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ANTECEDENTS 

 

L’acció realitzada comprèn un seguit de 7 seminaris que han tingut per objectiu posar en valor els 

principals recursos del Pallars Jussà, capacitar els professionals del turisme per oferir un servei 

informat al client sobre les característiques d’aquest recursos i millorar l’estratègia individual i 

col∙lectiva de posicionament territorial turístic.  

A més,  l’acció  ha volgut  millorar el treball en xarxa del col∙lectiu que conforma el sector, incloent 

les empreses privades, els tècnics de turisme i els càrrecs electes corresponents a l’àrea.  

 

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA  

 

Objectiu general 

 

‐ Millorar la capacitació empresarial i dels tècnics turístics del Pallars Jussà a partir d’un 

millor coneixement dels recursos de la comarca i de la reflexió i debat sobre possibles 

estratègies per a posar‐los en valor i per a que siguin elements dinamitzadors del sector 

turístic comarcal en global.  

‐ Incidir en la millora de la comunicació d’aquest recursos i en la optimització del treball en 

xarxa entre empreses, gestors dels equipaments, tècnics de turisme i càrrecs electes com 

a estratègia de posicionament turístic territorial.  

 

Objectius específics 

 

‐ Posar en valor els recursos turístics comarcals, específicament aquells que tenen major 

impacte en el territori o que s’han identificat com a estratègics pel potencial de generar 

aquest impacte. 

‐ Millorar la capacitació empresarial entorn a les possibilitats de posicionament territorial a 

partir de recursos específics que incideixen també en segments de mercat concrets: 

ecoturisme, turisme patrimonial, turisme actiu, turisme científic, senderisme, etc.  

‐ Treballar la comunicació dirigida a segments de mercat especialitzats i capacitar les 

empreses i els tècnics turístics per afegir‐se a la cadena de l’estratègia comunicativa.  

‐ Continuar treballant en la configuració d’una estratègia de comunicació turística conjunta, 

que respongui a una estratègia global i de comarca, en la que totes les empreses del 

Pallars Jussà es sentin identificades, responent a un relat comú i uns valors comuns.  

‐ Generar un clima de col∙laboració interempresarial i de cooperació amb el sector públic 

que millori el treball en xarxa de tots els agents implicats en l’estratègia turística.  
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ACCIONS REALITZADES 

 

Els Seminaris de capacitació empresarial per a la posada en valor dels recursos turístics del Pallars 

Jussà El Consell Comarcal han comprés un total de 7 sessions que han inclòs la participació de 4 

experts amb l’objectiu que aportessin la seva visió estratègica sobre com millorar el 

posicionament turístic global d’aquest recursos i de la comarca com a destí turístic i a aportessin 

coneixements específics a les empreses per a millorar el seu posicionament individual.  

Les activitats realitzades han estat:  

1er. Anàlisi dels recursos turístics existents i de les línies estratègiques a seguir per posar en 

valor el recursos comarcals i contribuir al posicionament territorial 

Les sessions realitzades han consistit en les visites a diferents espais i recursos turístics que tenen 

com a públics objectius segments de mercat generalistes i especialitzats. Aquests espais han 

configurat el fil conductor dels Seminaris amb la voluntat de millorar el coneixement dels 

diferents segments de mercat i, a la vegada, debatre possibles línies estratègiques per a un 

posicionament turístic comarcal determinat.  

Per tal de concretar les activitats a realitzar, el global de recursos amb que compta la comarca 

s’han analitzat, des del punt de vista del seu valor i possibilitats de contribuir al posicionament 

comarcal. De l’anàlisi, s’ha fet la selecció d’equipaments i indrets a visitar; s’han marcat un seguit 

de línies estratègiques que poden vertebrar aquest posicionament, i s’ha fet una selecció 

d’experts vinculats a les diferents àrees temàtiques, entenent que cal un posicionament individual 

de les empreses i global de la comarca.  

