El Cinquè Llac, camina el Pirineu Màgic.
Senderisme responsable i sostenible.

El Cinquè Llac és una travessa circular de senderisme
amb inici i arribada a La Pobla de Segur,
que transcorre pels Pallars i Alta Ribagorça,
a través d’un itinerari senyalitzat dividit en 5 etapes.
Al llarg de més de 100 Km el senderista anirà superant
l’orografia canviant que ens ofereix la natura tot
descobrint el Llac de Montcortés, El Cinquè Llac.

Antecedents:
com sorgeix la idea?

 Propietaris de cases de turisme rural veiem la necessitat de crear un producte turístic:
• valor afegit= experiència que emocioni
• desestacionalitzar= internacionalitzar
I per crear un producte hem :
• Especialitzar-nos. Per què no en el senderisme?
• Cooperar per crear, cooperar per avançar.
• Copiar el què funciona: l’outdoor i l’ecoturisme
• Interès de turoperadors pel nostre territori
• Sent autèntic, diferent i únic.

Oportunitats per a territoris
no consolidats turísticament:
Aprofitar les infraestructures i els recursos per
crear un producte diferent.

Aprofitar les infraestructures: el “nou aeroport d’Alguaire”? i l’AVE i el nou recurs turístic:
“El Tren dels Llacs”= Mobilitat sostenible
 Aprofitar els recursos geològics, naturals i culturals per crear producte
Situació geogràfica pre-Pirineu: territori de pas cap als cims del Pirineu.
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El Cinquè Llac:
una experiència autèntica, única i diferent
que emociona.

Cultura i tradicions

Arquitectura en pedra seca, un ric tresor de la nostra història
un espai realment rural, inèdit però humanitzat

habitat des de la prehistòria fins a l’actualitat

El Cinquè Llac:
un paisatge que crida la curiositat i fomenta el descobriment,
creant una molt bona narració que ens permet estar atents
pel pròxim descobriment
Les llegendes
ens acompanyaran i
donaran nom a cada jornada,
unes llegendes que impregnaran de màgia el
nostre viatge per les muntanyes amb el fi de
descobrir El Cinquè Llac.

Etapa 1- La Geganta Adormida.
Etapa 2- L’Aquelarre de Serraspina
Etapa 3- El Pont del Diable.
Etapa 4- La Casa Encantada.
Etapa 5- L’estany de Montcortés.

Les històries enganxen, com enganxa el Ganxo de pastor!

El premi final: el Ganxo de Pastor
Bastó d’avellaner + 5 marques de pastor
Bastó d’avellaner + 5 marques de pastor=
El Ganxo de Pastor

El Cinquè Llac:
un paisatge preciós que dóna seguretat
Senyalètica oficial
Vinil del producte turístic
Línia de continuïtat groga.
Complements a la senyalització:
•
•
•

Guia exclusiva pels que compren el Cinquè Llac
Cartografia a escala 1:30.000. Editorial Alpina.
Descàrrega gratuïta dels tracks i petit roadbook
des de http://www.elcinquellac.com

Cap a un turisme responsable i sostenible.
Un turisme que crea millors llocs on viure
i millors llocs per ser visitats.
Criteris mediambientals:
 Fomentem l'arribada amb transport públic
 Allotjaments cada cop més involucrats en la gestió
ambiental
 Generem els mínims residus
 Fomentem que no es deixi cap traça al paisatge
 Contribuïm a la conservació dels camins i dels paisatges

Criteris socials:
És fruit de la conscienciació, responsabilitat i participació dels
propietaris vers la conservació del seu entorn
Té el suport popular.
Fomenta un “turisme d’autenticitat”
Informa sobre les riqueses del patrimoni natural i cultural cultural

Criteris econòmics:
Promocionem productes locals
agroalimentaris i artesanals
Impliquem el visitant amb el territori
Dinamitzem i diversifiquem l’economia
local

Segmentació del públic objectiu
Coneixement directe del client de cases de turisme rural:
-valora el tracte de confiança i proximitat dels propietaris dels
allotjaments.
-gaudir d’experiències amb història
-l’autenticitat i singularitat del nostre territori
-els productes locals i la bona gastronomia
-la diversitat paisatgística
-preocupat pel medi ambient,…

Hem creat un producte molt diferenciat per un segment
de mercat molt determinat i per aquest fet utilitzarem uns
canals molt especifics per arribar a ells.

La gestió:
Allotjaments

(Can Fasersia, Casa Parramon, Casa Macianet, Casa
Batlle, Casa Leonardo i Casa Churchill)

+

Agència comercialitzadora
(Pirineu Emoció)

L´objectiu de l´associació és:
 Crear activitat econòmica i turística.

