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JUSTIFICACIÓ 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà ve treballant des de fa temps en la millora i 
posicionament dels seus atractius turístics a partir dels recursos endògens del 
territori, recolzant-se en les oportunitats que poden sorgir a partir del treball en 
xarxa amb iniciatives de caràcter supracomarcal. 

D’aquesta manera, en el marc del projecte Treball a les 7 comarques, durant els 
últims anys s’han portat a terme diverses actuacions per fer conèixer als agents 
turístics iniciatives nacionals i europees que permetin a les empreses millorar el seu 
posicionament en els mercats internacionals. D’aquesta manera, es vol 
complementar l’ocupació actual de les empreses turístiques amb la que es pot 
generar a través del turisme internacional d’estades més llargues.  

L’organització de la jornada sobre Mobilitat sostenible en zones de muntanya el 
febrer de 2015, en què es va convidar a representants de diverses zones europees 
molt especialment de l’associació Alpine Pearls, va ser un element desencadenant 
de moltes iniciatives que s’han consolidat recentment, com és la consecució d’un 
projecte de la convocatòria INTERREG POCTEFA, sobre mobilitat turística sostenible 
en zones de muntanya; o la selecció de la ruta de El Cinquè Llac i l’associació 
Marques de Pastor com a soci de referència del projecte europeu Hiking Europe, 
presentat a la convocatòria del programa COSME. 

S’han iniciat contactes també amb l’associació de federacions europees de 
senderisme ERA (European Ramblers Association) per la certificació de la ruta El 
Cinquè Llac www.elcinquellac.com en la categoria de Leading Quality Trail, és a dir, 
millors senders d’Europa. Aquest reconeixement permetria donar-li més visibilitat 
en els mercats internacionals. 

Cal tenir present que bona part de les estades generades per aquests visitants 
internacionals es desenvolupen a la primavera i a la tardor, i entre setmana, per la 
qual cosa són un bon complement als visitants de proximitat. 

En aquesta mateixa línia, cal destacar les accions realitzades al llarg del 2015 
d’establir contactes amb l’entitat Turisme Garrotxa i el Parque Natural de la Sierra y 
Cañones de Guara per aprendre de iniciatives de projecció internacional i de 
captació de visitants per a la pràctica del turisme actiu, vinculat al projecte de 
declaració del Montsec com a parc natural, realitzada conjuntament amb el Consell 
Comarcal de la Noguera. 

Pel que fa a la captació de turisme de proximitat, cal tenir present també les 
accions realitzades els últims anys conjuntament amb el Consell Comarcal del 
Pallars Sobirà de dinamització turística a través de posar en valor l’Espai d’Interès 
Natural de Collegats i la Reserva Nacional de Caça de Boumort o la proposta d’unir 
diferents trams dels traçats de la xarxa Caminos Naturales, existents en aquest 
territori. 

Com a complement a l’acció anterior, en els últims 2 anys s’ha donat recolzament a 
les empreses en tot el procés de creació de productes turístics per millorar també la 
seva visibilitat en els mercats de proximitat i molt especialment, a la iniciativa 
empresarial promoguda per la pràctica totalitat d’empreses d’allotjament, activitats 
i restaurants de la comarca. A partir de l’allotjament, s’ofereix descomptes i 
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gratuïtats a tot un conjunt d’experiències singulars lligades a visites guiades, 
degustació de productes, etc.  

Aquest programa –Vine al Pallars Viu el Jussà- www.viujussa.cat cofinançat 
conjuntament per les empreses associades i les entitats de promoció s’ha convertit 
en una excel·lent plataforma de promoció del territori. 

Tots aquests inputs han permès millorar la captació de visitants al llarg de tot l’any, 
la rendibilitat de les empreses i el manteniment i fins i tot la creació de noves 
empreses i de llocs de treball estables vinculades a l’activitat turística directa o 
indirectament: Guies Vall Fosca, Piritrek, Territorium, Celístia, CTretze, Salvatgines, 
.... 

També segons dades de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya referent a les liquidacions de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics de l’any 2015, l’import de les estades a la comarca del Pallars Jussà ha 
augmentat quasi un 12% anual en els períodes 2013-2014 i 2014-2015. Comparant 
aquestes xifres amb les de les 11 comarques integrades a la marca Pirineus, és la 
tercera que ha experimentat un major creixement. 

Les oportunitats que s’obren per al futur conviden a l’optimisme. Es poden destacar 
entre d’altres: 

• Pel que fa a la mobilitat en transport públic, els nous trens i l’augment de 
freqüència de la línia que uneix Lleida i La Pobla de Segur (Tren dels Llacs). 

• La inclusió d’una iniciativa del territori com a soci del programa Hiking 
Europe en el marc de la convocatòries dels programes COSME de la Unió 
Europea. 

• La sol·licitud per a què la zona sumi una altra certificació territorial de 
qualitat com és el Geoparc. 

• La consolidació del projecte Vine al Pallars Viu el Jussà com una plataforma 
de promoció de les empreses turístiques en els mercats de proximitat. 

Els agents de la comarca tenen clar que per tal de fer més atractiva la visita, 
generar estades més llargues i arribar a públics internacionals que busquen 
productes singulars i dinàmics per als quals no existeixen fronteres administratives, 
s’han d’impulsar actuacions decidides amb comarques de l’entorn i/o amb altres 
regions que permetin complementar l’oferta del Pallars Jussà. 

La proposta que es va presentar aquest any 2017 pretenia impulsar aquestes 
oportunitats a partir de la realització d’accions concretes per promocionar els 
productes turístics més singulars, i per reforçar el treball en xarxa i la cooperació 
amb altres destinacions turístiques. 
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Objectiu general 

Augmentar la capacitat d’atracció de nous visitants i la viabilitat econòmica de les 
empreses a partir de la cooperació i treball en xarxa en iniciatives supracomarcals i 
internacionals, que permetin crear productes turístics singulars i estratègies de 
suport a la comercialització d’aquests productes en els mercats internacionals i de 
proximitat. 

 

Objectius específics 

• Aconseguir una major projecció de les empreses del territori a partir de la 
visualització de productes innovadors i singulars mitjançant el suport al seu 
disseny i la integració en una microsite. 

• Fer arribar a les plataformes de comercialització de diferents països 
europeus, molt especialment els relacionats amb les activitats a la natura i 
el turisme responsable, l’oferta de recursos i productes de què disposa el 
Pallars Jussà. 

• Donar suport a la iniciativa d’acreditació de El Cinquè Llac per a l’obtenció de 
la certificació “Leading Quality Trails” Best of Europe que promou l’associació 
de federacions europees de senderisme ERA – European Ramblers 
Association i/o a d’altres certificacions similars a fi de donar més visibilitat a 
l’oferta de senderisme de la comarca. 

• Donar suport a altres iniciatives que s’estan desenvolupant a la comarca, 
relacionades amb la certificació dels seus recursos turístics, concretament a 
través de la xarxa Geoparc, Starlight, i la promoció dels espais d’interès 
natural. 

• Col·laborar amb altres territoris per impulsar iniciatives de dinamització 
turística d’interès en mercats internacionals. 
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ACCIONS REALITZADES  

1. Suport a les empreses en el procés de creació de nou producte 
turístic i la seva  comercialització. 

Assessoraments a empreses.   

Els darrers anys han anat incorporant-se a la comarca noves activitats i 
empreses relacionades amb les activitats de guiatge i de descoberta del 
patrimoni natural i cultural. Aquestes activitats són molt importants pel teixit 
productiu de la comarca, tant pel potencial que tenen de generació de riquesa i 
desenvolupament econòmic, com pel fet d’oferir noves oportunitats a la població 
de la comarca especialment entre la població més jove i formada. A més, es 
tracta d’un tipus d’activitats que ajuda a millorar el posicionament i l’atractivitat 
de la comarca, degut a que representen un complement i un valor afegit a les 
activitats turístiques que ja s’ofereixen en l’actualitat.  

Aquestes noves empreses necessiten però l’assessorament de professionals 
externs que els ajudin en diferents aspectes claus per l’empresa, especialment a 
l’inici del projecte emprenedor. També les empreses més consolidades 
necessiten molts cops disposar d’un suport extern que els ajudi a millorar, 
sobretot a l’hora de buscar nous mercats i definir estratègies per fer-los arribar 
noves propostes.  

Així, entre les tasques que es volien portar a terme aquest any, hi havia el 
suport a les empreses en la creació de nou producte turístic i la seva 
comercialització, per mantenir i consolidar el Pallars Jussà com una comarca 
amb una oferta turística interessant i de qualitat, amb propostes dirigides a 
nínxols de mercat diferents. Finalment, s’han portat a terme 13 assessoraments 
a empreses diferents, que han constat d’entrevistes de 1-2 hores de durada 
amb els responsables de cada empresa, una preparació prèvia per part de DCB 
Turisme per conèixer qui són i què fan cada una de les empreses, i un informe 
posterior més l’enviament de documentació específica en funció de cada cas.  

La relació de empreses amb les quals s’ha fet assessorament és la següent 

1. Hotel Terradets,  
2. Alberg La Solana,  
3. Salvatgines 
4. Casa Masover 
5. Guies Vall Fosca 
6. Casa Leonardo 
7. Pirineu Emoció  
8. C-Tretze Pirineus  
9. Rutes Ignasi 
10. Celler Terrer de Pallars 
11. Hotel Alegret  
12. Casa Boumort  
13. Licors Portet 

 
Annex 1. Resums dels assessoraments a les empreses 
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A més, s’ha contactat un mínim de 3 vegades durant el desenvolupament del 
projecte, a altres empreses que en principi estaven interessades a rebre 
assessorament, però que per raons d’agenda no han pogut fer-la. Es tracta de 
les empreses SOKA i Piritrek. A finals d’any l’empresa www.redrocktrails.com  
es va voler sumar a la iniciativa i es va agendar una entrevista amb el seu 
responsable, tot i que per motius personals va anul·lar el mateix dia. 

 
Assessoraments a Viu Jussà   

En la proposta també s’incloïa dedicar 20 hores a donar suport als promotors de 
la iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà, amb algunes hores d’assessorament 
online i algunes a través de reunions presencials.  

La relació amb els impulsors de Viu Jussà ha estat bastant fluida, les persones 
de contacte han estat sobretot Josep Palau (president de l’associació APAT que 
impulsa la campanya Vine al Pallars, Viu el Jussà) i Àlex Doste (responsable de 
comunicació), tot i que en altres moments també s’ha interactuat amb altres 
representants.  

Els assessoraments han consistit en una primera fase inicial, on es va analitzar 
el funcionament de la iniciativa els anys anteriors, es va donar compte al nou 
responsable de comunicació del treball que s’havia portat a terme l’any anterior 
per part de DCB Turisme amb les anteriors tècniques, i Àlex Doste va plantejar 
el pla de treball que s’havien marcat per l’any 2017.  

També es va donar suport en la preparació de la presentació al Palau Robert de 
Barcelona que va tenir lloc el 31 de maig a les 12:00h. La presentació va 
generar un gran interès, hi van ser presents entre altres el Director General de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya, senyor Octavi Bono. S’adjunta enllaç a 
la noticia apareguda al portal de noticies 324: http://www.ccma.cat/324/vine-
al-pallars-viu-el-jussa-presenta-un-programa-de-58-activitats-amb-les-quals-
preten-quadruplicar-la-demanda/noticia/2791860/  

La segona part dels assessoraments va portar-se a terme durant els mesos de 
juliol i agost en motiu de la reunió que es va realitzar el 3 d’agost amb els 
responsables de la Fundació Catalunya – La Pedrera a Barcelona. Es va parlar 
de la gestió dels visitants del Congost de Mont-rebei, i va servir per plantejar 
possibles línies de col·laboració que facilitin la promoció de les empreses 
associades a Viu Jussà i de la resta espais d’interès del Pallars Jussà. 

La tercera part dels assessoraments ha estat de recopilació de la informació i 
del treball portat a terme enguany, de anàlisi conjunt del funcionament general 
de la iniciativa, i de planificació de treball a mig termini. 

En el següent quadre hi ha el seguiment dels contactes portats a terme entre 
DCB Turisme i Viu Jussà. En total s’han portat a terme 19 hores de reunions i 
assessorament tant online com presencial. No obstant, no s’han comptabilitzat 
algunes hores més de preparació de les reunions i de redacció dels informes de 
les reunions.  
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Data Resum Hores 

31 març Sessió presencial amb Alex Dosta per 
conèixer el treball amb l’anterior equip 
tècnic de Viu Jussà i planificar el treball 
d’enguany.  

1,5 

Abril-maig Preparació, seguiment online i telefònic 
amb Alex Dosta i Josep Palau 

3 

31 maig Assistència a la presentació de Viu Jussà al 
Palau Robert durant la qual es va 
interactuar amb els tècnics de la Direcció 
General de Turisme i de l’Agència Catalana 
de Turisme 

2,5 

26 juliol Entrevista amb David Llardén ref. Viu Jussà 
i Mont-rebei 

1 

3 agost Gestió i organització d’una sessió de treball 
a Barcelona, amb els responsables de la 
Fundació Catalunya-La Pedrera. Assistents: 

Fundació Catalunya La Pedrera – Miquel 
Rafa i Ricard Los Arcos 
Pallars Jussà –  
President del Consell Comarcal  - 
Constante Aranda 
Gerent – Josep Ardanuy 
Representant de APAT – David Llardén 
 

Temes tractats:  
- gestió de visitants a Mont-rebei (espai 
propietat d’aquesta Fundació)  
- línies de col·laboració que facilitin la 
promoció d’altres espais d’interès del 
Pallars Jussà,  
- gestió de la reserva prèvia de visites 
- treball conjunt.  

5 

Octubre-novembre Trucades i mails a Josep Palau i Àlex Dosta. 
S’ha endarrerit l’Assemblea de socis, Josep 
Palau no té disponibilitat ja que marxa de 
viatge. Demana parlar amb Àlex Dosta. 

1  

Desembre Treball intern d’anàlisi de les accions de 
comunicació online (web, xarxes socials): 
continguts informatius, productes i 
propostes d’estada 

3 

14 desembre Reunió amb Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i membres de la comissió executiva 
de l’associació APAT (Viu Jussà)  

2 

15 desembre Reunió amb David Llardén.  
Tema Mont-Rebei 

0,5 

 TOTAL HORES 19,5 

Annex 2.  Viu Jussà. Resums de les reunions.  
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Creació d’una microsite integrada a la web turística del Pallars Jussà. 

Dins el projecte es preveia crear una microsite per la difusió i promoció dels 
productes turístics del Pallars Jussà, que per integrar-la dins la web turística del 
Pallars Jussà i dotar-la així de molt més contingut així com de propostes 
específiques per descobrir la comarca.  

DCB s’ha encarregat del disseny de l’aplicació informàtica que millor es podia 
adaptar a les necessitats. S’ha optat per una microsite que és fàcil d’integrar a 
la plana web de turisme del Pallars Jussà i també a altres planes web turístiques 
dels municipis de la comarca i de les entitats de promoció. 

Els productes integrats a la web es poden descarregar també en format pdf 
configurant un dossier professional que actualitzi la part de productes ja 
existent, de l’actual. 

La microsite integra no només els productes del catàleg actual sinó també els 
què s’han anat dissenyant a través d’altres iniciatives. És el cas dels productes 
del programa Vine al Pallars Viu al Jussà o del projecte Collegats-Boumort. En la 
fitxa tècnica es fa referència a l’entitat promotora del producte i d’aquesta 
manera l’oferta de propostes turístiques de la comarca es presenta de forma 
conjunta, identificant cada cas l’entitat que la gestiona. 

Per la introducció dels continguts a la microsite i la gestió un cop en 
funcionament, es va portar a terme una formació específica al personal tècnic 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà el dia 31 de març, perquè poguessin 
començar a introduir propostes i dotar-la de contingut. 

Al llarg de tot l’any s’ha anat donant suport a l’equip tècnic per solucionar 
incidències i dubtes que anaven sortint en la introducció dels continguts així 
com incorporar noves funcionalitats a petició de l’equip tècnic del Consell 
Comarcal. Finalment es va portar a terme la integració en el seu domini web.  

S’ha pogut comprovar que la web consta actualment de 94 propostes 
d’experiències diferents, organitzades per categories com astroturisme, 
senderisme, ecoturisme, turisme actiu, rutes pels paisatges, observació de 
fauna, rememorant la història, conèixer els nostres pobles, castells de frontera, 
i gastronomia, enologia i producte local. Les propostes es poden filtrar en funció 
dels municipis on es porten a terme. La web s’anirà actualitzat regularment amb 
noves propostes i continguts, ja que la gestió es continuarà portant a terme des 
del propi Consell Comarcal del Pallars Jussà.   
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Es pot consultar la web al següent enllaç: http://experiencies.pallarsjussa.net/  

 

Suport a l’acreditació internacional d’alguns dels elements més 
emblemàtics de l’oferta turística. Suport als promotors de El Cinquè Llac  

S’han portat a terme 3 reunions 
presencials, en les següents dates: 31 
març, 19 abril i 9 novembre. En total 
4 hores 

S’han realitzat diverses gestions per 
mail i per telèfon amb els gestors de 
la certificació Leading Quality Trail 
durant els mesos de maig i juny. De 
fet, l’Associació Marques de Pastor, promotora del Cinquè Llac havia decidit 
renunciar a la seva homologació degut al cost però sobretot a l’obligació de 
certificar com a Sender de Gran Recorregut (GR) l’itinerari, qüestió que els 
associats van descartar fa uns mesos per diferents motius. 

European Ramblers Association va anar buscant solucions alternatives per què 
El Cinquè Llac s’homologués com a Leading Quality Trail, però malgrat els seus 
esforços, no va ser possible per les normes indicades de què havia de ser un 
sender GR. 
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D’altra banda s’ha donat recolzament als promotors del Cinquè Llac en altres 
qüestions que poden augmentar encara mes el seu reconeixement en mercats 
internacionals i el compromís amb el territori.  

Es tracta de la posta en marxa d’una iniciativa de contribució voluntària 
coneguda en els mercats turístics internacionals com “Visitor’s Payback”, a 
través de la qual els usuaris (senderistes), les empreses de la cadena de valor 
del producte El Cinquè Llac i la societat civil en general poden contribuir a 
través d’aportacions econòmiques o treball voluntari a la recuperació i/o 
manteniment del patrimoni natural, cultural i rural a l’entorn d’aquesta ruta.  

La fórmula de participació de les empreses i els usuaris es fa a partir de calcular 
les emissions de CO2 produïdes per arribar a la destinació i realitzar el 
recorregut i compensar-les amb aportacions econòmiques tal com fan empreses 
i operadors turístics d’arreu d’Europa que aposten per un model de turisme 
responsable. 

Des de la creació del producte turístic El Cinquè Llac, les empreses integrades a 
l’Associació Marques de Pastor ja dedica un 8% dels ingressos generats per 
aquest producte, a aquest objectiu. S’ha dedicat majoritàriament a la 
rehabilitació del patrimoni de pedra seca, adequació i senyalització de camins 
per assegurar la convivència amb les activitats ramaderes. La comunicació 
d’aquesta contribució voluntària ha estat molt ben rebuda pels operadors i 
reconeguda en diferents fòrums sobre turisme i sostenibilitat. A través del 
projecte que s’ha dissenyat es vol donar un nou impuls a aquesta iniciativa 
seguint paràmetres que es fan en altres territoris. 

S’hi han dedicat aproximadament 18 hores per aquesta tasca, que s’ha vist 
plasmada en la redacció d’un document redactat per l’Associació Marques de 
Pastor en el qual DCB ha estat col·laborant i revisant.  

Suport a Mireia Font i Núria Martí en la 
presentació del Cinquè Llac al Forum 
ENS (Ecoturisme, Natura i 
Sostenibilitat) del passat octubre 
organitzat per la Direcció General de 
Turisme en el marc del programa de 
consolidació de l’Ecoturisme a 
Catalunya. També en la presentació a 
Madrid (20 novembre) en el marc del III 
Foro de Turismo Sostenible de la 
Comunidad de Madrid. 

Degut a l’interès específic d’entrar en el mercat francès, a més de informació 
subministrada en la reunió del mes de novembre, es parla per telèfon i s’envia 
informació del producte a Camille Guyon, responsable de Reseau Grand Sites de 
France, en el marc del programa de visites a espais rurals, en mobilitat 
sostenible que estan portant a terme.  www.escapadenature-sansvoiture.fr  

Annex 3.  El Cinquè Llac. Documentació de les accions realitzades.  
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Edició d’un dossier professional per posar en valor les marques 
reconegudes.  

El dossier professional, que servirà per donar a conèixer el Pallars Jussà i totes 
les iniciatives de valorització del territori que s’estan portant a terme al territori, 
porta per títol “Pallars Jussà, una aposta pel turisme sostenible”.  

El dossier ha estat elaborat per DCB Turisme i Desenvolupament Local, en 
coordinació amb l’equip tècnic del Consell Comarcal del Pallars Jussà i amb 
altres agents turístics de la comarca.  

 

Consta de 21 pàgines i inclou informació sobre la situació geogràfica de la 
comarca, l’aposta estratègica pel turisme sostenible, els espais naturals 
protegits del territori, els projectes estrella de la comarca com el GPS Tourism, 
El Cinquè Llac, el Geoparc o la Destinació Starlight, així com altres elements 
d’interès turístic propis de la comarca, tradicions i gastronomia local. 

Annex 4. Dossier Pallars Jussà. Una aposta pel turisme sostenible 
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2. Treball en xarxa amb altres territoris 

Somontano 

Des de DCB es va coordinar una visita tècnica el dia 1 de març, de 
representants d’aquesta comarca de l’Aragó en la què van participar 8 
representants del Pallars Jussà i 7 del Somontano. En tots els casos es tractava 
de càrrecs electes, tècnics de diferents administracions i representants 
d’associacions empresarials. 

El resultat va ser molt positiu, es van conèixer les actuacions que s’estan fent 
en cada una de les comarques i es van plantejar possibles línies de col·laboració 
de treball conjunt tant en aspectes de turisme, com d’agricultura i 
comercialització de productes agroalimentaris. 

Una de les accions més immediates que es pot portar a terme és la incorporació 
del Pallars Jussà en la iniciativa Prepyr www.prepyr365.com , itinerari pel 
Prepirineu que es promou per fer en senderisme, trail running i BTT, recentment 
també incorpora rutes de descoberta de la natura (geologia, ornitologia i 
botànica). 

 

A partir de llavors es va mantenir el contacte i es va fer seguiment telefònic i 
online per organitzar una segona sessió de treball aquest cop a l’Aragó, per 
donar continuïtat als temes tractats i començar a treballar-hi. Es van portar a 
terme un bon nombre de contactes abans de celebrar la reunió, per anar el 
màxim de preparats possible.  
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Projecte PREPYR 365 

L’objectiu de la visita era la de  començar a treballar la possible extensió de la 
ruta Prepyr365 a la zona del Pallars Jussà i la creació de productes de turisme 
actiu conjunts entre les dos zones. Aquest és un dels projectes emblemàtics que 
estan treballant al Prepirineu aragonès, i coincideix plenament amb la estratègia 
de desenvolupament turístic i mobilitat sostenible que s’ha consolidat al Pallars 
Jussà els últims anys. Formar part d’un projecte com aquest, dirigit sobretot a 
mercats internacionals i impulsat per diverses entitats de promoció turística del 
Pirineu pot ser molt beneficiós.  

Finalment la reunió es va realitzar el 29 de novembre a Panzano, va ser 
coordinada per Javier Garcia de INIZIA, coordinador del projecte PREPYR, i van 
participar-hi representants de totes les comarques per on transcorre la ruta 
Prepyr365. En concret:  

- Sandra Navarro: Tècnic de la comarca del Somontano 

- Jesús Navarro: Tècnic de la comarca de las Cinco Villas 

- José Ignacio Rio Bailo: Conseller de la comarca de Hoya de Huesca 

- Cristina Navarro: Tècnic de la comarca de la Ribagorza 

- Santiago Mur: Representant del Centro BTT BGuara 

- Javier García: President de Prepyr365 

La reunió va anar molt bé, es va constatar un interès mutu per integrar el 
Pallars Jussà dins aquest 
producte, que ja està tenint el 
seu recorregut i consolidant-se 
als mercats.  

Tot i que calen superar alguns 
temes i queda treball a fer, les 
perspectives són molt bones i 
amb la inclusió del Pallars Jussà, 
aquest producte pot agafar una 
dimensió i una notorietat molt 
major.  

També es va aprofitar la sessió per conèixer l’experiència de gestió d’un centre 
BTT de la zona de Guara a l’Aragó de la mà dels seus impulsors. El centre de 
BTT Centre B-Guara Cycling Rocks http://bguara.com/ és una iniciativa de 
l’associació d’empresaris de la Sierra de Guara que té com objectiu recopilar i 
oferir als visitants potencials, les millors rutes de Guara en bicicleta: BTT, 
bicicleta de carretera i cicloturisme.  

Aquesta part de la reunió va servir per conèixer de primera ma la gestió d’un 
centre BTT de referència als Pirineus, i poder-ho aplicar a la comarca degut al 
creixement que està tenint aquesta activitat i a demanda d’algunes empreses 
del Pallars Jussà. 

Annex 5. Resums de les reunions amb Somontano i Prepyr 365 
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Pallars Sobirà 

S’ha portat a terme un programa de treball amb la comarca veïna del Pallars 
Sobirà, que s’ha concretat en les següents accions:  

- 26 juliol. Visita d’avaluació a la Vall Fosca i Parc Nacional 

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és sens dubte el 
recurs turístic més reconegut per part dels visitants que s’allotgen en 
aquesta zona del Pirineu, tant al Pallars Sobirà, com al Pallars Jussà.  Fins i 
tot, molts dels visitants allotjats a Cellers (a la zona sud de la comarca) 
programen com una de les activitats principals, la visita al Parc. 

Per aquest motiu, en la política turística del Consell Comarcal i en les accions 
de col·laboració amb la comarca del Pallars Sobirà sempre s’ha fet palès 
l’interès en participar activament en la gestió i promoció del Parc Nacional. 

Per la part del Pallars Jussà, l’element singular i diferenciador de l’entrada al 
Parc Nacional és que l’accés no es fa amb vehicles 4x4 (com a Espot i la vall 
de Boí) sinó per un telefèric que funciona durant els mesos d’estiu.   

A principis del 2017, es va detectar 
una menor dedicació de personal a 
aquesta entrada per part del Parc 
Nacional, respecte el 2016 per motius 
pressupostaris. En canvi, des de 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella, 
amb la seva pròpia marca turística Vall 
Fosca, s’hi estan dedicant esforços 
molt importants a millorar les 
condicions d’aquest accés i el seu 
posicionament turístic, que beneficien 
al conjunt de la comarca. 

Per aquest motiu, des del Consell Comarcal es va considerar que per enfortir 
la col·laboració amb la comarca del Pallars Sobirà es necessitava disposar 
d’un informe per detectar les mancances i les oportunitats d’aquesta part 
nord de la comarca.  

DCB va atendre aquesta sol·licitud i va fer una visita presencial el 26 de 
juliol acompanyats d’un guia de muntanya coneixedor de la zona. L’informe 
es va complementar amb:  

• una anàlisi de les planes web de totes les entitats de promoció que 
incorporen la Vall Fosca com a entrada al Parc Natural: Ara Lleida, 
Agència Catalana de Turisme, marca Pirineus, el consell comarcal, el 
propi municipi de La Torre de Capdella... 

• recomanacions per millorar la visibilitat del conjunt de l’oferta 
turística del Pallars Jussà, agrupades en tres grups:  

 webs de referència consultades previ a la visita 

 serveis de informació i guiatge 

 retolació i plafons informatius  
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- 9 agost.  

Reunió de treball amb el vicepresident del Consell Comarcal i el tècnic de 
projectes, Xavier Català. Es van parlar de com es poden anar creant 
iniciatives i productes que integrin territori de les 2 comarques, com per 
exemple productes vinculats a l’observació de fauna (zona de Boumort + 
territori de l’ós); l’extensió i connexió de les xarxes de senderisme 
comarcals; la connexió del bus del Parc Nacional amb la estació de la Pobla 
de Segur; la promoció del Parc Nacional integrant l’entrada per la Vall Fosca,  
la promoció conjunta del patrimoni cultural i les visites guiades, etc..  

- 18 d’octubre.  

Reunió de treball amb Joel Orteu, conseller de turisme i Pepa Cecilia, tècnica 
de turisme del Consell Comarcal. Es van donar a conèixer les accions que 
s’està fent en el marc del projecte Collegats-Boumort, es va portar a terme 
una presentació del dossier i dels contactes que s’han tingut amb els 
promotors de la xarxa Ramat de Camins, per treballar conjuntament i posar-
ho en valor com a producte turístic que enllaça els 2 Pallars, Alta Ribagorça i 
Vall d’Aran. 

Cal destacar que les sinergies i la sintonia entre Pallars Jussà i el Pallars Sobirà 
són molt bones, i les relacions s’han intensificat des de la preparació del 
projecte GPS Tourism, finançat a la convocatòria Interreg Poctefa.  

La voluntat dels 2 consells comarcals és mantenir aquestes dinàmiques de 
cooperació per consolidar la zona com a referent turístic dels Pirineus.  

Annex 6. Resums de les reunions i informe de la visita realitzada a la Vall Fosca. 
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RESULTATS ESPERATS I PRODUCTES A LLIURAR 

• Mínim de 12 empreses o entitats assessorades i informes amb el 
resultat de les entrevistes i material de referència proposat 

16 empreses contactades. 

13 empreses a les que s’ha fet assessorament.  

• Informes del seguiment realitzat als promotors de Viu Jussà i 
documents generats per a l’assessorament  

Informes realitzats.  

• Microsite de presentació dels productes turístics de la comarca 
dissenyats per les empreses que han estat participant en les accions 
de creació de producte. 

Microsite instal·lada i en funcionament que incorpora 94 productes i/o 
propostes de visita. http://experiencies.pallarsjussa.net/   

• Relació de les actuacions de suport realitzades a l’associació 
Marques de Pastor per tal d’obtenir la certificació Leading Quality 
Trail de l’itinerari El Cinquè Llac i/o la qualificació com Sender de 
Gran Recorregut, a través de la FEEC. 

Realitzades les gestions així com suport a altres iniciatives de promoció 
nacional i internacional del Cinquè Llac. 

• Edició d’un dossier professional que doni a conèixer les marques de 
qualitat territorial com Geoparc, Starlight i Leading Quality Trails. 
Maquetació per integrar-lo en la microsite de productes turístics i en 
format paper, per a la presentació a operadors turístics, revistes 
especialitzades i líders d’opinió. 

Dossier realitzat 

• Informes dels contactes i reunions amb altres comarques i territoris 
(mínim 3) per al desenvolupament de projectes conjunts de 
dinamització turística i de creació de producte. 

Informes realitzats dels contactes i reunions amb la comarca del 
Somontano, la iniciativa PREPYR 365 i la comarca del Pallars Sobirà. 

Document de valoració de la imatge turística de la comarca que es projecta 
des de l’entrada per la Vall Fosca, al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. 

• Document de justificació de les actuacions realitzades. 

Realitzat 
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RESUM DELS INDICADORS 

Concepte Assolit 

Nombre d’empreses assessorades    

(mínim 12)    

16 empreses contactades 

13 empreses assessorades 

Nombre d’assessoraments amb els promotors 
de Viu Jussà i nombre de documents 
generats 

5 reunions presencials.  

Informes de les reunions 

Microsite adaptada per entrar-hi els 
productes turístics del dossier i altres que 
vagin sorgint 

Microsite lliurada i adaptada als 
requeriments del Pallars Jussà.  

