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Tendències que s’estan imposant  

La promoció del territori 

Com s’adapten els territoris i les empreses 

Com evolucionen els mercats 

Què s’està fent al Pallars? 



• Cada destí/territori ha d’identificar les seves 
oportunitats per  aconseguir  una posició competitiva en 
el mercat 

La promoció del territori 



RECURSOS SERVEIS I EQUIPAMENTS+
(Natura, patrimoni històric, cultural, equipaments d’oci)

“Són la base sobre la qual es desenvolupa l’activitat
turística”

Permeten que el visitant cobreixi les seves necessitats
bàsiques i gaudeixi dels atractius de la destinació

=
PRODUCTES TURÍSTICS

Conjunt de components capaços de satisfer les motivacions i expectatives d’un segment de mercat
determinat

+
PREU, DISTRIBUCIÓ, COMUNICACIÓ

=
OFERTES TURÍSTIQUES

Conjunt de serveis que es poden comprar per un preu determinat per poder gaudir en un lloc i temps
determinat i que permeten gaudir d’una experiència o d’un viatge complert

Font: Manual del Planificador en Turismo Rural. Secretaría de Turismo. Madrid 1992

La promoció del territori 



• Ser més atractius als públics que ja ens visiten 
tradicionalment 

• Crear nous productes que captin altre tipus de 
públic, que es complementin 

• Ser actius en la promoció i comercialització 
aprofitant totes les oportunitats 

La promoció del territori 



Tendències que s’estan imposant  

SOSTENIBILITAT 

SINGULARITAT 

SEGMENTACIÓ 

QUALITAT/PREU  

NOVES TECNOLOGIES 



 
 

 

Les tendències del turisme en el futur es caracteritzaran per:  
 
• demanda d‘experiències saludables i singulars, en entorns sostenibles;  
• disseny de productes dirigits a uns objectius molt més segmentats; 
• model de turisme i mobilitat alineats amb la lluita contra el canvi climàtic;  
• estreta relació entre activitat física, salut i benestar, que afavoreix al 

turisme actiu;  
• grans oportunitats per comunicar i comercialitzar a gran escala a través 

de les TIC 



 
 

 

Aspectes més rellevants al decidir la destinació de les vacances: 
sostenibilitat i criteris ambientals  

EUROBARÒMETRE 2016 
www.decaba.com/eurobarometer-2016  

http://www.decaba.com/eurobarometer-2016
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016


El Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC - World Travel & Tourism Council),  
format per empreses líders en el sector, afirma en l’informe “Travel & Tourism 2011”: 
 
“La indústria turística està experimentant la revolució de la sostenibilitat. Cada vegada més hotels, espais de visita, empreses de 
transport s’estan apuntant a codis de gestió mediambiental i a polítiques de Responsabilitat Social Empresarial. Moltes estan 
revisant els seus models de negoci per incorporar-hi pràctiques de sostenibilitat social, cultural i mediambiental.”  

www.escapadenature-sansvoiture.fr  www.explore.co.uk/about-us/responsible-travel/carbon-offsetting  

http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
http://www.escapadenature-sansvoiture.fr/
https://www.explore.co.uk/about-us/responsible-travel/carbon-offsetting
http://www.explore.co.uk/about-us/responsible-travel/carbon-offsetting
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www.alpine-pearls.com/en/  

http://www.alpine-pearls.com/en/
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Green Pyrenees Slow Tourism  
 
 

Febrer 2015:  
Seminari de mobilitat sostenible 
en zones de muntanya 

Video resum del seminari 

https://www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc
https://www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc
https://www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc
https://www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc
https://www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc
https://www.youtube.com/watch?v=tiVlc6tbBRc


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


 
 
 
Alguns dels Reptes del turisme a nivell mundial: 
 
GLOBALITZACIÓ I MERCATS CANVIANTS 
 
Els clients són cada vegada més experimentals, estan disposats a provar nous 
productes,  gastronomia i  activitats i no donaran una segona oportunitat a 
destins que ofereixin productes o serveis de poc interès. 

www.pallarsjussa.net/ca/informacio/dossier-professional
  

http://www.pallarsjussa.net/ca/informacio/dossier-professional
http://www.pallarsjussa.net/ca/informacio/dossier-professional
http://www.pallarsjussa.net/ca/informacio/dossier-professional


Slow is not ‘stop’. 
Slow is not Old. Inactive. Nor Frustrating. 