Així, les línies estratègiques que s’han considerat prioritàries, han estat:  

‐ L’ecoturisme 
‐ El turisme cultural 
‐ El turisme familiar 
‐ El turisme actiu i el senderisme 

 

Específicament la intervenció dels experts ha incidit en els següents punts:  

‐ Reflexió global sobre els elements amb que ha de comptar un territori per a posicionar‐se 
com a destí turístic en els diferents segments de mercat escollits (ecoturisme, senderisme, 
turisme cultural, turisme familiar, etc.). 

‐ Informació sobre les tendències i el valor de cada segment en el global del mercat turístic.   

‐ Reflexió sobre el paper que tenen les empreses en aquest posicionament i elements 
pràctics que han de permetre adaptar‐s’hi (adaptació del relat particular de cada 
empresa; adaptació d’equipaments; de personal; horaris; informació que es proporciona 
als clients; etc.) 
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‐ Reflexió específica sobre l’espai que es visita i com aquest pot ser un element 
dinamitzador en cada una de les estratègies i segments de mercat abordats.  

 

2on. Proposta d’experts a participar, atenent a les principals línies estratègies escollides 

Atenent a aquestes línies estratègiques i els àmbits concrets a tractar, s’ha fet la següent selecció 

d’experts.  

Pau Canaleta. Expert en comunicació estratègica i posicionament. 

Evarist March. Expert en interpretació del patrimoni i ecoturisme.  

Miquel Nadal. Expert en productivitat empresarial.  

Olga Cuevas. Experta en estratègies de posicionament digitals.  

 

3er. Realització dels seminaris‐tallers.  

Els seminaris tallers han inclòs:  

‐ La visita tècnica als espais i recursos turístics més significatius identificats en el 
primer apartat, amb la intervenció de les persones gestores i/o dinamitzadores de 
cada espai.  

‐ El taller teòrico‐pràctic dels diferents experts que ha incidit principalment en les 
estratègies de posicionament individual i col∙lectiu.  

‐ Una reflexió estratègica conjunta sobre el posicionament de l’espai visitat i la 
incidència d’aquest sobre el posicionament turístic global de la comarca.  
 

 

De forma concreta, s’han realitzat els següents seminaris‐taller:  

 

Dijous 11 d’abril 

Visita a l’Epicentre i taller “Construir el relat de la nostra empresa per a millorar‐ne el 

posicionament” a càrrec de Pau Canaleta, expert en comunicació estratègica i posicionament de 

marca. 

De 9.30 a 13.30h a l'Epicentre de Tremp 
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Dimecres 24 d’abril 

Visita al Castell de Mur i taller “Comunicar i interpretar el territori que ens envolta per a 

connectar amb els nostres clients” a càrrec de Evarist March, expert en interpretació del 

patrimoni i ecoturisme. 

De 9.30 a 13.30h al Castell de Mur 

 

Dimecres 8 de maig 

Parc del cretaci i taller “Eines bàsiques per a millorar la gestió del temps per a microempreses 

turístiques” a càrrec de Miquel Nadal, expert en productivitat per empreses. 

9.30 a 13.30h al Jaciment de Basturs i Museu de la Conca Dellà 

 

Dimecres 22 de maig 

Botigues museu de Salàs i estació de la Pobla de Segur i taller: “Claus per a gestionar les xarxes 

socials com eina de màrqueting turístic” a càrrec d'Olga Cuevas, experta en TIC i xarxes socials 

aplicades a petites empreses. 

De 9.30 a 13.30h a Salàs de Pallars i la Pobla de Segur 

 

Dimecres, 6 de de juny 

Visita tècnica a Mont‐Rebei i el Casal dels Voltors.  

 

Dimecres 12 de juny 

Visita tècnica a la Reserva Nacional de Caça del Boumort, amb l’acompanyament de Jordi Palau, 

responsable tècnica de l’espai.  

 

Dimecres, 3 de juliol 

Visita tècnica a la vall Fosca.  
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RESULTATS 

 

RESULTATS ESPERATS 

‐ 20 empreses i agents turístics que participen en la formació.  

‐ Valoració positiva dels seminaris per part de con a mínim el 80% dels participants 

‐ Índex de continuïtat en l’assistència de les empreses participants del 60% o més. 