Estructurada en 10 categories 

Inclou 94 productes 

Entitats a les quals es presenta documentació 
per a la certificació de l’itinerari de El Cinquè 
Llac 

5 entitats:  

European Ramblers Association, 
Fundació LEADER, Réseau Grand 

Sites de France, Fórum ENS 
Catalunya i Foro de Turismo 

Sostenible de la Comunidad de 
Madrid  

Nombre d’accions i entrevistes realitzades 
per tirar endavant les certificacions de 
l’itinerari El Cinquè Llac 

Més de 10 accions realitzades, 1 
entrevista per skype amb la 

representant de Leading Quality 
Trail.  

3 reunions de treball presencials 

Informació inclosa en el nou dossier de 
presentació de les certificacions de qualitat 
territorial a la comarca 

Dossier elaborat de 21 pàgines 

Mobilitat sostenible: 3 referències; 
 Valorització del territori: 8 

referències;  
Cultura, tradicions i producte local: 

4 referències. 

Nombre de sessions de treball amb altres 
comarques o territoris 

4 sessions de treball 

1 visita avaluació a la Vall Fosca 

Nombre d’agents que participen en aquestes 
sessions 

1 de març: 8 representants del 
Pallars Jussà i 7 del Somontano  

Agost i octubre: 3 representants de 
la comarca del Pallars Sobirà 

29 novembre: 6 representants de 4 
comarques de l’Aragó + 1 associació 

+ 1 empresa de BTT i 4 
representants del Pallars Jussà en la 

sessió del 29 de novembre 
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CONTINGUT DELS ANNEXOS: 

1. Suport a les empreses en el procés de creació de nou producte turístic i la seva  
comercialització. 

Annex 1. Resums dels assessoraments a les empreses  

Annex 2. Viu Jussà. Resums de les reunions. 

Annex 3. El Cinquè Llac. Documentació de les accions realitzades 

Annex 4. Dossier “Pallars Jussà, una aposta pel turisme sostenible” 

 
2.  Treball en xarxa amb altres territoris 

Annex 5. Treball en xarxa amb altres territoris: Somontano i Prepyr 365 

Annex 6. Treball en xarxa amb altres territoris: Pallars Sobirà 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Hotel Terradets,  
• Alberg La Solana,  
• Salvatgines 
• Casa Masover 
• Guies Vall Fosca 
• Casa Leonardo 
• Pirineu Emoció  
• C-Tretze Pirineus  
• Rutes Ignasi 
• Celler Terrer de Pallars 
• Hotel Alegret  
• Casa Boumort  
• Licors Portet 

 
 
 
 

 

 
Annex 1.  Resum dels assessoraments a les empreses  



 

ASSESSORAMENT EMPRESES – PALLARS JUSSÀ 2017 

 

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

INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
 
Hotel Terradets 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
 
30 març 2016, 15:30h 
 
ASSISTENTS 
 
Alba Serra.  Gabriel Serra 
DCB: Inma Ballbé 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Voluntat de portar a terme accions de “sostenibilitat” i de comunicació amb els clients.  Consideren que 
actualment no fan gaires coses i creuen que haurien de millorar. 
 
Per a l’entrevista, DCB havia preparat un guió de temes de sostenibilitat. Es proposa que puguin fer 
una avaluació aproximada de en quin estat estan actualment i cap on pensen que podrien arribar... 
sense perjudicar la “sostenibilitat econòmica”, és a dir que puguin mantenir l’hotel en funcionament i 
els llocs de treball.  Un exemple:  per producte local. ,km 0.  Veure si actualment esta en un 15% i 
avaluar la possibilitat que en un termini de 3 o 5 anys, es pugui arribar al 40% 
 
Es van repassant les diferents accions de sostenibilitat possibles:  
 
Sostenibilitat social: 

• Nombre de llocs de treball fixos disponibles (i es podria avaluar increment respecte anys 
anteriors) 

• Mitjana d’anys del personal treballant a l’empresa 

• % de personal que està rebent formació continuada 

• En aquest sentit expliquen les accions de “impartir” formació a alumnes integrats en cursos 
específics (ni-nis, aturats de llarga durada, etc). No només ho fa en Gabi sinó que diversos 
empleats també hi participen. Enguany s’ha arribat a 70? alumnes fent cursos al mateix temps, 
en 2 línies diferents. 

• Repercussió sobre l’entorn. DCB recorda que fa anys tenien un acord de custodia amb Estació 
Biològica pel camí de les papallones.   Actualment el què estan fent amb cases rurals del 
municipi és la rehabilitació de fonts, camins, etc. que suposin un valor afegit als seus hostes.   

Es parla sobre quines altres accions es podrien fer en les quals també es pogués integrar als 
visitants: caixes niu en l’àrea de descans a prop de l’embassament, … buscar la manera de fer 
altres accions i com comunicar-ho. 
 

 
 
 
Sostenibilitat ambiental: 

• Tovalloles. Es parla de diferents sistemes que podrien ajudar a que la gent reutilitzés les 
tovalloles. És important però, explicar-ho bé al personal de neteja. Alba Serra mirarà amb 
l’empresa de comunicació algun sistema per identificar la tovallola de cadascú i que alhora fos 
com un record. 

• Llums, etc.  Amb la renovació de les habitacions segur que hi ha una millora energètica. Tenir a 
ma de quin % es tracta per utilitzar-lo en comunicació.  

• Calefacció.  La posta en marxa de la caldera de biomassa és un pas també per la millora de 
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local 

sostenibilitat ambiental.  Posar-ho en valor.  

• Aigua... accions que s’hagin pogut fer per reduir el consum en les habitacions, piscina, etc. 

• Paper (tovallons, estovalles, fulletons, etc.)... impressions paper reciclat, 

• No vam parlar de reciclatge, però es pot mirar de quantificar també. 

• Producte local.  Comenten que ja posen en marxa un hort a l’altra banda de la carretera, amb 
productes durant tot l’any per utilitzar a la cuina de l’hotel.  Una part estarà dedicada a flors 
per a la decoració. 

 
Alba comenta que de fet alguna d’aquesta informació per conèixer el punt de partida, ja se’ls demana 
per poder accedir a ajuts LEADER. 

El resultat és que de fet l’empresa ja està fent moltes coses en temes de sostenibilitat però no es 
comunica prou. Aquesta comunicació ha de ser atractiva/divertida i no tipus un informe per a una 
auditoria mediambiental. S’ha de vigilar molt que això no repercuteixi en una menys valoració per part 
dels clients (farà més fred, el menjar serà més dolent, ... ) 

 
Alba va participar en el curs de Xavier Font a l’Escola Agrària i va veure clar que podien millorar molt 
en temes de comunicació de la sostenibilitat. 
 
Cal tenir en compte que ja hi ha molts operadors turístics internacionals que estan dedicant part dels 
seus fulletons/web a comunicar temes de sostenibilitat.  Això vol dir que una part del mercat 
vacacional ho està demanant tal com es veu en molts estudis i informes. 
 

 
http://www.accorhotels.group/-
/media/Corporate/Commitment/PDF-for-
pages/Planet21Research/Etudes-
Client/2016/etude_planet_21____clients_d
e_l_hotellerie_fr.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
Tema web:  
 
DCB recorda que l’any 2013 es va fer una avaluació, per part de una col·laboradora de Xavier Font, de 
la web de l’Hotel Terradets amb suggeriments de com haurien de comunicar, en què podrien millorar. 
Tot i que la web ha canviat, pot ser una eina molt útil per revisar la web actual i veure la possibilitat de 
millorar en alguns aspectes. 
 
 
DOCUMENTACIÓ PREPARADA 
 
A traves de mail l’endemà de la reunió: 
 
Document d’avaluació  
Manual d’en Xavier Font per a l’Agencia Catalana de Turisme  http://act.gencat.cat/wp-
content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf  
 
KEEP IT REAL que vam veure ahir, de VISIT WALES 
https://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf 
 
https://www.travindy.com/   Xarxa de professionals que treballen en turisme responsable. Per si voleu 
seguir les xarxes socials. 

 

http://www.accorhotels.group/-/media/Corporate/Commitment/PDF-for-pages/Planet21Research/Etudes-Client/2016/etude_planet_21____clients_de_l_hotellerie_fr.pdf
http://www.accorhotels.group/-/media/Corporate/Commitment/PDF-for-pages/Planet21Research/Etudes-Client/2016/etude_planet_21____clients_de_l_hotellerie_fr.pdf
http://www.accorhotels.group/-/media/Corporate/Commitment/PDF-for-pages/Planet21Research/Etudes-Client/2016/etude_planet_21____clients_de_l_hotellerie_fr.pdf
http://www.accorhotels.group/-/media/Corporate/Commitment/PDF-for-pages/Planet21Research/Etudes-Client/2016/etude_planet_21____clients_de_l_hotellerie_fr.pdf
http://www.accorhotels.group/-/media/Corporate/Commitment/PDF-for-pages/Planet21Research/Etudes-Client/2016/etude_planet_21____clients_de_l_hotellerie_fr.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
https://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf
https://www.travindy.com/
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Ahir no en vam parlar però us passem també la web nostra on periòdicament publiquem articles curts 
sobre diferents temes. Ho podeu rebre només un cop al mes, abonant-vos a la 
newsletter  www.decaba.com 
 
 
 
 
ACORDS 
 

Hotel Terradets revisarà el document d’avaluació de Xavier Font. 

També parlarà amb l’empresa de disseny/comunicació per veure quines actuacions es podrien fer per 
temes com la reutilització de les tovalloles. 

Ens emplacem a fer una altra reunió una vegada hi hagi hagut una mica de reflexió sobre cada un dels 
punts en què ja s’està treballant en temes de sostenibilitat, per part de l’Hotel Terradets. 

Si ho volen, també Xavier Font es va oferir a fer una xerrada per skype, per aprofundir en algun dels 
temes. 
  

 

  

 

http://www.decaba.com/
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
 
Alberg La Solana 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
 
30 març 2016, 17:00h 
 
ASSISTENTS 
 
Agustí Béjar    alberglasolana@gmail.com  
DCB: Inma Ballbé 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Situació de l’alberg. Millora de l’ocupació al llarg de tot l’any. Costos elevats ja que té una persona 
contractada tot l’any.  Públic: famílies, escoles, cursos que organitza. No deixa fer servir la cuina als 
grups (nens) pel risc que significa i també el deteriorament. 
 
La posta en marxa del nou tren amb més horaris li és beneficiós i creu que aniran creixent els grups que 
venen en tren. 
 
Està plantejant-se altres possibilitats de gestió pera al futur, fins i tot convertir-lo en hotel tot i que 
hauria de fer inversions com ascensor.   
 
En relació al tema de rutes literàries per Collegats, explica les experiències que té, els guiatges per en 
Pep Coll però que tenen un cost una mica elevat. Ell pensa en visites guiades per diverses zones. 
Al cap d’uns dies envia la fitxa per incorporar al dossier de Collegats.. 
 
Tema web:  
 
DCB recorda que l’any 2013 es va fer una avaluació, per part de una col·laboradora de Xavier Font, de la 
web de l’Alberg, amb suggeriments de com haurien de comunicar, en què podrien millorar. Tot i que la 
web ha canviat, pot ser una eina molt útil per revisar la web actual i veure la possibilitat de millorar en 
alguns aspectes. 
 
DOCUMENTACIÓ PREPARADA 
 
Document d’avaluació en temes de web i sostenibilitat elaborat el 2014 
 
Manual d’en Xavier Font per a l’Agencia Catalana de Turisme  http://act.gencat.cat/wp-
content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf  
 
Us passem també la web nostra on periòdicament publiquem articles curts sobre diferents temes. Ho 
podeu rebre només un cop al mes, abonant-vos a la newsletter  www.decaba.com 
 
ACORDS 

 

mailto:alberglasolana@gmail.com
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://www.decaba.com/
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Agustí enviarà el productes a incorporar al catàleg de Collegats. També se li demana si vol fer ell la 
traducció del seu producte.  
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA    
SALVATGINES, guia de natura   De moment no te web 
https://www.facebook.com/salvatgines/?ref=br_rs  
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
 
12 juny 12h    
 
ASSISTENTS 
 
Albert Cereza 
Josep Capellà 
Inma Ballbé 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Ha iniciat un projecte de guiatge de natura, que combina amb l’activitat de jardineria. Pels horaris s’ho 
pot combinar.  Acord amb la Reserva de Boumort, com a empresa certificada. 
 
S’ha incorporat ja un producte al catàleg de Collegats-Boumort. 
 
En començar... com es pot donar a conèixer.  Parlem dels prescriptors que ja té i que li poden ser 
d’interès  
 
SCEA - 
Viu Jussà 
Amic de Reus 
 
Agència de viatges ornitologia a Terres de l’Ebre però que actua a tot el mon: Audouin Birding 
Tours. 
 
Empresa que combina informes i estudis de seguiment de fauna amb activitats d’educació ambiental i 
turística, val la pena conèixer-les:  Plancton Diving a l’Ametlla de Mar (Aurora i Eli) 
 
Combinació també de consultoria + activitat turística (en aquest cas agència de viatges): El Brogit, al 
Montsant.  Meritxell Omella 
 
Grups d’agències de viatges franceses de senderisme, situades sovint en llocs ben petits. 
S’especialitzen en una zona però actúen a molts destins. 
 

O Grup Vagabondages - http://www.vagabondages.com/les-agences.html. La més important i 
especialitzada en el Pirineu:  La Balaguère  www.labalaguere.com … però van amb guies propis.  
Treballen molt al Parc Nacional, Vall d’Aran, .. Encantats. 
 
O … i la “competencia”… no s’han posat d’acord: http://www.sentiers-croises.com/#/contacts/  
entre les quals  Allibert Trekking   http://www.allibert-trekking.com/ 

 
 
Agència de “slow tourism” britànica... va molt bé com a guió per preparar productes (estructura, frases 
atractives, la descripció del què s’inclou va en un altre apartat, referències dels clients ... )  
www.inntravel.co.uk  
 
Tema “màrqueting de la sostenibilitat”.  Referencia al professor Xavier Font, ve sovint a Catalunya. 
Manual de l’Agència catalana de Turisme  OBRE LES PORTES 
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf 
 
Altres preparats per Visit England i Visit Wales 

 

https://www.facebook.com/salvatgines/?ref=br_rs
http://www.labalaguere.com/
http://www.inntravel.co.uk/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
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https://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf  
 
Xarxes de turisme sostenible i responsable per anar seguint:  https://www.travindy.com/ 
 
Guies naturalistes amb bona relació amb clients internacionals: Mike Lockwood (ara ja quasi no fa de 
guia), Evarist March (Naturalwalks) 
 
 
 

 

  

 

https://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf
https://www.travindy.com/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA    
CASA MASOVER- Buira 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
 
3 juliol  19 a 21h   a Casa Masover 
 
ASSISTENTS 
 
Josep Palau 
Josep Capellà 
Inma Ballbé 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Casa Masover és un empresa agrícola/ramadera amb una diversificaciói molt important de les activitats 
entre les quals el turisme té un pes important. Concretament, sector primari l’activitat més important 
és la ramaderia ecològica vacuna. 
Dins aquest ram d’activitat destaca el treball que estan realitzant d’elaboració i comercialització directa 
dels productes, al consumidor final a través d’una xarxa de distribució pròpia que abasta Lleida, 
Tarragona i Barcelona. A d’altres punts a través d’un servei de transport integral. 
 
Els clients preferentment són principalment dels propis clients del restaurant i allotjament i del boca-
orella. 
 
La segona branca d’activitat important és el turisme. També amb un projecte integral que com 
activitats principals són: 

• Restaurant. 
• Allotjament en turisme rural i apartaments 
• Activitats de guiatge i escola d’hípica, amb 11 cavalls propis i quadra per pupilatge 

 
 
Es tracta d’un projecte familiar en què hi participen activament els pares i 3 fills. En Josep Palau és al 
mateix temps membre d’entitats de dinamització local com APAT i Viu Jussà, del qual és el President. 
 
Relacions amb empreses de la zona: formatges de Corruncui, Bike Fosca i organitzadors de Pedals de 
Foc (ja que estan dins el recorregut) 
 
Els clients principalment són de Barcelona, sobretot en restaurant i majoritari també en allotjaments. 
Per la seva situació estratègica tenen clients internacionals atrets per la BTT, moturisme i altres 
sobretot francesos, jueus, holandesos i anglesos, sobretot a l’agost.  
 
Durant la sessió es fa un repàs general de les activitats que realitzen i es considera que hi ha un 
potencial per créixer en temes de turisme eqüestre, tant per les instal·lacions que tenen com pel fet 
que un dels germans té la formació i titulació adequada tant per fer de guia com de professor. S’acorda 
preparar informació específica sobre el tema, tant com s’adapten les empreses en els principals 
mercats de referència i quins operadors estan treballant a Catalunya que potencialment podrien estar 
interessats a la zona. 
 
Un altre potencial és el de trail running. Es comenta sobre la xarxa francesa www.stationsdetrail.com 
tot i que el preu d’adhesió és molt elevat. 
 
A nivell de senderisme, tot i que potser els clients no fan moltes rutes sí que els agrada conèixer les 
possibilitats, una de les més recomanades és la de Puy de Fa, des d’on es tenen molt bones vistes.  Es 
comenta la petita publicació que fa la casa rural Mas d’Alerany a la Ribera d’Ebre, amb una imatge 
360º i petita descripció de rutes ... de llocs que es veuen des de la casa.  
http://www.masdalerany.com/es/entorn/   No surt a la web però està bé aquesta opció d’explicar la 

 

http://www.stationsdetrail.com/
http://www.masdalerany.com/es/entorn/
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distància en cotxe de diferents punts d’interès. 
 
Una altra experiència interessant és La Vinyeta, celler de l’Alt Empordà que fan tot el cicle per aprofitar 
els residus de la vinya, fer visites guiades, sopars a la fresca, etc. www.lavinyeta.es 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ PREPARADA 
 
Turisme a cavall: 
 

• Informació sobre un projecte LEADER recent sobre aquest tema, amb documents que es poden 
descarregar, entre els quals un sobre un curs de xarxes socials. 
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-estrategics/activitats-equestres/ 
 

• Informació de turisme a cavall a França i Regne Unit (veure power point adjunt)  
 

• Associació anglesa d’allotjaments de turisme a cavall  http://www.bhs.org.uk/enjoy-
riding/horses-welcome-bandbs 
 
Només promociona llocs a UK i Irlanda.. PERÒ pot ser interessant per utilizar frases i 
presentacions en aquesta línea, en la vostra web i al fer productes. 
 
Interessant el manual del què es demana per asociar-se (tornem a repetir, no és el 
vostre cas)  http://www.bhs.org.uk/~/media/bhs/files/pdf-
documents/volunteering/horses-welcome-booklet-2016.ashx?la=en  
Sí que seria interessant seguir-los per les xarxes socials, veure si podeu fer comentaris 
del vostre lloc, …. 

 
• CHEVAL ÉTAPE. Una marca de qualitat promoguda per l’Associació francesa d’equitació. 

 
• GITES DE FRANCE. Propostes a la plana web de l’associació de cases rurals de França, 

per fer estades de hípica, itineraris a cavall 
 
 

 
• Operadors (agències) especialitzats i/o amb productes de turisme a cavall (veure word adjunt). 

Marcats en groc els més especialitzats. 
 

• Empreses d’interès a Catalunya que coneixem: 
 

• Panorama Trails. “Receptiu” de molts operadors internacionals, amb seu a Bàscara.  
http://www.panorama-trails.com/     Propietari: Rudy Stoltz info@panorama-trails.com  

• Can Muni.  Casa rural a l’Empordà (al mini poble de Pins)   http://canmuni.com/  

 
 

 

  

 

http://www.lavinyeta.es/
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-estrategics/activitats-equestres/
http://www.bhs.org.uk/enjoy-riding/horses-welcome-bandbs
http://www.bhs.org.uk/enjoy-riding/horses-welcome-bandbs
http://www.bhs.org.uk/%7E/media/bhs/files/pdf-documents/volunteering/horses-welcome-booklet-2016.ashx?la=en
http://www.bhs.org.uk/%7E/media/bhs/files/pdf-documents/volunteering/horses-welcome-booklet-2016.ashx?la=en
http://www.panorama-trails.com/
http://canmuni.com/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
GUIES VALL FOSCA http://guiesvallfosca.com/ca/ 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 10:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
TXEMA ARTETA (626 532 511/ 629 576 352; info@guiesvallfosca.com) 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
 
Collegats. Tema via ferrata.  Increment de l’interès de clients fins i tot estrangers. Exemple: Parc 
Nacional + via ferrata (Pont de Suert) o ferrades a Àger. 
 
Empreses estan a l’expectativa de si es fa la Via Ferrata a Collegats. A l’Institut per fer les pràctiques 
han de fer 50 kms.  
 
La millor instal·lació, a Pont de Suert. Es pot anar caminant de l’hotel, a 10 min. estas a la ferrada. 
A Collegats, es podria habilitar que fos de fàcil accés des del parking de La Figuereta ...  
a Ordesa (Broto) pugen a la ferrada caminant per un barranc.  
Barranc de Sant Pere sec a mitjan juliol-agost, petita ferrada.  La superior no es treballa. A la part 
inferior es podria fer la ferrada.  
 
Activitat de Txema: Control de petits allaus. Butlletí d’allaus de la Generalitat, surt al cap de 35 min. 
Interès per fer guiatges, 10 experts a Espanya.  Fan formació a Sierra Nevada.  
 
Raquetes – tot es contracta online.  
 
Estiu.  Treballa amb Hotel Terradets.   Van intentar cada divendres fer una presentació de totes les 
activitats però no va funcionar.  Josep explica que en destins de submarinisme, en els hotels que tenen 
piscina, es fa servir com “aparador” de bateig de busseig 
 
Assessorament de Marco Yague – buscant formules de win win per agrupar esforços 
 
Campanyes de difusió – Viu Jussà... mirar d’anar més amunt: accions amb Club Super 3. 
Intentar habilitar al costat del xiringuito, una platja amb plataforma...  fa falta més visitants que 
vinguin al juny-juliol. 
 
Públic holandès.  Bona clientela, s’haurien d’agrupar varies empreses per anar a fires conjuntament. 
 
Accions – fam trip de la Generalitat de Catalunya... aquí van fer rafting i un tastet de vins.  Però van 
fer el barranc després del tast de vins i no va ser el més adient. 
 
Bicicletes Enduro – també molt interès pels holandesos. 
 
Creu que es podria proposar la preparació de circuits marcats per bicicletes elèctriques per Collegats, 
igual que hi passen 4x4. Com a tastet, introducció. 
 
Explicació de la idea de l’ajuntament de fer una proposta de “fires” aparadors en que es donin a 
conèixer les empreses locals.  Sumar-hi menjar, cerveses, vi, ...per avançar en els productes de la 
propera temporada. Li sembla més interessant que estar-hi tot el dia. Ho van provar un any per la 
Firaski i no és viable. 
 

 

http://guiesvallfosca.com/ca/
mailto:info@guiesvallfosca.com
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Expliquem l’interès a preparar una guia que visualitzi els guiatges, tipus la que tenen al Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Catalans: Link a la guia http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc 
Totes les empreses que s’inclouran han d’estar registrades amb el ROPE. El problema és com posar-ho 
en valor.    
 
Es tracta al mateix temps d’intentar fidelitzar clients des de la iniciació a que vagin perfeccionant, amb 
el mateix guia. 
 
Lloguer de bicicletes elèctriques, amb guiatge – proposta a presentar a la Reserva de Boumort, com 
activitat autoritzada.   Fins i tot, bici+ una zona d’observació de fauna. 
 
Conflictes d’interessos.  Està prohibida la BTT a Vall Fosca, en senders, no sembla que tingui lògica. 
Ells ja no fan guiatges a la Vall Fosca. 
 
Parc Nacional, hi ha restriccions que no entén ningú. Per què els Defender no són elèctrics?  Van a 
massa velocitat, no donen bona imatge als clients. 
 
Telefèric de la Vall Fosca... han de pagar des d’aquest any, excepte si porten un grup de 40 pax.  
Abans sí que era gratuït, sota reserva prèvia. 
 
Comenta la diferència amb altres zones de l’Aragó: Torre de Broto – 7 empreses de guiatge,  
Guara, Benasque 
 
 
 
ACORDS 
 
Tema via ferrata i itinerari BTT elèctric per Collegats. Continuar parlant amb l’Ajuntament des de Guies 
Vall Fosca, DCB també ho plantejarà. 
 
Trip Advisor. Molt bé el certificat d’excel·lència! Veure la possibilitat que els comentaris dels clients 
siguin visibles automàticament a la home de la web.  Cada vegada més les fonts d’informació per als 
clients són les recomanacions de familiars/amics i... les planes de comentaris a les webs. 
 
Tendències empreses d’activitats, per què no es venen les activitats prèviament – articles Hosteltur 
2016 
 
https://www.hosteltur.com/115167_reservas-online-actividades-destino-no-despegan.html  
 
https://www.hosteltur.com/118287_grandes-actores-online-se-lanzan-actividades-destino.html  
 
De fet, el 2017 Airbnb ha comprat el portal d’activitats TRIP4REAL. I ja ho ofereix integrat a la seva 
web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veure la viabilitat de constituir-se com agència de viatges, si hi trauran rendiment per fer paquets amb 
allotjaments. Enviem informació annexa. Tot i això, posar-se en contacte amb la Delegació a Lleida  
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=18316   

 

 

http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
https://www.hosteltur.com/115167_reservas-online-actividades-destino-no-despegan.html
https://www.hosteltur.com/118287_grandes-actores-online-se-lanzan-actividades-destino.html
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=18316
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
CESC CAPDEVILA   
Diverses activitats, entre les quals RAMAT DE CAMINS www.ramatdecamins.cat 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 9:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
Cesc Capdevila (627 70 62 47; info@ramatdecamins.cat)   http://www.tornafort.com/  
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Actuacions professionals: Professió enginyer tècnic informàtic + ornitòleg. Ha treballat en la botiga 
naturalista, guia de natura, informàtic, titulació de guia de mitja muntanya + guies interpretadors parc 
nacional/parc natural; curs de la Universitat de Lleida de turisme de fauna.  Allotjaments turístics a 
Tornafort:  1 allotjament turisme rural + HUT. 
 
Ramat de Camins – Cela i Espinàs.  Quan va fer els 50 anys, Eva Tarragona i Vanessa amb IDAPA i els 
CC, creen associació Ramat de Camins.  Contracten Núria Garcia Quera per refer el camí, mirant de no 
trepitjar l’asfalt i que fes un llibre, comparant els dos viatges. 
 
Associació amb Outdoor Adventour per comercialitzar-ho. Des de febrer 2016, ja està en 
funcionament.  Veure que en Pepo el pengi també a la web d’experiències de l’Agència Catalana: 
https://experience.catalunya.com/cerca/?idmarca=3084&idcat=35&data=  Com agències no és gaire 
complicat.  
 
Premi Pica d’Estats a la web.  Mapa de Alpina – de les 5 primeres etapes, article a la revista ALPINA. 
 
Guia naturalista al Parc Nacional, sortides de brama, ... HI ha productes seus a les agendes d’activitats 
dels Parcs, en el marc de la cooperació amb els guies acreditats. 
 
Col·laborador de PirosLife.  Expliquem les accions en el marc del projecte i enviem model de fitxa per 
incorporar producte al catàleg online que s’està preparant. Per exemple, Ramat de Camins – passa per 
Vall Ferrera, Coll de Tudela, Vall de Cardós, Espot.  
 
També la proposta presentada al SOC per fer el 2018 un projecte pilot a Boumort per donar sortida als 
guies, amb col·laboració amb Xavier Basora.  Ell està preparant un producte d’ases a la zona, parlat 
amb Jordi Palau. 
 
 
Tema web. Com fer per diferenciar les dues activitats: Ramat de Camins i Guiatges? Segur que hi ha 
diverses opinions.  La que proposa ell de de RAMAT DE CAMINS (marca registrada), sortir a RAMAT DE 
NATURA. Malgrat que l’empresa legalment sigui una única: RAMAT DE CAMINS SL 
 
A la web dels allotjaments, incorporar encara més visible les activitats que es proposen. 
 
En totes dues webs, incorporar el concepte de IDEES SEJOUR (propostes d’estada) que el visitant 
pugui veure possibilitats concretes. També va bé per aportar a les entitats de promoció quan han de 
difondre.   
 
També fer més visible QUI SOM? Posar cara i explicacions... i SOBRETOT, fer el màxim de visible 
l’apartat de Testimonis... recomanacions de clients i  d’articles de periodistes.  
 

 

mailto:info@ramatdecamins.cat
http://www.tornafort.com/
https://experience.catalunya.com/cerca/?idmarca=3084&idcat=35&data


 

ASSESSORAMENT EMPRESES – PALLARS JUSSÀ 2017 

 

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

Tenen bona col·laboració amb el Cinquè Llac. Són productes complementaris, ajuden a promoure la 
zona com un espai de qualitat, per activitats “singulars”. 
 
Parlem de com fer per posar més en valor la figura del guia i del guia naturalista?  Anar passant el 
missatge que som els millors aliats per als visitants i per a les empreses locals, capitalitzant l’empresa. 
Proposar les activitats de la temporada però no oblidar posar molt visible les de la resta de l’any... i 
informar-ne els clients.  Anar fidelitzant clients a través d’una web.   
 
 
També la possibilitat de publicar articles, difondre els articles que publica al blog en altres publicacions 
i webs especialitzades, per capitalitzar les activitats guiades. Porta feina però ja que es fa....  
 
 
DOCUMENTS 

 
 
         Link al formulari per preparar un directori de guies al Pallars, en un format visual tipus el del 

Parc Naturel Régional des Pyrénées catalans.  
A l’apartat LES PROFESSIONNELS DE LA PLEINE NATURE 

 
 

• Grups d’agències de viatges franceses de senderisme, situades sovint en llocs ben petits. 
S’especialitzen en una zona però actúen a molts destins. 
 

o Grup Vagabondages - http://www.vagabondages.com/les-agences.html. La més 
important és La Balaguère… però van amb guies propis.  
Treballen molt al Parc Nacional, Vall d’Aran, .. Encantats. 
 

o … i la “competencia”… no s’han posat d’acord: http://www.sentiers-
croises.com/#/contacts/  entre les quals  Allibert Trekking   http://www.allibert-
trekking.com/  
 

• Web de Gérard Caubet… ex de La Balaguère amb un petit allotjament a Ordesa. 
http://gerard.caubet.org/   Redactava (no se si encara ho fa) el blog de La Balaguère. Cada 
any rebo 2 o 3 vegades un mail “promocional”.  Fixa-t’hi en la “personalització”: “ma bergerie”, 
“mes… “ 
 

• Per clients USA i Canadà més favorables a productes amb més valor afegit,  tenir en compte 
les actuacions que està fent l’Agència Catalana de Turisme amb ATTA .  
Veure el cost d’adherir-se a ATTA, nosaltres ho estem valorant com consultoria (no se com 
agencia, abans era moolt car).   

 
Val la pena abonar-se a les news, publiquen estudis interessants 
https://www.adventuretravel.biz/research/  (alguns de pagament, altres Free… un de 
Catalunya de pagament i no hi ha maneres d’obtenir-lo…). .. objectius basats en sostenibilitat i 
turisme responsable (veure VALUES). 

 
 

  

 

https://goo.gl/forms/Rs8EXbHXTWt0C3S03
http://es.calameo.com/read/005066966207b88d413bc
http://www.vagabondages.com/les-agences.html
http://www.sentiers-croises.com/%23/contacts/
http://www.sentiers-croises.com/%23/contacts/
http://www.allibert-trekking.com/
http://www.allibert-trekking.com/
http://gerard.caubet.org/
https://www.adventuretravel.biz/
https://www.adventuretravel.biz/research/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
CASA LEONARDO (http://www.casaleonardo.net/) 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 11:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
MIREIA FONT VIDAL (973 661 787, 693 61 59 04    info@casaleonardo.net)  
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Està preparant un nou manual per deixar a les habitacions. Mirem el contingut 
 
Està pensant en posar en funcionament un tipus de “Ecobons”, que no sigui un descompte.... per posar 
diners en projectes de biodiversitat, a canvi d’algunes accions que es proposaran als clients. 
 
