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Moderador
Notas de la presentación
En aquests últims anys en què s’ha  anat treballant en la dinamització turística de la comarca del Pallars Jussà i en el suport a les empreses en la creació de producte, ens hem adonat de l’evolució que estan tenint aspectes relacionats amb el:Desenvolupament sostenible dels territorisEls efectes del canvi climàtic en el comportament de la societatLa mobilitat “suau”  com a element clau de les estratègies que aposten per un model de turisme que s’adapti a les noves demandes de les societats més avançades. Ens hem adonat del potencial que té la comarca per avançar també en aquests aspectes i molt especialment els relacionats amb temes de mobilitat.L’existència de: Xarxa de camins – a nivell de comarca i dels municipisEls projectes de itineraris al voltant dels estanys de Terradets i Sant AntoniEl Tren dels LlacsEl Telefèric de Sallente-estany de Gento a la Vall FoscaLes rutes de BTTLes iniciatives del sector turístic de crear nous productes a l’entorn d’aquestes iniciatives Per això, al llarg del 2014 s’ha anat avançant en la preparació d’un programa de treball que consolidi aquesta estratègia, tal com estan fent altres territoris arreu d’Europa.



Objectiu

La dinamització econòmica i turística del Pallars Jussà

• a través de la cooperació i treball conjunt entre 
agents públics i privats

• apostant per la mobilitat suau “soft mobility”

com una de les estratègies de singularització de l’oferta i de
suport a un model de desenvolupament turístic sostenible.



Mobilitat sostenible

Moderador
Notas de la presentación
Veiem com aquest concepte es va aplicant cada cop més:Des de xarxes de territoris com l’exemple de Alpine Pearls que ens acaben d’explicarOperadors turístics de referència que ho incorporen a la seva filosofia empresarial. És el cas de La Balaguère amb el codi de turisme responsable, INNTRAVEL que defineix els seus programes com “slow holiday” o Forum anders reisen, associació de 150 operadors turístics alemanys que entre d’altres aspectes, renuncien a utilitzar l’avió com a mitjà de transport en viatges de menys de 500 kms. a menys que es  compensi els CO2 generat.Per això altres operadors incorporen sistemes per calcular el CO2 generat per els desplaçaments d’oci i compensar-los.



Línies de treball que es plantegen:

• Manteniment de les infraestructures

xarxes de camins, equipaments de suport, etc.

• Creació de productes turístics

• Adaptació dels serveis de les empreses

• Cooperació i treball en xarxa entre agents dels diversos 
territoris

Mobilitat sostenible

Moderador
Notas de la presentación
Per aquest motiu, l’any 2014 vam iniciar un programa de treball que entre d’altres possibles accions, han de permetre el:Manteniment de les infraestructures xarxes de camins, equipaments de suport, etc. Creació de productes turísticsAdaptació dels serveis de les empresesCooperació i treball en xarxa entre agents dels diversos territorisVolem treballar conjuntament amb altres territoris per compartir coneixement, intercanviar experiències, tenir més notorietat en els mercats i accés al nou períde comunitari 2014-2020.



Trens i iniciatives 
analitzades/contactades

Trens turístics

• Tren de l’Ardèche
• Train du Pays Cathare et du 

Fenouillèdes – Train Rouge
• Tren de la Rhune
• Tren Groc 
• Eurailgroup

Altres iniciatives

• Alpine Pearls
• Val d’Azun
• Suisse Mobile
• La Loire à Vélo
• Walkers are Welcome
• Grande Traversée des Alpes
• Gorbeia Park

Moderador
Notas de la presentación
Una de les feines que s’ha realitzat el 2014 ha estat la de identificar iniciatives de productes vinculats a trens turístics i de territoris, que treballessin en temes de mobilitat sostenible i establir contacte amb alguns, que consideràvem prioritaris per la seva experiència (com és el cas de Alpine Pearls) o bé, perquè estaven situats en zones susceptibles de compartir programes de cooperació (transfronterers, transregionals, etc.)Pel que fa als trens, els 3 primers veurem algunes dades tot seguit, ja que són alguns dels prioritaris. Pel que fa al Tren Groc, actualment està passant una crisi important que ha fet que no es pugui plantejar en aquests moments un treball conjunt.Pel que fa a Eurailgroup es tracta d’una empresa que ha participat en un programa europeu COSME de promoció del turisme sénior a través del tren. De moment, s’ha establert un primer contacte i es veurà si en el futur podem anar avançant.ALTRES INICIATIVESAvui hem vist la fantàstica presentació de Alpine Pearls i ara us explicarem sobre la Val d’Azun. Però hi ha altres iniciatives que de moment no s’han contactat però que potser caldria tenir presents i fer-ne un seguiment. Es tracta de:Suisse Mobile – xarxa suïssa d’itineraris ecomobils. 24.000 kms. a peu, bicicleta, btt, caiac, rollers .. pensada per l’oci i el turisme. Web molt potent.La Loire à Vélo – 800 kms. d’itineraris ciclistes a l’entorn del riu Loira. Més de 800.000 turistes anuals, club de producte amb més de 300 socis.Walkers are Welcome – 100 destinacions del Regne Unit que es promocionen com a destins de senderisme, amb el suport dels ajuntaments i dels veïns.Grande Traversée des Alpes – Itineraris de senderisme de muntanya entre el Llac Leman i el Mediterrani, amb l’objectiu de fer del turisme una nova oportunitat per aquestes zones de muntanya. Compten amb 700 membres associats, 300 són allotjaments.



