


Un punt de partida:
Tren dels llacs



16 maig 2009
De la col·laboració entre institucions en surt EL TREN DELS LLACS

Ferrocarrils de la Generalitat
Diputació de Lleida
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Ajuntaments de Lleida i la Pobla de Segur
Consells comarcals del Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà. 
Associació per a la Recuperació de Material Ferroviari Lleida. ARMF



Oferim...

En total 18 viatges: 3.500 passatgers
TOT UN ÈXIT !!!

En 14 viatges: 714 PERSONES compren el 
paquet turístic directament a l’arribada a Pobla



Pallars Nostàlgic amb 
tren convencional

2010
98 PERSONES



Crear discurs...
• Castell de Mur, Pirineu Comptal
• La Pobla, modernisme i raiers
• COU: una mirada al cel
• Salàs, el perfum d’abans
• Vall Fosca, aigua i energia
• Gerri, sal romànica
• Terra de bolets i boletaires

• Sabors artesans



2010: turisme responsable
• potenciar el desenvolupament d'una zona amb poques 

alternatives econòmiques

• crear els productes turístics com a complement i no 
substitució d'altres activitats econòmiques

• promocionar el coneixement de la cultura i productes 
locals

• utilitzar el transport públic en part dels productes

• conscienciar la població local del valor del seu 
patrimoni



2011: comencem a inventar…



2012: productes únics



Col·laboració: Marques de pastor



senderisme



Col·laboració



Sanft:
1. freundlich, ruhig und mild; sanfte Augen; 

von sanftem Wesen; etwas sanft sagen; 
jmdn. sanft zurechtweisen 

Sostenible:
1. Dolç, plàcid, quiet ,tranquil, afable, 

amable, encisador,suau 

In verstärktem Maße muß es dabei um sanften 
Tourismus gehen.

S’ha de tendir de manera creixent cap a un turisme 
sostenible, perdurable i en definitiva…. suau.
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