Entrades a la web per “casa rural sense cotxe”. Passem com presenten els destins “Alpine Pearls” el 
tema de com arribar... https://www.alpine-pearls.com/fr/vacances/france/val-cenis-termignon/... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preus de l’estada. Ara presenta la carta de vins de la zona, no incloure en el menú. 
 
Domòtica.   Control de la temperatura... check-in; check-out... però busca com estalviar més 
temperatura als hotels, si hi ha alguna publicació. Posem en contacte amb Daniel Montoya 
Daniel@greenroomshotels.com  
 
Informació als clients en temes sostenibilitat. Recordem enquesta de la cadena hotelera ACCOR: 
 

• Els clients són conscients del repte 
del desenvolupament sostenible. 
Especialment gestió de residus, 
consum energètic i producte 
local 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.casaleonardo.net/
mailto:info@casaleonardo.net
https://www.alpine-pearls.com/fr/vacances/france/val-cenis-termignon/
mailto:Daniel@greenroomshotels.com
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Publicació a l’article a la revista ANDERSWO, només te la foto, no el 
contingut...però surt a la portada i a la web! 
https://www.wirsindanderswo.de/heft-bestellen/ 
.   
 
Revisem els productes que ofereix a la web. 
- entre herbes, funcionen bé. Evarist porta clients. 
- vacances de natura.  Problemes.  Ha incorporat en Mike, per detectar 
microreserves...  
- flors de Casa Leonardo... continuarà però els clients acaben fent els 2 més 
propers 
- camins entre formatges... no acaba sortint. No sap si deixar-lo 
- bolets... depèn de l’any 
 
 
Veure si incorpora algun producte en bicicleta. Pendent una proposta de fer els dos embassaments fins 
a Cellers i tornar en tren. Recordem els productes que té el Mas del Joncar. 
 
A Senterada mateix, proposar la ruta del megalític a partir de la informació que s’està recuperant. 
 
També pensa en un Showcooking dels pastors.. incloent sortida al camp amb Evarist March, i utilitzar 
les plantes aplicades a la cuina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

https://www.wirsindanderswo.de/heft-bestellen/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
C-TRETZE PIRINEUS (http://www.ctretze.cat/) 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE, 9:30 AM 
 
 
ASSISTENTS 
ABEL SÁNCHEZ (973 68 12 34, 672 17 42 66; abelsanchez@ctretze.cat) 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
 
Situació de l’empresa, comencen a servir a Barcelona 
 
Actuacions com a sala activitats, fil conductor de moltes empreses. 
 
Projectes de futur? 
 
30-40 visites guiades, xarxes socials, molt bona relació amb l’Hotel Solé 
 
Web – passar a l’Abel els textos dels productes en idiomes per poder incorporar directament a la seva 
web. En Quim ho fa. 
 
Necessitat de material per als visitants, no en proveeixen de les oficines de turisme. 
 
Expliquem el projecte europeu GPS Tourism – importància en el seu cas ja que es troba just davant de 
l’estació. També hi haurà catàleg de productes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

http://www.ctretze.cat/
mailto:abelsanchez@ctretze.cat
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
RUTES IGNASI (http://www.rutas4x4ignasi.com) 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE, 5:00 PM 
 
 
ASSISTENTS 
JUDITH  (626 466 816, 608 130 923; trencalos1@gmail.com) 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ  
 
Origen de l’empresa, actuacions, tipus de clientela, l’avantatge de ser-hi cada dia a Boumort, permet 
avançar-se a veure fauna en llocs determinats... 
 
Com diferenciar-se?  Posar en valor les activitats que fa durant tot l’any a Boumort, guiatge a grups 
petits, sovint molt especialitzats.   
Pensem que es pot permetre el “luxe” de no jugar factor preu en època de la brama. Mirar d’oferir un 
producte singular en el qual s’assegura que els clients quedaran contents. No fer guiatges a hores en 
què se sap que no hi haurà bons resultats. 
Bona harmonia amb Salvatgines, té interès i coneixement. 
 
Té una clientela molt assegurada durant tot l’any, treballa amb allotjaments que li fan confiança. 
 
 
Web. Pensem que seria bo  incorporar: 
 
- comentaris dels clients. Sigui els que us facin directament i transcriure’ls,  sigui valorar si pot 
interessar donar-se d’alta a TripAdvisor com activitat  https://www.tripadvisor.es/Owners    
 
- links a revistes/publicacions/vídeos que s’hagin publicat sobre ells com a guies de natura. 
Segurament més d’una vegada a DESCOBRIR i a la publicació semestral que fan EXPERIENCIES 
DESCOBRIR. 
 
- Expliquem les tendències en la reserva prèvia d’activitats segons un article a Hosteltur. 
 
https://www.hosteltur.com/115167_reservas-online-actividades-destino-no-despegan.html  
 
https://www.hosteltur.com/118287_grandes-actores-online-se-lanzan-actividades-destino.html  
 
Per això, anar pensant en incorporar motor de reserves a la web 
 
 i/o wazap per comunicar-se amb els clients  https://andro4all.com/2017/09/whatsapp-business-
empresas-informacion  
 
- Parlem d’algunes empreses de guiatge que coneixem: 
 

Parque Nacional Monfragüe:  www.monfraguetreasures.com  
Delta Polet  www.deltapolet.com  

 
 

 

  
 

http://www.rutas4x4ignasi.com/
mailto:trencalos1@gmail.com
https://www.tripadvisor.es/Owners
https://www.hosteltur.com/115167_reservas-online-actividades-destino-no-despegan.html
https://www.hosteltur.com/118287_grandes-actores-online-se-lanzan-actividades-destino.html
https://andro4all.com/2017/09/whatsapp-business-empresas-informacion
https://andro4all.com/2017/09/whatsapp-business-empresas-informacion
http://www.monfraguetreasures.com/
http://www.deltapolet.com/
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 

NOM EMPRESA 
CELLER TERRER DEL PALLARS (http://www.terrerdepallars.com/) 

DIA I HORA. REUNIÓ 
DIVENDRES 10 DE NOVEMBRE, 16:00 PM 

ASSISTENTS 
NÚRIA BIGORRA (616 70 10 80; nuria@terrerdepallars.com) 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 

EXPLICACIÓ PRÈVIA 

Només té 20 minuts de disponibilitat 
Explica la situació, origen, etc. 
Celler des de fa tres anys.  Fan visites però les concentren en dies i moments que els interessen. No 
volen fer més visites, va bé així. Setmana Santa, maig, juny i setembre. 
Fan explicació a la vinya. En el celler un mínim de com vinifiquem.  
Preu de 5 euros. 

No entén per què se l’ha citat a l’entrevista, ja participen en les accions de Al Teu Gust, Viu Jussà..  
van ser propostes de Viu Jussà. 

Comenta que hi ha massa disparitat d’entitats que fan coses, no ajuda a donar una imatge conjunta 
com seria el cas de l’Empordà. 

Viu Jussà no pot funcionar si no hi ha algú que hi treballi i coordini. 

http://www.terrerdepallars.com/
mailto:nuria@terrerdepallars.com
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
HOTEL ALEGRET  www.hotelalegret.com 
 
Telf.  973 65 01 00 
Mail   info@hotelalegret.com  
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIVENDRES 15 DESEMBRE 9.30 
 
 
ASSISTENTS 
DAVID LLARDÉN 
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Renovació de l’establiment per fases, ara voldria redecorar la planta baixa. 
Restaurant per a grups. 
Els clients queden satisfets, bones puntuacions a Booking i Trip Advisor. 
Tancament de l’establiment entre gener i març. 
Està remodelant una casa al Pallars Sobirà que dedicarà a lloguer turístic (HUT) 
 
 
TEMES TRACTATS 
 
Ja en converses anteriors havia plantejat la necessitat d’un suport extern que els facilités temes de 
millora de la qualitat dels establiments i de formació en temes de comercialització. També potenciar el 
paper de facilitadors per detectar oportunitats entre establiments i empreses d’activitats. 
 
Fer accions específiques a nivell de comarca per atreure més departaments de geologia, d’universitats 
europees. Creu que impulsar cursos de coneixement de la comarca adreçats a professors, per exemple. 
En alguna ocasió va fer accions específiques d’adreçar ofertes a universitats però en molts casos no va 
obtenir resposta.  
 
Josep comenta com a possibles accions a nivell de territori, elaborar un dossier específic per presentar 
a prescriptors, fer un apartat específic de productes de geologia a la microsite del Consell, saber més 
què es publica sobre la comarca, cedir espais públics per fer reunions, cursos, tallers, ... 
 
Congost de Mont-rebei. Creu que seria necessari tornar a parlar del tema a nivell de comarca (s’havia 
parlat d’una reunió a l’octubre) i amb la Fundació. Josep Capellà es compromet a fer una trucada. A la 
reunió de l’estiu, David va entendre com si hagués intenció d’adequar un hotel/refugi a la zona. Seria 
molt positiu ja que actualment no hi ha allotjament a l’entorn.  Josep Capellà no n’era conscient però 
també farà la consulta. 
 
Insisteix que és important comunicar que s’està treballant en millorar l’experiència dels visitants a la 
zona. Josep comenta que s’haurien de treballar “productes” de la zona, de fet al catàleg de Viu Jussà 
no hi ha cap. S’hauria de potenciar l’acompanyament per guies i donar més valor a l’estada a Mont-
rebei.  Darrerament hi ha hagut notícies sobre El caminito del rey.. malgrat les diferències és 
segurament un dels espais dels quals es pot aprendre més a partir de la política que han seguit per 
controlar els fluxos i millorar la qualitat de la visita. 
 
 
 

 

 

http://www.hotelalegret.com/
mailto:info@hotelalegret.com
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
CASA BOUMORT    alexdoste@gmail.com   telf. 669 44 83 27  
VINE AL PALLARS, VIU EL JUSSÀ (http://viujussa.cat/) 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIVENDRES 15 DESEMBRE, 15:30 AM 
 
 
ASSISTENTS 
ÀLEX DOSTE     
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Origen de la casa, estructura inicial i les reformes què han fet... Molta feina! Però un resultat 
excel·lent. 
 
Funcionament del restaurant i la piscina aquests anys.  Quan tinguin llicència d’hotel, deixaran de fer 
aquest servei, serà exclusiu per als clients. 
Hi ha ara 5 habitacions, s’oferirà esmorzar inclòs + sopar opcional.  
La casa ha sortit en un dels anuncis de l’Agència Catalana de Turisme, https://youtu.be/R9LwDPr8FvY 
en què participa el jugador de futbol Carles Puyol... és un bon inici! 
 
 
 
TEMES TRACTATS 
 
Web en construcció. 
De moment  Facebook  https://www.facebook.com/CasaBoumort/  i Instagram. 
 
Tenen molts i bons contactes a nivell de comunicació, pensar en treballar el tema de imatges amb gent 
que s’adeqüin al tipus de visitants als quals es volen adreçar. 
 
Recordar de incorporar productes de Casa Boumort a Viu Jussà.. però també al catàleg de Collegats i 
Boumort (que es gestiona des de l’ajuntament de La Pobla. Contactar Quim Portet) i al dossier 
professional de l’àrea de turisme del Consell Comarcal (Ramon Iglesias). Creiem que haurien de ser 
propostes concretes tipus “idea d’estada” per la zona de 2 o 3 dies. 
 
Itineraris a proposar als clients, des de l’allotjament, a peu o en BTT. Seria bo que parlessin amb 
el director de la Reserva de Boumort... tant per presentar l’establiment i que el puguin oferir a 
“birdwatchers” o altres especialistes que s’adrecin a reservar el hide però també per recomanar quins 
serien els itineraris més interessants i que no tinguin problemes de compatibilitat amb alguna espècie 
protegida.   
 

Jordi Palau Puigvert 
Director tècnic RNC Boumort, Cadí i Cerdanya-Alt Urgell 
  
Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
C/ Can Farga, 4 | 25620 Tremp | tel. 973 65 47 16 | fax. 973 65 34 48 | jpalaup@gencat.cat  

 
 
Possibilitat de disposar de bicicletes elèctriques. Veure potser com evoluciona el centre BTT a l’estació 
de La Pobla. Sempre és millor poder disposar de bicicletes “en dipòsit” per evitar els problemes de 
solucionar reparacions, etc. 

 

mailto:alexdoste@gmail.com
http://viujussa.cat/
https://youtu.be/R9LwDPr8FvY
https://www.facebook.com/CasaBoumort/
mailto:jpalaup@gencat.cat
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Alguns allotjaments tenen aquestes propostes d’estada, com: 
 

• “les flors de Casa Leonardo” : itineraris a peu des de l’allotjament, sense preu  
• o les propostes amb preu que ofereix https://www.masdeljoncar.com/ a Sant Pere Pescador. 

En aquest cas, és un petit allotjament de 8 habitacions però que comercialitza i fa acords amb 
un munt d’empreses de la zona  

 
 
Manual interessant de màrqueting sobre la sostenibilitat fet per un professor (Xavier Font) que 
treballa a la Universitat de Surrey.  http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-
portes_DEF.pdf 
 
També té d’altres fets per Visit Wales http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-
toolkit-e.pdf 
 
Tenir en compte que treballar per la sostenibilitat no és només tenir certificacions, sinó comunicar 
l’esforç què s’està fent per millorar :  restauració de l’edifici amb materials naturals, estalvi 
d’energia, recollida aigües pluvials, utilització de producte local pels àpats, ...  
 
Possibles contactes a la zona. Tenir en compte intermediaris (agències) que poden estar interessades 
en portar gent a Casa Boumort... Pensem principalment a  

• Pirineu Emoció però també  

• Piritrek-The best Pyrenees   

• Pepo Foz de Outdoor Adventour  

• Cesc Capdevila (guia de natura i coordinador de l’itinerari que comença a Gramuntill Ramat de 
Camins  

• Daucat 

 
I en general a agències nacionals i internacionals especialitzades en birdwatching i turisme de fauna.   
Quan facin l’obertura, potser enviar comunicació a algunes com: 
 

• Audouin Birding Tours  www.audouinbirding.net  

• Catalan Bird Tours  www.catalanbirdtours.com  

• Natura & ocells  www.naturaocells.info 

• Birding in Spain  www.birdinginspain.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.masdeljoncar.com/
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://act.gencat.cat/wp-content/uploads/2015/10/Obre-les-portes_DEF.pdf
http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf
http://xavierfont.files.wordpress.com/2012/03/p10_4222-green-toolkit-e.pdf
http://www.audouinbirding.net/
http://www.catalanbirdtours.com/
http://www.naturaocells.info/
http://www.birdinginspain.com/
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Reputació online i offline i “storytelling” 
 

• Intentar treballar aquests temes pensant en  
o residents 
o empreses locals 
o visitants 

 
posant en valor aspectes com “allotjament idíl·lic”, allunyat de tot però alhora accessible (es pot arribar 
fàcilment fins i tot en transport públic), … 
 
Posar en valor el paper d’amfitrions de la zona en diversos temes: 
 

• en cas d’estades llargues, l’opció de sopar en altres establiments de la zona. (exemple de la 
nostra estada a un establiment de Logis de France, al Périgord). 

 
• Pensar a disposar d’un racó amb informació i mapes de la zona, alguns llibres de qualitat, etc.. 

(comentari d’en Josep sobre una casa dins Castelló d’Empúries. Els clients era una de les coses 
que més valoraven).   
 

• Donar a conèixer els llocs favorits de cada un de vosaltres… que pot ser canviant segons els 
mesos.   Aquesta informació també u spot servir per la comunicació a les xarxes socials. 
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INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
LICORS PORTET 1883 (http://www.licorsportet.cat/) 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIVENDRES 15 DE DESEMBRE, 12:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
ÀNGEL PORTET (637423104; 973680132, info@licorsportet.cat)  
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
Explicació de les referències de ratafia i de licors dera Val d’Aran.  
 
Visites a la fàbrica vinculades al Tren dels Llacs: 1348 visites el 2016 
Altres visites a la fàbrica: 500-700 persones 
Visites tots els dissabtes a 13:15 (gratuïtes).  
Visites pels paquets de Pirineu Emoció a les 15:30 (també gratuïtes).  
Benefici de donar a conèixer la trajectòria de l’empresa i els productes i genera compra directa al 
proveïdor.  
 
Presentacions a concursos de licors. Comporta una feina de preparació però hi ha un retorn a nivell de 
reconeixement. Guia Peñín.  
 
Tenen producte a tots els supermercats BonPreu/Esclat.  
 
 
 
TEMES TRACTATS 
  
Problemes per gestionar els continguts de l’actual pàgina web. Veure si es pot solucionar.  
 
A la pàgina web, posicionar les visites que s’ofereixen en un lloc visible amb una frase suggerent – 
evitar la paraula serveis -.  
 
Propostes d’actuacions que es podrien millorar adreçades a dos tipus de clients:  
 
Client local:  
 
Incloure una recollida d’opinions sobre les visites (exemple l’agència britànica de “slow 
tourism” www.inntravel.co.uk ho fa en tots els seus productes). Proposta de deixar una tablet/llibre de 
visites i entrar els comentaris a la web, 
També promocionar que la gent ho faci a nivell de xarxes socials i fer un sorteig entre els que deixen 
comentaris amb premis experiencials (millor que un lot de productes): per exemple, participar a Fem la 
Ratafia al Parc de les Olors.  
 
Client internacional:  
 
Mirar de incloure una pàgina de la web en anglès i a poder ser francès (no cal de tota la plana, sinó la 
part més experiencial d’aquesta i pinzellades bàsiques sobre la resta).  
 
Aprofitar que hi ha petites agències de viatges estrangeres treballant a la zona a través de Pirineu 
Emoció, dels allotjaments (Hotel Terradets, Casa Leonardo...) perquè incloguin en els programes una 
petita referència a la visita a Licors Portet com un fet singular i diferencial de la zona.  

 

http://www.licorsportet.cat/
mailto:info@licorsportet.cat
http://www.inntravel.co.uk/
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocuapació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local  

 
 
 
En un estudi de l’associació “Adventure Travel Trade Association” : Taste the Adventure: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veure també les agències israelianes que treballen amb el Pallars Sobirà.  
 
Programació mensual de les xarxes socials: 
Determinar els temes i fixar dates destacades durant l’any. 
També es podrien anar publicant, com si fos una sèrie, les receptes del llibre que s’ha reeditat. 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• 31 març –   reunió inici del projecte i mail posterior a Alex Doste. 
• 31 maig -    convocatòria Vine al Pallars, Viu el Jussà al PALAU  

     ROBERT 
• 26 juliol –   reunió amb David Llardén.  Tema Mont-rebei 
•   3 agost –  reunió amb Fundació Catalunya La Pedrera 
• 14 desembre – reunió final del projecte 

 
 
 

 

 
Annex 2.   Viu Jussà. Resums de les reunions.  
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REUNIÓ INICI DEL PROJECTE 
 

Hora i Lloc: 

31/03/2017, de 10:00  a 11:30 – Epicentre, Tremp (Pallars Jussà) 

Assistents: 

Àlex Doste– Tècnic comunicació Vine al Pallars Viu el Jussà 
Ramon Iglesias – Tècnic turisme Consell Comarcal del Pallars Jussà  
Inma Ballbé - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Ignasi Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Benvinguda i presentació dels assistents 
2. Presentació del projecte 7 comarques 2017 i antecedents de l’any passat, 

per part de Ramon Iglesias 
3. Explicació de la situació actual de Vine al Pallars Viu el Jussà i projectes de 

futur 
4. Recomanacions i estructuració del suport de DCB Turisme al llarg de l’any 

2017. 
 

Desenvolupament de la reunió 

Benvinguda i presentació dels assistents. 

Ramon Iglesias explica breument el projecte 7 comarques i el servei 
d’assessorament per part de DCB Turisme que els responsables de la iniciativa 
tenen a la seva disposició. Enguany, es tracte d’un “paquet” de 20 hores de les 
quals 4 són presencials.  

A partir d’ara, l’Alex és el nou responsable de la comunicació de la iniciativa Vine al 
Pallars Viu el Jussà. Té experiència en el món de la publicitat i ja fa uns mesos que 
hi treballa, sobretot centrat en el disseny i configuració de la nova Guia d’activitats i 
el mapa. A partir d’ara, amb el material ja creat, es comença a treballar en la 
comunicació de la iniciativa. Explica que enguany hi ha 7 o 8 nous socis i que 2 o 3 
s’han donat de baixa respecte a l’any passat.   

Enguany, s’ha reformulat tota la oferta i s’ha creat un calendari d’activitats dividit 
per estacions de l’any, on hi ha unes activitats que específiques per temporada 
(hivern, primavera-estiu i tardor) i altres que es poden practicar al llarg de tot 
l’any. En total, unes 58 activitats diferents. També s’ha creat una sèrie d’activitats 
a l’entorn d’esdeveniments concrets, com la diada dels Raiers, les redortes o la 
transhumància. 
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Algunes de les propostes de l’Alex són:  

- Els socis haurien de saber què es fa amb els diners, es podria informar-los a 
través de la newsletter interna per socis. 

- Les propostes de Viu Jussà van molt dirigides a públic de fora, però en 
canvi en la comunicació en xarxes socials no se’ls convida gaire a venir a la 
comarca. Cal més promoció d’esdeveniments únics, propostes concretes, ... 
per motivar la visita.  

- Cal remarcar totes les activitats i, sobretot, els elements diferencials.  
- Cal remarcar també la proximitat amb Barcelona, potenciar els atractius 

però també la proximitat i les bones comunicacions.  
- La fauna és un element diferencial que també cal potencial: els rapinyaires, 

la brama, ... 
- També algunes empreses han creat activitats diferents: associació de cellers 

fan activitats de jazz i vi, concerts al Ctretze, ... 
- S’ha proposat crear algun tipus de estand perquè els allotjaments puguin 

millorar la presentació de la nova guia Viu Jussà.   
- La Guia es penjarà al web de Viu Jussà en format pdf per poder ser 

descarregada o impresa.  

 
A partir d’aquí, s’analitzen conjuntament algunes de les propostes que es van fer 
l’any passat i es planifica el treball a fer durant aquest any.  
 
Temes clau: 

- Millorar la visibilitat de la iniciativa Viu Jussà en els establiments associats: 
estand per la presentació de la guia, creació de pòsters i enganxines pels 
establiments, sistema d’incentius per les establiments que aconsegueixin 
motivar la realització d’activitats de la Guia (per exemple, per cada 10 
clients que un establiment enviï a fer una activitat Viu Jussà, se li fa una 
menció especial a les XXSS), ... 

- Realització de vídeos de presentació de les activitats incloses a la Guia: s’ha 
proposat portar a terme l’edició de vídeos de promoció, s’han d’avaluar 
costos i viabilitat de la iniciativa.  

- Canviar l’enfocament de les activitats: no dirigides a públic expert (aquest 
públic ja té els seus canals propis per accedir a propostes i activitats) sinó a 
principiants i famílies per motivar que realitzin activitats per primer cop. 
Molts cops, les fotos utilitzades per la promoció d’activitats donen a 
entendre que van dirigides a experts, quan en realitat no és així (exemple 
raquetes de neu). 

- Concursos: Pels concursos que es realitzen trimestralment, motivar que el 
guanyador del concurs repeteixi la visita al Pallars Jussà i a poder ser, de la 
ma d’altres amics i/o coneguts, per augmentar la difusió i visibilitat de la 
iniciativa. 

- Aprofitar sinergies entre l’àrea de turisme del Consell Comarcal i Viu Jussà: 
per exemple pel tema bloggers, el CCPJ i la Diputació recurrentment 
financen estades per bloggers. La recerca de quins són els bloggers de 
referència més adients a contactar ja l’han fet altres institucions, i cal 
aprofitar-ho. Es poden identificar perfils interessants de bloggers per 
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convidar a visitar la comarca (foodies, famílies, parelles, sèniors, ...) i 
analitzar com es poden finançar aquestes accions.   

- Presentació pública de la Guia al Palau Robert: es torna a parlar la 
possibilitat de fer presentació pública de la Guia al Palau Robert, es 
recomana que coordinar la presentació amb CCPJ i Patronat, si es decideix 
portar-la a terme. 

 
Acords: 
 

- Recopilar la informació generada l’any passat per Viu Jussà i enviar a Àlex.  
o Operadors catalans als quals se’ls pot fer arribar la Guia (pdf 1.VIU 

JUSSÀ_Operadors catalans) 
o Propostes realitzades a la reunió inicial 8 de març 2016 (pdf 3.Reunió 

inicis assessoraments Viu Jussà_8-03 i proposta d'accions a fer) 
o Informe d’avaluació del treball realitzat amb Viu Jussà 2016 (pdf 

16.Viu Jussà - a presentar reunió 20 setembre_2 per plana) 
- Per la seva banda, l’Àlex enviarà la nova Guia en format pdf. a DCB Turisme. 
- Mantenir el contacte i tornar a parlar passat Setmana santa per avançar en 

les propostes.  

  



1

DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: Ignasi Capellà Ballbé <dcb.ignasi@gmail.com>
Enviat: lunes, 03 de abril de 2017 13:40
Per a: viujussa@gmail.com
A/c: DCB Turisme i Desenvolupament Local; Ramon Iglesias - turisme Pallars Jussà
Tema: Assessorament Viu Jussà - seguiment reunió 31/03
Fitxers adjunts: 1.VIU JUSSÀ_Operadors catalans_4 per plana.pdf; 3.Reunió inicis assessoraments Viu 

Jussà_8-03 i proposta d'accions a fer.pdf; 16.Viu Jussà - a presentar reunió 20 
setembre_2 per plana.pdf; Reunió Inici Assessorament Comunicació Viu Jussà_
31-03.docx

Hola Àlex, 
 
Un plaer la reunió de divendres passat a l'Epicentre de Tremp i constatar les ganes de treballar i impulsar 
encara molt més la iniciativa Vine al Pallars Viu el Jussà!  
  
Tal com vam quedar, t'envio una breu acta de la reunió amb els punts que vam tractar, i també adjunto 
alguns dels documents que vam generar l'any passat i que penso que val la pena que els tinguis en compte, 
tot i que hagi canviat una mica l'enfocament general. 
 
Siusplau, fes-nos arribar quan puguis la nova Guia en pdf per veure els canvis que heu introduït. Així 
mateix, qualsevol comentari, aclariment o el que consideris respecte a la reunió de la setmana passada i dels 
documents que et faig arribar.  
 
Estem en contacte pel que necessitis, 
 
 
--  
Ignasi Capellà Ballbé 
 

 www.decaba.com  
 

 
 
 

        
 
 
 



Vine al Pallars, Viu el Jussà, es complau a convidar-vos a l'acte de presentació de les novetats i properes 
accions de l'en�tat per tal de consolidar l'atrac�u turís�c de la comarca i destacar el seu valor paisatgís�c, 
gastronòmic, produc�u i cultural del territori. 

L'acte �ndrà lloc el proper 31 de maig a les 12h al Palau Robert de Barcelona i comptarà amb les 
intervencions de Josep Palau, president de Vine al Pallars Viu el Jussà, Xavier Espasa, director de l’Agència 
Catalana de Turisme, Gerard Sabarich, vicepresident tercer de la Diputació de Lleida i vicepresident del 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Constan� Aranda, President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i Jordi Creus, nascut a Tremp i director general de Sàpiens Publicacions.

Per cloure l’acte s’oferirà un tast de productes locals. 

Es sol·licita confirmació d’assistència a: info@viujussa.cat

Vine al Pallars, Viu el Jussà al PALAU ROBERT
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REUNIÓ AMB DAVID LLARDÉN – MONT-REBEI 
 

Hora i Lloc: 

26/07/2017, de 15:30  a 16:30 – Hotel Alegret (Pallars Jussà) 

Assistents: 

David Llardén – Hotel Alegret / Viu Jussà 
Josep Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Inma Ballbé - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Benvinguda i presentació dels assistents 
2. Seguiment projecte Viu Jussà 
3. Iniciativa per millorar la gestió al Congost del Mont-rebei 

 

Desenvolupament de la reunió 

Pel que fa a Viu Jussà, creu que caldria més formació i assessoraments en temes de 
comercialització. Hi ha un dèficit de capacitat comercial per part dels empresaris. 
Proposta d’un assessor empresarial que entrés a les empreses i que fixés una per 
una, objectius i accions a fer. 

Pel que fa Mont-rebei, caldria anar parlant i arribar a fer un conveni marc amb 
APAT per tal d’assolir dos objectius: 

1. Experiència exitosa per part de tothom que hi va. 
2. Repercussió en benefici del màxim del territori 

Objectiu 1:  

• Seguretat, que no hi hagi risc, que la gent no s’hagi d’enfadar per alguns 
passos (evitar massificació). 

• Escola Agrària – guiatges de natura i esport + Institut de Pobla. Buscar la 
seva col·laboració perquè part de les pràctiques es facin al Congost.  
Aconseguir un primer contacte laboral.  

• Evitar que es puguin donar casos de col·lapse, ara no es poden ni aturar per 
fer una foto. Potser només seran 12 dies/any però es podria millorar i reduir 
conats de mala praxis. 

• La barrera del pàrquing s’hauria d’obrir abans de les 8.30 del matí. S’ha de 
facilitar accés als matiners. 

• Escales. En dies de col·lapse o en segons quins  horaris, hi ha d’haver 
agents que limitin l’accés. 

• Barques. S’ha de regular? Què s’ha de fer?  
• Informació correcta.  El trajecte des de La Pertusa (Àger) és molt 

inconvenient: aprox. 2h i 700 m de desnivell. 
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• El sector privat d’Àger, de Pallars Jussà i d’Osca tenen molt a dir i tenen una 
part molt important de responsabilitat i de capacitat de decisió. 

Objectiu 2: 

• Aconseguir que el 70-80% de la gent fes nit al territori. 
• Veure experiència de Caminito del Rey, buscar fórmula per què repercuteixi 

més. 
• Per exemple, proposar cupos en què els allotjaments de la zona tinguin 

preferència de reserva. 
• Buscar sistemes per organitzar les visites: els grups de 10-15 persones, 

sempre acompanyats amb guies. 

 

Josep Capellà fa alguna comparació amb el cas de les illes Medes. Hi ha temes que 
es poden resoldre amb bona voluntat però altres són jurídic-administratives, si el 
Montsec fos parc ho faria molt més fàcil. Seria el cas de les barques per exemple. 

Explica la proposta amb Caminos Naturales d’unir Mont-rebei i el Parc Nacional 

David Llardén comenta que s’haurien de fer més accions promocionals per atreure 
universitats, geòlegs, … a la primavera i tardor hi hauria d’haver geòlegs de tot el 
món. 

Oportunitat del Geoparc.  Nínxol estratègic ... s’hauria de poder fer un curs amb els 
especialistes de la geologia, amb la col·laboració del territori...seria com fer un “fam 
trip” , en pocs kms poden trobar afloraments que en altres llocs estan a molta més 
distancia. Identificar i captar aquests prescriptors. Veure de fer un curs específic 
per “influencers”. 

Es parla de tenir un dossier professional preparat. La part científica està feta. Es 
poden buscar operadors especialitzats en estades de natura (des d’escolars a 
professionals). Incloure aspectes de Isona o Tremp que també siguin impactants a 
nivell de geologia. 

David comenta que no hi ha alemanys geòlegs que arribin al Pallars.   

