 

empresa externa que vulgui desenvolupar i tenir el seu nucli d'activitats al 

Pallars Jussà. Un bon exemple d'aquesta activitat seria el fet que permetés 

potenciar equipaments clau de la comarca (com són l'Epicentre, l'Estació 

d'esports i natura del Pirineu o el futur Museu Paleontològic) i així s'impulsi la 

concentració amb el sector privat per tal de dinamitzar l'oferta d'activitats 

turístiques.  

Cost estimat Cost de 15.000 € 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Temporització Puntual i amb possible periodicitat bianual. 

Priorització Molt alta 

Indicadors d'avaluació i Realització de material de suport 



 

74 
 

seguiment Nombre de reunions agendades 

Captació d'inversions (numèric i econòmic) 

 

 

Nom  2.3. Mercat Camper 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 2-Captació de nous segments turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.5. Segmentació 

 

Descripció Un dels segments a nivell europeu amb major creixement els darrers anys és 

el turisme Camper i amb Autocaravanes. Degut al perfil de destinació, resulta 

interessant com a mercat al que donar resposta.  

En general hi ha un paper passiu de les destinacions en aquest segment, i per 

tant, una aposta clara en aquest sentit permetria realitzar una diferenciació 

interessant en un segment en que l'actual oferta es pot sentir còmode. Per 

fer-ho es considera interessant: 
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 Confecció de 3 espais camper i autocaravana públics a la comarca.  

 Acord de lliure parada a diferents punts del territori. 

 Pla de promoció específic per aquest segment. 

Resultaria oportú generar un distintiu Camper Friendly que donés visibilitat a 

la proposta. 

Cost estimat Cost de 45.000 € (en cas de realitzar adaptació física d'espais) 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Consistoris municipals 

Temporització Puntual la inversió en adaptació i anual la comercialització 

Priorització Mitjana 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Nombre d'espais adaptats 

Nombre de campers identificats 

Valoració dels resultats per part dels agents (qualitativa + quantitativa) 
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Nom  2.4. Aplicació de l'Estudi de Potencial desenvolupament turístic 

dels embassaments del Pallars Jussà. 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 2-Captació de nous segments turístics. 

3-Increment del nombre de turistes. 

6-Millora de l’oferta turística. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.3.Desestacionalització/ Diversificació 

3.c.9. Millora de la qualitat de la destinació 

 

Descripció Considerem que algunes de les accions descrites en el Pla d'Embassaments, 

són plenament vigents i ampliables en la visió territorial de tota la comarca. 

Aquestes serien: 

1. HUB Aventura Pallars 

2. Ruta Entre Embassaments 

3. Espais per autocaravanes i camper 

4. Mobilitat sostenible 



 

77 
 

Aquestes són les accions que es considera ampliables en el marc de tota la 

destinació, així com l'estratègia identificada en l'apartat de promoció i 

comercialització. 

Cost estimat El recollit en el Pla 

Agents implicats El recollit en el Pla 

Temporització En funció de les diferents accions 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Els recollits en el Pla 

 

 

Nom  2.5. Pla de Comunicació interna 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 5-Millora de les xarxes relacionals. 

7-Increment del coneixement del sector. 

Relació amb el Pla de Es veu reflectit en les següents accions: 



 

78 
 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

3.c.4. treball en xarxa 

3.c.6. Informació 

Descripció Els problemes de comunicació interna entre els diferents agents turístics del 

territori i el coneixement de l'oferta de destinació, és una constant que ha 

aparegut en diferents moments del treball de camp. Per tant, es considera 

prioritari executar un pla de comunicació intern, destinat a un millor 

coneixement del sector  per part de l'oferta turística i els diferents agents del 

territori.  

Per fer-ho possible, es proposen algunes eines: 

1. Visites personals a tots els membres (important figura acció 1.2). 

Especialment important la coordinació amb l'actual figura del Geoparc. 

2. Creació d'espai d'intranet en la nova Web turística. 

3. Creació de newsletter sectorial lligat a la telefonia mòbil. 

4. Creació de grups unidireccionals de Whats App.. 

5. Creació de l'espai presentació, on presentar internament els diferents 

agents de l'oferta turística de destinació. 

Aquests són algunes de les eines, que s'hauran d'incrementar i matisar en la 

realització del Pla de Comunicació.  

Cost estimat Cost de 2.000 €  
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Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Tots els agents turístics de la comarca 

Temporització Anual recurrent 

Priorització Molt Alta 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Nombre d'accions realitzades 

Valoració dels resultats per part dels agents (qualitativa + quantitativa) 

 

 

Nom  2.6. Ticket Pack Pallars 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 3-Increment del nombre de turistes. 

4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.4. treball en xarxa 

3.c.6. Informació 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 
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Descripció Des de l'equip de treball considerem que podria ser positiu la creació d'un 

ticket o pass de Pallars, que permetés amb el pagament d'un únic preu 

l'accés a molts dels recursos turístics que té la comarca. L'objectiu seria el 

d'incentivar la visita de molts dels equipaments de perfil "secundari" que 

tenen un flux de visitants menor, i d'aquesta manera incentivar les estades 

més llargues per part dels turístiques i aconseguir generar pernoctacions 

convertint alguns excursionistes en turistes.  

Aquest hauria de tenir com a punts forts el ser capaç de generar sinèrgies 

entre els dos principals espais: el Congost de Mont-rebei i l'accés al Parc  

Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici des de la Vall Fosca. 

Caldrà definir entre els agents implicats un sistema de remuneració i 

repartiment del preu pagat. 