‐ Assoliment d’un major grau de coneixement dels recursos turístics comarcals, del 

seu sistema de gestió i del seu relat.  

‐ Recollida de propostes sobre els principals factors que intervindrien en el 

desenvolupament d’un relat comarcal conjunt.  

‐ Recull de peticions de noves accions formatives a partir dels continguts oferts en 

aquesta acció.  

 

RESULTATS OBTINGUTS. PARTICIPACIÓ ALS SEMINARIS 

‐ Persones totals que han participat als seminaris: 51 
‐ Nre. persones que han participat en 3 seminaris o més: 11 
‐ Entitats totals que han participat als seminaris: 36 
‐ Empreses/Entitats que han participat en cada un dels seminaris:  

 
1. Dijous 11 d’abril. Visita a l’Epicentre i taller “Construir el relat de la nostra empresa 

per a millorar‐ne el posicionament” a càrrec de Pau Canaleta. 5 entitats / 5 persones.  

2. Dimecres 24 d’abril. Visita al Castell de Mur i taller “Comunicar i interpretar el 
territori que ens envolta per a connectar amb els nostres clients” a càrrec de Evarist 
March. 11 entitats / 13 persones 

3. Dimecres 8 de maig. Parc del cretaci i taller “Eines bàsiques per a millorar la gestió del 
temps per a microempreses turístiques” a càrrec de Miquel Nadal. 15 entitats / 17 
persones 

4. Dimecres 22 de maig. Botigues museu de Salàs i estació de la Pobla de Segur i taller: 
“Claus per a gestionar les xarxes socials com eina de màrqueting turístic” a càrrec 
d'Olga Cuevas. 14 entitats / 16 persones 

5. Dimecres, 6 de juny. Visita tècnica a Mont‐Rebei i el Casal dels Voltors. 11 entitats/ 15 
persones /  

6. Dimecres 12 de juny. Visita tècnica a la Reserva Nacional de Caça del Boumort, amb 
l’acompanyament de Jordi Palau, responsable tècnica de l’espai. 6 entitats / 7 
persones 

7. Dimecres, 3 de juliol. Visita tècnica a la vall Fosca. 11 entitats / 15 persones 

 

 

‐ Total seminaris realitzats: 7 
‐ Total experts que han participat: 4 
‐ Empreses que han participat al qüestionari sobre necessitats formatives: 9 



 

VALO

 

Valor

ORACIÓ DELS

ració 1er Sem

S SEMINARIS

minari. Pau C

S 

Canaleta.  

 

 

 

7



 

 

Valorració 2er Semminari. Evarisst March. 

 

8



 

 

   

 

  

9



 

Valor

 

ració 3er Semminari. Miquel Nadal 

 

 

10



 

 

 

Valorració 4er Semminari. Olga CCuevas

 

 

 

11



 

 

 

Valor

 

ració de la vi

1. Valor

sita tècnica a

ració de la v

a Mont‐Rebe

visita a la M

ei i el Casal d

Masieta (Con

dels Voltors

ngost de Moont‐Rebei)  

 

 

 

12



 

 

2. Valor

 

ració de la vvisita al Cassal dels Volt

 

 

 

tors de la Teerreta  

 

 

 

13



 

Visita

 

Visita

En aq

va fer

 

a tècnica a la

a tècnica a la

questa darre

r una valorac

a Reserva Na

a Vall Fosca 

ra visita no e

ció en grup d

cional de Ca

es va fer form

de la visita i e

ça del Boum

mulari de val

els participan

mort 

oració onlin

nts la van va

e, però sí qu

lorar molt po

ue al final del

ositivament.

 

 

 

l dia es 

.  