Slow is a position. A state of mind. 
Slow is looking differently at the world. 

Seeing things – people, landscapes – from a new 
perspective. 

Slow is a place. 
Slow is where time doesn’t stand still, it expands. Slowly. 

Where you see more by slowing down. 
Immersing yourself into local life. 

Meeting local people. 
Eating local food. 

Enjoying local hospitality. 
Exploring beautiful countryside. 

And feeling energised. 
Revitalised. 
Refreshed. 

The Slow Lane is a celebration of 
the places, events, people, 
folklore, traditions and food that help to 
define a local area and enrich local life – 
wherever ‘local’ may be. 

www.inntravel.co.uk/slow/about-slow  

http://www.inntravel.co.uk/slow/about-slow
http://www.inntravel.co.uk/slow/about-slow
http://www.inntravel.co.uk/slow/about-slow


 
 
… apareixen nous nínxols de mercat que inclouen el turisme de natura, actiu i 
amb una major participació en les experiències, els viatges de luxe i de plaer, la 
cerca d’experiències úniques i la demanda d’autenticitat.  



De la promoció dels 
recursos 

A la promoció de les activitats de 
descoberta d’aquests recursos, 

generadors d’activitat econòmica 

PROMOCIÓ ORIENTADA AL MERCAT 

David Esteller 



Rutes analitzades 2014  
Selecció de 52 rutes de senderisme i cicloturisme d’operadors europeus 
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www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf  

http://www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf
http://www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf
http://www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf
http://www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf
http://www.regiosuisse.ch/telechargement/publications/handbucher-leitfaden-methodenbucher/sanu_manueltourisme.pdf




 
 
Una de cada cuatro reservas de hotel 
online en España se realiza a través 
del móvil. Un 10% en las de vuelos. 
 
Enero 2016 



Com evolucionen els mercats 



Josep Pascual. www.meteoestartit.cat  

Principals motius per 
sortir de vacances el 
2015 
 

www.decaba.com/es/eurobarometer-2016  

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 

22 

http://www.decaba.com/eurobarometer-2016
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016
http://www.decaba.com/eurobarometer-2016


La demanda d’activitats recreatives en el medi 

natural creix a un ritme molt elevat arreu d’Europa. 
 
  

Global Report on Adventure Tourism 2014 
• 42% dels viatgers van fer vacances de “turisme 

d’aventura” el 2013 
• Generen 263 mil milions de dòlars 
• Increment del 192% en els darrers 2 anys 

www.e-unwto.org 

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 



• El turisme relacionat amb l’esport i l’aventura té més demanda que 
oferta. 

• La cadena de distribució turística és complexa i això genera un major 
benefici en l’economia local. 

• El que atrau el turista d’aventura són les destinacions rurals, el 
component cultural i la poca infraestructura. 

• El màrqueting va en 3 direccions: operadors especialitzats, resta 
d’empreses del sector i client final. 

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 



ADVENTURE TOURISM 
 
Turisme d’aventura és el viatge (de més de 24 hores i menys d’ any) que inclou 
al menys 2 dels següents 3 elements: 
 
 

• Activitat física 

• Entorn natural 

• Immersió cultural 
 
Tot i que la definició de turisme d’aventura només requereix de 2 d’aquests 3 
components, els viatges que incorporen els tres són els que  
permeten als turistes l’experiència més complerta 



Aspectes clau de l’estudi Taste the Adventure: 
 
• 71 % dels productes de turisme actiu incorporen 

alguna experiència gastronòmica. 
 

• Els productes amb un component gastronòmic més 
intens que ofereixen els operadors, tenen un preu 
molt més elevat. 
 

• Show cookings i visites a cellers, 
destil·leries, … són les activitats més 
sol·licitades, segons operadors i agències de viatges. 