 
Acords: 
 

Per parlar i avançar en el tema de Mont-rebei, Josep Capellà gestionarà una reunió 
amb la Fundació La Pedrera Catalunya. Es porta a terme el dia 3 d’agost. 
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REUNIÓ FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA 
 

Hora i Lloc: 

03/08/2017, de 12:00  a 13:45 – La Pedrera (Barcelona) 

 

Assistents: 

Miquel Rafa i Ricard Los Arcos  - Fundació Catalunya La Pedrera  

Constante Aranda - President del Consell Comarcal Pallars Jussà 

Josep Ardanuy – Gerent del Consell Comarcal Pallars Jussà 

David Llardén - Representant de APAT i Viu Jussà  

Josep Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 

 

Desenvolupament de la reunió 

 

Es fa un primer debat on Miquel Rafa introdueix la seva visió del funcionament de 
Mont-rebei, de les possibilitats de futur i de les relacions que té amb els agents del 
territori. 

En aquest sentit, explica que han intentat complir els compromisos que van adquirir 
en la sessió de treball que van fer abans de Setmana Santa i que en termes 
general, creu que han donat resultat però que denota que no hi ha la mateixa 
percepció que la dels representants municipals de Sant Esteve de la Sarga. Pensa 
que potser el problema és que l’activitat predominant en el municipi és el sector 
primari i per tant no es veu quin aprofitament es pot tenir de les visites a Mont-
rebei. 

El president i el gerent del Consell Comarcal expliquen que en la mesura que els ha 
estat possible, també han anat treballant amb petites millores, concretament en el 
sanejament de la carretera d’accés s’han pogut fer petites actuacions en el marc del 
Pla de Carreteres per un import de 50.000 € i que encara que no són suficients, 
ajuden a millorar. 

Miquel Rafa diu que també ha parlat amb la Direcció General de Turisme sobre el 
tema i que sembla que seria receptiu a recolzar un Pla de Foment que ajudés a 
consolidar les infraestructures i equipaments de la zona però cal una administració 
local que ho lideri. També comenta que té la impressió que des de l’Aragó es van 
fent coses amb el lideratge de la Diputació però que en el cas de Lleida, es va més 
endarrerit. 

Des del Consell expliquen que tenen experiència en Plans de foment però que en 
aquests moments no es poden comprometre a noves inversions ja que estan 
implicats en diferents projectes que no els permetria cofinançar el 50% de noves 
actuacions. 
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Miquel Rafa explica que havien mirat de poder fer actuacions a l’antiga escola però 
de moment està en stand-by. 

David Llardén pregunta si tenen informació del nombre i tipologia de visitants al 
Congost. Miquel Rafa explica que per recomptes fets, l’estimació és de 150.000 
persones/any. Informa que enguany han posat comptadors i que fan enquestes, 
però no tenen encara els resultats extrapolats. Hi ha una estimació que el 80% dels 
visitants entren per la Masieta. 

Pel que fa als comptadors, a la banda de l’Aragó els estan col·locant i a Àger, no 
tenen coneixement de si els han posat. 

S’acorda reclamar la realització d’una nova reunió de treball amb totes les parts 
implicades el proper mes d’octubre per veure com es pot anar avançant. L’estudi 
que s’havia de fer està encallat ja que hi ha dificultats en aquest moment de crear 
algun tipus d’organisme que ho lideri i que tothom hi estigui representant. 
L’alternativa seria potser fer un grup de treball. 

El representant de APAT reclama la necessitat d’anar avançant amb el projecte de 
començar a regular i posa com a exemple l’èxit de la gestió que s’està fent en el 
Caminito del Rey a Málaga. El fet que no hi hagi una forma jurídica dificulta la 
regulació dels usos i accessos de visitants, en el cas de Mont-rebei. 

Miquel Rafa diu que hi ha diferències importants entre Caminito del Rey i Mont-
rebei, tenint en compte que el primer és propietat de Endesa (privat) i en canvi 
Mont-rebei és públic, i a més la gestió de l’àmbit fluvial que depèn de la CHE, està 
supeditada a que hi hagi un acord en el model de gestió que sigui acordat per les 
dues Comunitats Autònomes. 

David explica els problemes de falta de qualitat de l’experiència turística per la 
concentració de gent en moments determinats i la saturació d’alguns espais. Miquel 
Rafa explica que una de les coses que han millorat (que era un dels compromisos 
de la reunió que es va fer) és la gestió dels pàrquings, a través de fer-los de 
pagament i donant la possibilitat de fer reserva anticipada. Informa que el 60% 
dels usuaris fan reserva anticipada i que constaten una millora de l’actitud dels 
visitants en el funcionament de l’espai. La promoció que en fan del pàrquing es 
basa en el lema “Guanya més tranquil·litat en la teva visita al congost de Mont-
rebei”. 

Pel que fa a concentració de visitants, des de Setmana Santa (en què s’ha posat en 
funcionament el pàrquing) només ha calgut posar en marxa el cartell lluminós 
informatiu de que el pàrquing està complert, 1 dels dies de Setmana Santa. 

En Ricard Losarcos mostra el flyer que fan de promoció de l’aparcament en el què a 
més d’explicar el funcionament de la reserva anticipada, també s’informa d’altres 
centres d’interès  que hi ha a l’entorn de Mont-rebei, tal com es van comprometre 
de posar en valor els recursos territorials.  Entre els 8 espais que recomanen, hi ha 
Castell de Mur, la Torre d’Alsamora, el Casal dels Voltors i l’Epicentre. 

David Llardén proposa la viabilitat de fer un conveni de col·laboració amb l’Escola 
Agraria i amb l’Institut de La Pobla (guies de muntanya) per tal que els alumnes 
puguin fer pràctiques relacionades amb el suport a la gestió dels visitants. Des del 
Consell creuen que és una bona iniciativa però per poder-la materialitzar, caldria 
que hi hagi una entitat que pugui assumir la responsabilitat. Pot ser, dels 
ajuntaments o bé, en cas que no tinguin capacitat, que siguin les comarques o la 
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Diputació. Per això el President del Consell creu la conveniència de tornar a engegar 
les reunions que es feien i utilitzar els serveis jurídics de la Diputació per crear 
aquesta estructura. 

També es parla que en aquest ens i en les comissions de seguiment, caldria 
incorporar també representants de les entitats ambientalistes (principalment 
IPCENA), les associacions d’excursionistes (catalana i aragonesa) i representants 
dels sectors empresarials. 

David Llardén considera que l’experiència de les visites que es fan des de Àger 
generen una insatisfacció per als clients ja que el trajecte per arribar fins el 
Congost és molt llarg i dur, sense que s’hagi informat prèviament d’aquestes 
condicions. 

Per tant, tothom està d’acord en què cal anar avançant i que entre les línies de 
treball a què s’han de fer front hi ha aspectes relacionats amb: 

• Seguretat 

• Responsabilitat 

• Dotació d’infraestructures 

• Creació de nous serveis i activitats, millora de l’acollida 

• Capacitat de càrrega de l’espai 

En aquest aspecte, Miquel Rafa informa que les estimacions que han fet és 
que el límit acceptable s’ha establert en unes 700 persones al mateix temps 
tenint present que actualment segons les enquestes, l’ocupació mitjana dels 
cotxes és de 3,2 persones, això voldria dir un màxim de 250 cotxes/dia. 

Actualment l’aparcament de La Masieta té una capacitat de 150 cotxes, això 
voldria dir 2 aparcaments més per les entrades de Àger i Pont de 
Montanyana, de 50 cotxes aprox. 

Josep Capellà fa la reflexió de que la situació de Mont-rebei li recorda el procés que 
es va viure a les Illes Medes. Per falta d’un ens i una normativa clara, es va superar 
amb escreix la capacitat de càrrega de submarinistes els anys 90 i això va 
perjudicar la imatge de l’espai.  Recuperar el prestigi és molt complicat i reduir les 
activitats quan ja s’han consolidat també és un procés complex.  

Per tant, és important per una banda, assegurar el model de gestió al més aviat 
possible. En el cas de les Medes no es va poder establir un límit en la capacitat de 
càrrega en ser un espai regulat sota diferents jurisdiccions (Capitania Marítima, 
govern autonòmic, etc.) però sí que la llei del Parlament va regular la creació d’una 
taxa per regular la tramitació d’un permís per amarrar-se a boies que ajuden a 
establir un límit a la freqüentació i una distribució dels espais a visitar. 

En paral·lel valdria la pena preparar missatges que positivitzin la imatge de l’espai i 
que posin en valor les actuacions que s’estan fent per millorar la gestió de l’espai i 
la satisfacció dels visitants enlloc de parlar de sobrefreqüentació. 

També és important treballar amb el teixit empresarial per promoure estades a 
Mont-rebei fora dels dies de saturació que com s’ha dit a la reunió, es concentren a 
Setmana Santa i alguns dies d’estiu. 
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S’explica també el fet que a les sessions de treball amb el teixit empresarial que es 
van fer per a la redacció d’un Pla d’acció turístic el 2010 tothom tenia clar que un 
dels principals turístics de la zona és Mont-rebei. En canvi, en els catàlegs de 
productes que s’han fet des del Consell Comarcal o en el programa de Viu Jussà no 
hi ha productes de la zona. Hi ha per tant aquí una altra línia d’acció, de reivindicar 
el Congost amb l’oferta turística de la comarca, crear productes que estimulin la 
visita fora dels dies de més freqüentació i generar prestigi. Aquestes actuacions es 
poden fer sense la necessitat que s’hagi creat aquest ens de gestió. 

Pel que fa a la freqüentació, Miquel Rafa explica que una professora de la 
Universitat de Lleida (Estela Faies) ha fet un estudi molt complert de tipologia i 
caracterització dels visitants a Mont-rebei, que encara no s’ha publicat però que 
donarà també més informació sobre quina percepció en tenen. 

David Llardén proposa també la possibilitat de avançar l’horari d’obertura del 
pàrquing sobretot en els períodes de més alta freqüentació per tal que els clients 
allotjats a la zona hi puguin gaudir de l’espai a primera hora, amb menys gent. 

En Ricard Los Arcos mirarà si l’any que ve poden ampliar l’horari, aquest any ja van 
acceptar augmentar-lo a les tardes fins les 19.30 i miraran fer-ho al matí tot i que 
s’ha de ser conscients de la dificultat que els representa a nivell de recursos 
humans. Actualment tenen 7 persones per gestionar l’aparcament. També miraran 
si es poden buscar fórmules per tal que les empreses d’allotjament del Pallars 
puguin tenir accés a una reserva prèvia del pàrquing per als seus clients. 

Es parla també de l’espai de La Masieta i es proposa des del Consell Comarcal que 
hi hagi plafons amb més informació dels atractius turístics de la comarca. Els 
representants de la Fundació estan d’acord a mirar-ho però s’ha de buscar la 
fórmula que els panells no hipotequin l’espai, han de permetre fer altres activitats. 
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REUNIÓ FINAL 
 

Hora i Lloc: 

14/12/2017, de 18:00  a 20:00 – Epicentre, Tremp (Pallars Jussà) 

Assistents: 

Josep Palau – President Vine al Pallars Viu el Jussà 
Gabi – Hotel Terradets. Junta de Viu Jussà 
Rosa Melines - Xic's Cal Borrech, restaurant i celler de Figuerola. Junta de Viu Jussà  
Josep Ardanuy – Gerent Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Ramon Iglesias – Tècnic turisme Consell Comarcal del Pallars Jussà  
Inma Ballbé - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Josep Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Ordre del dia 
 

• Actuacions Viu Jussà 2017 
• Previsió d’actuacions 2018 

 

Desenvolupament de la reunió 

S’expliquen els projectes d’àmbit turístic que es fan des del Consell. Entre els quals 
el contacte realitzat amb Caminos Naturales amb la intenció d’unir Mont-rebei amb 
la Vall Fosca.  El gerent explica també el treball que s’està portant a terme per a la 
dinamització turística dels embassaments. 

Aportació econòmica a Viu Jussà – S’ha fixat un import anual però es pot 
col·laborar en altres temes. 

Material editat.  Viu Jussà explica que on es va distribuir més va ser a les fires de 
Navartur i Fira de Girona.  Amb el Consell s’han fet insercions a la revista Descobrir, 
anuncis al Segre, i darrerament a la revista SORTIDA,  

En la revista Descobrir- s’ha de tenir en compte que el què els interessa és sobretot 
activitats concretes.  

També amb El Punt Avui – acord amb algun anunci i continguts. 

Josep Capellà explica les activitats que s’han fet amb Viu Jussà durant el 2016 i 
2017. En algun cas, per ajudar-los a coordinar-se amb les entitats. Seria el cas 
d’organitzar fam trips i press trips, en cas que sigui per agents internacionals, 
millor aprofitar les línies de Ara Lleida i l’Agència Catalana de Turisme. 

Es parla en canvi que a nivell de Catalunya, es podria fer una acció amb algun 
periodista de La Vanguardia o d’un altre mitjà, per tal que fes un reportatge.  

Els representants de Viu Jussà comenten l’esforç que significa la guia però que 
tothom considera que s’ha de continuar endavant. El fet de poder-se descarregar 
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de la web en format pdf ha funcionat, s’ha detectat un nombre important de 
descàrregues. 

En canvi, es deixarà de fer el tema del passaport, els clients no l’utilitzen i a nivell 
distribució i gestió porta molt enrenou. A més, l’objectiu que es perseguia que era 
de fer difusió d’un establiment als altres, no s’està aconseguint. 

Presentació de la guia a Barcelona.  L’experiència del 2017 va ser molt positiva, va 
generar molt ressò i s’hauria de procurar tornar a fer una presentació el 2018. 

Es parla de la incorporació de noves empreses. Serà possible fins el 15 de gener. 
DCB explica que ens els assessoraments que s’està fent amb alumnes de l’Institut, 
en cas que tinguin ja una idea d’empresa una mica avançada, se’ls ha animat a 
associar-se. 

Temes de comunicació: 

• Blog.  Es suggereix definir més els temes i més actiu. 

• Xarxes socials. Està funcionant bé. Seria convenient seguir un pla d’acció 
consensuat. Des de DCB s’havia preparat una informació. 

• Arxiu fotogràfic. Es un tema recurrent. Des del Consell es suggereix intentar fer 
un arxiu compartit, en què es puguin anar sumant fotografies de qualitat que es 
puguin utilitzar en diverses accions. Es parla d’un programa Lightroom? –per 
classificar les fotografies que permeti endreçar al màxim els arxius fotogràfics.. 

• Audiovisuals.  Sumar els vídeos gastronòmics i més turístics per tal de fer-ne el 
màxim de difusió. El gerent comenta que s’han fet 3 espots publicitaris que es 
projecten al cine.. i que es podrien també aprofitar per fer difusió a les xarxes 
socials de Viu Jussà. 

• Tant en un cas com en l’altre, DCB i Ramon Iglesias insisteixen en el fet que 
preferiblement haurien de ser imatges amb gent fent l’activitat. 

• Es parla de reforçar la comunicació amb el mercat català, fins i tot segmentant 
per àrees de residència. Per a la gent que viu a Lleida i entorn, es poden 
proposar activitats d’1 sol dia; per a la resta, idees d’estada de 2 – 3 dies, .. 

• Gabi del Terradets comenta la importància de fer accions amb el mercat francès 
per la proximitat i el fet de tenir les vacances escolars diferents a les d’aquí en 
moments determinats. Algunes accions de comunicació que hi ha fet al sud de 
França els han funcionat molt bé.  Josep Capellà comenta que per a petits 
grups, les federacions i clubs de senderisme/cicloturisme són bons prescriptors 
ja que s’organitzen moltes sortides socials. 

Els representants de Viu Jussà comenten que en les reunions amb els socis s’ha 
plantejat la proposta de que a l’estació de La Pobla hi pugui haver algú de 
l’associació en moments determinats per oferir propostes concretes.  El gerent 
comenta que durant uns anys la gestió de l’Estació es farà des del Consell, per tant 
es pot parlar d’aquesta iniciativa amb ells mateixos. 
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Es comenta l’estructura de personal de Viu Jussà per al 2018. Actualment Àlex 
Doste té un acord per gestionar la comunicació i altres tasques però segurament 
s’hauria de reforçar. 

Gabi de Hotel Terradets comenta la importància de tenir indicadors: com es pot 
obtenir i traspassar-ho a les empreses perquè hi col·laborin a través d’enquestes 
sobre la seva activitat, etc. 

Josep Capellà ratifica això i la necessitat de comunicar-ho als associats i a les 
entitats de l’entorn. Per exemple, fer difusió de l’activitat en les xarxes socials, 
disposar d’un resum-memòria de les activitats,... Explica la forma en què es fa a 
l’Estartit i a Llançà. 

Projectes de cooperació com associació.  S’explica el cas de les associacions 
aragoneses que es presenten directament a projectes LEADER. Es podria explorar i 
fer-ne només aquí o en cooperació amb altres associacions, per exemple amb els 
aragonesos.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• 19 abril  –    Reunió inicial del projecte. 
• Abril-maig -  Informe i exemples d’actuacions de Visitor’s Payback i   

                   aplicació en el cas del Cinquè Llac. 
• Leading Quality trails -    Mails maig - juny 2017 
• 24 octubre – Mail a Réseau Grand Sites de France 
• 11 novembre -    Reunió de seguiment amb Núria Martí i Mireia Font 

 
 
 

 

 
Annex 3.   El Cinquè Llac. Documentació de les accions 

realitzades.  



ASSESSORAMENT CINQUÈ LLAC  

 

Hora i Lloc: 

19/04/2017, de 19:00  a 20:00 – Epicentre, Tremp (Pallars Jussà) 

Assistents: 

Mireia Font – Cinquè Llac 
Jordi Castilló – Estació Biològica del Pallars Jussà 
Ramon Iglesias – Tècnic turisme Consell Comarcal del Pallars Jussà  
Inma Ballbé - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Josep Capellà - DCB Turisme i Desenvolupament Local 
 
 
Temes tractats 
 

L’associació Marques de Pastor, que gestiona el producte El Cinquè Llac vol avançar 
un pas més en els temes de sostenibilitat i incorporar més accions que reverteixin 
en el territori, en les quals es puguin implicar també els clients i fins i tot, veïns i 
empreses de la comarca. 

Precisament aquesta intenció s’emmarca també en les propostes sobre les quals es 
vol treballar en el LEADER NATURA de la zona. 

Comenta que entre les accions del LEADER previstes per enguany, hi ha la de fer  
producte turístic en parcs naturals, per part de l’agència Camins de la Vall d’Aran. 
Consideren que no té sentit que Carros de Foc hi sigui, i en canvi El Cinquè Llac no. 

Altres accions que s’estan desenvolupant en el LEADER és una app amb informació 
sobre pesca. Josep Capellà comenta les dificultats de les app pel fet que hi ha 
moltes i que sovint costa que la gent se les descarregui. 

Les accions que es voldrien introduir en el Cinquè Llac es basarien en la 
compensació del CO2 que generen els clients i que això reverteixi en projectes que 
els propis clients poguessin triar a la web, com: 

. Gestió de boscos. Associació de Beranui 

- plantació de perers de Cardós 

- libèl·lules o camins de papallones. Jordi Castilló comenta que és un tema molt 
“agraït” ja que l’espai sobre el què s’ha d’actuar és petit i segons si es dalla o no, es 
poden observar.  Mireia comenta sobre un terreny al costat de Montcortés.  

- ocells. Pot ser en el futur per observació.  

-  Patrimoni. Micromecenatge per restaurar parets de pedra seca. Els donants 
podrien comprar un tall i fins i tot triar quin.  Creu que això seria de major interès  
pels locals. Jordi Castilló no veu clar “triar” el tall ja que el què interessa és 
concentrar esforços per reduir despeses per fer la feina. 



Es parla de potser agrupar les opcions per tipologia. 

Mireia comenta que el títol que es podria posar a l’apartat de la web podria ser:  
Involucra’t amb la natura i el patrimoni 

Es parla també de no limitar-se només a les aportacions de clients. Obrir-ho a  

Micromecenatge, subvencions, aportacions per compensació de CO2, tant 
d’empreses com de privats. 

Per la presentació, Josep Capellà mostra la web de l’operador anglès 
Explore! https://www.explore.co.uk/about-us/responsible-travel  

 

Tornant a la proposta que fa Mireia Font, comenta que les seves actuacions podrien 
considerar-se una prova pilot que es pugui estendre a altres empreses i iniciatives 
de turisme de natura. 

Tots els assistents estan d’acord en què és bàsic el tema de la comunicació. I que 
amb bona comunicació es podrien rebre aportacions de antics clients, crearia vincle 
també per mantenir-se en contacte. 

Es demana a DCB preparar un petit document de presentació de la iniciativa, tipus 
memòria. L’índex  podria ser: 

1. El turisme responsable un model en creixement. Hi ha iniciatives individuals però 
no són visibles 

2. Marques de Pastor, explicació de l’associació.  

3. Com fer-ho, com tirar endavant una iniciativa de contribucions voluntàries  

4. Tipus de projectes 

Potser agrupar los en 3 grans grups: patrimoni construït, natura i productes local? 
Per exemple en el cas dels perers, que no està clar com fer la gestió de l’aportació, 
que fos assegurar perers i codonyats x fer allioli de codony. 

Argument. Tot i que ja hi ha gent que fa aquest tipus d’iniciatives, volem ser els 
pioners d’un projecte a nivell de tot el país. 

Volem que en tot l’itinerari del Cinquè Llac sigui visible les aportacions de 
voluntariat que s’estan portant a terme, siguin econòmiques o d’altres tipus. 

Altres temes que es parlen: 

• contractes de garantia juvenil. Hi ha cursos de treball forestals, per altres 
anys es proposa fusionanr ho amb cursos per aprendre a rehabilitar pedra 
seca. El Cinquè Llac podria acollir els cursos de pràctica 
 

• Necessitat d’explicar/argumentar el canvi de la proposta: de Leading Quality 
Trails i GR a una iniciativa de aportacions voluntàries “visitor’s payback”. Els 
motius que s’han detectat és que els operadors no valoren encara aquesta 
marca, l’elevat cost de certificar i mantenir un GR i que a més, la tipologia 

https://www.explore.co.uk/about-us/responsible-travel


d’excursionistes (només s’ha de veure la guia dels GR per la Federation de 
Randonnée en què els refugis són els allotjaments de referència).  
 

• Jordi Castilló explica els conceptes de reserves naturals privades o 
microreserva per la conservació d’espècies en què tu tens cura d un espai. 
Els insectes son molt mes agraïts que mamífers/ocells.  
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DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: Liane Jordan <l.jordan@wanderverband.de>
Enviat: miércoles, 28 de junio de 2017 14:54
Per a: DCB Turisme i Desenvolupament Local
Tema: AW: marking El Cinquè Llac

Dear Inma,  
 
here a quick feedback from the board of the ERA: 
 

ERA have agreed that if they have a national wide waymarking system - and they do in Catalonia - it must 
be used and controlled by FEEC. 
If that is done, I don't think there will be more problems. 
 
The key will be the marking. If the trail El Cinquè Llac is willing to fulfill the principles of the waymarking controlled 
by the FEEC, the trail can proceed with the LQT‐process. 
Maybe the barrier is higher than I can estimate, but from our position we would like to support this process and the 
cooperation between the trail and the FEEC. 
 
 
Kind regards 
Liane  
 

Mit wanderbaren Grüßen 

Liane Jordan 
Qualitätsmanagement Wanderbares Deutschland und Leading Quality Trails – Best of Europe 

---------  
Deutscher Wanderverband Service GmbH  

NEUE ANSCHRIFT: 
Kleine Rosenstr. 1- 3 
34117 Kassel 
 
Tel. 0561 / 9 38 73 -19 
Fax. 0561 / 9 38 73 -10 
l.jordan@wanderverband.de 

www.wanderverband.de 
www.wanderbares-deutschland.de 
www.leading-quality-trail.eu   
 
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 14586 • Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß • Geschäftsführerin: Ute Dicks 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 
Please consider the environment before printing this mail. 
 

Von: Inma Ballbé [mailto:capella.ballbe@gmail.com] Im Auftrag von DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Gesendet: Mittwoch, 28. Juni 2017 13:07 
An: Liane Jordan 
Betreff: RE: marking El Cinquè Llac 
 
Thanks Liane. 
Have a nice day 
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Inma Ballbé 
 
www.decaba.com 
           

 
 

          
   
 

De: Liane Jordan [mailto:l.jordan@wanderverband.de]  
Enviat: miércoles, 28 de junio de 2017 9:23 
Per a: DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Tema: AW: marking El Cinquè Llac 
 
Dear Inma,  
  
thanks for the further information concerning the marking and the signposts along the trail  El Cinquè Llac. 
I will get in contact with the European Ramblers Association in order to figure out, how they evaluate the situation 
and in order to push forward the process. 
  
I get back to you as soon as I receive an answer. 
  
All the best and sunny greetings 
Liane 
  
  

Mit wanderbaren Grüßen 

Liane Jordan 
Qualitätsmanagement Wanderbares Deutschland und Leading Quality Trails – Best of Europe 

---------  
Deutscher Wanderverband Service GmbH  

NEUE ANSCHRIFT: 
Kleine Rosenstr. 1- 3 
34117 Kassel 
 
Tel. 0561 / 9 38 73 -19 
Fax. 0561 / 9 38 73 -10 
l.jordan@wanderverband.de 

www.wanderverband.de 
www.wanderbares-deutschland.de 
www.leading-quality-trail.eu   
  
Handelsregister: Amtsgericht Kassel, HRB 14586 • Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß • Geschäftsführerin: Ute Dicks 
Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. 
Please consider the environment before printing this mail. 
  
Von: Inma Ballbé [mailto:capella.ballbe@gmail.com] Im Auftrag von DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Gesendet: Freitag, 2. Juni 2017 08:00 
An: Liane Jordan 
Betreff: marking El Cinquè Llac 
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Hello Liane 
Further to the phone call from Monday, I’m pleased to pass on to  you some information concerning 
signalisation of the itinerary. 
  
I translate the  message of Mireia Font, from the promoters of the association “Marques de Pastor”: 
  
The pattern for the marks is in fonction of the path. Every 100 to 200 m. we find yellow marks to follow the 
itinerary + marks in all the intersections. In the intersections there are also vertical signposts including 
information of the itinerary and the logo of the route. 
You will see an example in the photograph below...  
  
  
In this link the map that is sold for the public (Editorial Alpina) 
https://wetransfer.com/downloads/c797f1a2448c33e4305c1df9220522cd20170530074735/38d6751e530a6e
7f5bfa1205d2a7e9ac20170530074735/d6a6ec<image004.png>                                                                        
                                                                                                                    

http://www.editorialalpina.com/producto/el-cinque-llac/ 

should you wish to have more photographs,  a sample can be prepared. 

We keep in contact, thanks and regards. 

  

  
Inma Ballbé 
  
www.decaba.com 
           

 
  

          
   
  
De: Casa Leonardo [mailto:info@casaleonardo.net]  
Enviat: miércoles, 31 de mayo de 2017 9:33 
Per a: DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Tema: Re: "seguretat" del Cinquè Llac 
  
La pauta de les marques de seguiment de la ruta del Cinquè Llac és en funció del camí, entre 100 i 200 
metres trobem marques de continuïtat grogues + marques a totes les cruïlles. Les cruïlles també disposen de 
senyals verticals que incorporen informació de l’itinerari i el logo de la ruta. 
T’adjunto una foto representativa de la senyalització. 
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Mireia 

  
  



ASSOCIACIÓ MARQUES DE PARTOR – EL CINQUÈ LLAC. 

DESENVOLUPAMENT D’UNA METODOLOGIA PER FOMENTAR LA 
CONTRIBUCIÓ VOLUNTÀRIA D’EMPRESES TURÍSTIQUES I VISITANTS, EN 
EL MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I VALORITZACIÓ DEL PATRIMONI 
(NATURAL, RURAL I CULTURAL). “Visitor’s payback” 

 

Introducció 

L’associació Marques de Pastor ha estat treballant aquests últims anys en la posta 
en marxa d’un nou producte turístic, El Cinquè Llac, basat en un itinerari per 
descobrir els valors naturals, paisatgístics i culturals a l’entorn del llac de 
Montcortés, declarat PEIN, situat a cavall entre les comarques del Pallars Sobirà i el 
Pallars Jussà, basats en la recuperació d’antics camins ramaders. 

A partir d’aquesta iniciativa s’ha pogut crear un producte turístic adaptat a les 
característiques dels mercats internacionals de turisme de natura i descoberta del 
territori, especialment senderisme, BTT i rutes a cavall que ha permès implicar 
directament  a 6 empreses de la zona (5 cases rurals i 1 agència de viatges) i 
generar activitat que indirectament beneficia a un conjunt molt més ampli d’actors 
del territori: productors agroalimentaris, taxis, comerços locals, etc. 

El producte elaborat incorpora alguns dels principis del turisme sostenible i 
responsable ja que entre d’altres:  

• utilitza el transport públic per traslladar-se fins al Pallars 

• ha dissenyat l’itinerari de manera que recuperi antics camins ramaders i 
causi el mínim impacte ambiental 

• ha implicat a la població local (especialment els “padrins”, ramaders) en el 
procés de recuperació dels camins 

• ha incorporat les llegendes i tradicions locals en el disseny, nomenclatura i 
explicació de cada una de les etapes 

• la gastronomia que s’ofereix posa en valor el producte local i els propis 
productors i elaboradors 

• incorpora elements com el farcell i la carmanyola per minimitzar els residus 
que genera 

• ofereix pels que realitzen tot l’itinerari, un “ganxo de pastor” com un 
element de reivindicació de la identitat del territori 

• hi ha un compromís per part dels integrants de l’associació amb el territori, 
a través de destinar una part del preu de venda del viatge, a la recuperació 
dels camins i el patrimoni de pedra seca. 

 

Després de XXX anys des de la posta en marxa del Cinquè Llac, aquesta iniciativa 
ha tingut una bon arrelament tant pel que fa a l’interès per part dels visitants (xxx 
pernoctacions o nombre de visitants, o paquets venuts) com per la pròpia promoció 

 



del territori en haver pogut estar presents en diversos mitjans de comunicació 
escrits i audiovisuals.  AFEGIR DOSSIER-recull de premsa. 

També a través del reconeixement per part d’entitats ambientals i turístiques amb 
diferents guardons: 

• POSAR LA RELACIÓ 

 

Creiem important destacar el compromís de l’associació amb el territori a fi de que 
El Cinquè Llac no sigui només un producte turístic més sinó un element de 
dinamització social i econòmica. Això s’ha concretat fins ara en el foment al 
voluntariat nacional i internacional de particulars i institucions que han volgut 
col·laborar en la recuperació de murs de pedra seca en els camins del Cinquè Llac.  
RELACIÓ I IMATGES 

 

Proposta 

Arreu d’Europa les empreses i institucions que aposten per un model de turisme 
sostenible i responsable, estan desplegant iniciatives que busquen la manera de 
compensar l’impacte de la seva activitat en el territori.  

Això es concreta amb propostes molt diverses. Per exemple: 

• La compensació de les emissions de CO2 que es generen en els 
desplaçaments a la destinació del viatge turístic (tant dels guies com dels 
clients), promoguda per diverses agències de viatges. Ho veiem en moltes 
de les agències integrades en l’associació britànica AITO, alemanya FORUM 
ANDERS REISEN o la francesa, ATR, entre d’altres. 

• La promoció dels productes i la gastronomia local que s’incorporen dins els 
criteris de gestió d’associacions d’allotjaments turístics, sensibles a aquests 
temes. És el cas de Hotels au Naturel, Walkers Welcome, Cyclists Welcome, 
Bett und Bike, Senderistes Benvinguts, etc. 

• Les aportacions que fan operadors i empreses turístiques a projectes de 
conservació del territori, tant des del punt de vista ambiental, cultural o 
social. Les associacions esmentades anteriorment són un bon exemple. 

• Les iniciatives de promoure la contribució econòmica i el treball voluntari 
dels visitants als seus espais, que fomenten entitats conservacionistes. En 
són exemples National Trust i Royal Society for Protection of Birds al Regne 
Unit, Natuurmonumenten a Holanda, Naturfreunde a Àustria i Alemanya que 
ha estat replicat per entitats de casa nostra. 