14



 

15

RECULL DE PROPOSTES DE NOVES FORMACIONS 

 

‐ Pàgines web (creació, contingut i manteniment) i sistemes de gestió de reserves. 
‐ Aprofundir més en gestió de xarxes socials com a eina de promoció 
‐ Història del Pallars 
‐ Xarxes socials 
‐ Curs de posicionant SEO per establiments turístics 
‐ Formació informàtica 
‐ Xarxes socials ‐ tractament d'imatges 
‐ Xarxes socials 
‐ Xarxa de senders integral a la comarca del pallars Jussà 
‐ Publicitat a desenvolupar 
‐ Màrqueting turístic aplicat al Pallars 
‐ Aprofundiment de màrqueting en xarxes socials 
‐ Pàgines web: continguts de la pàgina i pluggins per millorar‐la 
‐ Gestió de plataformes de reserva i promoció (com per exemple: Tripadvisor, Booking, 

Airbnb, Toprural, ...) 
‐ Taller de networking per conèixer quines empreses treballem al territori, posar‐nos noms 

i cares, i saber què ofereix cadascú 
‐ Temes de màrqueting i xarxes socials associats al nostre sector turístic. Per a iniciats 

 
 

RECULL DE PROPOSTES DE NOVES VISITES 

 

‐ La mina eureka, la central de Talarn, el monestir de Gerri de la Sal, la hidroelèctrica de 
Cabdella i l’espai raier 

‐ L’Observatori d’Àger 
‐ L’Observatori d'Àger, oferta de senderisme al Pallars i visites a Aigüestortes 
‐ Potser estaria bé poder visitar coses d'altres comarques que estiguin properes a la nostra 

com el Pallars Sobirà, Alta Ribagorça o Noguera 
‐ Estaria bé conèixer els altres sectors de Boumort, també amb 4x4 
‐ Complementar altres visites d'interès de la comarca, per tenir un major coneixement 

 

 

 

   



 

RECU

 

1a se

 

2a se

 

 3a se

ULL FOTOGRÀ

essió. Pau Ca

essió. Evarist

essió. Mique

ÀFIC 

analeta 

t March 

el Canal 

 

16



 

4a se

  

5a se

 

6a se

 

essió. Olga Cu

essió. Mont‐R

essió. Reserv

uevas 

Rebei i el Ca

va de caça de

sal dels Volt

e Boumort 

tors 

17



 

7a se

 

 

 

MATE

 

Per d

difon

 

A con

 

 

 

 

essió. Vall Fo

ERIAL DE DIF

donar a conè

ndre cadascu

ntinuació hi h

osca 

FUSIÓ 

ixer les form

na de les for

ha el recull d

macions s’ha c

rmacions.   

de cartells inf

 

confeccionat

formatius qu

t un seguit d

ue s’han elab

e cartells qu

borat:  

ue han servit per 

18



Dijous 11 d’abril

Dimecres 24 d’abril

Dimecres 8 de maig 

Dimecres 22 de maig

Durant el mes de juny

Epicentre i taller “Crear el relat de la nostra empresa per a 
millorar-ne el posicionament” a càrrec de Pau Canaleta, 
expert en comunicació estratègica i posicionament de marca. 
De 9.30 a 13.30 a l'Epicentre de Tremp

Castell de Mur i taller “Comunicar i interpretar el territori 
que ens envolta per a connectar amb els nostres clients” a 
càrrec de Evarist March, expert en interpretació del patrimoni 
i ecoturisme. 
De 9.30 a 13.30 al Castell de Mur

Museu Conca Dellà i taller: “Eines bàsiques per a millorar la 
gestió del temps per a microempreses turístiques” a càrrec 
de Miquel Nadal, expert en productivitat per empreses. 
De 9.30 a 13.30 al Jaciment d'Orcau i Museu de la Conca Dellà

Botigues museu de Salàs i estació de la Pobla de Segur i 
taller: “Claus per a gestionar les xarxes socials com eina de 
màrqueting turístic” a càrrec d'Olga Cuevas, experta en TIC i 
xarxes socials aplicades a petites empreses. 
De 9.30 a 13.30 a Salàs de Pallars i la Pobla de Segur

 es realitzaran les següents visites 
tècniques (dates a concretar properament)
- Mont-rebei i el Casal dels voltors (dia sencer)
- Reserva de Boumort (mig dia)
- Vall Fosca (mig dia)

Coneix els principals recursos de la comarca i treballa eines per a posicionar-te com a empresa 
i millorar-ne la gestió.