Cost estimat 5.000 € 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Diferents agents turístics generadors d'oferta d'activitats 

Temporització Anual 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i Creació del tiket 
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seguiment Nombre de tikets venuts 

Increment de visites en els espais  

 

 

Nom  2.7. Millora dels espais físics 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

6-Millora de l’oferta turística.. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció Un altre element al que es considera que cal realitzar una incidència 

important, és en la millora dels espais físics en que es desenvolupa l'activitat 

turística. Aquesta millora dels espais físics implica les següents línies 

d'actuacions: 

1. Millora de la senyalització turística, tant per mobilitat en cotxe com a 

peu o bicicleta. 
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2. Creació de senyalització turística vinculada al Geoparc 

3. Millora dels punts d'observació, creant recorreguts on observar i 

contemplar els entorns naturals. 

4. Actualització d'alguns punts de senyalització turística que es troben en 

mal estat. 

5. Millora d'equipaments turístics. 

Aquesta actuació doncs, està encaminada a condicionar de la millor manera 

possible els diferents espais de consum turístic. 

Cost estimat A determinar en funció de les actuacions portades a terme € 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Temporització Anual 

Priorització Mitjana 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Nombre d'accions realitzades 

Import destinat a les millores  
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Nom  2.8. Creació de recorreguts turístics 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

6-Millora de l’oferta turística.. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.4. treball en xarxa 

3.c.6. Informació 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció Malgrat que la comarca ja compta amb diferents itineraris turístics, si que es 

troba a faltar un procés de generació de recorreguts turístics. Una de les 

problemàtiques identificades és que el consumidor turístic es troba amb un 

ventall de possibilitats i amb poca capacitat de decidir quins són realment els 

punts i elements interessants de fer. 

Es tractaria de confeccionar un perfil d'ofertes d'activitats a la comarca en 

funció del temps disponible per al visitant i del perfil d'aquest. Incorporant 

doncs un màxim de 4 variables, es podria generar un "paket" de proposta 

d'activitats a realitzar, prioritzades i jerarquitzades. Aquestes propostes 

haurien de tenir un fil conductor que els hi donés sentit i fos fàcil d'entendre i 
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conceptualitzar el procés per part del turista. 

Una de les eines per fer-ho és potenciar el fil conductor del Geoparc, creant 

noves propostes que uneixin punts emblemàtics de la comarca, tant en BTT 

com en senderisme. Possibilitat que les noves propostes siguin rutes 

autoguiades a través d’una aplicació. Aquest fil conductor podria anar lligat a 

la vegada amb elements patrimonials com els Castells de Frontera o altres 

elements, per donar més força al producte. 

En una visió continuista del treball fet, es considera important seguir 

desenvolupant la ruta PrePyr que connecta amb territoris estratègics del 

Prepirineu.  

Això permetria incrementar els fluxos turístics intracomarca i extracomarca, 

de manera que tindrien clar quin és el recorregut a realitzar en funció de les 

seves preferències i perfil. 

Cost estimat 5.000 € 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Temporització Anual 

Priorització Mitjana 

Indicadors d'avaluació i Nombre de recorreguts creats 
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seguiment Usuaris d'aquests recorreguts 

Valoració dels recorreguts per part dels usuaris.  

 

 

Nom  2.9. Actuacions Vall Fosca 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

6-Millora de l’oferta turística.. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.6. Informació 

3.c.8. Sostenibilitat 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció La comarca del Pallars disposa de dos elements de gran reconeixement en 

l’àmbit turístic com són el Congost de Mont-rebei i la Vall Fosca amb una de 

les entrades al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. Aquests 

elements no acaben d’integrar-se en l’oferta de la comarca i podrien ajudar a 

captar visitants i a aportar un major coneixement (i reconeixement) turístic. 
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Per això, en relació a la Vall Fosca, es proposen una sèrie d’accions per tal 

d’augmentar el valor afegit d’aquesta oferta turística. 

Caldria fer un estudi més detallat del perfil de visitants, tant de la Vall Fosca 

com del telefèric, per acabar d’adaptar l’oferta. L’objectiu d’aquesta acció és 

aprofitar els visitants que entren al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de 

Sant Maurici utilitzant aquesta via al mateix temps que s’allarga el temps 

d’estada al Pallars. 

Per tant les accions es dividirien en dos blocs. Un bloc en relació al telefèric i 

als seus usuaris; i un altre en relació a la Vall Fosca i el temps que passen en 

el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. 

En relació al telefèric, donat l’elevat volum d’usuaris que té, seria altament 

recomanable poder pactar una ampliació del període d’obertura. D’aquesta 

manera es podria distribuir el flux de visitants en un període més ampli i es 

podria promocionar com un recurs més de la comarca durant la temporada 

mitja. 

Amb aquesta mateixa voluntat seria molt interessant poder oferir 

descomptes per pernoctacions al Pallars als usuaris del telefèric. Tot i la 

manca de dades es té la intuïció de que bona part dels usuaris del telefèric 

pernocten en altres destinacions; aquesta acció aniria directament enfocada a 
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captar pernoctacions al Pallars. 

Amb aquestes dues accions es podria augmentar la promoció turística 

d’aquest punt. El Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici és un 

recurs natural clarament posicionat i per tant caldria articular una estratègia 

de promoció vinculada amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant 

Maurici per posicionar el Pallars com una altra de les portes d’entrada. 