Gastronomia i producte local.  

Ingredient essencial de l’experiència turística 



• El perfil general és de 52% dones, entre 41 i 60 anys majoritàriament,  bona 
part amb fills menors de 18 anys, nivell socioeconòmic alt. Una bona part 
busca fer activitats en família, incloent fins i tot 3 generacions. Habitualment, 
grups reduïts. 
 

• Senderisme, ciclisme (en les diverses modalitats) i  activitats nàutiques són 
les més demandades i amb més potencial de desenvolupament a les nostres 
destinacions. 

 
• La qualitat del medi natural és el factor principal per escollir el destí de les 

vacances. Font: CBI Market International Database.  The EU market for adventure travel 

www.visitestartit.com  

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 



Característiques i tendències : 
 

• Utilització massiva de internet i xarxes socials. 

• Increment de la qualitat de l’allotjament i dels serveis. 

• Creix  l’oferta amb noves destinacions  
• Més viatges de curta durada  “short breaks” també vinculats a 

esdeveniments familiars, d’empresa, grups d’amics, etc. 
Font: CBI Market International Database.  The EU market for adventure travel 

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 



Característiques i tendències : 
 

• Major sensibilitat amb els temes mediambientals.  Es busquen empreses 
responsables. 

• Major professionalitat de les empreses proveïdores, tant en l’organització 
com en les cobertures de les assegurances per possibles riscos. 

• Els proveïdors ja no ofereixen només aventura sinó “experiències”. 

• El futur passa per combinar diverses activitats en un mateix viatge: 
gastronomia, enoturisme, patrimoni cultural, artesania, … 

Font: CBI Market International Database.  The EU market for adventure travel 

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 



Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 

Font: Eva Hakes a partir de 
 Deutscher Wanderverband: Grundlagenuntersuchung 

Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern 2010 



Segments de demanda 

Nivell de pràctica 
de l’activitat 

Experimentats 

Debutants 

Consumidors 
de lleure 

Tipus de públic 

Famílies 

Sèniors 

Parelles 

Joves (nens i 
adolescents) 

Durada 

1 dia 

Cap de 
setmana 

3-4 dies 

1 setmana o 
més 



It’s not surprising, then, that baby boomers 
are the first generation of 50-plus-aged 
individuals to seek out vacation 
destinations known for action adventures, 
thrills and extreme activities.  
 
True to their generation’s values, baby 
boomers tend to rebel against anything 
overly structured—including vacations.  
 
They prefer to have some freedom to 
explore on their own.  

www.adventurecollection.com/baby-boomers-adventure/  

Augmenta l’interès per les activitats recreatives 
en el medi natural 

http://www.adventurecollection.com/baby-boomers-adventure/


https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do  

https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do
https://www.nationaltrust.org.uk/50-things-to-do




Com s’adapten  

els territoris i les empreses 



Especialització dels territoris 



Establiments per a senderistes/cicloturistes  

Altres modalitats      

Situats a l’entorn d’espais naturals protegits 

Especialització dels 
allotjaments 



Especialització dels 
Operadors /agències de viatges 



Què s’està fent al Pallars? 



ESTRATÈGIA DE 
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 

DEL PALLARS JUSSÀ  
 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 



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

QUÈ S’HA FET FINS ARA? 

El contingut es centrava en:  

• anàlisi dels factors que condicionen el 
desenvolupament del turisme,  

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

• organització dels agents locals,  

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

Resultat:  

http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf


http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf


http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/pdf/publicacioturisme.pdf


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

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

l’activitat turística 

ESTRUCTURA TÈCNICA 

Taula de Turisme  



Durant aquests anys, algunes iniciatives i productes turístics sorgides de la 
cooperació entre sector públic i privat s’han consolidat i comencen a tenir 
reconeixement en els mercats. 
 
• Taula de turisme: integrada per representants d’entitats turístiques, 

tècnics de turisme dels municipis, equipaments, Jussà Actiu.  
 