La demanda de turisme sostenible i responsable està creixent, especialment en els 
països més desenvolupats (OCDE) d’on provenen una bona part dels visitants a 
Catalunya. Hi ha diversos estudis de la pròpia Comissió Europea i  d’associacions 
empresarials que avalen aquesta afirmació. 

És per aquest motiu que des de l’associació Marques de Pastor volem 
consolidar el treball realitzat fins ara i fer un pas més per consolidar el 
compromís amb el territori i que a més, els resultats es puguin compartir i 
siguin replicables a altres iniciatives similars. 

 



El que es pretén és concretament consolidar una metodologia de contribució 
voluntària “Visitor’s payback” que entre d’altres permeti: 

• Calcular les emissions de CO2 que generen els clients del producte de 
senderisme El Cinquè Llac, en els seus desplaçaments. 

• Invitar als participants a complementar les accions mitjançant les seves 
pròpies aportacions. 

• Seleccionar per part dels clients que fan les aportacions, el tipus 
d’actuacions o projectes que més els puguin atreure.  Entre els projectes 
que inicialment s’estan avaluant hi ha: 

o Mediambientals 

 Gestió de boscos 

 Recuperació d’hàbitats per papallones, libèl·lules, ocells, ... 

o Patrimonials 

 Recuperació de murs i construccions de pedra seca 

o Producte local 

 Recuperació de varietats autòctones i tradicionals 

• Oferir a empreses, fundacions, institucions públiques, la possibilitat de 
contribuir a finançar accions de conservació del patrimoni natural, difusió de 
la cultura local, suport als ramaders i productors locals, ... 

• Dissenyar instruments per fer visible (online i offline) el compromís de 
l’associació i principalment, els projectes que amb aquestes contribucions 
voluntàries s’estan desenvolupant, tenint en compte els diferents tipus de 
públic (població local, agents turístics, clients, empreses, fundacions, 
mitjans de comunicació, etc.)  

• Desenvolupar una metodologia de treball que pugui ser utilitzada per altres 
entitats que vulguin promoure aquests conceptes. 

 

En definitiva fer arribar el següent missatge: 

Suma’t i involucra’t! 

Tu pots ajudar a millorar els llocs que estimes  

• essent padrí 

• fent una donació a projectes locals 

• compartint el teu temps com a voluntari 

 



EXEMPLES VISITORS PAYBACK

Abril 2017

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocuapació de Catalunya en el
marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Ministerio
de Empleo y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal.

EN QUÈ CONSISTEIX ?

• Les accions de Visitors Payback consisteixen en oferir als visitants d’espais
naturals/culturals la possibilitat de contribuir, ja sigui econòmicament o
a través d’altres formes, en la custodia i conservació dels espais que han
visitat. Aquestes accions no inclouen impostos directes, ecotaxes o altres
formes similars.

• Existeixen diverses formes d’implantació d’aquestes accions, des de
donacions voluntàries a suplements, venda de productes dels quals una
part de la recaptació es converteixen en donacions, crowdfunding, o
participació i treball voluntari per portar a terme tasques específiques que
ajudin a la conservació dels espais visitats.



QUESTIONS CLAU

La guia «Visitors Giving: A toolkit for Destination Organizations» de Visit

England planteja les següents preguntes clau a l’hora de desenvolupar

projectes de visitors payback:

• Quines són les accions o projectes per les que estic buscant finançament?

• Com es finançaran?

• Quins són els meus objectius a llarg termini?

• Com ens farem responsables de la implementació de les accions per les

quals portem a terme les accions de Visitors Payback?

• D’on provindran les inversions inicials per donar forma a les accions de

Visitors Payback?

• Com es portarà la gestió d’aquestes accions? Qui se n’encarregarà?

• Quin contacte mantindré amb els donants? A través de quins canals?

RELACIÓ AMB ELS DONANTS

• És important mantenir el contacte amb els donants i anar los informant
de com evolucionen els projectes que han ajudat a cofinançar.

• Internet i les xarxes socials poden ser bons aliats per a la comunicació i
actualització dels projectes que es realitzen gràcies a les accions de
visitors payback.

• La Asociación Española de Fundraising té una publicació interessant sobre
com gestionar la relació amb els donants. Es pot descarregar a:

http://www.aefundraising.org/upload/85/30/Como_gestionar_las_relaciones
_con_los_donantes.pdf



EXEMPLES

• Comunicació de les accions de Visitors Payback a través de fulletons,
pòsters, postals, comunicacions a les xarxes socials, videos, ... És
interessant involucrar “ambaixadors” locals de la iniciativa.

• Important: missatges positius, utilitzar històries amb missatges implícits,
...

EXEMPLES

• Una de les formes més esteses és la de oferir als viatgers la possibilitat de
fer contribucions voluntàries, que s’afegeixen a les seves factures
(exemple de les webs de les companyies aèries).



EXEMPLES

• Una altre forma és la de augmentar el preu de venta de certs productes
locals, per exemple en bars, restaurants i comerços locals, per destinar
una part de l’import a aquestes accions.

EXEMPLES

• També són interessants les accions de conscienciació dels visitants a través
del contacte amb la població local, que els informen de les necessitats i
problemàtiques dels espais patrimonials, i els animen a fer donacions,
consumir producte local i recomanar la visita a la zona als seus cercles
d’amistats.

• Més enllà de les pròpies donacions, aquestes accions reforcen molt el
sentiment de pertinença i la vinculació amb el lloc que s’ha visitat.



EXEMPLES

• Contribucions per a la realització de projectes concrets. A través del
contacte amb locals i de realitzar certes activitats, s’anima als visitants a
realitzar aportacions per continuar impulsant certs projectes emblemàtics.
És un bon exemple la col laboració de la Universitat de Breda amb el
Cinquè Llac per la conservació de camins, reconstrucció de parets de
pedra seca, ...

EXEMPLES

• Contribucions a la realització de projectes per part d’empreses,
fundacions, corporacions. A Catalunya un exemple és la fundació Acció
Natura.



EXEMPLES

• Una altra forma de portar a terme aquestes accions és a través del
crowdfunding. Segons Wikipedia, es tracta de la «Cooperació col lectiva,
portada a terme per persones que realitzen una xarxa per aconseguir
diners o altres recursos»

• Algunes webs de crowdfunding de projectes socials i mediambientals a
Espanya són Goteo o Lanzanos.

EXEMPLES EXTRETS DEL MANUAL
OBRE LES PORTES

• .
http://act.gencat.cat/wp content/uploads/2015/10/Obre les portes_DEF.pdf



EXEMPLES EXTRETS DEL MANUAL
OBRE LES PORTES

• .

http://www.latordera.com/

CASOS INTERESSANTS
• NUTURE LAKELAND, CUMBRIA https://nurturelakeland.org/

Aquest parc nacional del nord d'Anglaterra és un dels millors exemples de

accions de visitors payback. L’experiència es va iniciar l’any 1994 i des de

llavors han aconseguit més de 2 milions de lliures per projectes de

conservació d’espais, protecció d’espècies, millores d’accessibilitat o suport a

la població local .



CASOS INTERESSANTS

CASOS INTERESSANTS

• NATIONAL TRUST https://www.nationaltrust.org.uk

Una de les fundacions més importants d’Europa, activa des de

finals del segle XIX. Amb més de 4,5 milions de socis i 62.000

voluntaris, són propietaris de 247.000 hectàrees i 350 edificis

històrics. A la seva web hi ha tot un argumentari de com

implicar se amb National Trust, tant a nivell d’associat, de

voluntari o de donant.



CASOS INTERESSANTS

CASOS INTERESSANTS

• ACCIÓ NATURA http://www.accionatura.org/

Associació sense ànim de lucre que treballa per la conservació de

la biodiversitat tant a Catalunya com arreu del món. Constituïda

l’any 1997, compta amb el suport de entitats com La Caixa o el

Departament de Territori i Sostenibilitat. Promouen acords de

custòdia del territori i projectes d’ecoturisme, entre altres.

A la seva pàgina web es poden fer donacions per ajudar a

finançar projectes, però no es dóna la opció de finançar

projectes específics.



CASOS INTERESSANTS

CASOS INTERESSANTS

http://www.fruitesnuria.com/ca/apadrinar
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DCB Turisme i Desenvolupament Local

De: DCB Turisme i Desenvolupament Local <capella.ballbe@decaba.com>
Enviat: martes, 24 de octubre de 2017 11:44
Per a: Camille GUYON (camilleguyon@grandsitedefrance.com)
Tema: un grand merci. Produits touristiques basés en la mobilité durable

Hola Camille 
Merci bien de votre temps et des informations. 
 
Le projet transfrontalier s’appelle  GPSTourism  Green Pyrenees Slow Tourism. Dès que le site internet soit en 
fonctionnement, on vous le communiquera. 
 
Et voici le link à http://www.elcinquellac.com/fr/ , le produit touristique offert par des hébergeurs locaux + agence 
de voyages locale .   
 

 L’arrivée et le départ est proposé à partir du train “panoramique” entre Lleida et la Pobla de Segur.  

 Dès son lancement il y a 4 ans environ, El Cinquè Llac s’est adapté à d’autres possibilités, car l’itinéraire du 
début est parfois un peu trop dur (trajets de plus de 6h ... à cause de la distance entre les hébergeurs).  

 Il a été bien accepté, je pense qu’à présent environ 30% des nuitées des maisons associées, viennent de la 
vente de ce produit.  (surtout allemands, hollandais, americains.. pour le moment peu de français...ils en 
voudraient davantage!) 

 Comme c’est dans le pre‐Pyrenées, le climat est adéquat pour le faire même en hiver.  

 Un % du prix du forfait revient au territoire pour l’arrangement de la pierre sèche, des chemins, etc. 

 Mireia Font est l’âme du projet dès son hébergement  Casa Leonardo et à l’heure actuelle, ils ont préparé 
une stratégie de “visitor’s payback” pour compenser le CO2, donner de l’appui à des initiatives de 
récupération de flore, etc. Ils se sont présentés à un appel à projets. 
 

Merci encore de nous envoyer le bilan d’Escapades sans voiture 2016 si possible et de votre intérêt. 
 
Cordialement 
 
 
 
Inma Ballbé 
 
www.decaba.com 
           

 
 

          
   
 



 

ASSESSORAMENT EMPRESES – PALLARS JUSSÀ 2017 

 

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

INFORMACIÓ SOBRE L’EMPRESA 
 
NOM EMPRESA 
ASSOCIACIÓ MARQUES DE PASTOR – EL CINQUÈ LLAC (http://www.elcinquellac.com/) 
 
 
DIA I HORA. REUNIÓ  
DIJOUS 9 DE NOVEMBRE, 12:00 AM 
 
 
ASSISTENTS 
MIREIA FONT VIDAL (973 661 787, 693 61 59 04    info@casaleonardo.net) 
NÚRIA MARTÍ      609 700744  nuria@pirineuemocio.com   
JOSEP CAPELLÀ, INMA BALLBÉ 
 
 
EXPLICACIÓ PRÈVIA 
 
CINQUÈ LLAC 
 
 
Arriba Núria, va estar a Madrid a la Sierra Norte en què va poder presentar el Cinquè Llac. Estan 
posant també en marxa un tren històric. 
 
Mirem el power point de presentació a Madrid de la Mireia. A la diapo “criteris econòmics”: 
- benificien a les pròpies empreses, que permeten tenir una major ocupació, millor rendibilitat. 
De mitjana, a les 6 empreses d’allotjament, representa un 20% dels ingressos... a nivell d’agència de 
receptiu, Núria li passarà el % 
 
Mejora de la autoestima – explicar la implicació dels locals. 
 
Expliquen alguns dels contactes fets més recentment. Els què funcionen i els què nou.  
MITOURA, PER PEDES Wanderreisen  
 
Mirem web i fulletons de La Balaguère amb els productes de la zona: Cinquè Llac i altres productes dels 
Pirineus. Proposta de fer alguns canvis en el text. 
 
Es comenta cap on continuem promocionant.  Salon du Randonneur? – fira de Lyon, el millor contacte 
és la Fina, del CPT.  Si es pogués tenir contacte amb els “comitè d’entreprise”.  A nivell de federació hi 
ha els clubs de senderisme associats: https://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/les-clubs-de-
randonnee-pedestre.aspx    n’hi ha molts! L’avantatge és que estan per departaments, es pot triar. 
 
Propostes d’oferir activitats de “coaching” a empreses.  Preparar alguna proposta i enviar a sector 
MICE? 
 
Propostes concretes també per públic amb alergies, vegans, ....associació de celíacs (en aquest cas 
ajuden a “certificar”. veure adjunt el document)   
 
Preguntar a Eva Hakes sobre com arribar a gent celíacs, ... i coach/meditació.... Consolidem Alemanya! 
Agència de mostra:  https://www.tit-travel.de/ 
Resposta de Eva Hakes:   
 
Me encanta la idea de los viajes coaching y meditación! De momento se me ocurre sobre todo esta 
agencia:  https://www.neuewege.com/ que tiene una oferta parecida a la agencia que dices tu. A ver, 
que buscas - agencias? O gente interesada en ofrecer cursos ahi? 
De todas formas, cuando lo montéis, podemos probar si no podemos sacar alguna publicación en una 
revista de yoga, para la que he escrito unas cuantas veces. 
 

 

http://www.elcinquellac.com/
mailto:info@casaleonardo.net
mailto:nuria@pirineuemocio.com
https://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/les-clubs-de-randonnee-pedestre.aspx
https://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/les-clubs-de-randonnee-pedestre.aspx
https://www.tit-travel.de/
https://www.neuewege.com/
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocuapació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local  

 
 
A Holanda:  preparar full de ruta amb operadors i revistes. Incloem el resum d’un parell de visites a la 
Fiets. La de fa anys quan es va presentar el catàleg del Pallars i la del 2016. 
 
Periodista del Traveller que va venir... relat.    
 
CPT del Regne Unit: nou director Aicard Guinovart 
 
Agencies del HIKING EUROPE -  futur.  Ara hi ha 18 productes. 
 
Com continuar? Els receptius podrien crear una xarxa, amb intercanvi de coneixement.  (road book 
format, catàlegs). Han decidit no fer una associació estructurada, només un MOU.  Memorandum of 
understanding.  Compromís d’intercanvi d’informació, venda creuada, venda conjunta. 
Comissió interna.  Ja s’han establert els criteris per incorporar noves agències. Es demanarà que entrin 
de la mà de les regions. 
 
Un dels objectius: Creació de rutes per mercats tercers, per clients internacionals. .. que de fet és un 
dels objectiu de EUROPA, posicionar-se globalment com a destinació turística a nivell mundial. 
 
Compromís de mantenir la plana web de HIKING EUROPE, per part de l’ACT. 
 
 
Interès per arribar més al mercat francès:   
 
Referent a la intenció inicial d’incorporar-se en l’associació “Leading Quality Trail” per la qual s’exigeix 
que el camí tingui la certificació de GR.. es suma un altre argument per deixar de banda aquesta opció: 
en la recent guia de senderisme de Catalunya publicada per la Federació francesa de senderisme, els 
únics allotjaments que es promouen són els albergs de muntanya de la Federació.  Es considera que el 
tipus de client d’alberg és diferent del senderista més “vacacional” que s’allotja en petits hotels i cases 
rurals. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocuapació de Catalunya en el 
marc dels Programes de suport al desenvolupament local  

S’explica la trucada per skype i  mail enviat a Camille Guyon amb informació del producte . És la 
responsable de Reseau Grand Sites de France, en el marc del programa de visites a espais rurals, 
en mobilitat sostenible que estan portant a terme.  www.escapadenature-sansvoiture.fr 

 

Principals associacions d’agències a França 

• VAGABONDAGES. www.vagabondanges.com Associació d’empreses de senderisme. 
S’especialitzen en zones determinades i fan venda creuada… a més de a través de la plana 
conjunta.  

• SENTIERS CROISÉS… www.sentiers-croises.com  La resta d’agències franceses de 
característiques similars.. però discutits entre ells. 

• ATR – Agir pour un tourisme responsable.  www.tourisme-responsable.org  En aquest cas, 
associació d’operadors que treballen en temes de sostenibilitat. S’estan obrint a altres tipus 
d’empreses. 

 
 
Possibles línies de treball: 
 

• Amb la DG GROW  (entitat de la Comissió Europea d’on ha sortit el programa COSME, el del 
HIKING EUROPE) 

• Amb   LEADING QUALITY TRAILS 
• Partenariat amb ATTA – Adventure Travel Trade Association 

 
 
Josep explica el European Network for Rural Development.  DMC per fomentar el desenvolupament 
rural a partir de la valorització del territori. 
 
Nuria i Mireia expliquen la proposta de la CPT de Rússia, d’oferiment d’una noia a comercialitzar els 
productes, també traduiria la informació. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
http://www.vagabondanges.com/
http://www.sentiers-croises.com/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Annex 4.  Dossier Pallars Jussà. Una aposta pel turisme 

sostenible   



PALLARS JUSSÀ
una aposta pel turisme sostenible

01
Introducció

02
Pallars Jussà, presentació de la comarca

03
Aposta pel turisme sostenible

Estratègia de dinamització turística 

Importància del territori: espais protegits, 
biodiversitat, patrimoni cultural

04
Projectes estrella a la comarca vinculats al turisme sostenible i responsable 

Mobilitat Sostenible:

•  GPS Tourism
•  El Cinquè Llac
•  Itineraris a l’entorn de Terradets i Sant Antoni 

Valorització del territori:

•  Geoparc
•  Destinació Starlight
•  La Vall Fosca, porta del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de  

 Sant Maurici 
•  Congost de Mont-rebei
•  Congost de Collegats i Serra de Boumort
•  Pintures rupestres
•  L’empremta dels dinosaures
•  Valorització del Patrimoni Cultural i Natural

Tradicions, cultura i producte local:
•  Raiers 
•  Falles 
•  Botigues de Salàs
•  Al teu gust



INTRODUCCIÓ
Aquest dossier té la finalitat de donar a conèixer la comarca del Pallars Jussà, al Pirineu català; 
el seu conjunt d’elements de patrimoni natural, cultural, etnològic i gastronòmic; i els principals 
elements d’atracció turística, posant èmfasi en l’aposta que s’està realitzant a favor d’un turisme 
més sostenible i responsable. 010

EL PALLARS JUSSÀ
Situada a mig camí entre els cims més alts del 
Pirineu i la plana de Lleida, si hi ha un adjectiu 
que caracteritza la comarca del Pallars Jussà és 
el contrast, i encara podem afegir que aquestes 
són unes terres i uns paisatges genuïns i amb 
caràcter. El Pallars Jussà compta amb 14 
municipis i una població de 13.500 habitants.

Els contrastos vénen donats per una varietat 
de paisatges que ens permeten visitar
des de planes agrícoles fins a boscos intensos, 
penya-segats agosarats, zones d’alta  
muntanya com les que formen part del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, estanys d’origen glacial o càrstic i 
els rius impetuosos que s’hi han anat obrint 
camí. Tots aquests paisatges tan diversos 
acullen una flora i una fauna rica i diversa on 
carronyaires i rapinyaires hi tenen un paper 
ben destacat.

Però la genuïnitat i el caràcter vénen donats 
pel pòsit que hi ha deixat el pas del temps i el 
pas de la història. El Pallars Jussà és comarca 
de referència per aquells que s’interessen per 
la geologia, per la formació de la Terra mateixa, 
però també és un lloc de visita obligada pels 
que tenen interès en l’origen de la vida: els 
seus jaciments paleontològics ens permeten 

Alt Pirineu i Aran

1- Alta Ribagorça

2- Alt Urgell

3- Cerdanya

4- Pallars Jussà

5- Pallars Sobirà

6- Val d’Aran
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recular 65 milions d’anys, quan per aquesta 
comarca s’hi passejaven els dinosaures i els 
Pirineus tot just  començaven a formar-se.

Una terra amb mil històries. Des del Pallars 
podem seguir pràcticament tot l’esdevenir 
de la història d’Europa, perquè hi trobem 
des de jaciments d’època neolítica, ibera o 
romana, fins a un patrimoni arquitectònic i 
artístic indiscutible. Ara fa mil anys Europa 
va defensar les seves fronteres contra els 
sarraïns en aquestes muntanyes: eren els 
límits de la Marca Hispànica. D’aquella època  
en queden castells de frontera, pobles 
medievals, joies del romànic... i fins als  
nostres dies, perquè les aigües d’aquestes 
terres van treballar i treballen de valent 
per il·luminar les ciutats catalanes i la seva 
indústria.

Però el Pallars és sobretot una comarca viva. 
L’economia es basa fonamentalment en

l’agricultura, en el conreu de la vinya, els 
cereals, l’olivera i els ametllers principalment,
i la ramaderia porcina, ovina i bovina. 
Aquests sectors tenen un gran potencial per 
la bona qualitat de tots els productes que 
generen  i que donen lloc a una gastronomia 
d’alt nivell i al desenvolupament d’una
indústria agroalimentària de qualitat.

El Pallars és, gràcies a totes les possibilitats 
que ofereix, el que cadascú vulgui que sigui. 
Una terra acollidora i tranquil·la, on s’hi pot 
menjar bé, descansar i gaudir de les seves 
belleses arquitectòniques i paisatgístiques, i 
una terra que convida a l’esport i l’aventura, 
a la descoberta permanent. El Pallars Jussà 
pot ser el que cadascú que el visita hi vulgui 
trobar.
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APOSTA PEL TURISME SOSTENIBLE

ESTRATÈGIA 
DE DINAMITZACIÓ 

TURÍSTICA 

El Pallars Jussà porta treballant des de fa uns anys 
una estratègia de dinamització turística basada 
en la  col·laboració publicoprivada, la valorització 
dels seus recursos, la creació de producte turístic i 
l’impuls de projectes estratègics sota l’òptica 
del turisme sostenible. Aquesta estratègia ja ha 
aconseguit resultats notoris, alguns dels quals se’n 
fa ressò en aquest document. La sostenibilitat, 
i d’una forma específica la mobilitat sostenible, 
és una de les línies d’acció que proposa el Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars 
Jussà aprovat el febrer de 2017.

El desenvolupament d’aquesta estratègia ha permès 
avançar també en el posicionament de la comarca en 
els mercats de proximitat i internacionals, a través 
del reconeixement d’algunes de les seves icones.  
Per exemple, les Falles del Pirineu, declarades 
patrimoni immaterial de la UNESCO; la certificació 
Starlight de turisme astronòmic; la creació d’un 
catàleg d’experiències turístiques per descobrir 
l’entorn de Collegats i Boumort; la consolidació 
de productes turístics singulars com és el cas d’El 
Cinquè Llac; o la iniciativa “Vine al Pallars Viu el 
Jussà”. 0
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UN TERRITORI 

EXCEPCIONAL EN 
ESPAIS PROTEGITS 

I BIODIVERSITAT

El Pallars Jussà no ofereix una sola postal, n’ofereix moltes i variades. La serra del Montsec, la serra de Ca-
rreu, la del Boumort i fins als cims més alts de la Vall Fosca, com el Peguera (2.982 m d’altitud) ofereixen 
quadres ben diferents, cadascun amb els seus colors i amb una flora i una fauna també ben diferenciades. 
En total, la comarca disposa de 9 espais protegits que representen un total de 46.222 hectàrees, el 24 % de 
la superfície total del Pallars Jussà. Els més destacats són: 

• La Zona Perifèrica del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
(Vall Fosca)

• L’Alta Vall de Serradell -  
Terreta - Serra de Sant Gervàs

• El Montsec - Congost de Terradets

• El Congost de Mont-rebei • Filià

• Els Estanys de Basturs • La Serra de Boumort -Collegats

PROJECTES ESTRELLA A LA COMARCA 
VINCULATS AL TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE

MOBILITAT SOSTENIBLE 

GPS 
Tourism 

El GPS Tourism (Green Pyrenees Slow Tourism) és un projecte de dinamització turística 
conjunt entre 8 socis de 5 territoris de les dues bandes dels Pirineus, basat en els principis de 
la mobilitat sostenible en el turisme i amb un pressupost total de 2 milions d’euros. El Pallars 
Jussà n’és el cap de files i duu a terme la gestió del projecte, en coordinació amb la resta de socis.

L’objectiu del projecte és el foment i la promoció del patrimoni natural i cultural dels Pirineus, 
mitjançant el desenvolupament d’un model integral transfronterer de turisme vinculat a 
la mobilitat sostenible. Concretament, el projecte cerca millorar la visibilitat i promoció 
en els mercats internacionals de les destinacions de muntanya dels Pirineus vinculades a la 
mobilitat sostenible; l’adaptació d’infraestructures i equipaments per millorar l’accessibilitat 
als actius naturals i culturals d’aquestes destinacions; i el disseny i implementació d’estratègies 
compartides de cooperació publicoprivades.
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Proposa un pla d’actuació amb accions comunes pel conjunt dels socis així com actuacions 
específiques als diversos territoris participants, per adaptar-se a aquestes noves tendències i 
fer més atractiu el conjunt de territoris implicats.

Gràcies a aquest projecte, l’antiga estació de tren de la Pobla es convertirà en el centre 
catalitzador de la mobilitat sostenible i punt d’informació turística de tot el territori. A més, 
a través del projecte es podrà allargar la navegabilitat del riu Noguera Pallaresa des del Pallars 
Sobirà fins a l’embassament de Sant Antoni, a la Pobla de Segur.

www.gpstourism.eu
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El 

Cinquè 
Llac 

El Cinquè Llac és un itinerari perfecte per descobrir els valors naturals, paisatgístics i culturals 
dels Pallars Jussà i Sobirà, amb l’estany de Montcortès com a fil conductor del viatge. L’itinerari 
de 100 quilòmetres transcorre per antics camins ramaders i afavoreix el seu manteniment i 
valorització. D’aquesta forma es garanteix la recuperació del patrimoni rural, material i 
immaterial, especialment pel que fa a les construccions de pedra seca, la toponímia, les 
llegendes, els oficis tradicionals i el producte local. L’hostatge en cases de turisme rural permet 
conèixer també la gent del Pallars, les tradicions i la seva gastronomia. L’itinerari es pot 
realitzar així mateix amb diferents variants: guiat, de manera slow caminant entre 4 i 6 hores al 
dia, amb BTT o acompanyats d’un ruc. 

El Cinquè Llac  incorpora alguns dels principis del turisme sostenible i responsable ja que 
entre d’altres, utilitza el transport públic per traslladar-se fins al Pallars, recupera antics camins 
ramaders i les llegendes, toponímia i tradicions que hi estan associades, la gastronomia que 
s’ofereix posa en valor el producte local i els propis productors i elaboradors. L’associació  
Marques de Pastor, promotora d’El Cinquè Llac, té un compromís amb el territori que es 
materialitza a través de diverses iniciatives de retorn de l’impacte econòmic del visitant cap al 
territori i cap a la sostenibilitat global (visitor payback).

040



Algunes d’aquestes iniciatives són:

• Recuperació del patrimoni de pedra seca: una part dels ingressos que genera la ruta es 
destina a aquesta causa.

• Apadrina un camí: els visitants i el públic en general poden apadrinar un dels camins 
tradicionals, finançant econòmicament la recuperació i manteniment del patrimoni de 
pedra seca.

• Compensa la petjada de carboni: es calcula la petjada de carboni dels visitants i se’ls 
convida a compensar-la amb treball voluntari i aportacions econòmiques a la millora de 
biodiversitat i gestió forestal.

• Suma’t al voluntariat: S’organitza una setmana de voluntariat a principis de juny per 
restaurar patrimoni de pedra seca.

www.elcinquellac.com

Itineraris a 
l’entorn de 
Terradets i 

Sant 
Antoni

L’aigua és un dels grans atractius del Pallars. Durant els últims anys s’han desenvolupat
tota una sèrie d’actuacions a l’entorn dels dos grans embassaments de la comarca,
Terradets i Sant Antoni, per crear rutes que permetin descobrir l’entorn a peu, en 
bicicleta o a cavall. També s’han portat a terme actuacions per crear platges fluvials amb serveis 
adients pels banyistes i practicants d’activitats aquàtiques, i per impulsar la pràctica d’esports 
nàutics als embassaments. 
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VALORITZACIÓ DEL TERRITORI

Geoparc 
Conca 

de Tremp
Montsec

El Pallars Jussà té una importància 
geològica molt rellevant. Des dels anys 60 
és un punt de referència per geòlegs de tot 
Europa, que han desenvolupat 
treballs promoguts per universitats i 
centres de recerca, així com la que 
fan companyies petrolieres internacionals, 
les quals envien els seus geòlegs a realitzar
cursos d’aprenentatge i reciclatge. 

El 2015 es va presentar la candidatura 
“Geoparc Conca de Tremp-Montsec” per 
obtenir el reconeixement com   Geoparc 
Mundial de la UNESCO. Amb aquesta
certificació, es pretén millorar la
visibilitat del territori i diferenciar-se
com a destinació turística de qualitat, 
millorar la formació dels professionals

i emprenedors locals per augmentar les seves 
capacitats de generació de negoci i reforçar 
la qualitat i la distribució dels productes 
turístics i agroalimentaris gràcies a la marca 
Geoparc.

En el marc del projecte s’han creat 6 georutes 
que recorren el territori i permeten als 
visitants de descobrir-ne els principals valors 
geològics, miners i paleontològics, així com 
altres aspectes de caire ecològic o cultural, a 
peu i en cotxe. 

www.projectegeoparctrempmontsec.com 
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Destinació 
Starlight

La Serra del Montsec, situada entre el Pallars 
Jussà i la Noguera, és Destinació Turística
Starlight, amb un total de vint-i-quatre
municipis que en formen part. Les 
Destinacions Turístiques Starlight són 
llocs protegits de la contaminació lumínica,
que tenen unes bones condicions naturals
per la contemplació de les estrelles i  
el firmament, i que disposen de recursos 
perquè els visitants puguin practicar 
activitats turístiques relacionades.  

Aquesta iniciativa vinculada a la UNESCO 
posiciona el Montsec com un dels millors llocs 
del món per gaudir de la llum de les estrelles. 
El Parc Astronòmic del Montsec compta amb 
dues instal·lacions, el Centre d’Observació 
de l’Univers (Àger, la Noguera) al voltant del 
qual hi ha el Parc de Telescopis, i l’Observatori 
Astronòmic del Montsec (Sant Esteve de 
la Sarga, Pallars Jussà), espais idonis per 
descobrir tots els secrets de l’univers. 

La Vall 
Fosca, 

porta del 
Parc 

Nacional 

La zona dels llacs de Capdella a la capçalera de 
la Vall Fosca forma part de la Zona Perifèrica 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, i és lloc de visita obligada pels 
amants de la natura. La porta d’entrada de 
la comarca a l’únic Parc Nacional que hi ha a 
Catalunya és el telefèric de Sallente - Estany 
Gento que supera un desnivell de 450 metres 
en 13 minuts, a una velocitat ideal per gaudir 
del paisatge.
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L’espai ens convida a visitar més de trenta 
estanys, uns paisatges d’alta muntanya, amb 
cims que voregen els 3000 m d’altitud, i que 
poden esdevenir ideals pels excursionistes. 

A més, les dues travesses més importants 
del Parc Nacional transiten per la Vall Fosca: 
Carros de Foc (que recorre els 8 refugis del 
Parc) i Camins Vius (el recorregut pels camins 
històrics que unien els nuclis de l’entorn del 
Parc Nacional). La ruta en BTT Pedals de Foc 
(que fa la volta al Parc pel seu perímetre) pas-
sa per la Vall Fosca i també per la veïna Vall de 
Manyanet.

Congost de 
Mont-rebei

Entre Aragó i Catalunya, el congost de  
Mont-rebei talla de nord a sud la serra del 
Montsec, la primera gran formació dels 
Prepirineus catalans. Aquest espai natural es 
considera un dels indrets de més valor natural 
i paisatgístic de Catalunya, i ofereix un 
atractiu especial pels amants del senderisme, 
l’escalada, el piragüisme i l’espeleologia. El 
camí excavat a la paret oriental del congost el 
fa assequible per a la majoria dels visitants. 
Les parets del congost assoleixen més de 500 
metres de caiguda vertical, amb punts on 
l’amplada mínima del congost és de només 20 
metres.