En relació al segon bloc, es podrien proposar una sèrie d’activitats, dins i fora 

del Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici (en l’àmbit de la Vall 

Fosca) per tal de millorar l’experiència del visitant. Les propostes passarien 

per treballar el sender de descens des de l’Estany Gento fins a la Vall Fosca. 

Aquest sender es podria tematitzar de manera que es convertís en un 

recorregut amb un storytelling. Per això es podrien utilitzar diferents 

tecnologies (com codis QR) per anar introduint diferents explicacions al llarg 

del recorregut. Fins i tot es podrien plantejar diferents discursos, un basat en 

la història, l’altra en la flora i la fauna, etc. 

També es podria incorporar a aquest recorregut algun recurs vinculat amb la 

gammificació. Seria molt interessant pensar en recursos com gimcanes, jocs 

de pistes o geocatching per tal de que, al mateix temps de fer el recorregut, 

s’incorpori algun altre element que permeti, al final, obtenir algun tipus de 

premi. 
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Al mateix temps, per exemple, es pot plantejar l’opció de que els usuaris 

puguin llogar motxilles amb diferents materials o recursos educatius (fitxes 

amb flora i fauna, prismàtics per observar...). La motxilla es podria donar a 

l’inici del telefèric i tornar-la a l’oficina de turisme de la Vall Fosca. Es pot 

plantejar com una activitat familiar o per grups.  

Més enllà de les actuacions netament de gestió de fluxos turístics i creació de 

producte vinculat, també es considera important incentivar l’arribada de nous 

habitants als pobles de la Vall Fosca, de manera que hi vagin a viure i alhora 

puguin obrir nous allotjaments. Hi ha exemples a altres localitats on la 

propietat s’ha cedit gratuïtament els edificis uns determinats anys per la 

implantació de allotjaments sense pagar lloguer durant uns anys. 

Cost estimat 3000€, negociacions amb el telefèric, reunions, etc. 

5000€ estratègia de màrqueting (posicionament web, edició material, 

campanyes, etc.). 

10000-15000€ desenvolupament de producte (segons el tipus de producte 

que es vulgui desenvolupar i l’ús de noves tecnologies). 

10000-50000€ incentius captació de població resident. 

Agents implicats Ajuntament de la Vall Fosca 

Consell Comarcal del Pallars 
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APIT 

Temporització 5 anys 

Priorització Alta-mitja 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Període d’ampliació d’obertura del telefèric 

Nombre de pernoctacions generades a partir del descompte ofert 

Nombre de seguidors en xarxes socials (segons estratègia de màrqueting) 

Nombre de recorreguts / itineraris realitzats 

 

 

Nom  2.10. Actuacions Congost de Mont-rebei 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

6-Millora de l’oferta turística.. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.6. Informació 

3.c.8. Sostenibilitat 
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3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció Seguint amb el mateix discurs que en l’acció anterior, un altre dels punts 

altament reconeguts a nivell turístic és el Congost de Mont-rebei, que 

tampoc està integrat plenament en l’oferta turística de la comarca. Les 

accions que es plantegen parteixen del mateix supòsit que en el cas anterior. 

En aquest cas, però, un primer element a tenir en compte és la situació actual 

del recurs. Mont-rebei és àmpliament conegut i reconegut, essent el lloc més 

visitat de la comarca; però això comporta una sèrie de reptes en la gestió de 

l’espai especialment tenint en compte dos elements: 

- Les diferents institucions afectades (diferents municipis, comarques, 

comunitats autònomes...) 

- L’elevat nombre de visitants, que comporta problemes de congestió 

Per això la primera acció a realitzar és un plantejament de la gestió d’aquest 

espai, amb un estudi detallat dels usos que permet cada una de les 

administracions implicades i un càlcul de la capacitat de càrrega que 

contempli les mesures necessàries per tal de millorar la gestió de l’espai. Un 

bon pla de gestió permet redirigir els fluxos i millorar l’experiència del visitant 

al mateix temps que suposa una millor preservació del recurs. 

Aquesta estratègia de gestió caldria que incorporés l’ús de les TIC en la 
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gestió de l’espai i la gestió dels fluxos. Actualment les tecnologies smart 

permeten tenir un millor coneixement del comportament dels visitants en 

temps real, permeten aplicar estratègies de gestió de fluxos.  

Tot i que geogràficament l’espai del Congost de Mont-rebei que pertany al 

Pallars Jussà és relativament petit si es compara amb la resta, el Pallars és 

una de les portes d’entrada i podria jugar un paper important (de lideratge) en 

el plantejament d’aquesta estratègia de gestió. 

A partir d’aquesta acció es poden plantejar diferents accions que permetin 

estructura productes de valor afegit.  

Una de les primeres estratègies en la que caldria pensar és en com millorar la 

sostenibilitat de l’espai. El Pallars ja es planteja una línia d’acció vinculada 

amb la mobilitat sostenible, seria interessant fer-la extensiva a altres espais. 

Per exemple, es podria pensar en la reserva d’una espai amb càrrega per a 

vehicle elèctric en els aparcaments del Congost. Aquesta acció vinculada 

amb una estratègia global de comarca que permetés llogar aquest tipus de 

vehicles, per exemple, a l’estació de tren de la Pobla de Segur, contribuirà a 

posicionar la comarca.  

Caldria pensar en una estratègia per vincular més el Congost amb l’oferta 

turística del Pallars. Normalment una de les problemàtiques amb les que 

actualment es relaciona el Congost és amb la dificultat d’accés i 
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d’aparcament. Es podrien pensar sistemes pels quals els turistes allotjaments 

al Pallars Jussà tinguin prioritat en la reserva d’aparcament a través d’establir 

un sistema de reserva. En aquesta mateixa línia es podrien proposar 

estratègies amb els diferents agents per tal que els turistes allotjats al Pallars 

tinguessin descompte sobre el preu d’algunes de les activitats. 