=

Associació
Marques de Pastor

 Recuperar i transmetre valors
patrimonials i etnogràfics
 Promocionar els productors locals
tant agroalimentaris com artesanals.
 Valoritzar els antics camins i crear
productes turístics responsables i
sostenibles

Promoció
1. Edició en paper:

Premsa

Cartografia de l’editorial Alpina.
Fulletons promocionals en idiomes:
català, castellà, anglès, alemany i francès.

Revistes

2.On-line.

Web del producte www.elcinquellac.com

Webs alemanes especialitzades

Facebook

Web de l’agència Pirineu Emoció.

Xarxes socials especialitzades

Twitter

Webs especialitzades en turisme responsable

Blog

Youtube

Promoció
3. Esdeveniments:
Locals. Per sensibilitzar a la població local
• Organització de la caminada del Cinquè Llac.
•Organització d’una cursa esportiva.
• Assistència a mercats i fires locals.

Presentacions del producte en fires:
•FITUR.
•SITC.
•Accions de l’Agència Catalana de Turisme
• Catalunya Experience- Descomptes del
20% a l’illa Diagonal i a la fira Fiets
Wandelbeurs
• ACT i la Marca Pirineus Octubre 2013Presstrip periodistes Benelux
•Fiets&Wandelbeurs de Bèlgica i
Holanda
•Juny 2014- Presstrip periodistes
Alemanya
•Fira Tournatur de Düsseldorf

Participació en taules rodones
 Convidar periodistes: prescriptors que
parlen del Cinquè Llac. Màrqueting de
continguts. Vèrtex i Muntanya
Premis
Voluntariat
Objectiu: buscar el CLIENT DIRECTE

Promoció

El Cinquè Llac en xifres
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Preu del Cinquè Llac
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*Ingressos directes del paquet (establiments+agència) + els ingressos indirectes (despesa de l’establiment per atendre els
visitants-personal,compres, despesa elèctrica,…) + induït (despesa del personal i del propietari-pintar…-)

El Cinquè Llac en xifres
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El Cinquè Llac en xifres
Procedència senderistes
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Catalunya Alemania Bèlgica
• Parella o petit grup
• De 45 a 64 anys
• De procedència majoritària de l’àrea metropolitana de Barcelona
• Nivell cultural-adquisitiu mig-alt
• Amants de la natura i molt respectuosos amb el medi ambient
• Valoren molt el tracte proper i familiar dels allotjaments
• Molt interessats en els productes de la gastronomia local així com la forma de vida
dels llocs que caminen
• Consumidors habituals de senderisme (mínim 3 rutes)

El Cinquè Llac en xifres
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L’any 2011 hi havia 3 trens diaris en cada sentit.
L’any 2015 hi ha 1 tren diari en cada sentit:
• Sortida de Lleida 09:10 h arribada a la Pobla 11:00 h
• Sortida de Pobla 12:56 h arribada a Lleida 14:46 h
Quin públic està més disposat a perdre o a invertir dos dies més?

Els beneficis del senderisme i del Cinquè Llac
Pels empresaris permet:
 Desestacionalitzar
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 Especialitzar-nos
 Millorar coneixement del medi
 Crear itineraris entorn als pobles.
 Fidelitzar clients
 Crear una oferta turística complementària.
 Crear paquets turístics.
 Promocionar els allotjaments a nivell nacional i internacional
 Augmentar els ingressos i dinamitzar les cases de turisme rural fora de temporada
 Crear xarxa dins el mateix sector i fora d’ell, treballar en col·laboració.

Els beneficis del senderisme i del Cinquè Llac
Pel territori:
Recuperació dels camins.
Millorar la gestió dels camins gràcies al compromís
que hi ha dels allotjaments de fer un seguiment del seu
estat de conservació
Consum de productes locals i de proximitat
Generem activitat econòmica a través dels serveis
que s'hi vinculen
Fomentem la cooperació público-privada amb
l’exemple dels “Municipis pel senderisme” inspirats
amb l’exemple de l’Alpine Pearls, per dinamitzar
l’economia local a partir d’una marca de senderisme
basada en la qualitat i la sostenibilitat.
Convertir el Pallars en un destí de senderisme.
Promocionar turísticament el territori
Contribuir a impulsar un model de desenvolupament
turístic sostenible, de qualitat i respectuós amb el
medi ambient.

Agraïments
Infinits agraïments als veritables creadors del Cinquè Llac que són la gent dels pobles
que ens han explicat, ensenyat i acompanyat per veure com antigament es
comunicaven.
Als savis del territori que han dotat de contingut El Cinquè Llac.

Amb el suport de:

Consell Comarcal
del Pallars Sobirà

Ajuntament de
la Pobla de Segur

Ajuntament de
Ajuntament de
Ajuntament de Ajuntament del
Baix Pallars
la Torre de Capdella Sarroca de Bellera Pont de Suert

Ajuntament de
Senterada

Ajuntament de
Conca de Dalt

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Projecte “Treball a les 7
comarques” i co-finançada pel Fons Social Europeu