L’espai natural del congost de Mont-rebei 
té una extensió d’unes 600 hectàrees i és 
propietat de la Fundació Catalunya - La 
Pedrera, qui el gestiona amb l’objectiu de 
preservar els seus valors naturals i de paisatge. 

Gran part es troba  inclòs dins del PEIN 
del Montsec i també limita amb la Reserva 
Natural Parcial del Congost de Mont-rebei.  El 
2005, el congost de Mont-rebei fou declarat 
Refugi de Fauna Salvatge.

040



Congost de 
Collegats i 

Serra de 
Boumort

Collegats-Boumort és un territori de 
muntanya prepirinenca, a cavall entre el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. 
Un territori amb paisatges impressionants i
deshabitats, fauna salvatge, geologia i molta 
història. L’abandonament humà i la naturalesa 
salvatge de Collegats i Boumort han fet del 
territori un indret privilegiat per al creixe-
ment de les poblacions de fauna salvatge. La 
Reserva Nacional de Caça de Boumort
s’especialitza en l’ecoturisme de fauna, lligat al 
cérvol i als grans carronyaires, ja que és l’únic 
territori europeu on nidifiquen les quatre 
espècies de carronyaires del continent: el voltor 
comú, el voltor negre, el trencalòs i l’aufrany. 

Collegats ha estat tradicionalment, i encara 
és, la frontera que divideix el Pallars en dos 
meitats, el Sobirà al nord i el Jussà, al sud. El 
camí general del Pallars ha estat, des de temps 
antics, la principal via de comunicació entre 
els dos Pallars. 

Actualment s’ha recuperat la xarxa de camins 
de ferradura que recorren el territori, i alguns 
itineraris llargs utilitzen les diferents variants 
del camí general del Pallars: El Cinquè Llac, 
Ramat de Camins, El Pas del Temps…

Dòlmens i 
pintures 

rupestres

La serra de Sant Gervàs amaga secrets
 sorprenents. En una balma de difícil accés hi ha 
“l’home de Sant Gervàs”, una pintura rupestre 
de l’Edat de Bronze –declarada Patrimoni
de la Humanitat– que representa un antic 
poblador armat i amb un casc de protecció. 
Aquest homenet no està molt lluny del Portús, 
un pas tan estret que s’utilitzava antany per 
comptar els caps de bestiar en la transhumància 

que passava de les zones planes de La 
Terreta als prats de muntanya dels Pallars i 
la Ribagorça. I si ens fixem bé en la geologia
de la serra, veurem que està al revés. Al 
Pallars Jussà també s’hi troben altres 
elements arqueològics destacats, com els 
dòlmens de la Cabaneta, la Casa Encantada o 
la Cabana dels Moros, o el jaciment iberoromà 
de Sant Martí de les Tombetes.
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L’empremta 

dels 
dinosaures

Fa més de 66 milions d’anys, on avui hi  
trobem el Prepirineu i el Pallars Jussà, hi 
havia un món molt diferent de l’actual; el mar 
banyava les planes costaneres i rius, llacs i  
platges eren el paisatge on hi vivien 
dinosaures. Les restes paleontològiques 
permeten explicar com era la vida i l’entorn 
dels dinosaures. Els fòssils que s’hi troben són 
restes esquelètiques, ous i ossos dels darrers 
dinosaures que van habitar Europa, així com 
dels organismes que van conviure amb ells. 

La Conca Dellà conserva un dels conjunts 
de jaciments paleontològics amb restes de 
dinosaures més important de Catalunya,
i el Museu de la Conca Dellà proposa un 
viatge en el temps fins al Cretaci per conèixer la 
història dels dinosaures que habitaven els 
Pirineus. També s’hi troba una reproducció a 
escala real d’un dels dinosaures que habitaven 
aquesta zona. L’Epicentre, a Tremp, incorpora
també una part de l’exposició dedicada als 
dinosaures. I repartits entre els municipis de 
la Conca Dellà, Tremp o Abella de la Conca s’hi 
troben un gran nombre de jaciments paleon-
tològics, tant de fòssils de dinosaures (ossos, 
petjades i ous) com d’altres vertebrats i també 
de restes vegetals que es poden visitar.
 
El Museu de la Conca Dellà i l’Epicentre, així 
com els jaciments de la comarca, són una part 
activa de la xarxa “Dinosaures dels Pirineus”, 

que agrupa les diferents iniciatives de recerca, 
divulgació i dinamització del patrimoni 
paleontològic de dinosaures en les  comarques 
del Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Berguedà i la 
Noguera.

www.dinosauresdelspirineus.cat
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Patrimoni 
Cultural i 

Natural

El Pallars Jussà també està desenvolupant 
tota una sèrie d’actuacions destinades a 
impulsar la valorització del patrimoni natural 
i cultural. Per una banda, com a complement 
a la xarxa de senders de la comarca formada  
per 57 itineraris de gran i petit recorregut 
i 400 quilòmetres d’extensió, s’estan 
impulsant senders interpretatius a l’entorn 
dels 9 monuments megalítics que es troben 
al municipi de Senterada, que daten del 3300 
aC al 1500 aC. Seran uns 40 quilòmetres de 
senders tematitzats, amb distàncies i graus de 
dificultat diversos per tot tipus de públic.

Dins aquest projecte, al municipi d’Isona
es crearà un sender que unirà l’estació 
d’autobusos amb la vila romana de Llorís, que 
tindrà uns 2 quilòmetres aproximadament. 
També a Tremp es crearà un nou sender en 
el transcurs del barranc de la Font Vella, que 
resseguirà el curs de l’aigua fins al riu Noguera 
Pallaresa passant a la vora del pont romànic 
de Sant Jaume i les antigues adoberies.

Paral·lelament a la creació d’aquests nous 
senders, s’impulsarà la remodelació del 
Museu de la Conca Dellà, ubicat també a Isona.

Aquesta inversió fomentarà la interacció amb 
l’usuari i la utilització de les TIC, oferint així 
coneixement i vivència al mateix moment. A 
més, s’implantarà un sistema de vídeo digital 
per recuperar la visió en directe de les aus 
rapinyaires a la Serra de Sant Gervàs, per ser 
observat des de l’Epicentre de Tremp i el Casal 
dels Voltors de la Terreta.

TRADICIONS, CULTURA I PRODUCTE LOCAL

Raiers El Pallars Jussà és una terra marcada per l’aigua dels rius que la travessen i els estanys que 
sembren les seves muntanyes de miralls. Els rius han significat també la connexió d’aquestes 
terres amb la resta del país. Durant segles, els raiers feien servir les aigües de la Noguera 
Pallaresa, joves i verges, per transportar la fusta des dels boscos del Pirineu fins a les serradores 
de Balaguer, Lleida i fins i tot Tortosa, on s’utilitzaven per la construcció de vaixells. Juntament 
amb la fusta, els raiers eren també transportistes de mercaderies i cultura, perquè per l’aigua 
també anaven i venien les idees. 

L’Espai Raier de la Pobla de Segur és un centre dedicat a l’estudi i la difusió dels antics sistemes 
de transport fluvial mitjançant la recuperació i la conservació patrimonial d’aquest ofici 
desaparegut. A més, el cap de setmana del primer diumenge de juliol, la Pobla de Segur i el Pont 
de Claverol recorden aquest ofici antic a la tradicional Diada dels Raiers, on l’acte central és la 
baixada de quatre rais des de la presa de Llania fins al Pont de Claverol. 

www.elsraiers.cat
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Falles 

Botigues 
Museu  de 

Salàs

Al voltant del solstici d’estiu, diversos pobles del Pirineu celebren les tradicionals baixades de 
Falles, una festivitat arcaica que és una fusió entre cristianisme i paganisme. Aquesta festivitat, 
estesa a diversos punts dels Pirineus, ha estat inclosa a la llista representativa del patrimoni 
immaterial de la humanitat per  la UNESCO. El 17 de juny se celebra, per la vetlla de la Mare de 
Déu de la Ribera a la Pobla de Segur, una espectacular baixada de  falles, on fallaires i pubilles 
porten els vestits tradicionals. Aquesta baixada s’ha celebrat ininterrompudament des de finals 
de la dècada de 1950.

Les Botigues Museu de Salàs és un projecte museogràfic per donar a conèixer la història de
l’antic comerç a partir de l’ambientació de diferents espais i la recuperació, exposició i 
interpretació dels béns de consum quotidià al llarg d’un segle (1870-1970). Una farmàcia, un 
estanc, una barberia, una merceria, una botiga d’“Ultramarinos y Coloniales” i un bar d’època 
són espais que mostren retalls de la història a partir d’envasos i de publicitat comercial que 
abasta un període de cent anys, des del Modernisme fins al Pop Art, passant per l’Art Déco o la 
simbologia franquista. Aquesta iniciativa vol recuperar els espais més entranyables dels pobles, 
evocar els objectes, les imatges, i transformar-los en llocs de memòria. 

Les sis botigues actuals es troben integrades dins del poble i es mostren amb visita guiada, i 
completa el projecte el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç.

www.botiguesmuseusalas.cat
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Al teu 
gust

Al teu gust Pallars és un programa de dinamització del sector agroalimentari del Pallars Jussà. 
L’objectiu del projecte és portar a terme la difusió i promoció de la producció agroalimentària de 
la comarca i la creació de sinergies entre aquest sector i d’altres d’estratègics, com la restauració 
o el comerç.

Entre els productes estrella de la comarca hi trobem els derivats del porc, com el xolís o la 
secallona; el corder i un dels pocs embotits que es realitza amb aquest tipus de carn, la girella; 
els formatges; els vins; la ratafia; els dolços o la mel, entre altres. 

El corder i la girella són els protagonistes de la línia Pallars, Terra de Corder, dins d’Al teu gust, 
que busca posicionar el corder com el producte emblemàtic de la gastronomia pallaresa. Dins 
del programa es celebra la festa Pallars, Terra de corder, a Tremp, amb gran èxit.

www.alteugust.com
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Contacte

EPICENTRE 
CENTRE DE VISITANTS 
DEL PALLARS JUSSÀ

Pg. del Vall, 13
25620 Tremp 
Tel. 973 653470 
epicentre@pallarsjussa.cat 
www.pallarsjussa.net

 

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

Edita    Col·laboren  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 març 2017 
 
• Dossier previ a la visita – INTERCANVI EXPERIÈNCIES SOMONTANO 

– PALLARS JUSSÀ 
• Presentació DCB i Consell Comarcal Pallars Jussà 
• Presentació Comarca Somontano de Barbastro – area de Turismo 
• Presentació Asociación Profesional Empresarios de la Sierra de Guara 
• Presentació PREPYR 365Practica el Prepirineo 
• Resum de la jornada 

 
29 novembre 2017 
 
• Ordre del Dia 
• Mails i converses previ a la sessió 
• Resum de la jornada 

 

 
Annex 5.  Treball en xarxa amb altres territoris: Somontano i 

Prepyr 365   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VISITA – INTERCANVI EXPERIÈNCIES 

SOMONTANO – PALLARS JUSSÀ 

1 març 2017 
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Programa visita comarca del Somontano – 1 març 2017 

Programa: 

10:00h Encuentro en el Epicentro, el centro de visitantes del Pallars 
Jussà  https://goo.gl/maps/QC8xPaNrNP62   

10:30h Reunión de trabajo: 

- Presentación proyectos actuales de cada territorio 

- Inquietudes de futuro y posibles puntos de encuentro 

12:30h Visita a la Pobla de Segur: embalse, tren, productos agroalimentarios  

13:30h Almuerzo informal con degustación de productos locales 

15:30h Visita a las tiendas museo de Salàs de Pallars 

16:30h Fin de la visita 

Participantes SOMONTANO: 

Santos Larroya, Vicepresidente de la Comarca del Somontano 

Mariano Altemir, Alcalde de Alquézar y Presidente del Grupo de Desarrollo Local 

Javier García, Presidente Asociación Prepyr 

Laura Ventura. Presidenta de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara 

Nuria Gil, Técnico de Desarrollo de la Comarca de Somontano 

Nieves Juste, Técnico de Patrimonio de la Comarca de Somontano 

Sandra Navaro, Técnico de Turismo de la Comarca de Somontano 

Participantes PALLARS JUSSÀ 

Constantí Aranda – Presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Maria Pilar Cases – Vicepresidenta del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Martí Cardona – Vicepresidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Josep Ardanuy – Gerente del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ramon Iglesias -  Técnico del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Joan Ubach -  Alcalde de Tremp, presidente Consorci Leader Pirineu Occidental 

Josep Palau - President Associació d’Empresaris APAT  

Artur Boneta - Director PallarsActiu  

Josep Capellà –  DCB Turismo y Desarrollo Local  

Inma Ballbé – DCB Turismo y Desarrollo Local 

 

https://goo.gl/maps/QC8xPaNrNP62


INFORMACIÓ PARQUE NATURAL SIERRA Y CAÑONES DE GUARA  
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CARACTERÍSTIQUES 

 
Data declaració 
 
Declarat Parc Natural el 27 de desembre de 1990. 
 
Figura de protecció 
 
Parc Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Zona de Especial Protecció per les 
Aus, Lloc d’Importància Comunitària (L.I.C) Guara Norte, Lloc d’importància 
comunitària Serra i Canyons de Guara i Lloc d’Importància comunitària Silves i Parc 
Cultural del Riu Vero. 
 
Situació geogràfica 
 
Situat al Prepirineu i al Nord de la Hoya de Huesca i de Somontano de Barbastro. 
Situació estratègica entre les estepes de l’Ebre i els Pirineus. Aproximadament a 
117 kilòmetres del Parque Nacional d’Ordesa y Monte Perdido (a aproximadament 2 
hores en cotxe) 
 
Extensió 
 
Ocupa una extensió de 47.453 hectàrees  i 33.286 hectàrees de Zona Perifèrica de 
Protecció. La seva altitud màxima és de 2.077m (Tozal de Guara) 
 
Municipis que comprèn i comarques 
 
 Municipis: (15) Abiego, Adahuesca, Aínsa-Sobrarbe, Alquézar, Arguís, Bárcabo, 

Bierge, Boltaña, Caldearenas, Casbas de Huesca, Colungo, Huesca, Loporzano, 
Nueno y Sabiñánigo 

 
 Comarques: Alto Gállego, La Hoya de Huesca, Sobrarbe y Somontano de 

Barbastro. 
 
 
Marca Turística 
 
Xarxa Natural d’Aragó 
Turismo de Aragón 
Sierra de Guara 
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Elements més rellevants 
 
L’activitat agrícola i ramadera tradicional ha transformat el paisatge al llarg 
dels temps i en l’actualitat queden mostres d’aquests usos en camins tradicionals, 
ponts i passarel·les. La presència de l’home a la serra no ha sigut motiu de 
degradació, sinó de manteniment dels recursos que han perdurat fins l’actualitat 
en estat de conservació, quelcom que ha ajudat a la declaració de la zona com a 
Parc Natural. En l’actualitat han proliferat nous usos de tipus turístic-
recreatiu, entre els que destaquen les activitats esportives en contacte amb la 
natura.  

En relació al patrimoni històric i arquitectònic destaca especialment el 
municipi d’Alquézar, a la comarca de Somontano de Barbastro. Declarat conjunt 
històric artístic, aquesta vila ofereix la possibilitat de reviure el passat medieval al 
recórrer els carrerons i racons emblemàtics. Destaca la Colegiata de Santa Maria la 
Mayor, monument i diverses rutes senyalitzades per visitar preses, molins i ponts, 
com el de Fuendebaños o Villacantal, d’alt interès històric i paisatgístic.  

 
Volum i tipologia de visitants 

 
El Parc rep una mitjana d’uns 230.000 visitants l’any, uns 3.000 dels quals 
visiten el centre d’interpretació de Bierge. Són molt destacables les visites de 
escolars cada  setmana els centres d’interpretació reben 2 o 3 escoles gràcies als 
programes educatius que ofereixen a les escoles d’Aragó (Informació contrastada a 
la reunió de DCB amb el director del Parc).  
 
 Links d’interès: 

  

Red natural de Aragón:  http://www.rednaturaldearagon.com/ 

Turismo Aragón:  http://www.turismodearagon.com/es/ 

Turismo Somontano:  http://www.turismosomontano.es/ 

Ruta de trail running y BTT de llarg recorregut:  www.prepyr365.com  

Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara: http://www.guara.org/  

 

  

Visita Somontano_març 2017  

http://www.rednaturaldearagon.com/
http://www.turismodearagon.com/es/
http://www.turismosomontano.es/
http://www.prepyr365.com/
http://www.guara.org/


Comarques integrades dins el Parque Natural Sierra y Cañones de Guara 
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ESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA ZONA 

 

Tipologia de les empreses  

 

Segons les dades dels establiments turístics als municipis que formen part del Parc 
Natural de la Sierra y Cañones de Guara:  

Cal destacar, en primer lloc, que els tipus d’allotjament més habituals són els 
de turisme rural. Hi ha 149 establiments de turisme rural que representen 
gairebé el 40% dels allotjament a la zona. No obstant, són establiments de petites 
dimensions. Així ho indica el nombre de places; només 1028, el que representa un 
9,2% de les places d’allotjament a la zona del Parc. Així mateix, també és 
destacable el nombre d’apartaments turístics (142), un 38% dels allotjaments 
a la zona amb un total de 650 places (el 5,8%). Aquestes dades evidencien la 
importància del turisme rural a la zona.  

Els hotels són la tercera forma d’allotjament més freqüent i representen un 
19% dels allotjaments i un 31,5% de les places a la zona. La majoria d’hotels es 
concerten als municipis més grans, especialment a Aínsa-Sobrabe, Huesca i 
Sabiñánigo.  

A la zona del Parc hi ha 13 càmpings amb 5.935 places. La capacitat dels 
càmpings és elevada, essent aquest tipus d’allotjament el que concentra més de la 
meitat de places a la zona.  

En relació al conjunt de la comarca la importància relativa del Parc és destacada, ja 
que els municipis que en formen part concentren un volum molt rellevant d’oferta 
turística en allotjaments i serveis de restauració.  

Les empreses d’activitats de turisme actiu i de natura són molt importants 
al Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Des de guies freelance que 
ofereixen rutes de senderisme fins a empreses d’activitats amb catàlegs de 
propostes molt amplis (barranquisme, BTT, espeleologia, escalada, ràfting, 
muntanyisme, esquí, raquetes o vies ferrades) passant per hípiques, parcs 
d’aventura, paintballs o cellers de vins que realitzen visites a les bodegues i tasts, 
les empreses d’activitats turístiques són un dels principals motors econòmics de la 
zona de la Sierra de Guara. Algunes d’elles disposen de segells de qualitat i un 
reconeixement molt important, amb trajectòries consolidades des de fa molts anys. 
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INFORMACIÓ TURISMO SOMONTANO 
 

La Comarca del Somontano de Barbastro es situa a la zona central de la província 
de Osca, entre les serres exteriors del Pirineu i les vastes planes frontisses amb els 
Monegros. El nom fa referència al fet de que la major part del territori es situa als 
peus de les serres prepirinenques. La seva situació geogràfica és estratègica, en un 
eix que posa en comunicació Aragó, Catalunya, Navarra i País Basc. Es troba a 100 
km. de Saragossa, 230 de Barcelona o 300 de Pamplona. 

La comarca de Somontano de Barbastro té una superfície de 1.163 Km2, compta 
amb 56 nuclis de població agrupats en 29 municipis, en els que hi viu una població 
de 24.111 habitants. 

Barbastro, la capital comarcal, concentra dos terços de la població (17.210 
habitantes), la industria, las infraestructures i els equipaments. Compta amb un 
comerç diversificat i una àmplia gamma de serveis. 

L’economia de la comarca està sobretot vinculada a l’agricultura i la ramaderia, 
industria metal·lúrgica, construcció i industria de la fusta, sobretot concentrada als 
voltants de Barbastro, i un pes important dels serveis, sobretot comerç i turisme.  
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Pel que fa al turisme, els principals àmbits turístics de la comarca són: 

- Turisme de natura, pel fet de tenir bona part del territori dins el 
Parque Natural Sierra y Cañones de Guara i la Xarxa Natura 2000. Són 
característics de la zona els canons i les formacions geològiques 
diverses, així com l’abundància d’aus rapinyaires que l’han posicionat 
com un paradís pels apassionats de l’ornitologia.   

- Turisme d’aventura, amb un pes molt important del senderisme, BTT, 
les passejades a cavall i, especialment, els esports d’aventura com el 
barranquisme o la escalada. A la zona també es celebren nombroses 
esdeveniments esportius.  

- Turisme cultural, amb poblacions que estan considerades conjunts 
històrics com Barbastro o Alquézar, el Parc Cultural del Río Vero, o les 
mostres d’art rupestre que van ser declarades Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO l’any 1998.  

- Enoturisme, gastronomia i oleoturisme, destacant sobretot les 
bodegues que formen la Ruta del Vino del Somontano, els trulls on es 
dóna a conèixer tot l’aprofitament que es fa de l’oli, o la rica gastronomia 
i producció agroalimentària de la zona que compta amb diverses 
certificacions de qualitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La web de promoció turística del Somontano és http://turismosomontano.es/   
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Articles d’interè sobre activitats del Parque Natural Sierra y 

Cañones de Guara i la zona del Somontano 
 

- 25 aniversario de Guara: ´La protección favorece a la actividad 
ganadera´ - Diario del Campo 19/03/2015 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 
“Intervino igualmente el presidente de la Asociación de Ganaderos de Guara, 
José Luis Barbanoj, que expuso las vivencias de estos profesionales en estos 
25 años, destacando la sintonía entre medio ambiente y ganadería, un 
"aspecto fundamental del trabajo de los ganaderos". 
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=3630&idcat=4 
 

- El Parque Natural de Guara celebra su cuarto de siglo con 70 actos – 
Diario Aragonés 16/03/2015 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 
“Al respecto el presidente de los ganaderos, José Luis Barbanoj, ha 
remarcado que se ha trabajado mucho para el mantenimiento de la 
población a través de la actividad ganadera. Por ello se trabajó para que 
carnes como el Latón de la Fueva o el cordero de Guara cuenten con su 
reconocimiento. “Queremos abordar la investigación que se ha llevado a 
cabo en estos 25 años y que para nosotros es tan importante”, incidía el 
mismo. Por su parte el presidente de los empresarios, Paco Lacau, ha 
subrayado la necesidad de seguir trabajando en el turismo y la actividad 
económica que genera para ayudar al mantenimiento de población en la 
zona. “Sólo con una explotación responsable del Parque se podrá seguir 
sacando un rendimiento económico y hacer que nazcan nuevos habitantes 
en los pueblos”, ha corroborado el mismo. 
 
El deporte también forma parte importante del uso del parque y prueba de 
ello es la extensa normativa que se ha desarrollado en el control del 
barranquismo y la escalada a favor del medio natural. Una regulación que ha 
valorado el presidente de Peña Guara y uno de los patronos del parque, 
Manolo Bara, que entiende que se ha sido todo en referente en este aspecto 
y por ello el modelo de Guara ya sirve de copia para otros parques.” 
http://www.diarioaragones.com/mediodia/79538-el-parque-natural-de-
guara-celebra-su-cuarto-de-siglo-con-70-actos.html  
 

- Los ganaderos reclaman más pistas para pastos en Guara – Heraldo 
19/03/2015 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 
 
“La Asociación de Ganaderos de Guara, integrada por 60 propietarios de 
ganado vacuno y ovino, ha pedido al Gobierno de Aragón la creación de más 
pistas en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara para acceder 
a nuevos pastos. 
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Se estima que en la sierra de Guara entre 70 y 80 personas se dedican a la 
ganadería. El censo ovino es de 50.000 cabezas y hay 1.500 vacas. La 
accesibilidad para las reses es compleja y por otro lado la ganadería 
extensiva dentro del parque está abandonada prácticamente desde hace 70 
años, como lamentan desde la asociación ganadera. 
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/03/19/los_ganaderos_rec
laman_mas_pistas_para_pastos_guara_356759_314.html  
 
 

- Entrevista a Francisco Lacau, president de la Asociación de 
Empresarios de la Sierra de Guara – CTRural TV 26/01/2012 
https://www.youtube.com/watch?v=9ce6QrrJ9ZE  
 

- El 35% de las turistas que visitan el Somontano descubren el 
territorio a través de Internet – Aragon Digital 24/03/2015 

Dins l’article trobem el següent paràgraf: 

“La nueva web se presenta con “un formato más limpio y sencillo, muy 
visual con imágenes basadas en el marketing de experiencias, gente 
visitando nuestros monumentos...”, ha explicado la responsable del área de 
Turismo, Sandra Navarro.” 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=130742  

- La Comarca del Somontano participa en Bruselas en el seminario de 
lanzamiento de los proyectos europeos COSME –Vivir 28/7/2016 
 
Dins l’article trobem el següent paràgraf: 

“La Comarca de Somontano de Barbastro, junto a cuatro socios más de 
España, Francia y Reino unido, presentaron el proyecto Vitis 4 All, que fue 
aprobado y que comienza su andadura en este mes de julio. 

Vitis 4 All tiene como objetivo la creación de un producto turístico accesible 
en materia enoturística, de gastronomía y paisaje ligados al mundo del vino, 
adaptando los productos a un segmento de la población con necesidades 
especiales (físicas, sensoriales, psicológicas) y buscando favorecer el ocio y 
el disfrute de todos. Este programa facilitará a las personas con necesidades 
especiales el acceso a los servicios turísticos vinculados al mundo del vino, la 
gastronomía y el paisaje en cualquier momento de sus vidas de forma 
independiente, utilizando una combinación de nuevas tecnologías y las 
fórmulas tradicionales apropiadas.” 

http://ganasdevivir.es/blog/2016/07/28/la-comarca-de-somontano-de-
barbastro-participa-en-bruselas-en-el-seminario-de-lanzamiento-de-los-
proyectos-europeos-cosme/  
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-  Diverses notícies sobre el projecte PREPYR 365: 

Sádaba acogió la presentación de la nueva travesía de PREPYR 365 

S’explica la iniciativa a la part aragonesa, amb una durada de 12 dies.  

http://www.comarcacincovillas.com/noticia.php/s%C3%81daba-
acogi%C3%93-la-presentaci%C3%93n-de-la-nueva-traves%C3%8Da-de-
prepyr-365/2532  

http://noticiashuesca.com/los-empresarios-turisticos-de-la-hoya-conocen-
los-nuevos-productos-de-prepyr365/  

http://www.rondasomontano.com/revista/113021/ 

http://www.radiohuesca.com/noticia/579579/Guara-Somontano-se-
promociona-en-Tel-Aviv 

El vicepresident del Consell Comarcal, Sr. Martí Cardona, va assistir a la 
presentació d’aquesta iniciativa que es va fer en el marc de la fira FITUR, el 
gener del 2017. 
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El Pallars Jussà (Alt Pirineu i Aran)

 14 municipios y 144 núcleos de población. 
Tremp es la capital y centro logístico/de 
servicios de los 2 Pallars y la Ribagorça. 

 Superficie de 1.343,1 km2 
20% incluida en Espacios de interés Natural
10% superficie forestal de titularidad pública

 densidad de población 10,1 h/km2, 13.609 hab.
un 65% a Tremp i La Pobla de Segur
un 25% en 25 pueblos >  50 hab. 
un 10% en los otros 115 pueblos
49% población femenina i 13,5% de extranjeros

 ligero aumento poblacional del 2007 al 2013
ahora estancado y los pueblos pequeños pierden
población
2º nivel de envejecimiento más alto de Catalunya 

El Pallars Jussà (Alt Pirineu i Aran)
 tasa de paro del 13,02% 

732 parados/desde el 2016 según el Observatorio de Empresa y Ocupación
única comarca pirenaica con sector primario relevante ( 9%)

 2982 plaza de alojamiento 
60% campings
15% alojamiento rural

 comarca de la marca Pirineos
con menor nombre de alojamientos

 son turísticos el 13% de los 1800
establecimientos del sector servicios
y conforman el 4% del PIB

 sector industrial destacado por la generación hidráulica de energía (Endesa) 
accesos: C-13 desde Lleida, C-1412b desde Barcelona por el norte la N-260,
el eje, que debería vertebrar el Pirineo

ESTRATEGIA DE 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL 

PALLARS JUSSÀ 
Consell Comarcal del Pallars Jussà

Marzo 2017

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

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

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

INTRODUCCIÓN

El año 2010 tuvo lugar un Seminario Productivo para el Desarrollo
Turístico dirigido a un colectivo de profesionales que pudiesen ejercer un
papel protagonista en el desarrollo turístico de la comarca, en el que se
consensuaron una líneas estratégicas y Plan de Acción

INTRODUCCIÓN

Trabajo en red Diversificación

Segmentación Internacionalización

Información Formación



… y  creación de producto turístico singular a 
partir de los principales recursos turísticos

• Vall Fosca y Parque Nacional Aigüestortes i Estany Sant Maurici

• Montsec, Mont‐rebei, Centro de Observación del Universo,        
La Terreta.

• Terradets

• Fiesta y Museo «Raiers»

• Tren dels Llacs

• Ruta de los dinosaurios y Museo d’Isona y Conca Dellà

• Salàs de Pallars, Centro de Interpretación del Comercio antiguo

• Reserva de Caza de Boumort

• Embalses, lagos y ríos

• Castillos de Frontera – iglesias románicas

Durante los años 2011-2012 se avanzó en la consolidación de productos y
en mejorar el trabajo conjunto entre sector público y privado.

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

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

ACTUACIONES EN MARCHA

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

Senderismo  Ecoturismo
Turismo 
Activo

Ruta por los 
Paisajes

Rememorando 
la Historia

Conocer 
nuestros 
pueblos

Castillos de 
Frontera

Gastronomía, 
enología i 
productos 
locales

Touring y 
escapadas 
para todos TOTAL 

Tipología 10 11 12 2 5 4 2 14 2 62

ACTUACIONES EN MARCHA

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

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

que está convirtiéndose en el punto 
neurálgico de la actividad turística

ACTUACIONES EN MARCHA

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

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

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

• Participación en workshops.

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

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

ACTUACIONES EN MARCHA

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

ACTUACIONES EN MARCHA

Es el caso de:

• Vine al Pallars Viu el Jussà

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

• Al Teu Gust



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

Es el caso de:

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

Por ejemplo:

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

• La Noguera: inicio del trabajo conjunto para potenciar una estrategia de 
desarrollo turístico en la zona del Montsec, impulsando la marca Destino 
Turístico y Reserva  Starlight

ACTUACIONES EN MARCHA

Objetivo general

Conocer en profundidad las oportunidades
que puede generar la declaración del
Montsec como Parque Natural en las
estrategias de dinamización socioeconómica
del territorio y en la creación de nuevas
oportunidades de empleo.

www.pallarsjussa.net 

Potencialidad turística del futuro Parque Natural del 
Montsec y su integración en la dinamización turística 

de la comarca del Pallars Jussà

• Disponer de modelos de referencia sobre el impacto en la dinamización socioeconómica
del territorio que se han generado a partir de la declaración de Parque Natural en otras
zonas de montaña.

• Tener información contrastada sobre la tipología de servicios y actividades que
requieren los practicantes de ecoturisme y del turismo de naturaleza.

• Identificar ejemplos de buenas prácticas de empresas turísticas y agroalimentarias
de otros territorios que se han adaptado/creado para acoger a estos segmentos específicos
de visitantes...

• Identificar los canales de promoción y comercialización que se utilizan para dar a
conocer las ofertas de ecoturismo, turismo activo y productos agroalimentarios en zonas de
montaña.

• Disponer de criterios que se han incorporado en procesos de planificación de los
usos de los Parques Naturales, que permiten la compatibilidad entre conservación y
desarrollo endógeno.