Aquest tipus d’accions ajudarien a vincular més estretament la imatge del 

Congost amb la del Pallars. 

Per altra banda es pot pensar en desenvolupar tipologies de turisme 

alternatives o diferents en aquest espai, com per exemple, fer visites de nit 

per observar el cel (en els espais identificats i sense risc o amb menys risc) o 

bé pensar en habilitar un espai d’autocaravanes (sempre tenint en compte la 

normativa vigent).  

Lligat a conceptes de sostenibilitat i vinculació de la comarca amb el recurus, 

es considera interessant valorar la possibilitat de planificar un sistema de 

transport públic des de Tremp fins al congost de Mont-rebei, doncs 

actualment no hi ha cap combinació a part del taxi. Es pot començar els 

mesos d’estiu. Així es potencia que els visitants dormin a l’eix de la Noguera 

Pallaresa i no s’hagin de preocupar del pàrquing. 
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Cost estimat 10.000€ desenvolupament del pla de gestió, amb estudi de la capacitat de 

càrrega i els impactes que genera o pot generar el turisme 

2.000€ desenvolupament de nous productes (acords amb entitats per 

descomptes, visites de nit, etc.) 

10.000 € enllaç Tremp - Congost de Mont-rebei 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Consell Comarcal de la Noguera 

Baixa Ribagorça 

Fundació Catalunya La Pedrera 

Temporització Llarg termini 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Pla de gestió de l’espai 

Indicadors d’impacte 

Capacitat de càrrega  

 

 



 

94 
 

Nom  2.11. Aposta pel turisme de fauna 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

6-Millora de l’oferta turística.. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.5.Segmentació 

3.c.6. Informació 

3.c.8. Sostenibilitat 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció Malgrat que es parla de treball amb segments en altres accions, es considera 

important incorporar aquesta actuació de manera individual degut al seu 

potencial i posicionament de destinació. 

En aquest sentit la localització més adient i on s'hauria de concentrar part de 

la força de posicionament seria a Boumort. L'aposta seria per desenvolupar 

de manera prioritària un turisme de fauna, però també de manera genèrica de 

natura, doncs compta amb espais singulars rellevants. Amb tot, el principal 

reclam hauria de girar entorn al turisme de fauna, i aquest permetre també 
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explicar l'espai natural on es desenvolupa. 

En aquesta línia el primer ja s'ha portat a terme amb la redacció d'un "Pla 

d’acció per a la consolidació i promoció del turisme d’observació de fauna a la 

Reserva de Boumort i als espais d’interès natural de l’entorn". Així doncs, es 

considera clau que s'executin les diferents accions identificades en el Pla. 

Cost estimat Import de les accions detallat en el Pla d’acció per a la consolidació i 

promoció del turisme d’observació de fauna a la Reserva de Boumort i als 

espais d’interès natural de l’entorn" 

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Temporització Curt termini 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Els recollits en el Pla d’acció per a la consolidació i promoció del turisme 

d’observació de fauna a la Reserva de Boumort i als espais d’interès natural 

de l’entorn" 
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Nom  2.12. Potenciar la mobilitat sostenible 

Línia estratègica Estratègia 2: Gestió de destinació 

Objectius als que dóna resposta 1- Potenciació de la imatge de la destinació. 

4-Millora de la gestió dels fluxos turístics. 

6-Millora de l’oferta turística.. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i 

Social del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.8. Sostenibilitat 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció Com s'ha identificat en el marc analític, un dels elements transversals de la 

proposta turística, es entorn a la sostenibilitat turística de la destinació. Aquest 

és un element transversal que està present en la revisió de les accions 

present, però que ja formava part també de l'anterior planejament. 

Una de les principals derivades, i que s'han realitzat notables esforços en 

aquesta direcció, és en relació a la mobilitat sostenible, i en concret a la 

mobilitat turística. 

La comarca ha de continuar amb aquesta aposta i reforçar-la amb nous 

projectes i continuar apostant per algunes de les línies ja iniciades: 
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1. Reforç de les actuacions vinculades al projecte transfronterer GPS 

Tourism. En concret es considera especialment rellevant convertir 

l'estació de tren de la Pobla en un centre catalitzador de la mobilitat 

sostenible. 

2. El Cinquè Llac, com a itinerari amb elevat valor afegit ens mostra el 

camí a seguir. Malgrat el seu reconeixement i èxit, es necessari 

continuar amb l'aposta i donar suport -especialment en la seva 

comercialització- per part del Consell Comarcal. 

3. Itineraris a l'entorn de Terradets i Sant Antoni, on l'aigua és l'element 

central, són també un exemple de mobilitat sostenible que cal 

potenciar. En aquest sentit, l'acció identificada com a 2.8. Creació de 

recorreguts turístics, estaria encaminada a reforçar aquest paper de 

mobilitat sostenible. 

Cost estimat 10.000€  

Agents implicats Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Temporització Curt termini 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i 

seguiment 

Licitació i realització de contracte de redacció del Pla 
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3.3.3.- Hiper Especialització 

 

Nom  3.1. Acord de col·laboració amb entitats 

Línia estratègica Estratègia 3: Hiper especialització 

Objectius als que dóna resposta 2-Captació de nous segments turístics. 