El programa inclou la visita tècnica a 9 recursos turístics per tal que els coneguis i els puguis incloure en els 
teus productes i ser-ne prescriptor. A més, a 4 d'aquestes visites tècniques s’hi inclou un taller pràctic en 
diferents aspectes empresarials que poden ajudar-te a millorar la gestió i el posicionament del teu 
establiment, negoci o equipament. 

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local



Dimecres 24 d'abril 

Visita tècnica al Castell de Mur i taller “Comunicar i 
interpretar el territori que ens envolta per a 

connectar amb eficiència amb els nostres clients” 
 a càrrec d'Evarist March, especialista en interpretació del patrimoni i ecoturisme  

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Saber com parlar amb els nostres clients és important a l'hora de donar a conèixer els valors que volem 
transmetre com a empresa i també com a territori. En aquest taller pràctic us donarem les eines per saber 
com heu d'explicar-vos, quines són les claus a l'hora de parlar amb els clients i els petits detalls als quals heu 
de donar èmfasi ja que són els que us fan singulars i especials. 
A més, aprendreu la importància de vincular el vostre discurs amb el territori i d'integrar-lo amb la identitat de 
la vostra empresa.

PROGRAMA
9.30 h Visita tècnica al Castell de Mur
10.30 h Taller de comunicació amb l'Evarist March
13.30 h Fi de la jornada 

TRANSPORT
Oferim transport col·lectiu per desplaçar-vos fins al 
Castell de Mur, amb sortida a les 9.00 h des de 
l'Epicentre i tornada en acabar la jornada.
Sol·liciteu-lo quan feu la inscripció.



Dimecres 8 de maig 

Visita al Parc del Cretaci i taller “Eines bàsiques per a 
millorar la gestió del temps per a microempreses 

turístiques”  
 a càrrec de Miquel Nadal, expert en productivitat per a empreses  

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

En dia a dia de la nostra feina cal desenvolupar moltes tasques, algunes les tenim programades i altres 
sorgeixen d'imprevist. Saber com organitzar-nos la feina i com prioritzar-la a l'hora de realitzar-la serà 
avantatjós per a nosaltres i augmentarà la nostra eficàcia. En aquest taller pràctic enfocarem en com podem 
millorar la nostra productivitat en base a les darreres investigacions de la neurociència. Coneixerem trucs, 
eines i tècniques d'aplicació pràctica i immediata per gestionar millor el temps que invertim en el nostre 
negoci, amb l'objectiu d'incrementar el nostre rendiment i disminuir la sensació d'estrès que vivim diàriament.

PROGRAMA
9.30 h Visita tècnica al Jaciment d'Orcau
10.30 h Visita tècnica al Museu de la Conca Dellà
11.00 h Taller de la gestió del temps amb Miquel Nadal 
13.30 h Fi de la jornada 

TRANSPORT
Oferim transport col·lectiu per desplaçar-vos fins a 
Orcau i Isona, amb sortida a les 9.00 h des de 
l'Epicentre i tornada en acabar la jornada.
Sol·liciteu-lo quan feu la inscripció.



Dimecres 22 de maig 

Visita a les Botigues museu de Salàs i estació de la 
Pobla de Segur i taller “Claus per a gestionar les 
xarxes socials com a eina de màrqueting turístic”  
a càrrec d'Olga Cuevas i Melis, desenvolupadora web i dinamitzadora TIC, 

especialitzada en clients petits

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Avui en dia és quasi bé imprescindible l'ús de les xarxes socials per donar a conèixer els productes o serveis 
que s'ofereixen, però també com a canal de comunicació amb els clients. En aquest taller pràctic es veurà 
quines són les xarxes socials que s'adapten millor a cada negoci, com cal fer-ho, cada quan cal fer-hi accions, 
com utilitzar-les per trobar nous clients i fidelitzar els que ja es tenen.

PROGRAMA
9.30 h Visita tècnica a les Botigues museu de Salàs
10.30 h Visita tècnica a l'estació de la Pobla de Segur
11.00 h Taller: gestió de xarxes socials amb Olga Cuevas   
13.30 h Fi de la jornada 

TRANSPORT
Oferim transport col·lectiu per desplaçar-vos fins a 
Salàs i la Pobla, amb sortida a les 9.00 h des de 
l'Epicentre i tornada en acabar la jornada.
Sol·liciteu-lo quan feu la inscripció.