Objetivos específicos

Potencialidad turística del futuro Parque Natural del 
Montsec y su integración en la dinamización turística 

de la comarca del Pallars Jussà

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

Por ejemplo:

TRABAJO EN RED

• GPS Tourism – se explica en las
siguientes diapositivas

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

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

• Proyecto Geoparc Conca de
Tremp-Montsec



2012–Fondos FEADER

 el consorcio Leader Pallars-Ribagorça-Val
d’Aran es un elemento dinamizador,
actualmente centrado en el sector privado
pero reserva 100.000 € para entes
públicos

 en anteriores anualidades de mayor
financiación de proyectos públicos se
impulsó, con un 65% de ayuda, un
itinerario de 3,5 kms que bordea el
embalse de Terradets

Antes de entrar en el proyecto Interreg de cooperación interfronterizo, y como
preámbulo del mismo desde el (CCPJ) hemos realizado proyectos
"preliminares“

2013 – Fondos FEDER

 apertura del Epicentre como pieza clave de
la apuesta por el turismo y la movilidad
sostenible

 centro de visitantes que canaliza la
información turística y de difusión del
patrimonio cultural y natural de la comarca

2014‐15 Plan Fomento T. del Turismo
 este plan del Departamento de Empresa es una herramienta de

cofinanciación que en financiarse con la tasa turística tiene cierta garantía
de continuidad

 en su primera convocatoria, nos aportó 150.000 € (60% del coste) para
hacer el itinerario de 6,7 kms alrededor del embalse de San Antonio entre
Salàs y La Pobla de Segur

 en la actual convocatoria nos cubrirá la cofinanciación necesaria,
unos 190.000 € aprox. del proyecto del Interreg que a
continuación explicaré y el 10% de autofinanciación con
personal



2016‐2019

Green Pyrenees Slow Tourism
GPS Tourism
 es un proyecto colaborativo de 5 territorios de ambos lados de los 

Pirineos, representados por un total de 8 socios:

PALLARS JUSSÀ – CATALUNYA 
• Consell Comarcal del Pallars Jussà (Coordinador)

PALLARS SOBIRÀ - CATALUNYA
• Consell Comarcal del Pallars Sobirà

VAL D’AZUN – MIDI PYRÉNÉES 
• Communauté de Communes du Val dAzun

VALLÉE DE L’AGLY – LANGUEDOC -ROUSSILLON
• Syndicat Mixte du train touristique du Pays Cathare et 

du Fenouillèdes
• Syndicat Agly-Verdouble
• Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
• Association du Pays de la Vallée de l’Agly

PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES 
CATALANES – LANGUEDOC ROUSSILLON

• Syndicat Mixte du parc naturel reg. des Pyrénées
Catalanes

PRESSUPUESTO POR SOCIO Pallars Sobirà

 Mejora de la conectividad fluvial en el salto del Hostalet
 Tematización de la red de senderos (zona embalse Guingueta)

Pallars Jussà

 Se actuará sobre la antigua estación de tren de La Pobla de Segur para
convertirla en el centro catalizador de la movilidad sostenible (tren, BTT,
senderismo, cicloturismo, autobuses y enlace por carretera con el
teleférico de Estany Gento que accede al Parque Nacional de
Aigüestortes)

 Mejora de la conectividad fluvial en el salto de Sossís, haciendo un paso
lateral que dé continuidad a la navegabilidad de barcas de rafting,
kayak, etc., en el tramo del río Noguera Pallaresa, haciéndolo navegable
en los 50 kms que van de Llavorsí al embalse de Sant Antoni.

PRINCIPALES ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS

Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes
 Señalización informativa local en cada estación del Tren Amarillo

Vallée de l’Agly

 • Diseño y provisión de señalización de interpretación del Château Saint-Pierre 
(Fenouillet – CCAF)

 • Creación, rehabilitación y promoción de caminos de senderismo (CCAF)
 • Señalización de acceso a las estaciones del Tren Rojo (SMTPCF)
 • Adecuación de los andenes de las estaciones del Tren Rojo (SMTPCF)
 • Adecuación vehículo mixto para transporte de pasajeros y bicicletas(SMTPCF)
 • Desarrollo de una red de movilidad sostenible y adecuaciones (SAV)

Val d’Azun
 Señalización sobre el terreno y digitalizada de los senderos

PRINCIPALES ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS



• Desarrollo de estrategias de turismo vinculadas a la movilidad sostenible. 
Puesta en marcha del Club de Destinos de Montaña que promocionan la 
movilidad turística sostenible;

• Creación de productos turísticos transfronterizos relacionados con la 
movilidad sostenible;

• Adecuación y/o creación de equipamientos e infraestructuras vinculadas a 
la movilidad sostenible;

• Sensibilización y capacitación de los actores públicos y privados en 
relación a la movilidad sostenible como catalizador del modelo de 
desarrollo turístico;

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO
FEDER EJE 6 : 1.015.000 euros
Valorización del patrimonio cultural y natural para la dinamización turística
del Pallars Jussà (conjuntamente con los municipios de Tremp, Isona i
Conca Dellà, Senterada)

COMO QUEREMOS CONTINUAR

• Trabajando en red con otros territorios para compartir
metodologías de trabajo y proyectos a presentar en diferentes
convocatorias de programas de financiación a nivel estatal y de la UE.

• Creando productos transversales de largo recorrido, para
mercados de proximidad e internacionales.

COMO QUEREMOS CONTINUAR
• Mantener distinciones internacionales como la de ser destinación 

STARLIGHT reconocida por la UNESCO por la calidad del cielo oscuro, o la 
posible designación como territorio GEOPARC por los valores en el ámbito 
de la geología y la paleontología.

• Mantener la important apuesta por la promoción del sector agroalimentario 
promovida por Ayuntamiento de Tremp  « Al teu gust, aliments del Pallars»

• Desarrollando acciones de promoción para tener más visibilidad en los
mercados nacionales e internacionales.

• Creando planes de acción específicos para continuar desarrollando el 
turismo y la movilidad sostenible y para poner en valor recursos con 
gran potencial: embalses, itinerarios temáticos, etc.

• Estudio sobre aprovechamiento turístico de embalses y zona reserva de 
caza de Boumort

• Vall Fosca, puerta entrada al Parque Nacional de Aigüestortes

• Desfiladero de Montrebei



ÁREA DE TURISMO

PROMOCIÓN TURÍSTICA

 Asistencia a ferias, actos y eventos de promoción, viajes de 
familizarización workshops.

 Apoyo a eventos deportivos, culturales y gastronómicos.

 Edición de material gráfico (mapas, folletos, guías, 
calendarios...)

 Préstamo de fotografías del Archivo Fotográfico de la 
Comarca de Somontano de Barbastro

 Anuncios publicitarios y reportajes en revistas.

 www.turismosomontano.es y redes sociales.

 Señalización y acondicionamiento de rutas senderistas y BTT. 

 Trabajo para el desarrollo de nuevos productos como
astroturismo, pesca, recreaciones históricas...

 Coordinación de información en la Red de Oficinas de
Turismo y cogestión con Turismo de Aragón.

 Análisis de los datos de ocupación del INE y recogida y
análisis del perfil del visitante en las Oficinas de Turismo a
través del Observatorio Turístico.

 Participación en otros proyectos: Ruta del Vino Somontano,
Campaña Montaña Segura, Proyecto Vitis 4All, Prepyr365,
BGuara...

INSPECCIÓN TURÍSTICA

 Labores de inspección turística de casas rurales, 
restaurantes, cafeterías y bares, campings y albergues y 
refugios, así como de acampadas colectivas, itinerantes y 
profesionales. 

 Aportaciones a nuevos reglamentos.

 Atención a emprendedores.



ÁREA DE PATRIMONIO Y CULTURA

PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO

BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

 Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cultural
construido

 Apoyo a los ayuntamientos

RED DE CENTROS MUSEÍSTICOS

 Difusión y dinamización

 Programa didáctico

PATRIMONIO INMATERIAL

Documentación, puesta en valor y difusión

DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
Señalización, eventos.

RED DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

 Recuperación y difusión del patrimonio documental
 Red de Bibliotecas. Actividades de promoción del libro

y la lectura.

PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO

 Gestión, puesta en valor y dinamización del Arte Rupestre
Patrimonio Mundial.

 Itinerario Europeo CARP.



ÁREA DE DESARROLLO

FAVORECER LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DE 
CALIDAD

 Fomento de iniciativas empresariales: sector 
agroecológico.

 Espacios compartidos para la transformación y/o 
comercialización.

 Promoción y comercialización conjunta y de proximidad.

 Educación y sensibilización al consumidor, sector hostelero y 
colectividades.

MEJORA DEL EMPLEO: ESPECIAL ATENCIÓN A 
JÓVENES, MUJERES y DESEMPLEADOS

 Inserción de colectivos con especiales dificultades. Medidas 
de acompañamiento.

 Formación en los sectores y ocupaciones con mayor 
demanda. Prácticas laborales.

 Formación para la consolidación y crecimiento de la 
pequeñas empresas.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
 Asentamiento de nuevas familias: mejorar la capacidad de 
acogida y alojamiento en los pequeños pueblos.

 Favorecer la creación de empleo para garantizar el arraigo de 
jóvenes y nuevos pobladores

 Medidas para la atracción de inversiones y pequeñas 
empresas al medio rural.

 Acercamiento de servicios a través de las tecnologías. 
Formación. Infraestructuras.
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1993 #Profesional +70 asociados.
La promoción de los intereses empresariales y turísticos 

de los asociados en el ámbito territorial de la Sierra de Guara,
y cualquier otra actividad preparatoria conexa 

o consecuente de aquella.

#Territorial
SOMONTANO DE BARBASTRO – HOYA DE HUESCA

ALTO GALLEGO- SOBRABE

#Respresentativa

#Natural

mapa

Parque Cultural del Río Vero
L.I.C. Guara Norte

L.I.C. Sierra y Cañones de Guara
L.I.C. Silves

Z.E.P.A. de la Sierra y Cañones 
de Guara

#Marca #Destino #Promoción 

·Des del 2007 de 15 a 6 ferias nacionales e internacionales,
así como Presentaciones y Viajes familiarización con
representantes de: China, Japón, Israel, Noruega, Italia

Donde nacen aventuras TVE  
8 emisiones 
+2millones de espectadores
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#Sostenibilidad

• CARTA CETS 
• Curso Jornada Ecoturismo  
• Consumo y eventos  sostenible

Promoción
Formación 

Coordinación

#Accesibilidad

TheEdenDestination 
Natural Park of Guara's Mountains and 
Canyons : EDEN award winner 2013 

#Deporte

Asociación 
Escaladores Sierra 
Guara

#agroalimentaria
Red de Iniciativas alimentarias 
sostenibles

Recetario-folleto agroalimentario 100% Guarensis

POSICIONAMIENTO
TERRITORIALIDAD

DESTINO
RURALIDAD

DINAMIZACIÓN
TRANSVERSALIDAD

FIDELIZACIÓN

www.guara.org
Renovación de la web

#ManejalaComunidad

Curso de formación en 
gestión de redes sociales
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BGuara nació a mediados del pasado
septiembre, con una red de 29 rutas
planificadas para todos los niveles y
estilos. Se ofertan 14 rutas de enduro
para los más aventureros, 8 de rally
por las pistas que te acercan a los
espacios naturales y patrimoniales
más sorprendentes, 8 recorridos
familiares, para disfrutar todos juntos,
un circuito XC, un gran desafío que
rodea el Tozal de Guara y 3 rutas de
bicicleta de carretera que atraviesa los
paisajes más especiales de toda la
Sierra.

#Deporte 
#Naturaleza

Los usuarios pueden descargar en la web
www.bguara.com toda la información de las rutas:
mapas, tracks para gps y Google Earth, perfiles,
imágenes y la red de servicios turísticos asociados a
cada una de las rutas.

#Patrimonio #Arte 
#Senderismo #Naturaleza

GR, camino Natural

• Turismo Familiar
• Turismo Senior
• Geoturismo
• Astroturismo
• Gastroeventos
• Trailrunning













Resum reunió visita Somontano 1 març 2017 
 

Hora i Lloc: 
1 de març de 2017, de 10:00 a 12:30 – Epicentre Tremp 
 
Assistents: 
 
Constantí Aranda – Presidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Maria Pilar Cases – Vicepresidenta del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Martí Cardona – Vicepresidente del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Josep Ardanuy – Gerente del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Ramon Iglesias -  Técnico del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Joan Ubach -  Alcalde de Tremp, presidente Consorci Leader Pirineu Occidental 
Josep Palau - President Associació d’Empresaris APAT  
Artur Boneta - Director PallarsActiu  
Josep Capellà –  DCB Turismo y Desarrollo Local  
Inma Ballbé – DCB Turismo y Desarrollo Local 
 
Santos Larroya, Vicepresidente de la Comarca del Somontano 
Mariano Altemir, Alcalde de Alquézar y Presidente del Grupo de Desarrollo Local 
Javier García, Presidente Asociación Prepyr 
Laura Ventura. Presidenta de la Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara 
Nuria Gil, Técnico de Desarrollo de la Comarca de Somontano 
Nieves Juste, Técnico de Patrimonio de la Comarca de Somontano 
Sandra Navaro, Técnico de Turismo de la Comarca de Somontano 
 
Ordre del dia 
 

• Benvinguda  
• Visita a l’Epicentre i passi de l’audiovisual  
• Presentació projectes actuals de cada territori 
• Inquietuds de futur i possibles punts de trobada 

 
Temes tractats 
 
Benvinguda del President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, emfatitza l’interès 
en treballar en xarxa i en poder participar en projectes de cooperació entre 
territoris.  
 
Presentació de l’alcalde de Tremp, que explica el projecte Geoparc, un  possible 
nexe d’unió entre els 2 territoris. El 2017 es preveu presentar nova documentació 
que es demana des de l’òrgan de gestió del Geoparc per poder aconseguir aquesta 
certificació. 
 
Agraïment de l’alcalde d’Alquézar en representació de la comarca del Somontano, 
posa èmfasi en la connexió amb Mont-Rebei. Parla de la importància de les accions 
de desenvolupament rural per evitar el despoblament, que no és un problema 
únicament de la comarca sinó de tota la comunitat autònoma. Un dels temes és el 
de l’habitatge, ja que la 2a residencia o les cases abandonades fan difícil 
l’establiment de noves famílies a la zona amb lloguers assequibles.  
 
A continuació, presentació d’un powerpoint conjunt (veure Annex) per part de 
Nieves Juste, sobre temes de cultura i recuperació de patrimoni, i Nuria Gil, sobre 
les accions realitzades amb els productors i amb els propis residents per posar en 
valor els productes agroalimentaris de la zona. Cal destacar dels treballs fets per 
mantenir els olivars tradicionals amb resultats positius.  
 

 



Resum reunió visita Somontano 1 març 2017 
 

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà comenta que a la comarca des 
de fa un parell d’anys s’està treballant també per a la valorització del sector de l’oli, 
amb un projecte d’espais compartits per la producció, transformació col·lectiva i 
comercialització.  
 
A continuació presenta Laura Ventura (veure powerpoint annex) de la Asociación de 
Empresarios de la Sierra de Guara, creada l’any 1993 originàriament per combatre 
les empreses franceses principalment que actuaven de forma irregular a la zona, 
problema que actualment s’ha pogut resoldre. Participen molt activament en tots 
els projectes que es fan al territori impulsats per diferents entitats i organismes 
públics. Actualment tenen interès a tornar a potenciar la CETS, ja que es va quedar 
en la 1a fase.  
 
Javier García, president de l’Asociación Prepyr (veure powerpoint annex) creada fa 
2 anys i actualment formada per 70 empreses, l’interès és promocionar-se a nivell 
internacional. La comercialització dels productes es fa a través de la web, on el 
client pot seleccionar els serveis que més l’interessa, o a través d’agències de 
viatge. Estan treballant en un Prepyr Slow que pugui formar un anell tancat similar 
al que s’ha fet amb Pirinexus. A part de les travesses, es diversifiquen els productes 
amb experiències de enoturisme, visites a patrimoni, astronomia, ... El seu interès 
és créixer a nivell d’àmbit territorial.  
 
Responent a Josep Palau, Prepyr si que té una oficina tècnica que desenvolupa 
funcions de contacte amb les entitats comarcals, programació, suport a 
l’estructuració de producte, organització de taules de treball i difusió i comunicació.  
 
Josep Ardanuy i Josep Capellà fan la presentació de la comarca del Pallars Jussà, la 
trajectòria en temes de dinamització turística i els projectes que s’estan portant a 
terme actualment (veure powerpoint annex).  
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Resum reunió visita Somontano 1 març 2017 
 

Un cop acabada la sessió de treball, el grup es va desplaçar a un dels trams del 
sender a l’entorn de l’embassament de Sant Antoni i a La Pobla de Segur, 
concretament a l’estació on estan previstes obres de remodelació com a punt d’inici 
de les activitats de mobilitat sostenible, en el marc del projecte GPSTourism 
(projecte transfronterer POCTEFA). 
 
 

 
 
 
Després d’un dinar de treball a l’espai de la cerveseria artesana CTretze, es van 
visitar les Botigues-Museu de Salàs de Pallars. 
 
 
 
  

 



Resum reunió visita Somontano 1 març 2017 
 

PROPERS PASSOS 
 
Es proposa mantenir el contacte entre les 2 comarques i tenir-nos en compte per 
futures accions de cooperació vinculades a turisme, agricultura, ramaderia, posada 
en valor de l’oli i altres productes locals, ...  
 
Concretar accions per impulsar la extensió del producte Prepyr fins a la comarca del 
Pallars Jussà. A tal fi, es proposa establir un nou contacte amb els tècnics de la 
comarca per treballar conjuntament el desenvolupament d’aquest projecte.  
 
 

 



 
 

 

Orden del día reunión Prepyr365  29.11.2017 

 

 

Asunto: estudio cooperación territorios prepirenaicos 

Lugar: Camping Formiga y Cañones de Guara. Panzano https://goo.gl/maps/pQzqpfiX9yE2 

Hora: 10.30 h 

 

 

1.- Propuesta de proyecto de colaboración territorial mediante la ampliación de la travesía 

Prepyr Slow hacia Navarra, Ribagorza y Pallars Jussá 

 

Conocimiento del estado de ejecución de los trabajos de recuperación del GR1 en Aragón. 

Estado en las comunidades limítrofes de Cataluña y Navarra. 

 

2. Presentación de los nuevos productos Prepyr365. Naturaleza, aventura y travesía 

ecuestre.  Prepyr+. Valorización del patrimonio cultural. 

 

3.- Presentación de BGuara. Cycling Rocks. Asociación de Empresarios de la Sierra de 

Guara 

 

4.- Otras propuestas 



TEMES PARLATS AMB JAVIER GARCÍA - PREPYR 365 
Octubre-Novembre 2017 

 

Trucada Javier Garcia – 2 OCTUBRE 

Interessat en reunió i avaluar la possible ampliació de la ruta, no s’ha pogut 
concretar la reunió per qüestió de timings i problemes de coordinació interna. 
Acordem fer un Skype les properes setmanes per parlar més del tema i buscar data 
visita el desembre. Mail a Ramon informant. 

 

Trucada Javier Garcia – Josep Capellà 16 OCTUBRE 

S’explica com es va iniciar la relació amb Sandra Navarro del Somontano, arrel del 
projecte de creació de PN del Montsec i el projecte de creació i diversificació de 
producte turístic. Javier explica el tema del Prepyr365, amb el qual han augmentat 
un 70% les pernoctacions entre setmana. Molt èxit els productes de BTT i el 
senderisme de cap de setmana, ara el repte és atraure públic internacional. Són 
molt competitius a la tardor i primavera, quan els destins de muntanya no ho són, i 
el valor natural és molt important. Ara estan treballant una imatge conjunta del 
producte amb les comarques i associacions involucrades, que doni una imatge 
comuna de producte per a mercats intl.  

Pregunta com plantejar la cooperació:  

Per aconseguir la adhesió del Pallars Jussà al Prepyr, un tema clau és la connexió a 
través de la Ribagorça aragonesa. Té prevista una reunió la setmana vinent per 
plantejar la adhesió a Prepyr, a partir d’aquí es podria connectar el Prepyr amb el 
Pallars Jussà.  

Un altre tema interessant a plantejar és un possible producte gran travessia 
prepirinenca entre Navarra, Aragó i Catalunya, que connecti diferent espais naturals 
des de Bardenas a PN Aiguestortes. Es podria plantejar a Caminos Naturales, ja que 
hi ha trams que ja ho són, i seguir el traçat del GR 18, que està a mitges. S’hauria 
d’analitzar el cost de fer un avant-projecte i plantejar-ho a la reunió.  

Els eixos temàtics per ambdós projectes estan clars: senderisme i BTT.  

Es planteja portar a terme una reunió tècnica per plantejar les propostes entre el 
15 i 30 de novembre, a un punt entremig (Huesca o Barbastro, per exemple) amb 
participació de tècnics de turisme de les comarques i associacions d’empresaris 
turístics. Abans de la reunió s’hauria de fer una estimació del cost i tantejar 
Caminos Naturales (Javier hi té bona relació).    

  



 

MAIL Javier Garcia – 11 NOVEMBRE 

De: javier@inizia.eu [mailto:javier@inizia.eu] 
Enviat: sábado, 11 de noviembre de 2017 16:13 
Per a: DCB Turisme i Desenvolupament Local 
Tema: Re: centros BTT 
 
Hola! 
 
El tema centros btt lo conozco bastante bien. Aunque cada centro btt tiene su 
peculiaridad. 
 
Creamos hace 5 años uno en el valle de Benasque que se llama Puro Pirineo, con 
bastantes buenos resultados a estas fechas de visitas tanto nacionales como 
internacionales. Funciona además con una iniciativa de gestión publico privada. 
Tiene rutas señalizadas y otras de seguimiento de gps. No tiene un sitio físico de 
recepcion de visitantes, si bien una red de establecimientos hacen de puntos de 
informacion. 
 
 
En la zona de Guara, está el centro btt bGuara del que hicimos el diseño de rutas, 
web y promoción. Es un centro btt virtual (sin señalizacion) y en su primer año de 
vida la respuesta ha sido bastante positiva. Es un centro promovido por la 
Asociacion de Empresarios Sierra de Guara y eso os pilla 
cerca. Eso si no tiene un espacio físico de atencion, pero es más accesible conocer a 
su presidenta o personas implicadas en las Asociacion. 
 
 
En Ainsa, está el centro btt por excelencia y reconocimiento de España que se llama 
Zona Zero. Tiene rutas señalizadas y virtuales y conozco muy bien a su presidente. 
También trabajo para ellos. Es una iniciativa 100% privada y ellos si que cuentan 
con centro de recepción. 
 
Pero de verdad que en este tema podemos colaborar porque me ha tocado 
desarrollar mucho y ver experiencias buenas y no tan buenas. Es un producto que 
conozco bastante bien a nivel de desarrollo, gestión y eventos. Soy organizador de 
un evento que se llama TransNomad y también de campeonato de España de 
enduro. 
 
Quiero con todo esto decir que si tenéis una iniciativa creo sinceramente que os 
puedo ayudar. En cuanto a conocer los centros btt el que más os guste, valorando 
todo que te he comentado anteriormente. 
 
Estamos en contacto. Un saludo  

mailto:javier@inizia.eu
mailto:javier@inizia.eu


Javier García INIZIA -21 NOVEMBRE 

Hola Ignasi 

 Nos adaptaremos al horario que os convenga. En ese tiempo nos habrá dado 
tiempo de tratar los temas. Os voy a enviar el orden del día en otro correo. 

Respecto al trazado que me comentas, lo más probable es que el itinerario de la 
parte de la Ribagorza entre por Puente de Montañana o bien por Estopìñan del 
Castillo, desde luego por el congosto será complicado. Utilizaríamos la red de rutas 
btt comarcales existente para unir desde vuestro territorio por uno de estos dos 
puntos con el Somontano de Barbastro. 

 En cuanto al listado de asistentes:  

 Sandra Navarro: técnico de la comarca del Somontano 

• Jesús Navarro: técnico de la comarca de las Cinco Villas 
• Rosa Torralba: técnico de la comarca de Hoya de Huesca 
• Cristina Navarro: técnico de la comarca de la Ribagorza 
• Santiago Mur: Representante del Centro BTT BGuara 
• Javier García: Presidente de Prepyr365 

  

Yo no sé si vendrá algún representante más. 

 Creo que esto es todo Ignasi, una pena que no coincidamos, ya nos veremos en 
otra ocasión. 

  

Un cordial saludo 

 

 

  



Ramon Iglesias - TURISME PALLARS JUSSÀ – 21 NOVEMBRE 

 

Bon dia Ignasi 

Seguint amb la sortida al Somontano, et passo alguns detalls: 

-          Horaris: inici ok 10.30h, a les 15.30 hauríem de marxar 

-          Documentació: durem l’estudi que tenim que connecta Mont-rebei amb el 
Parc Nacional, també el nostre plànol de senders però per més concreció hauríem 
de saber per on tenen pensat passar per la Ribagorça, a veure si ja ho saben o si 
ho tenen obert encara (d’això dependrà també per on s’entra al PJ). 

Ja em diràs, merci! 

 



Resum reunió i visita al projecte Prepyr365 - 29 novembre 2017 
 

Hora i Lloc: 
 
29 novembre de 2017, de 10:30 a 14:30 –Camping Formiga y Cañones de Guara. 
Panzano 
 

 
 
Assistents: 
 
Josep Ardanuy – Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Ramon Iglesias -  Tècnic de Turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Benjamín Puigarnau – Tècnic de Senders del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Òscar Balcells - assessor en BTT 
Josep Capellà –  DCB Turisme y Desenvolupament Local  
 
Sandra Navarro: Tècnic de la comarca del Somontano 

Jesús Navarro: Tècnic de la comarca de las Cinco Villas 

José Ignacio Rio Bailo: Conseller de la comarca de Hoya de Huesca 

Cristina Navarro: Tècnic de la comarca de la Ribagorza 

Santiago Mur: Representant del Centro BTT BGuara 

Javier García: President de Prepyr365 

 

Ordre del dia 
 

1. Proposta de projecte de col·laboració territorial mitjançant la ampliació de la 
travessa Prepyr Slow cap a Navarra, Ribagorza i Pallars Jussà 

2. Coneixement de l’estat d’execució dels treballs de recuperació del GR1 a 
l’Aragó. Estat a les comunitats limítrofs de Cataluña i Navarra. 

3. Presentació dels nous productes Prepyr365. Natura, aventura i travessa 
eqüestre. Prepyr+. Valorització del patrimoni cultural. 
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4. Presentació de BGuara. Cycling Rocks. Associació d’Empresaris de la Sierra 
de Guara 

5. Altres propostes 

 
 
Temes tractats 
 
  
S’inicia la sessió de treball amb una presentació per part de Javier Garcia sobre el 
projecte Prepyr i com ha anat evolucionant. Un dels objectius inicials és posar en 
valor el Prepirineu com un espai de referència per a la pràctica d’activitats de 
turisme actiu i d’activitats recreatives en el medi natural aprofitant el 
reconeixement que tenen algunes zones en la pràctica d’aquestes modalitats, com 
ara el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Bardenas Reales o Mont-
rebei.  

Inicialment era un projecte basat en el senderisme que ha anat ampliant les 
modalitats cap al trail running i la bicicleta, en diferents modalitats: BTT i 
cicloturisme. 

El projecte s’està consolidant tant pel que fa a la creació de productes com a la 
seva extensió territorial. 

A nivell de recorregut de Prepirineu ja hi ha el GR-1 que els connecta des del 
Cantàbric fins la Mediterrània. Pel que fa al senderisme, ja existeix un itinerari 
prepirinenc que connectarà la Mediterrània (Sant Martí d’Empúries) fins a Fisterra 
(Galícia). Actualment estan marcats els trams parcialment fins a Cantabria. Alguns 
trams es van perdre per falta de manteniment però actualment estan en fase de 
recuperació. 

Pel que fa al projecte Prepyr, segueix en part aquest itinerari però en l’actualitat 
falta la connexió amb la comarca del Ribagorza (Aragó) que enllaçaria amb el 
Pallars, a través de Pont de Montanyana.  La comarca de Ribagorza té previst 
executar obres de millora a fi que el 2019 sigui transitable.  

Una altra alternativa podria ser consolidar aquests itineraris a través del programa 
de Caminos Naturales atès l’existència de diferents camins sobretot a la zona de 
Mont-rebei i l’aposta que fan des d’aquest programa de fer recorreguts llargs unint 
trams ja existents. 

Segons l’opinió de Javier, el problema d’apostar per Caminos Naturales és de que el 
territori sol·licitant de la inversió s’ha de fer càrrec de la redacció del projecte 
executiu. Per tant, significa una inversió inicial relativament important. I l’actuació 
del programa és que a vegades no s’escolta massa el territori i que es fa una 
inversió molt alta en mobiliari de seguretat, interpretació i adequació del camí del 
qual el manteniment posterior és a càrrec del territori. 

Una altra via de finançament podria ser la participació en projectes europeus. En 
aquests moments s’ha tancat la convocatòria del programa POCTEFA, i en aquest 
cas tenen la dificultat que no es proposen itineraris transfronterers sinó que 
s’haurien de proposar itineraris transversals a banda i banda dels Pirineus, que no 
s’ajusta tant a l’esperit del POCTEFA. 
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També explica que a nivell de cicloturisme, i com a complement als itineraris de 
BTT, estan fent una modalitat de Prepyr slow utilitzant carreteres de baixa 
intensitat de trànsit i camins en bon estat de conservació. A través d’aquesta 
tipologia, seria fàcil connectar el traçat existent amb la Ribagorza i el Pallars. 
L’avantatge és que la inversió és molt baixa perquè no s’aposta per la senyalització 
física sinó per la digitalització (a través de tracks a la web, etc.). Els costos es 
centren per tant en el disseny de les etapes, la preparació de fitxes i la digitalització 
de tot plegat. 

Intervé el gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà per manifestar l’interès de 
la comarca en participar en aquest projecte però la necessitat de la implicació de la 
comarca de Ribagorza que és l’element clau de connexió. En aquesta línia informen 
que ja han anat treballant amb aquesta comarca presentant un projecte al 
programa Caminos Naturales per millorar la seguretat en el Congost de Mont-rebei i 
que han proposat en aquest mateix programa, el treballar a través de diferents 
mecanismes per connectar el Congost i el GR-1 amb itineraris que portin a l’entrada 
del Parc Nacional d’Aigüestortes per la Vall Fosca.  Es tracta d’uns 80 kms. dels 
quals 20 corresponents al GR-1 ja estan fets i en els altres s’està treballant. 

Informa també que en l’actualitat estan gestionant el projecte GPS Tourism finançat 
per l’INTERREG POCTEFA que significa que no tenen capacitat de presentar un nou 
projecte fins que s’acabi l’actual el 2019. Considera per tant que la proposta més 
realista seria la d’habilitar el GR-1 i considera que la marca Prepyr pot funcionar 
molt bé per promocionar conjuntament aquest territori. 

També informa que estan a l’espera de resolució d’un projecte FEDER PECT  de 
connexió dels camins del Prepirineu. El traçat ja està dissenyat, ha col·laborat en la 
seva redacció l’Òscar Balcells i s’està a l’espera de la resolució definitiva.  Es tracta 
d’un projecte que portarà molt poca senyalització física i que s’aposta per les noves 
tecnologies. Estableix una xarxa de camins que travessa tota la demarcació de 
Lleida. 

Intervé l’Òscar Balcells per manifestar que un dels avantatges competitius 
d’aquests itineraris és la climatologia favorable que té el vessant sud del Pirineu, 
que el fa operatiu al llarg de tot l’any i molt confortable per als mercats europeus. 
Javier també coincideix que el clima és un factor de competitivitat en aquest cas. Es 
parla de les oportunitats de mercat, el paper dels operadors i es posa l’exemple del 
projecte Itinerànnia en què l’oferta d’una xarxa de camins de llarg recorregut és un 
factor de competitivitat en mercats europeus i de l’interès que hi tenen els 
operadors especialitzats. 