3-Increment del nombre de turistes. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.4. Treball en Xarxa 

3.c.5. Segmentació 

3.c.8. Sostenibilitat 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció El primer pas per a una estratègia d’hiper especialització en l’àmbit del 

turisme accessible és arribar a acords de col·laboració amb diferents entitats 

que permetin realment saber l’estat de la qüestió. 

Actualment hi ha diferents entitats que, des de diferents àmbits, estan 

treballant en l’àmbit de l’accessibilitat. En el cas de l’accessibilitat per 

persones amb discapacitat visual l’entitat de referència actualment és la 
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ONCE, no només a escala estatal sinó també internacional ja que el 2014 va 

firmar un acord de cooperació amb l’Organització Mundial del Turisme (OMT) 

per al desenvolupament d’un manual de bones pràctiques en turisme 

accessible. 

A part de la ONCE actualment hi ha diferents departaments de la Generalitat 

de Catalunya que volen potenciar i treballar l’àmbit de l’accessibilitat. El 

primer departament a tenir en compte és el Departament de Benestar Social i 

Famílies que està treballant en una revisió de la normativa d’accessibilitat. El 

segon és l’Agència Catalana de Turisme que està treballant en un programa 

de Turisme per a Tothom. 

Hi ha altres entitats, com per exemple la Fundació “Desig for All” que també 

realitzen col·laboracions i associacions en diferents àmbits relacionats amb 

l’accessibilitat. 

Totes aquestes entitats ajudarien a definir quina és la millor estratègia per 

convertir-se en un espai realment accessible, a més de poder recolzar el 

Consell Comarcal i els agents en les tasques de reconeixement i promoció. 

Aquestes entitats moltes vegades també són coneixedores de programes 

d’ajut específics, tant a nivell nacional com internacional, per tant, són 

potencialment aliats interessants de cara a poder obtenir finançament 
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específic.  

Cost estimat 3000 € 

El cost contempla els desplaçaments per possibles reunions amb aquests 

agents així com la possibilitat de convidar-los a la destinació per visites de 

prospecció. 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Temporització Anual 

Priorització Alta 

Indicadors d'avaluació i seguiment Nombre d’acords signats 

 

 

Nom  3.2. Validació dels estats dels espais turístics 

Línia estratègica Estratègia 3: Hiper especialització 

Objectius als que dóna resposta 2-Captació de nous segments turístics. 

3-Increment del nombre de turistes. 

Relació amb el Pla de Es veu reflectit en les següents accions: 
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Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

3.c.5. Segmentació 

3.c.6. Informació 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció El primer pas a l’adaptació d’una destinació a qualsevol tipologia de turismes 

saber l’estat actual de la destinació. Per això el primer pas és una validació 

del nivell d’adaptació dels diferents espais turístics. 

Per això primer caldria començar per una validació de les condicions d’accés 

a la destinació, posant especial èmfasi en el tren que és un dels elements 

que es vol potenciar. Cal verificar el nivell d’accessibilitat i adaptació per 

persones amb discapacitat visual (en concret) i amb altres discapacitats dels 

diferents mitjans i vies d’accés. 

També caldrà verificar l’accessibilitat dels espais urbans i naturals, així com 

dels diferents equipaments públics. 

Finalment, caldrà verifica els nivells d’adaptació de l’oferta turística, incloent 

tots els elements: allotjament, restauració, empreses d’activitat, museus i 

monuments, etc. 

El plantejament d’una estratègia d’aquest tipus s’ha de fer de manera 

progressiva, plantejant una estratègia de validació a mig termini que 

contempli la sensibilització des agents i la inclusió en el programa de manera 
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progressiva. Per això caldria tenir un pla de validació, que hauria d’incloure: 

- Programari o check list per la validació 

- Identificació dels agents 

- Validació / verificació per persones externes dels agents 

Cost estimat 10.000€ primer any, per desenvolupar el check list i les eines de validació 

3.000 – 5.000 € els anys posteriors, per anar verificant els establiments i 

espais (en funció del nombre d’espais que es vulguin validar per any) 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Ajuntaments de la Comarca del Pallars Jussà 

 APAT i altres associacions amb agents turístics 

Temporització 5 anys 

Priorització Mitja 

Indicadors d'avaluació i seguiment Nombre d’establiments validats per any 

Nivell d’accessibilitat de la destinació en general 

Nivell d’accessibilitat mig dels agents turístics 
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Nom  3.3. Creació de Pla de Desenvolupament del turisme accessible 

Línia estratègica Estratègia 3: Hiper especialització 

Objectius als que dóna resposta 2-Captació de nous segments turístics. 

3-Increment del nombre de turistes. 

Relació amb el Pla de 

Desenvolupament Econòmic i Social 

del Pallars Jussà 

Es veu reflectit en les següents accions: 

3.c.6. Informació 

3.c.9.Millora de la qualitat de la destinació 

Descripció De manera paral·lela amb l’acció 3.2 de verificació de l’estat d’accessibilitat de 

la destinació caldrà elaborar un pla de desenvolupament de turisme 

accessible per tal de planificar quines són les accions d’adaptació que 

s’aniran fent. En aquest cas, per a l’elaboració d’aquest pla, i tenint en compte 

que el públic en el que es vol centrar és el de les persones amb discapacitat 

visual, és molt recomanable fer-lo conjuntament amb la ONCE 

(principalment) i amb altres entitats que poden donar el seu recolzament i 

visió.  