Train du Pays Cathare
Train Rouge

Train de la 
Rhune

C.C. Val d’Azun
La Balaguère

Train  de l’Ardèche –
C. C. Lamastre

Trens i iniciatives interessades

Moderador
Notas de la presentación
Hem primat establir contacte amb projectes i territoris transfronterers atès les oportunitats que ens facilita estar dins l’àrea de influència del INTERREG V A, Espanya-França-Andorra Però també hem considerat interessant fer una visita al Tren de l’Ardèche pel dinamisme que genera aquesta iniciativa i com integren la mobilitat en tren amb la xarxa de camins.Els que presentem ara, a més de l’experiència de Alpine Pearls, han manifestat el seu interès d’anar avançant en veure la possibilitat de presentar algun projecte concret, en el marc d’aquest nou període comunitari, sigui en el programa INTERREG o d’altres, com el COSME.



o També conegut com “Train Rouge”
o 61 km amb 9 estacions entre Carcassona i Saint Martin – Lys i 

Ribesaltes
o Va transportar unes 19.000 persones l’any 2010
o Diversificació d’activitats: mercaderies, passatgers, autorail,...
o Gestió participada per:

www.tpcf.fr

• Syndicat mixte du train
touristique

• Organismes de promoció 
supramunicipal

• Ajuntaments i oficines de 
turisme

• Associacions, professionals, 
guies oficials, etc

http://www.tpcf.fr/


o Aposta per crear animació a l’entorn del tren: 
• amb motiu de dades senyalades (Halloween, 

Nadal, Pasqua)
• participació de productors locals: degustació i 

venda durant el trajecte

o Sortides temàtiques
(càtars, Carcassonne, observació d’aus, 
interpretació dels paisatges, música, vinyes)  

Moderador
Notas de la presentación
Syndicat mixte du train touristique: S’ocupa de la gestió del tren. Els municipis hi participen (el 2011 una cotització de aprox. 4,28 euros per habitant) + Subvenció del 80% de les inversions.Ajuntament i oficines de turisme: Projectes a l’entorn del tren turísticOrganismes de promoció supramunicipal:Integració dels projectes del tren en el seu desenvolupament territorial 



o Adequació d’algunes estacions com a centres de interpretació i 
d’activitats.

o Estacions són el punt d’inici d’itineraris:
• a peu, entre estacions
• en BTT i cicloturisme des de 

les estacions
• senders temàtics

Moderador
Notas de la presentación
Syndicat mixte du train touristique: S’ocupa de la gestió del tren.Els municipis hi participen (el 2011 una cotització de aprox. 4,28 euros per habitant) + Subvenció del 80% de les inversions.Ajuntament i oficines de turisme: Projectes a l’entorn del tren turísticOrganismes de promoció supramunicipal:Integració dels projectes del tren en el seu desenvolupament territorial 



• 8 comunitats, 2.000 habitants
• Imatge de muntanya rural
• 5.000 places turístiques (2.500 en càmping)
• 70% pernoctacions a l’estiu, 30%  a l’hivern
• Seu de l’operador de senderisme La Balaguère

www.valdazun.com

Moderador
Notas de la presentación
A 160 kms. de Vielha.  A la part francesa d’Aragò (Formigal / Panticosa)Communauté de Communes de la Val d’Azun. La principal àrea de competència és el turisme, amb la gestió de l’oficina de turisme (informació, promoció, comercialització, animació) i l’espai d’esquí nòrdic.  També tot el tema de senyalització turística, estudis i plans d’ordenació, itineraris de BTT i senderisme.El turisme no és el primer sector quant a nombre de llocs de treball però genera una economia important per la diversificació d’altres activitats (sector agrari)

http://www.valdazun.com/


Recursos

• Llac d’Estaing 
• Parc Nacional dels Pirineus
• La Vall del Tech
• Coll de Soulor
• Coll de Couraduque

Activitats a l’estiu

• Senderisme
• Cicloturisme
• Passejades a cavall
• Pesca
• Parapente
• « Déval’câble » - Tirolina

gegant de 300 m. de llargada

Activitats a l’hivern

• Esquí nòrdic

Moderador
Notas de la presentación
VAL D’AZUN vol esdevenir un lloc d’excel·lència del senderisme.  Que sigui quina sigui la motivació i condició, puguin trobar les condicions òptimes per practicar-ho.Altres objectius:Reforçar la notorietat de la destinació: muntanya accesible, acollidora, en un entorn natural ben preservatIncrementar l’atractiu vers la clientela familiarOferir activitats de lleure a la natura durant tot l’anyOrganitzar els actors del territoriEntre les actuacions previstes de desenvolupament de l’oferta, hi ha la de portar a terme una política d’ordenació que afavoreixi el senderisme i la sostenibilitat.