Òscar Balcells suggereix que per ser competitius en el mercat potser cal presentar 
aquesta proposta de manera que es pugui flexibilitzar la proposta d’etapes i que 
s’adapti a les necessitats de cada usuari o de cada segment de mercat. 

També es parla de les formes de comercialització del projecte que s’haurà d’anar 
adaptant en el futur a l’evolució de la demanda, sigui a través d’una agència pròpia 
del projecte o la participació de diferents agències de viatge del territori o fins i tot, 
la canalització del producte a través de diferents canals de comercialització. De 
totes maneres es coincideix que en una primera fase el més important és donar 
visibilitat al projecte en els mercats. 

Javier insisteix en aquest apartat per recordar que Prepyr és una associació de 70 
empreses i que no busca un creixement ràpid sinó anar consolidant-se d’una forma 
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sostinguda. En el cas d’ampliar l’àmbit d’actuació estan oberts a la participació 
d’altres territoris buscant la forma d’adhesió al projecte que més s’ajusti a les 
necessitats de cada entitat. De totes maneres caldria comptar sempre, per cada 
comarca, amb una representació institucional i una del teixit empresarial.  

Pel que fa a Navarra, tenen molt d’interès a integrar-s’hi i actualment s’està en 
procés de reorganització de les entitats de gestió i promoció turística.  

Josep Ardanuy insisteix que el projecte és de molt interès i que el tema clau és 
assegurar la participació de Ribagorza que pugui habilitar les etapes de l’itinerari 
que hi passen i connectar amb el Pallars per Pont de Montanyana. A partir d’aquí, el 
Pallars dissenyarà 3-4 etapes que donin continuïtat en el projecte. 

En aquest apartat Javier Garcia explica la web Prepyr, estructura, disseny i 
continguts. També que s’estan adaptant a l’evolució de la bicicleta elèctrica. 

 

Propers passos 
 
Tots els assistents conclouen que el projecte Prepyr és una bona oportunitat per 
donar més visibilitat al territori i de dinamitzar l’activitat turística. Cal que a més de 
les entitats territorials, buscar la implicació de les empreses, sobretot de les que 
poden tenir un lideratge clau. En el cas del Pallars serien entre d’altres, l’agència 
Pirineu Emoció i l’Hotel Terradets per la seva situació estratègica. 

Per tant, els propers passos haurien d’anar en la línia de: 

 

• Conèixer la implicació de la comarca de la Ribagorza en el projecte. 

• En cas que la comarca no s’impliqués, s’hauria de buscar al menys la 
implicació de les empreses i que es comprometin en assumir el cost del 
disseny de les etapes que passen per la comarca. L’associació d’empresaris 
de la Ribagorza sembla que hi tenen interès. 

• Resolt el tema de la Ribagorza, es comunicarà al Pallars els resultats perquè 
es pugui integrar en el projecte i s’estableix un pla de donar-ho a conèixer i 
promoure la participació de les empreses en l’associació Prepyr.  Es parla de 
que podrien ser les empreses situades a uns 5 kms. de l’itinerari, seguint 
l’exemple del cicloturisme del Loira. 

• Avaluar la possibilitat de presentar el projecte de itineraris de senderisme en 
el programa de Caminos Naturales encarregant cada territori, la redacció del 
projecte executiu. 

 

B-Guara Cycling Rocks 

La sessió continua amb una presentació del Centre B-Guara Cycling Rocks   
http://bguara.com/ . Es tracta d’una iniciativa de l’associació d’empresaris de la 
Sierra de Guara que té com objectiu recopilar i oferir als visitants potencials, les 
millors rutes de Guara en bicicleta: BTT, bicicleta de carretera i cicloturisme. 

La part nord de la Sierra està més pensada per BTT Enduro però també han 
incorporat rutes familiars. Tots els itineraris estan marcats en color segons la 

 

http://bguara.com/
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dificultat, seguint el model de les estacions d’esquí: verd, blau, vermell i negre i el 
manual editat posteriorment pel govern d’Aragó, seguint l’exemple de la federació 
francesa de ciclisme. Dins l’associació hi ha empreses d’allotjament, restauració, 
turisme actiu, agències de viatge, comerç, bodegues i fisioterapeutes.  Els socis 
paguen una quota anual, assisteixen a un curs presencial o online sobre la bici i el 
projecte BGuara per poder informar bé els seus clients, han de tenir un espai per 
guardar la bici i un kit de reparació, i tenir coneixement de les rutes que hi ha al 
seu entorn. 

És interessant la forma en què fan compatible els itineraris amb altres activitats 
com la cacera, a través d’un mapa que mostra els vedats de caça i la seva 
confluència amb els itineraris, connecten amb les associacions de caçadors per 
saber les zones de batuda els caps de setmana. 

Pel que fa a la gestió dels centres BTT, es fa una reflexió conjunta entre Oscar 
Balcells i Javier Garcia sobre l’evolució, en el sentit que el model de centres BTT en 
un espai físic ja no és operatiu per una qüestió de costos. El lloguer de bicicletes no 
genera recursos suficients per al manteniment i s’opta per altres models com el de 
BGuara o Puro Pirineo (valle de Benasque), sense espai físic, on són les empreses 
associades les que donen la informació als usuaris. S’aposta també per minimitzar 
la senyalització física, prioritzant sobretot la senyalització online (gps, tracks, ..) i 
posant més senyalització física en les rutes més accessibles i familiars. 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• Reunions amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per plantejar 

iniciatives i productes que integrin les 2 comarques: 9 agost i 18 
octubre. 

• Vall Fosca i Parc Nacional. Visita tècnica i recomanacions 

 

 
Annex 6.  Treball en xarxa amb altres territoris: Pallars 

Sobirà   



 

 

PROJECTE 1. Assistència tècnica per millorar la competitivitat 
turística de les empreses del Pallars Jussà a través del treball en 
xarxa i la cooperació amb altres territoris 

Reunions amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per plantejar 
iniciatives i productes que integrin les 2 comarques. 
 
 
Concretament es van realitzar dues sessions de treball: 
 
 
• 9 agost. Reunió de treball amb el tècnic de projectes, Xavier Català i la 

responsable de l’àrea de turisme, Pepa Cecilia. 
 
Lloc: Seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 

En aquesta reunió Josep Capellà dona a conèixer les actuacions que s’han fet els 
últims anys a l’entorn de Collegats-Boumort, de creació de producte turístic en 
un espai situat a cavall de les dues comarques. 

Es destaca que pel que fa a Boumort una part important de les visites 
turístiques que es realitzen estan molt relacionades amb l’observació de fauna, 
especialment cérvol i les aus carronyaires.  

Atès que a nivell del Pallars Sobirà s’està desenvolupant una iniciativa de 
creació de producte turístic en els territoris integrats en el projecte PirosLife de 
reintroducció de l’ós als Pirineus i que es va presentar el passat 27 de juliol a 
Valencia d’Àneu, es considera que hi ha una oportunitat de posicionament 
turístic interessant si es dona a conèixer als mercats internacionals el conjunt 
d’aquests territoris, com espais de referència per a l’observació de fauna. 

Caldria en el futur que a partir dels productes turístics dissenyats en aquestes 
diferents iniciatives, les empreses promotores treballin conjuntament per 
generar noves propostes i adreçar-les als mercats amb segments més 
interessats. 

El fet de que el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici tingui 
entrada per les 2 comarques ajuda també a aquest posicionament en els 
mercats internacionals.  

Un dels temes que es planteja a la sessió és la preocupació que genera entre 
alguns dels ramaders aquest programa de reintroducció de gran fauna, entre 
d’altres motius perquè no sempre hi ha la informació suficient sobre les 
actuacions preventives o compensatòries per si aquesta introducció genera 
problemes. En una línia contraria, també hi ha entitats del territori que es 
preocupen per la imatge de seguretat que pot donar la presència de l’ós o la 
massificació que pot generar la “persecució” de traces o d’observació directa. 
Cal per això veure com altres territoris ho estan gestionant. És el cas de 
Astúries, els parcs d’Adamello Brenta i Abruzzi a Itàlia, entre d’altres. 

Es tracta per tant de no parlar exclusivament dels productes turístics vinculats a 
la gran fauna, especialment a l’ós sinó de treballar amb les empreses en la 
creació de producte que posi en valor un territori d’una qualitat excepcional, 



  

justificada per l’existència d’un parc nacional, d’un parc natural, diversos espais 
Natura 2000 i zona pilot per a la reintroducció de la gran fauna.  

Això conjuntament amb els recursos culturals, etnològics, gastronòmics, han de 
configurar una oferta d’ecoturisme i de descoberta del territori rica i variada que 
sigui atractiva per als mercats i que asseguri que els productors locals també en 
surten beneficiats. 

Es planteja així mateix altres iniciatives que integren territoris de les dues 
comarques. És el cas de Ramat de Camins basat en la recuperació i posta en 
valor dels trajectes que van fer els escriptors Camilo José Cela i Josep M. 
Espinàs per convertir-los en productes turístics de descoberta del territori. 

S’acorda fer una nova sessió a la què pugui assistir el Conseller de Turisme del 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i plantejar les fórmules d’avançar-hi. 

 

 
• 18 octubre. Reunió de treball amb Joel Orteu, conseller de turisme i Pepa 

Cecilia, tècnica de turisme del Consell Comarcal.  

Es van donar a conèixer les accions que s’està fent en el marc del projecte 
Collegats-Boumort, es va portar a terme una presentació del dossier i dels 
contactes que s’han tingut amb els promotors de la xarxa Ramat de Camins, per 
treballar conjuntament i posar-ho en valor com a producte turístic que enllaça 
els 2 Pallars, Alta Ribagorça i Vall d’Aran. 

Es parla també de la connexió amb transport públic entre les dues comarques i 
de quina forma es pot anar treballant per tal que el Bus del Parc connecti amb 
l’estació del tren dels Llacs de La Pobla de Segur i avançar en temes de 
mobilitat sostenible. 

Es tracta també el debat que es va encetar a la reunió del 9 d’agost sobre 
turisme de fauna i com es pot treballar en el futur per anar-hi posicionant el 
territori i al mateix temps, donar resposta a les inquietuds d’una part de la 
població. En aquest cas, es tracta d’un treball de comunicació i sensibilització 
que s’haurà d’anar fent al llarg dels anys. 
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PARC NACIONAL AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI 

Visita per l’entrada de la Vall Fosca. 

Data:  Dimecres 26 juliol 2017.  

Pujada telefèric 9:00 Tornada telefèric 13:15 

 

Contingut 

• Introducció 

• Informació consultada previ a la visita 

o Anàlisi de les webs de referència  

o Productes de la zona al dossier professional  

o Productes de la zona al catàleg de Viu Jussà 

 

• Serveis d’informació, interpretació i guiatge durant la visita 

o Retolació, plafons informatius 

o Estat dels serveis 

o Fotos àrea pícnic i punt d’informació de Capdella 

o Fotos plafons parking del telefèric – Sallente 

o Informació, plafons dins el telefèric 

 

• Aspectes a destacar, suggeriments i propostes 

o Pel que fa a les webs de referència consultades previ a la visita 

o Pel que fa als serveis de informació i guiatge 

o Pel que fa a retolació i plafons informatius 
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Introducció 

En el marc del programa de Treball a les 7 comarques del SOC al Pallars Jussà, s’ha 
fet una visita per analitzar, a títol d’usuari, el funcionament dels serveis 
d’informació i acollida que ofereix la Vall Fosca, com entrada al Parc Nacional. 

El que es pretén és analitzar a ulls de visitant la informació que es pot obtenir previ 
a la visita, a través de les planes web, les propostes d’estades i productes que 
s’ofereixen en el dossier professional de productes turístics del Pallars Jussà i en el 
catàleg de Viu Jussà, així com a través dels elements d’informació i interpretació 
que el visitant troba en el recorregut de visita al Parc. 

El treball es va realitzar el dimecres 26 de juliol per part de Josep Capellà i Inma 
Ballbé de DCB Turisme. Es va contractar els serveis d’un guia acreditat per fer un 
recorregut de 2-3 hores a l’entorn del Refugi de Colomina. 

Aquest informe està estructurat en els següents apartats: 

• Informació consultada previ a la visita: 
o Anàlisi de les webs de referència 
o Identificació dels productes de la zona en el dossier professional del 

Pallars Jussà i en el catàleg de Viu Jussà 
 

• Anàlisi dels serveis d’informació, interpretació i guiatge durant la visita.  
Incorpora un reportatge fotogràfic 
 

• Aspectes a destacar, suggeriments i propostes. 
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Informació consultada previ a la visita 

Anàlisi de les webs de referència  

 
 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes  
 
Web corporativa del Parc, totes les dels Parcs catalans tenen 
la mateixa línia de disseny i continguts similars. 
Poc “amigable” per al visitant malgrat ser una de les poques 
que es troba traduïda (i bona part dels continguts) en 
castellà, francès, anglès i occità. 
 
Hi ha informació de itineraris recomanats, des de cada una 
de les entrades principals al Parc, també des de la Vall 
Fosca (5 itineraris) Aquests fulletons online, també estan en 
idiomes.  Per exemple, link a la versió en francès 
 
També hi ha la proposta de travessa del Parc a peu. 
En l’apartat Accés al Parc, indica el telefèric, amb un link a 
la plana web de la Vall Fosca. 
 

 

http://www.vallfosca.net/ca/ 
 
Plana web turística del municipi de Torre de Capdella. 
Versió català, castellà i anglès. 
Una entrada específica pel Parc Nacional i una altra, pel 
Telefèric. 
 
Web recent, atractiva quant a imatge, inclou informació com 
arribar també en transport públic.  Hi ha algun apartat per 
completar com el de Galeria de fotos, que deu estar a punt 
de posar-se ja que segur que disposen d’un catàleg bo 
d’imatges. Actualment moltes webs inclouen en un lloc molt 
visible vídeos, molts dels quals a partir dels que ja hi ha a 
youtube o vimeo. 
 
Segurament ja deu estar previst poder disposar de versió en 
francès, tenint en compte que són els visitants 
internacionals més freqüents. 
 
Informació descriptiva. Seria d’utilitat incorporar un link 
directe a propostes de itineraris/sortides. Aquestes podrien 
ser els que proposa el Parc i la xarxa de senderisme de la 
Vall Fosca http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-
veure/senderisme/ , que es troba en un altre apartat de la 
web. 
 
Per la seva importància i plus de qualitat, es podria 
recomanar que els guies acreditats tinguessin més visibilitat 
a la web i als punts d’informació.  
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http://www.pallarsjussa.net/ 
 
Web turística del Consell Comarcal 
 
A la pestanya “Viu la Natura” hi ha un apartat “Espais 
Naturals” amb Vall Fosca-Parc Nacional i un altre, a Telefèric 
Vall Fosca, que va a la plana web de Vall Fosca, amb 
horaris, etc..  
En alguna de les entrades a la Vall Fosca, es suggereix 
afegir en el futur, la xarxa d’itineraris, el Museu i altres 
recursos d’interès que es troben en altres llocs de la web. 
 
En el material editat, el fulletó ON ANEM incorpora dos 
entrades: Vall Fosca i Parc Nacional.  S’informa del punt 
d’informació de l’Estany Gento que com s’explica més 
endavant, era tancat al moment de la visita.  
 

 

http://www.aralleida.cat/ 
 
Costa una mica trobar els Parcs... A la plana de la comarca  
no es troba informació de la Vall Fosca a la introducció però 
sí a l’apartat de Natura, amb 2 entrades: Vall Fosca 
(informació subministrada pel Consell Comarcal) i Parc 
Nacional. 
 
La informació del Parc inclou una proposta d’itinerari 
autoguiat de 2 hores (no circular). No hi figura el punt 
d’informació (que està tancat) a l’Estany Gento. 
 
Interessant .. però poc aprofitat el link Reserva on-line les 
visites al Parc  que porta a un portal de reserves de tots els 
parcs nacionals de l’estat.  Informa de dos visites guiades 
(Ecomuseu de Llesui i Centre d’Interpretació de Fauna de 
Senet) però de fet, la informació de la resta de parcs 
nacionals no és gaire impactant. 
 
Les propostes concretes ofertes per empreses i entitats es 
troben en la web “Club d’amics de Lleida”. No s’han detectat 
en el moment de fer l’informe, propostes de Vall Fosca ni 
del Parc Nacional (la cerca es fa per comarques). 
 

 http://www.catalunya.com/ 
 
La plana web turística porta en 2 clics a “Catalunya, un país 
ple de parcs naturals” a partir de “Què fer” i “Descobreix”.   
 
La informació és reduïda. No s’informa de l’entrada al Parc 
per la Vall Fosca. 
 
L’apartat de propostes es troba a 
https://experience.catalunya.com Hi ha les següents 
propostes: 
- Vall Fosca i Tren dels Llacs de Pirineu Emoció 
- Senderisme a Aigüestortes i Sant Maurici (nota, en no 
posar la paraula Parc en el títol, no l’identifica com a tal) 
també de Pirineu Emoció. 
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Es troba informació del Parc Nacional bastant completa, 
malgrat no indica l’entrada per la Vall Fosca. En canvi, en 
clicar a “Más información sobre accessos” duu a la plana de 
“Red de Parques Nacionales” on sí l’indica en la descripció 
escrita, però no en el mapa. 
 
Fent la cerca per “Vall Fosca” porta només a informació 
sobre un allotjament (Apartaments Vall Fosca) 

 

Productes de la zona al dossier professional  

 

Amb motiu de la visita s’ha aprofitat per veure quins productes hi ha incorporats a: 

 

Dossier professional de productes turístics  

 

 

 

 

 

 

 

Senderisme: caminant per la comarca PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I 
ESTANY DE SANT MAURICI 

 GUIATGES DE SENDERISME: Guies Vall 
Fosca 

Ecoturisme OBSERVACIÓ D’OCELLS o 
BIRDWATCHING 

Turisme actiu Bike Fosca 

 Altres activitats de natura: Raquetes de 
neu i esquí de muntanya 

Rutes pels paisatges Telefèric de la Vall Fosca 

Conèixer els nostres pobles EL TREN DELS LLACS: EXCURSIONS 
D’UN DIA:   

La llum de la Vall Fosca: inclou la visita al 
Museu Hidroelèctric i la central 
hidroelèctrica de Capdella 
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Productes de la zona al catàleg de Viu Jussà  

 

 

Guia de Vine al Pallars Viu el Jussà – Incorporant la paraula “Vall 
Fosca” o “Parc Nacional” al nom o a la descripció 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS Eureka SGN: La mina Eureka: força 
nuclear 

 Guies Vall Fosca: Descens de barrancs 

 Telefèric de la Vall Fosca 

 Guies Vall Fosca: Ecoturisme actiu amb 
raquetes de neu 

 Guies Vall Fosca: Raquetes. Descobreix 
llacs i valls d’origen glacial 

 Guies Vall Fosca: Sortides amb esquí de 
muntanya 

ALLOTJAMENTS Casa Teixidó – La Plana de Mont-Rós 

 Hotel & Restaurant Vall Fosca 

 Alberg La Torre Vall Fosca 

RESTAURANTS Hotel & Restaurant Vall Fosca 

 Alberg La Torre Vall Fosca 

LLEURE Telefèric de la Vall Fosca 
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Altres indicant només el nom del municipi: 

ACTIVITATS Piritrek: Raquetejant el Pallars 

(no diu cap municipi en concret però...) 

 Museu Hidroelèctric de Capdella 

 Piritrek: Passejant sota la lluna plena 
(Llac de Montcortès) 

RESTAURANTS Hotel Arturo – La Pobleta de Bellveí 

 Hotel Montseny - Espui 

 Braseria L’Era del Marxant – La Pobleta 
de Bellveí 

PRODUCTE LOCAL  

ALLOTJAMENTS Casa Teresina – La Plana de Mont-Rós 

 Hotel Arturo – La Pobleta de Bellveí 

 Hotel Montseny - Espui 

 Hotel-Apartament L’Era del Marxant 

 Refugi Tacita – Central Capdella 

LLEURE Museu Hidroelèctric de Capdella 
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Serveis d’informació, interpretació i guiatge durant la visita 

 

El Parc té un punt d’informació a l’estany Gento, del 
qual informa a la web, als fulletons d’itineraris 
esmentats o al Opuscle de les Cases del Parc i Centres 
complementaris . 
 
El 2016 estava en funcionament i es va poder fer una 
visita amb la guia del Parc, a un preu molt reduït. 
 
El 2017 estava tancat. La retolació a la porta no indica 
que és tancat permanentment i hi ha enganxats 
cartells promocionant les sortides de natura, que 
realment no es fan. 
 
Previ a la visita es va trucar al Parc Nacional: 
Centre d’informació d’Estany Gento 
25515 – la Torre de Capdella 
Tel.: 973 62 40 36 / 973 69 61 89 
 
La resposta va ser que el punt és tancat per manca de 
personal disponible. I per tant, tampoc s’oferia guiatge. 
No sabien si al mes d’agost s’obriria l’oficina. No 
s’ofereix alternativa d’un guiatge privat. 
 
A la web del Parc Nacional no s’ha trobat la relació de 
guies acreditats, associats a www.guiesdelparc.org  ni 
es fa una recomanació a utilitzar-los.   
 
L’agenda d’activitats incorpora les organitzades pel 
propi Parc i també les dels guies acreditats. 
 

 L’oficina de informació del municipi es troba a 
l’Ajuntament de Torre de Capdella (no es va visitar). 
 
A la web informen també del Punt d’informació i 
compra de tiquets pel telefèric a Sallente – Vall Fosca 
1750 m.   
 
En el mostrador de venda dels tiquets, hi ha una taula 
amb diversos fulletons i informació. Es podria 
complementar amb alguna imatge impactant per 
invitar a descobrir les oportunitats que ofereix el 
municipi i la comarca. 
 
Seria recomanable disposar d’un vídeo promocional que 
s’anés emetent contínuament com a complement a la 
informació i imatge. 
 
A la carretera (Capdella) hi ha un punt d’informació en 
una zona de pícnic habilitada. La senyalització, tornant 
des del telefèric no ens va semblar suficient. De fet 
vam haver de fer mitja volta per accedir-hi. 
 
Seria recomanable així mateix la gratuïtat en el 
transport, quan acompanyen clients. Això ajudaria a 
prioritzar i donar més valor a la clientela que realment 
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valori el contingut del Parc Nacional i no només 
“l’escenari”. Pensem que l’objectiu que tothom 
comparteix no és captar molts més visitants/dia sinó 
que els què visiten la zona ho apreciïn i ho valorin... 
buscant una freqüentació més distribuïda. 
 
En la informació a la web surten els horaris.  No 
s’indica que les persones allotjades a la comarca 
gaudeixen de descompte comprant el tiquet al seu 
allotjament. Es proposa revisar el sistema de venda de 
tiquets pels establiments, per millorar al màxim la 
venda anticipada i la possibilitat de fer paquets.    
 
Seria recomanable poder fer compra per internet, en la 
qual s’oferissin serveis addicionals, no només la 
compra del tiquet del transport. Actualment s’ofereix 
preu especial telefèric+museu.   
 
Pensem en guiatges, sortides de natura, etc. com a 
forma de donar més valor al recurs (Parc Nacional) i no 
només al transport (telefèric). O també telefèric + 
servei de restaurant (a la base del telefèric, a l’Estany 
Gento o al Refugi). 
 
Els treballadors que acompanyen en el telefèric van 
ben uniformats. Tot i això, seria interessant si 
poguessin interactuar més amb els passatgers. 
 
Són molt amables i responen si els hi preguntes però 
no hi ha iniciativa prèvia.  Potser caldria disposar d’un 
“Manual d’acollida” per tal que tinguessin els recursos 
de quins missatges donar, quan donar-ho (segons 
públic), etc.  També és recomanable per instal·lacions 
com aquestes en què cada any o molt sovint hi ha 
rotació de personal. 
 
Aquest manual hauria de ser avaluat cada any animant 
als propis informadors (del telefèric i dels punts 
d’informació) a millorar i adaptar el contingut. 
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Retolació, plafons informatius 

 

Rètols carretera Pensem que són suficients. Ens sembla que s’han fet 
millores respecte als què hi havia el 2016. 

Plafó a l’entrada al 
municipi (des de 
Senterada) 

El primer plafó d’informació que es troba venint de 
Senterada està en una esplanada fàcil de parar amb 
els vehicles.  
Seria recomanable fer una mica d’adequació (l’espai és 
força ampli) tipus els aparcaments de Collegats, i 
assegurar el seu manteniment i neteja. 
 

Plafons punt d’informació 
de la zona de pícnic a 
Capdella 

Hi ha plafons informatius que són molt útils, potser 
suggerir un plafó per informar del Museu. 
El plafó que hi ha de la xarxa de camins no té la 
mateixa imatge que el què hi ha a peu de Telefèric. 
 

Plafons a peu del telefèric Hi ha plafons sobre el Parc i un plafó, separat, de 
l’Ajuntament. El telèfon de l’oficina de turisme de 
Tremp no és el de l’Epicentre. 
 
Es suggereix la creació d’un nou plafó que parli sobre 
els atractius del municipi i sobre el museu 
promocionant recursos i elements d’interès: xarxa de 
camins, elements patrimonials, ... El plafó actual llista 
els itineraris i l’oferta turística. 
 
En el cas del Museu, a més dels horaris es podria 
presentar els continguts, importància i atractiu de la 
seva visita.  
 
Per exemple, en el punt de informació de Capdella hi 
ha un cartell amb les activitats del Museu a l’estiu, que 
si fos possible es podria complementar amb un altre a 
peu de Telefèric. 
 
Sembla que de vegades es fan visites al túnel de la 
presa (es veu clarament l’obertura davant 
l’aparcament) però no hi ha informació de com 
demanar-ho. 
 

Dins el telefèric Hi ha fotografies de llocs del municipi que s’hauria de 
mirar si poden ser més grans, posar la referència del 
lloc i el logo turístic del municipi.  
 
Creiem que hi ha espai per posar un plafó sobre els 
punts d’informació i sobre el museu, del qual hi ha 
informació però només a nivell horaris. Seria 
interessant complementar-ho amb un argumentari del 
seu interès i per què no et pots perdre la visita.  
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Estat dels serveis  

 

Punt d’informació de 
Capdella 

La zona de pícnic està molt ben mantinguda, neta, 
molt arreglada. 
El lloc és agradable per aturar-s’hi. 
 

Base del telefèric Serveis de bar, restaurant i WC. Instal·lacions 
correctes, l’estat dels lavabos perfecte (al menys a 
primera hora del matí). 
 
Aquesta vegada no hi havia aglomeració en el parking. 
El 2016, en ser a l’agost, hi havia més concentració de 
vehicles.  
 
Analitzar si caldria disposar d’un espai de pícnic 
habilitat entre Capdella i la base del telefèric, en 
alguna zona propera o amb vistes a l’Estany de 
Sallente. 
 

Refugi de Colomina Serveis de bar, restaurant i WC.  Instal·lacions molt 
correctes, l’estat dels lavabos en perfecte estat. (al 
menys a primera hora del matí).   
 

 

 

*anàlisi de les webs realitzat 3 i 4 agost 2017 
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Fotos àrea pícnic i punt d’informació de Capdella 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 



 

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

 

Fotos plafons parking del telefèric – Sallente 
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Informació, plafons dins el telefèric 
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Aspectes a destacar, suggeriments i propostes 

Com a resum de la visita, caldria destacar:  

 

• Pel que fa a les webs de referència consultades previ a la visita 

Web del Parc Nacional 

Hi ha informació de itineraris recomanats, des de cada una de les entrades 
principals al Parc, també des de la Vall Fosca on s’hi troben 5 itineraris. També hi 
ha fulletons traduïts a diferents idiomes.   

Web Vall Fosca  

Traduïda al català, castellà i anglès, recomanable la seva traducció al francès ja que 
són el grup de visitants més nombrós.  

Bona informació específica del Parc Nacional i del Telefèric, així com de les opcions 
de senderisme. 

Potser revisar la connexió entre diferents apartats del web i amb recursos externs, 
en un apartat de Propostes de Itineraris/ Sortides.  

També es podria ampliar la galeria d’imatges i incloure alguns vídeos que ja es 
poden trobar a Youtube.  

Web Pallars Jussà 

Es suggereix ampliar i millorar la informació referent al Parc Nacional. 

Es suggereix millorar la connexió amb la web de la Vall Fosca, enllaçant amb pàgina 
de reserves, web del telefèric, ... 

Web Ara Lleida 

Dificultat de trobar la informació referent al Parc Nacional (a l’apartat Natura). 

Hi ha una proposta d’itinerari autoguiat, es podria ampliar. 

Web Catalunya 

Informació reduïda, no s’informa de l’entrada al Parc Nacional per la Vall Fosca.  

A l’apartat d’Experiències hi ha dos propostes de Pirineu Emoció, però no surt el 
concepte Parc Nacional a una d’elles, per la qual cosa no surt si es fa la cerca 
posant la paraula “parc”.  
 

Web Spain.info 

Informació força completa del Parc Nacional, però no indica la entrada per Vall 
Fosca.  
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• Pel que fa als serveis de informació i guiatge 

Oficina del Parc Nacional 

El Parc té un punt d’informació a l’estany Gento, del qual informa a la web, als 
fulletons d’itineraris esmentats o a l’opuscle de les Cases del Parc i Centres 
complementaris. El 2017 estava tancat per manca de personal, però a la retolació 
de la porta no s’indica que és tancat permanentment.  

A la web del Parc Nacional no es troba fàcilment la relació de guies acreditats ni es 
fa una recomanació a utilitzar-los.  

En canvi, a l’Agenda d’Activitats que s’edita trimestralment, sí figuren les empreses 
acreditades i les activitats que organitzen. 
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Catalunya en el marc dels Programes de  suport al desenvolupament local  

Oficina de la Vall Fosca al peu del telefèric 

Dedicada principalment a la venda de tiquets.  

Proposta de complementar-la amb imatges més impactants, també del municipi i 
de la pròpia comarca.  

També disposar d’un vídeo promocional que s’anés emetent contínuament com a 
complement a la informació que hi ha en format cartells i fulletons. 

Els guies acreditats haurien de tenir més visibilitat a la web i als punts d’informació, 
i beneficiar-se de gratuïtat en el transport, per millorar la qualitat de les visites.  

Treballar en millorar al màxim la venda anticipada i la possibilitat de fer paquets 
amb els allotjaments i altres activitats. Seria recomanable poder fer compra per 
internet, en la qual s’oferissin serveis addicionals, no només la compra del tiquet 
del transport.  

Recomanable que els treballadors del telefèric fessin una primera 
presentació/explicació del que es trobaran els visitants. Seria interessant disposar 
d’un “Manual d’acollida” per tal que tinguessin els recursos de quins missatges 
donar, quan donar-ho (segons públic), etc. 

 

• Pel que fa a retolació i plafons informatius 

Plafó a l’entrada al municipi (des de Senterada) 

El primer plafó d’informació que es troba venint de Senterada està en una 
esplanada amb facilitat d’aparcament. Seria recomanable fer una mica d’adequació 
(l’espai és força ampli) tipus els aparcaments de Collegats i assegurar el seu 
manteniment i neteja. 

 

Plafons a peu del telefèric 

Es suggereix un plafó sobre el museu i sobre els atractius del municipi. En el cas 
del Museu, no només els horaris sinó invitar a la seva descoberta, quins són els 
continguts, importància i atractiu de la seva visita. 

 

Dins del telefèric 

Hi ha fotografies de llocs del municipi, petites i sense referències. Pensem que hi 
hauria lloc per posar un plafó sobre els punts d’informació i sobre el museu. 
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