Per exemple, ONCE disposa d’una cadena d’hotels (Ilunion) que treballen 

amb el segment de turisme accessible i per tant són bons coneixedors del 

turista amb necessitats especials.  
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Segons la Llei d’accessibilitat de 2014 de la Generalitat de Catalunya tots els 

municipis haurien de tenir un pla d’accessibilitat. Per tant, l’elaboració 

d’aquest pla de desenvolupament s’hauria de fer, també, de la mà dels 

ajuntaments i els podria ajudar a tenir els seus propis plans d’accessibilitat (ja 

que malgrat l’exigència per part de la llei són molt pocs els ajuntaments que 

ho han acabat fent). 

L’elaboració d’un pla de desenvolupament del turisme accessible hauria de 

partir dels resultats obtinguts en l’acció 3.2 per tal d’identificar la realitat del 

territori. A partir d’aquí aquest pla hauria de contemplar quines accions de 

millora es poden fer per a adaptar el segment. 

En aquest sentit cal pensar que l’adaptació per a un públic amb discapacitat 

visual moltes vegades es pot començar a fer amb petits canvis o 

modificacions poc costoses econòmicament (com millorar la il·luminació o 

incorporar explicacions en format “audio”) per anar a accions cap a accions 

que poden ser més costoses. 

El pla hauria de contemplar que el desenvolupament fos progressiu i que es 

fes de manera transversal en els diferents agents. És a dir, les adaptacions no 

haurien de començar primer pels hotels, després les activitats, etc. Sinó que 

seria més recomanable fer-ho per zones (hotels, activitats i restaurants d’un 

municipi o una zona del Pallars) per tal de començar a disposar d’oferta. 
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A part del desenvolupament de les accions d’adaptació, el pla ha de 

contemplar, també, la realització de cursos de sensibilització i formació als 

agents turístics. Aquests cursos són fonamentals ja que l’atenció al client és 

un altre dels elements que els turistes amb necessitats especials valoren 

molt positivament i que cal treballar. 

I el pla també hauria de contemplar, un cop feta , l’adaptació, la creació de 

productes de turisme accessible i, sobretot, com plantejar les estratègies de 

difusió i comercialització. En aquesta fase la col·laboració amb entitats (les 

identificades en el punt 3.1) pot ser de gran rellevància. 

Una altra de les accions a contemplar en aquest pla de difusió és la creació 

de materials promocionals específics i adaptats; així com l’adaptació de les 

pàgines web de la destinació i dels agents. 

De la mà de les entitats que ja treballen en aquest segment es poden 

identificar operadors turístics i agències especialitzades en aquest segment i 

es poden organitzar field trips i blog trips; així com viatges pilot amb associats 

de la destinació perquè validin les experiències.  

Cost estimat 20.000 € elaboració del pla 

El cost del desenvolupament del pla pot variar enormement, però si es té el 

pla elaborat és poden buscar ajudes tant a nivell públic (UE) com a nivell 
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d’institucions i entitats de suport. 

Agents implicats  Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 Cal la implicació de la resta d’agents de la destinació 

Temporització 5 anys 

Priorització Mitja 

Indicadors d'avaluació i seguiment Nombre de productes turístics adaptats creats 

Nombre de participants en proves pilot 

Nivell de satisfacció en les proves pilot 

 

 

 

  



 

107 
 

3.1- CALENDARITZACIÓ 

 

De les actuacions anteriorment indicades, el següent pas és agrupar-les en una calendarització que ens 

permeti situar aquestes en un horitzó temporal definit. En concret es realitza la taula en el marc temporal definit 

en el pla: 2018-2023. Amb tot, només s'incorporà les opcions d'iniciar les actuacions a partir de l'any 2019.  En la 

taula mostrada a continuació es pot observar clarament la seva calendarització així com el nivell de priorització 

assignat a cadascuna d'elles. 

 

Actuació Priorització 2019 2020 2021 2022 2023 

L.E 1: Promoció i comercialització  

Destinació integral Mitjana   
   

Figura de gestor de xarxes i 
comercialització 

Molt alta 
  

   

Campanya promocional a Barcelona i 
Catalunya 

Alta 
  

   

Dossier MICE-Incentius Alta 
  

   

Creació de banc d’imatges i vídeos Molt alta 
  

   

Nou perfil on-line Molt alta 
  

   

Orígens Pass Alta 
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L.E 2: Gestió de destinació 

 
Estudi de demanda Molt alta   

   

INVEST IN Tourism  Molt alta 
  

   

Mercat Camper Mitjana 
  

   

Aplicació de l'Estudi de Potencial 
desenvolupament turístic dels 

embassaments del Pallars Jussà. 
Alta 

  

   

Pla de comunicació interna Molt alta 
  

   

Ticket Pack Pallars Alta 
  

   

Millora d’espais físics Mitjana 
  

   

Creació de recorreguts turístics Mitjana   
   

Actuacions a Vall Fosca 
Alta-

mitjana   
   

Actuacions Congost de Mont-rebei Alta 
  

   

Desenvolupament del turisme de fauna Alta   
   

Potenciar la mobilitat sostenible Alta 
  

   

 

L.E 3: Hiper especialització  
Acord de col·laboració amb entitats Alta 

  
   

Validació dels estats dels espais turístics Mitjana   
   

Creació de Pla de desenvolupament del 
turisme accessible 

Mitjana 
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Així doncs el quadre indicat recull la calendarització i importància assignada als diferents programes que 

composen el Pla d’accions per al desenvolupament turístic del Pallars Jussà: Pla d’accions horitzó 2018 / 2023. 

