


Els inicis 
del projecte 
Vine al Pallars, Viu el Jussà és un projecte que, a través de la promo-  
ció turística de la comarca, ha aconseguit generar una sinergia de  
cooperació entre les diferents empreses turístiques de la comarca. 
 
Objectiu: 
Donar a conèixer els atractius del territori, les empreses 
d’allotjament, activitats a la natura i culturals,  restaurants, cellers, 
productors agroalimentaris, ... 



Evolució 
del projecte 

2013 

2014 

l’Associació de  Residències de  Cases de  Pagès del Pallars  
Jussà, crea la iniciativa Vine al Pallars, Viu el Jussà. 
Es comença oferint gratuïtament als allotjats activitats de  
senderisme guiat per donar a conèixer el territori.  
Participen 17 allotjaments 

l’Associació de  Professionals de  l’àmbit turístic del Pallars  
Jussà (APAT) es suma a la iniciativa. 
D’aquesta manera, amb la unió de  les dues associacions,  
s’aconsegueix consolidar el projecte donant-li més rellevàn-  
cia i força davant les institucions públiques. 
35 empreses formen part del projecte 



Evolució 
del projecte 

2015 

2016 

L’associació segueix creixent, s’amplia l’oferta dins del calendari  
d’activitats, oferint sortides guiades de senderisme i un calendari  
d’experiències. 
L'organització i execució de la totalitat del projecte tira endavant 
gràcies als esforços d’empresaris de l’Associació. 

Seguint la línia d’anys anteriors i amb l’objectiu principal de  
combatre l’estacionalització turística al Pallars Jussà, es  
crea l’agenda d’activitats 2016-17.  Aquesta, inclou sortides  
guiades i activitats lúdiques, culturals, esports d’aventura, eco-  
turisme,... 



2016 
on som 

Actualment hi participen 67 empreses privades que representen un total  
de 88 establiments  
 
És un projecte, impulsat 100% pel sector privat  
 
Suport de les administracions públiques; Ajuntaments de  la comarca, 
Consell Comarcal,  Diputació de Lleida, IDAPA... 
 
1,5 jornades treballant pel projecte 

 



Lobbie 
empresa 
 
Interlocutors i col·laboradors dels principals projectes públics de la 
comarca 
 
Al teu Gust,  aliments del Pallars 
 
Projecte Geoparc Conca de Tremp Montsec 
 
Collegats 



Experiència 
turística 
El Pallars Jussà és una comarca molt rica i diversa pel que fa a recursos i  
atractius turístics, però malauradament encara poc coneguda. 

Per donar-la a conèixer, es va considerar oportú facilitar la descoberta  
oferint un programa estable de visites guiades, activitats, degusta-  
cions de productes i altres experiències que ajuden a conèixer aquesta  
diversitat d’actius i recursos turístics de la zona. 



Experiència 
turística 
Edició d’una agenda d’activitats amb una guia dels establiments que  
participen en el projecte i un mapa. Enguany s’ofereixen: 

45 sortides guiades, gratuïtes per als clients allotjats en un establiment  
adherit al projecte 
59 activitats per conèixer la comarca vivint-la d’una manera diferent:  
activitats esportives, lúdiques, culturals, recreatives i gastronòmiques 



viujussa.cat 
nou disseny 
Creació d’unes categories per segmentar els públics 
Introducció de 4 idiomes 
Apartat per subscriure’s a la Newsletter 
Pàgina exclusiva per promocionar la Targeta del Pallars 
Nou mapa interactiu amb tots els punts marcats on hi apareixen tots els socis 



@viujussa 
xarxes 

163 Publicacions amb foto per cada sortida guiada/activitat per promocionar les 
sortides 
Creació de 4 sortejos per fidelitzar i aconseguir més seguidors 
Penjar vídeos per promocionar els establiments i festivitats 



Newsletter 
Comunicació 

Creació d’una Newsletter mensual, una pels socis i l’altra per a subscriptors 
Crear una nova manera de rebre les Actes de les reunions, amb l’objectiu de 
minimitzar la informació per a que sigui més fàcil pel soci i a més a més poder 
fer seguiment d’obertura 



Publicacions 
Comunicació 



Esdeveniments 
Nit del turisme 

Es van lliurar els premis de la 1a Nit del Turisme  
Catalunya Experience TV3 
Contxita Serrano i a l’Albert Ibàñez precursors de Vine al Pallars, Viu el Jussà 
Hi van assistir 104 persones 



A Casa 
col·laboracions 

Activitats gastronòmiques al territori 
Demostracions de cuina  
Events Gastronomics en jornades 
 



Embaixadors  
col·laboracions 

Activitats gastronòmiques de promoció exterior: 
Jornades sector ecològic  
Gastropirineus 
Sopar maridatge de producte i vi Pallarès a Manresa 
Sopar Parc de les olors avaluadors geoparc 



2017 
on som 

Nova Junta APAT, més gent, més idees, continuem endavant 
 



MOLTES 
gràcies 

Associació de professionals de l'àmbit 
turístic del Pallars Jussà 
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