• Vine al Pallars Viu el Jussà  

• 88 associats:  
- 18 restaurants 
- 16 productors agroalimentaris 
- 32 allotjaments turístics 
- 22 empreses d’activitats 

  
 
 

• El Cinquè Llac 

TREBALL EN XARXA 

Treball en xarxa a nivell intern de comarca 

http://viujussa.cat/
http://www.elcinquellac.com/


En aquest procés, també s’ha potenciat el treball en xarxa amb les 
comarques de l’entorn. 

 
• Pallars Sobirà: desenvolupament de diferents projectes com El Cinquè 

Llac o el projecte de mobilitat sostenible “GPS Tourism” 
 

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

TREBALL EN XARXA 



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

TREBALL EN XARXA 

• GPS Tourism – s’explica a les 
pròximes diapositives 
 

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

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

 
 



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

Entre els resultats obtinguts destaca el 
Dossier professional-Catàleg de 
producte turístic en 5 idiomes: català, 
castellà, anglès, francès i alemany. 
 
 
El dossier es va actualitzant cada any des de 
la seva edició i es pot descarregar al web de 
turisme del Pallars Jussà.  
 

DIVERSIFICACIÓ – SEGMENTACIÓ - INTERNACIONALITZACIÓ 

http://www.pallarsjussa.net/ca/informacio/dossier-professional
http://www.pallarsjussa.net/ca/informacio/dossier-professional


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

  Senderisme  Ecoturisme Turisme Actiu 
Ruta pels 
Paisatges 

Rememorant 
la Història 

Coneixer els 
nostres 
pobles 

Castells de 
Frontera 

Gastronomia, 
enologia i 
productes 

locals 

Touring i 
escapades per 

a tothom TOTAL  

Tipologia 10 11 12 2 5 4 2 14 2 62 

DIVERSIFICACIÓ – SEGMENTACIÓ - INTERNACIONALITZACIÓ 



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

 

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

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

• Participació en workshops. 
 

Suport als impulsors de Vine al Pallars Viu el 
Jussà i altres iniciatives similars.  
 
Contacte amb altres agents clau, com 
universitats (el 2014 i 2015 es va fer un 
voluntariat amb Universitat de Breda) 

DIVERSIFICACIÓ – SEGMENTACIÓ - INTERNACIONALITZACIÓ 



• FEDER 

• PECT  

• Pla de Foment Turístic 

• GPSTourism 

• Geoparc 

• Destinació Starlight 

• Potencialitat turística del nou Parc Natural 
del Montsec 

• …… 

 

NOUS PROJECTES ESTRATÈGICS 



Presentat a la 1a convocatòria de Interreg 
Poctefa 2014 - 2020. Participen 5 territoris 
d’ambdues bandes dels Pirineus: 

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

PALLARS SOBIRÀ - CATALUNYA 
•Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

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

VALLÉE DE L’AGLY – LANGUEDOC -ROUSSILLON 
• Syndicat Mixte du train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes 
• Syndicat Agly-Verdouble 
•Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 
•Association du Pays de la Vallée de l’Agly 

 
 PARC NATUREL RÉGIONAL DES PYRÉNÉES CATALANES – LANGUEDOC 

ROUSSILLON 
• Syndicat Mixte du parc naturel régional des Pyrénées Catalanes 



OBJECTIUS DEL PROJECTE 

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

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

Objectiu Específic 1 
 

Millorar la visibilitat i 
promoció en els mercats 

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

Objectiu Específic 2 
 

Adaptar infraestructures i 
equipaments de referència 

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

d’aquests destins 

Objectiu Específic 3 
 

Dissenyar i implementar 
estratègies compartides de 

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



COM VOLEM CONTINUAR 

• Reforçant la cooperació interna a nivell de comarca. 
 
• Treballant amb altres territoris per compartir metodologies de 

treball i projectes.  
 

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

 
• Continuar desenvolupant el turisme i la mobilitat sostenible en zones 

de muntanya a través del GPSTourism. 
 

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

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

 



www.decaba.com/es  

Foto: Josep Pascual 

www.twitter.com/DCBTurisme 

www.facebook.com/DCBTur isme  

www.meteolestartit.cat  
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