En les fitxes que es recullen en l'anterior pla es pot observar també un apartat de temporalització on es 

precisen alguns dels elements que es recullen en el quadre. Cal tenir present que alguns dels programes, 

tenen accions que s'han de desenvolupar en un curt termini i d'altres que es desenvolupen posteriorment, o 

actuacions puntuals combinades amb altres de recurrents. Per tant, cal doncs recórrer a la fitxa per poder 

ampliar-ne el coneixement. 
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VALORACIÓ FINAL 
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Després de realitzar aquesta revisió del Pla d'Accions i la planificació estratègica turística, la conclusió que 

assoleix l'equip de treball és clara: la comarca està en una bona direcció en gestió turística de destinació. 

Tècnicament s'estan realitzant aquells passos pertinents i oportuns, on la gestió pública en molts casos lidera 

projectes, i en altres acompanya al sector privat, que malgrat que numèricament no és especialment potent, si 

que ho és a nivell de projectes. 

Aquesta seria la principal i central conclusió de l'estudi, que ens dibuixa una comarca que va incrementant 

linealment l'ús dels seus recursos turístics i els va transformant en productes. En aquest traspàs, es va realitzant 

una proposta centrada en els valors de l'anterior planejament, que es considera plenament vigents actualment. 

Amb tot, en aquest moment es planteja des del pla un doble camí a seguir: 

1. Per un costat, continuar amb la present aposta territorial, que està donant bons fruits i està fent penetrar el 

Pallars Jussà com a destinació d'interior i Pirineus. Això no vol dir que no cal fer res, ans el contrari, sinó 

que implica continuar amb els mateixos valors però repensant les actuacions a realitzar i projectant nous 

projectes en una línia continuista. Per continuar amb la present línia caldrà ser especialment eficients en la 

gestió dels nous reptes plantejats, com els productes turístics d'èxit i reconeixement (marques de pastor,  

el Cinquè LLac, les botigues de Salars, ...) els espais de major concentració turística (el Congost de Mont-

rebei i la Vall Fosca), les noves acreditacions (obtenció de Geoparc o el turisme de fauna), així com la 

complementarietat del sector turístic amb els altres sectors productius de la comarca. 

2. Per l'altre costat, es considera que aquesta aposta té complicat el poder créixer de manera suficientment 

important com per esdevenir un motor de competitivitat de la comarca. Es creu que falta quelcom de fet 
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diferenciador respecte a les altres destinacions de perfils similars i que fan apostes indiferenciades a la 

present. Des de l'equip de treball considerem que aquesta aposta, passa per treballar amb especial 

intensitat un segment específic de mercat, que ens permeti ser especialistes i referència. Aquesta aposta, 

no és una renuncia als altres elements continuistes, sinó una complementarietat que ens ha de generar 

una hiperespecialització. Aquesta hiperespecialització seria en relació a l'accessibilitat turística de la 

destinació, i en concret focalitzar-ho en un micro segment d'accessibilitat. L'objectiu hauria de ser clar: el 

Pallars Jussà la destinació de referència del Sud del Mediterrani en turisme accessible de muntanya. 

Aquesta especialització, però no s'ha de conceptualitzar exclusivament sota l'òptica del sector turístic, 

sinó sota una perspectiva també de ciutadania, de fer del Pallars Jussà un lloc on millor on viure. 

Per portar a terme aquests dos reptes, hem desenvolupat tres grans estratègies i un conjunt de 21 programes, 

que cadascú conté una bateria d'accions concretes i específiques a desenvolupar. Així doncs, es considera que 

amb aquest pla d'acció queda actualitzada l'anterior feina de posicionament estratègic, i situa en l'horitzó 2023 

la revisió i valoració de les actuacions aquí plantejades. 

Com a conclusió final, es creu fermament en la potencialitat turística del Pallars Jussà, i en com es pot convertir 

en un territori de referència d'un model de turisme sostenible pel territori i fonamentat en valors lligats a un 

turisme i un espai per a tothom. 
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METODOLOGIA 
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Per tal d'exposar la metodologia de treball que s'ha emprat al llarg del treball, primer de tot, cal indicar quins 

han estat els principis metodològics aplicats: 

 S’ha optat per un sistema de triangulació. Com indica Riba (2007), la triangulació com a mètode de recerca 

és la multiplicació de mitjans per assolir un mateix fi, aplicant mesures i registres diversos i heterogenis. 

Per tant, àmpliament utilitzada en estudis previs similars al que ara s'impulsa des del Consell Comarcal 

del Pallars Jussà, es considera que aquesta és la metodologia idònia per a treballar-ho.  

Així, doncs, s'han utilitzat diferents fonts d'informació que ens han permès visualitzar l'òptica del fenomen 

turístic des de múltiples perspectives, i per tant, ajudar-nos a perfilar de la millor manera la situació i les 

estratègies a adoptar. 

 Ús de les fonts que millor es puguin ajustar a les necessitats de la informació requerida. En aquest cas, cal 

indicar que s'ha treballat amb fonts d'informació primària (com seria les obtingudes de les entrevistes ) i 

fonts d'informació secundària (fent una recerca bibliogràfica, d'informació i estudis interns o l'estudi de 

casos de característiques similars). 

 Els mètodes de recollida de dades es conformaran tant en mètodes de tipus qualitatiu com de tipus 

quantitatiu, ajustant en cada cas en funció de la tipologia de la font.  

 Ús del sistema de treball “Enfocament Marc Lògic”, que és el que es recomana utilitzar des de la Unió 

Europea en el desenvolupament de Plans Estratègics. Aquesta és l'estructura metodològica recollida 
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també en els projectes finançats des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc dels 

Programes de suport al desenvolupament local.  

