
Un dels reptes de futur que es formulava 
insistentment abans de la pandèmia i que s’ha 
reforçat des del mes de març, tant des dels 
organismes públics nacionals i europeus com 
de les associacions empresarials és la 
sostenibilitat.
Ara és un bon moment per plantejar 
conjuntament aquest i altres reptes a través de 
diverses accions en les què us invitem a 
participar.

Dates i inscripció
Seminari: Experiències de petites empreses 
sostenibles i innovadores
     Data: dimecres 25 de novembre de 2020 de 10 a 12 h
     Inscripció a través del formulari d’aquest link: 
https://bit.ly/3pL7vfc també enviant mail a 
turisme@pallarsjussa.cat o trucant 
al 973 653470

Taller de debat Per tractar l’aplicació i posta en 
marxa d’accions i/o certificacions de sostenibilitat a 
nivell de destinació i empreses.
     Data - Dimecres 27 de gener de 2021 de 10 a 12 h
     Inscripció a través del formulari d’aquest link: 
https://bit.ly/2UKkAXZ també enviant mail a 
turisme@pallarsjussa.cat o trucant 
al 973 653470

Qüestionari online  
     S’obrirà a partir del 25 de novembre al 
següent link: https://bit.ly/3nO2mS5
La coordinació anirà a càrrec de DCB Turisme i 
Desenvolupament Local 

Organitza:

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

Dimecres 25 de novembre de 2020 
i dimecres 27 de gener de 2021
de 10 a 12 h

VIRTUAL

Consell Comarcal
del Pallars Jussà



?
Accions

SEMINARI
Dimecres 25 novembre de 2020 

Experiències de petites empreses 
sostenibles i innovadores
Coneixerem com valoren la sostenibilitat:

● La Calma Cultura i Lleure - Ignasi Martínez
● Deltapolet - Josep "Polet"
● Medaqua - Genís Dalmau
● Agència de Desenvolupament del   
   Berguedà - Imma Espel

TALLER DE DEBAT 
Dimecres 27 de gener de 2021

Treballarem de manera participativa l’aplicació i 
posta en marxa d’accions i/o certificacions de 
sostenibilitat en destinacions i empreses

QÜESTIONARI ON LINE
A partir del 25 de novembre

Esteu atents al qüestionari que s'obrirà a partir 
del dia 25, en què es recollirà la vostra opinió per 
avançar conjuntament en temes de 
sostenibilitat.

ACOMPANYAMENT

Està previst un acompanyament tècnic a les 
empreses interessades. 

Però què significa exactament per 
a una empresa ser sostenible?  
Quins beneficis em comportarà com a 
empresa?  Quins costos i dificultats? 
Si no faig res per comunicar petites 
accions per ser més sostenible, tindré 
problemes de competitivitat en un 
futur proper?
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A tots els agents turístics de la comarca 
(allotjaments, guies, empreses d’activitats, museus, 
tècnics, associacions, restaurants, etc.)

EUROMONITOR de juliol 2020 afirmava 
que un 76% dels consumidors s’espera 
que estiguin més conscienciats en 
temes de sostenibilitat després de la 
Covid-19... però en canvi, fins a un 42% 
de les empreses posposaran 
desenvolupar nous productes sostenibles.

A quin van adreçades les accions?

Què s’hauria de fer a nivell de 
destinació per tal que els esforços 
que faig com a empresa es sumin a 
nivell global i alhora m’ajudin a fidelitzar 
clients interessats per activitats a la 
natura, per la descoberta del patrimoni, 
per l’ecoturisme, per la gastronomia?

Quines opcions hauria de considerar 
el Consell Comarcal i el Geoparc, per 
continuar treballant per obtenir 
certificacions de sostenibilitat, com 
s’ha iniciat amb Green Destinations o 
com es podria fer amb altres (Carta 
Europea del Turisme Sostenible, 
Biosphere, etc.)?

https://www.adbergueda.cat/
https://www.medaqua.com/ca
https://www.deltapolet.com/
https://www.lacalma.net/