Dijous 6 de juny 

Visita tècnica al congost de Mont-rebei (La Masieta) 

i al Casal dels voltors  

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions 
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70
Data límit: dilluns 3 de juny a les 12.00 hores

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

Amb aquesta visita tècnica coneixerem l'espai interpretatiu de la Masieta, l'entrada principal del congost de Mont-
rebei, ubicada al municipi de Sant Esteve de la Sarga, de la mà dels professionals de la Fundació Catalunya La 
Pedrera, gestors de l'espai.
També visitarem el Casal dels voltors ubicat a la Terreta, gestionat per l'Ajuntament de Tremp, i el nou mirador de 
fauna.

TRANSPORT I DINAR
La visita es realitzarà amb transport col·lectiu, i 
inclou el dinar en un restaurant.
En cas que només vulgueu assistir a una part de 
la jornada si us plau indiqueu-ho quan feu la 
inscripció.
Cal dur esmorzar, aigua i roba i calçats adequats.

PROGRAMA
9.00 sortida des de Tremp
10.00 visita a la Masieta i caminada pel congost de Mont-rebei
13.00 sortida del congost de Mont-rebei
13.30 dinar en un restaurant
16.00 visita al Casal dels voltors (Torre de Tamúrcia)
18.00 arribada a Tremp i fi de la jornada



Visita tècnica a la 

Reserva Nacional de Caça de Boumort  

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions:
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70

Data límit: dilluns 10 de juny
Places limitades 

Amb aquesta visita tècnica coneixerem els principals recursos turístics del Boumort, 
Reserva.
La proposta inclou el desplaçament amb vehicles 4x4, l'explicació de les diverses propostes turístiques (tant 
guiades com amb visita lliure), l'ordenació d'accessos en període de brama i l'aturada als principals punts 
d'interès i observatoris de fauna.

de la mà dels tècnics de la 

TRANSPORT 
La visita es realitzarà amb vehicles 4x4 de 
l'organització. No és permés el vehicle privat.

Cal dur esmorzar, aigua i roba i calçats adequats.
Podeu dur binocles si en disposeu.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

PROGRAMA
8.30 Sortida des de Tremp en vehicles 4x4 de 
l'organització.
Ruta per la RNC de Boumort amb aturada als 
principals punts d'interès i observatoris de fauna.
14.00 Arribada a Tremp.

Dimecres 12 de juny 



Visita tècnica a la Vall Fosca: 

telefèric + museu hidroelèctric

Tallers de coneixement dels recursos turístics del 
Pallars Jussà i de posicionament de les empreses 

Inscripcions:
La inscripció és gratuïta i obligatòria i cal formalitzar-la a: turisme@pallarsjussa.cat o al 973 65 34 70
Data límit: dimarts 2 de juliol, abans de les 12.00 hores.

Amb aquesta visita tècnica coneixerem dos dels principals recursos turístics de la Vall Fosca, 
tècnics de l'Ajuntament de la Torre de Capdella.
La proposta inclou la pujada i baixada amb el telefèric de Sallente a Estany Gento, la visita de les instal·lacions i 
del punt d'informació del Parc Nacional, i la visita tècnica al Museu Hidroelèctric de Capdella.

de la mà dels 

TRANSPORT 
Oferim transport col·lectiu per desplaçar-vos fins a 
Sallente, amb sortida a les 7.40 h des de l'Epicentre i 
tornada en acabar la jornada.
Sol·liciteu-lo quan feu la inscripció.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

PROGRAMA
8.30 Rebuda al bar-restaurant de Sallente
9.00 Pujada amb el telefèric de la Vall Fosca
9.15 Visita de les instal·lacions ubicades a Estany Gento
11.30 Baixada amb el telefèric 
12.15 Visita del Museu Hidroelèctric de Capdella 
13.15 Fi de la sessió

Dimecres 3 de juliol 
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