En aquest procés de planificació s'ha tingut present que el Pla d’acció turístic redactat, ha anat en consonància 

amb els elements recollits en el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà. Pla d’Acció 2017-

2021 que ja marca unes línies de turisme, En concret des del pla ja s'indica el sector turístic com un dels 

possibles motors de la comarca, com es recull a la “Línia Estratègica 3: Desenvolupament de l’activitat 

econòmica com a motor de la transformació de la comarca” i concretament a l'apartat “c. Sector turístic”. 

 

Pel que fa al procés d’elaboració del treball es defineixen quatre grans blocs que s'han anat relacionant entre si 

al llarg del projecte: 

1. Planificació: el primer pas ha estat la planificació de les diferents tasques a realitzar. Malgrat que la 

proposta conté una calendarització concreta i específica, Aquesta fase ha donat validesa també a la 

metodologia de treball proposada des de BIM Consultors, incorporant les propostes de valor fetes en 

aquesta proposta o descartant-les per part del Consell Comarcal. També s'han valorat les possibles 

millores metodològiques que cercaven una millora respecte de la proposta presentada inicialment des 

de BIM Consultors. 

http://pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/2016/2.1.1%20Pla%20de%20desenvolupament%20econ%C3%B2mic%20i%20social%20del%20Pallars%20juss%C3%A0.%20COMPLET.pdf
http://pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/2016/2.1.1%20Pla%20de%20desenvolupament%20econ%C3%B2mic%20i%20social%20del%20Pallars%20juss%C3%A0.%20COMPLET.pdf
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En aquest sentit i amb la finalitat d’obtenir uns resultats completament consensuats entre empresa i 

Administració Pública s'han plantejat un seguit de reunions periòdiques, les quals s'han repartit en 

sistema presencial i sistema de videoconferència.  

2. Recerca i anàlisi: En la fase d’anàlisi s'ha tingut en compte la comarca del Pallars Jussà en la globalitat del 

seu territori i s'han analitzat les variables posant en context les diferents escales territorials. En aquest 

apartat  s'hi troba el contingut relatiu a la conjuntura econòmica i social actual, l'anàlisi de l’oferta turística, 

anàlisi de la competència, factors d'innovació turístics o el resum històric de les actuacions portades a 

terme sorgida de les fonts de informació existents i que han permès donar contingut i justificació real a 

les accions finals presentades. 

Cal destacar ja com a punt de partida i com a fonts potents d’informació treballs realitzats amb dades 

força recents com són els: 

 Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà. 

 Dades estadístiques recollides de forma permanent des de l’Epicentre. 

De la mateixa manera s'han realitzat sessions de treball amb els principals agents turístics del territori, 

empreses especialitzades del sector, diferents Administracions Públiques i persones d’especial 

rellevància designades pel mateix Consell Comarcal.  

En aquest sentit la revisió del Pla Estratègic ha tingut la participació directa en la ja constituïda Taula de 

turisme del Pallars Jussà.  També s'ha realitzat un conjunt d' entrevistes amb els agents implicats que han 
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ajudat a determinar la situació concreta en cadascun dels següents àmbits que reflectirien la globalitat 

del sector:  

 Turisme Actiu i Esportiu 

 Turisme Gastronòmic 

 Turisme Cultural i Patrimonial 

 Infraestructures i mobilitat 

 Turisme Sostenible i Ecologia 

 Empreses d’allotjament 

 Empreses d’activitats turístiques  

 Gestió de Fluxos i informació turística 

 Comunicació i Promoció turística 

Aquestes entrevistes en profunditat s'han combinat amb actuacions de Mistery Shopper per valorar la 

qualitat i el servei real dels serveis turístics del Pallars Jussà. Així doncs l’apartat de recerca combina  la 

participació en reunions que de forma global informin de la situació del sector al territori amb entrevistes 

completament personalitzades on es pugui parlar de temes específics amb els agents implicats 

encarregats del seu desenvolupament. 



 

118 
 

Cal destacar també la recerca de casos d’èxit per a tipus destinacions similars els quals han estat visitats i 

analitzats amb la finalitat d’aplicar accions concretes que puguin ser reproduïdes al sector en l’àmbit 

territorial del Pallars Jussà. 

3. Diagnosi: Amb tota la informació ja recollida i analitzada, s'ha procedit a realitzar la diagnosi, utilitzant 

elements tècnics com la matriu DAFO i fent incís en aquells aspectes més rellevants identificats en el 

treball de camp (com les potencialitats turístiques, els factors clau, el turisme responsable, les 

problemàtiques i tensions turístiques o les activitats turístiques clau). 

4. Pla d’accions: Un cop realitzats els passos anteriors, s'ha procedit a realitzar la reflexió estratègica del 

turisme al Pallars Jussà. És en aquest punt on es determina la redefinició dels objectius, les línies 

estratègiques, els programes i les accions definitives amb els objectius específics de cada programa i les 

fitxes de projectes. 

 

En aquest sentit i aplicant un mètode de funcionament d'enfocament tècnic de Marc Lògic, es lligaran les 

fases conceptuals següents: 

 

Objectius Estratègies Accions 
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Per tant, aquests són els fonaments metodològics que l'equip de BIM Consultors ha pres com a referència en la 

seva proposta d'estructura metodològica per tal de portar a terme el projecte Pla d’accions per al 

desenvolupament turístic del Pallars Jussà: Pla d’accions horitzó 2018 / 2023. 

 