• En basc: Larrun. Situat a 40 kms. de Irun
• Tren cremallera inaugurat el 1924 que porta viatgers fins al cim de 

La Rhune, a 905 metres d’alçada
• Més de 350.000 viatgers l’any
• En temporada alta, poden arribar a 1h30 d’espera per pujar
• Web amb  informació sobre itineraris a peu, pobles de la zona

www.rhune.com/es

Moderador
Notas de la presentación
17 de octubre de 2012 : El Conseil Général de Pyrénées Atlantiques, (Diputación), confía la gestión de la línea del tren cremallera de Larrun al Establecimiento Público de Estaciones de Altitud (EPSA).La pequeña estación del puerto de Saint Ignace es típica vasca, todos los años se vuelve a pintar para recibir como es debido a los clientes

http://www.rhune.com/es


• Activitats d’animació al llarg de l’any, 
especialment durant els períodes de 
vacances escolars i estiu:

 avistament d’ocells
 tallers de supervivència al medi natural
 activitats gastronòmiques
 tallers per infants
 trobades musicals
 diades especials

www.rhune.com/es

http://www.rhune.com/es


o Línia construïda el 1891, al departament de 
l’Ardèche. 

o Segueix el riu Doux ( afluent del Roina)
o El 2008 va tancar i el 2013 va reobrir, amb el suport de 

diverses entitats locals. Gestió privada (societat Kléber-
rossillon).

o Intermodalitat amb iniciatives de cicloturisme i 
senderisme:
 Via Rhôna www.viarhona.com
 Dolce Via   www.dolce-via.com

• http://trainardeche.fr/wp/
• www.lamastre.fr
• www.kleber-rossillon.com

Moderador
Notas de la presentación
La restauració va ser finançada pel departament de l’Ardèche, per diverses entitats municipals: Communauté des communes Tournonais, la vila de Lamastre i empreses com: la societat Chemin de Fer du Vivarais (CFV) participada per l'empresa de gestió patrimonial Kléber-Rossillon i l'empresa de transport Courriers Rhodaniens. VIA RHONA:La Via Rhôna és una iniciativa de ruta cicloturística, actualment amb un itinerari provisional de més de 450 km, que transcorre seguint una ruta que connecta el llac Leman, als Alps suïssos, amb la costa del Mediterrani francès, i que ha estat utilitzada per successives civilitzacions des de fa més de 2.000 anys. S’espera que els treballs de desenvolupament de la ruta acabin l’any 16, tot i que bona part de la ruta ja està en funcionament. Diversos operadors ja la programenDOLCE VIA:45 km. Recuperació  d’una Via Verda que ressegueix la Val de L’Eyrieux pel traçat d’una línia de tren en desús des del 1968 i que quan estigui finalitzat del tot, es convertirà en un “boucle” de la Via Rhôna.  Està previst que aquesta via verda enllaci amb el Tren du Vivarais, per afavorir la intermodalitat amb el punt de sortida de la via verda.

http://www.viarhona.com/
http://www.dolce-via.com/
http://trainardeche.fr/wp/
http://www.lamastre.fr/
http://www.kleber-rossillon.com/


o 4 productes turístics sobre la línia ferroviària:

1. Train du Marché. En vélorail (anada) i autorail (tornada). 12 km
2. Le Mastrou és el recorregut integral de la línia Tournon i Lamastre. 2h.
3. Le Train des Gorges amb locomotora vapor i vagons. 1h15
4. El Vélorail de l'Ardèche

Moderador
Notas de la presentación
Train du Marché Costa entre 3 i 12€. El trajecte sencer són 12 quilòmetres. 35.000 viatgers per any.Le Mastrou: Costa entre 9 i 20€. Es realitza amb una locomotora a vapor Mallet i vagons d'època. Són 2 hores de recorregut.Train des Gorges. Costa entre 8 i 15€ i es realitza amb la locomotora a vapor Mallet i vagons turístics. 3 sortides diàries i el trajecte dura 1h15. Aquest trajecte es publicita com “Voyage historique dans les gorges du Doux”. La web conté informació turística d’utilitat.Vélorail d’Ardèche , costa 17€ pels adults i 8€ per menors de 14 anys. 2 hores. És un cotxet (5 pax) amb pedals (12 quilòmetres de baixada des de l'estació de Boucieu-Le-Roi). El retorn a l'estació d'origen es realitza a partir d'un autorail Billard. 40.000 visitants l’any. Tenen previst doblar-ho posant en funcionament un segon tram.



Experiències vinculades a trens turístics i 
altres zones de muntanya a França

Josep Capellà
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