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Els agents públics i privats del Pallars Jussà han 

estan portant a terme els últims anys un procés 

de dinamització econòmica i turística en el marc 

del programa Treball a les 7 comarques, que 

ha aconseguit resultats notoris pel que fa a la 

col·laboració públic-privada i el posicionament 

en els mercats d’alguns dels productes turístics 

més singulars de la comarca. 

En aquest procés, la mobilitat sostenible s’ha 

convertit en un element central de l’estratègia 

de desenvolupament turístic de la comarca i ja 

han anat sorgint algunes iniciatives que van en 

aquesta línia, com la creació de producte turístic 

a l’entorn del Tren dels Llacs. 

Aquesta línia de tren singularitza la comarca 

entre l’oferta existent de turisme de muntanya 

i s’ha convertit en un recurs turístic de primer 

ordre. Així, trobem productes de descoberta del 

territori, de senderisme, d’ecoturisme, de visites 

d’escolars, i d’altres tipologies que utilitzen el 

Tren dels Llacs per desplaçar-se al Pallars Jussà 

gaudint d’un trajecte que recorre uns paisatges 

de gran bellesa natural. El tren i el trajecte re-

presenten una part significativa de l’experiència 

turística i contribueixen a posicionar i diferenciar 

la destinació. A més, tant les estacions de 

ferrocarrils com els diversos espais ferroviaris 

que es reparteixen en diversos punts de 

la línia, ofereixen diverses oportunitats de 

desenvolupament turístic.

Els productes turístics relacionats amb el Tren 

dels Llacs estan generant moviment econòmic a 

la zona i ajudant a la creació de noves empreses 

i oportunitats laborals per diferents col·lectius, 

com els joves. En els dos darrers anys diferents 

periodistes especialitzats en viatges s’han 

interessat per aquests productes turístics i 

especialment per la Ruta del Cinquè Llac com 

ara The Times del Regne Unit, Outdoor Welten 

d’Alemanya, Grandes Espacios de España, 

Vrijetijdmedia de Holanda i alguns operadors 

especialitzats d’aquests països han manifestat 

el seu interès.

Però aquest no és l’únic element de mobilitat 

sostenible a la comarca. El telefèric de 

Sallente – estany de Gento, a la Vall Fosca,  
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és un altre element interessant i singular que 

ofereix el Pallars Jussà. Aquest telefèric permet 

accedir fins a 2.000 metres d’altitud i és l’inici 

de nombroses rutes que s’endinsen pel Parc 

Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant 

Maurici. 

A nivell públic també s’estan realitzant es-

forços en potenciar la Xarxa de senders que 

s’agrupen sota la denominació “camins del 

Jussà”, gestionada pel Consell Comarcal, i en 

la creació de nous itineraris atractius a l’entorn 

d’elements singulars del territori, com són els 

embassaments de Terradets i de Sant Antoni. 

A l’entorn d’aquests recursos s’han creat 

productes innovadors que ja disposen de cert 

reconeixement en els mercats.

L’impuls de les activitats nàutiques als 

embassaments i la creació de sinèrgies amb  

l’important activitat econòmica del Pallars Sobirà 

al voltant del riu Noguera Pallaresa, a partir d’una 

possible connexió amb l’embassament de Sant 

Antoni actuant sobre la presa de Sossís,  són 

també elements a tenir en compte.

Altres elements de mobilitat sostenible són 

rutes cicloturístiques i de BTT de la comarca, 

adaptades a diferents especialitats i nivells 

d’exigència.

Però encara hi ha camí per recórrer i la seva 

potencialitat podria ser molt més notòria si aquest 

element es pogués integrar en una estratègia 

més amplia vinculada a la mobilitat sostenible 

en concertació amb altres territoris, tal com fan 

altres destinacions europees especialment de 

zones de muntanya. 

Cal destacar també la iniciativa impulsada pel 

teixit turístic local a través de la iniciativa Vine 

al Pallars, Viu el Jussà que ofereix al visitant 

un extens i variat programa de visites guiades, 

recorreguts, itineraris de senderisme, raquetes 

de neu o altres per descobrir els llocs més 

atractius de la comarca, degustar productes 

locals, etc.

És en aquest marc en que el dia 19 de 

febrer de 2015 es va organitzar el seminari 

“Turisme i mobilitat sostenible en zones de 

muntanya” que va comptar amb la participació 

d’unes 120 persones i amb representants de 

diferents territoris,del qual recollim les principals 

conclusions en aquest informe.

Antecedents
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Nota de premsa sobre el seminari 
“Turisme i mobilitat sostenible 
en zones de muntanya”

“GRAN INTERÈS DEL SECTOR TURÍSTIC DEL PALLARS 
JUSSÀ EN ANAR AVANÇANT EN DESENVOLUPAR UNA 
ESTRATÈGIA DE MOBILITAT TURÍSTICA SOSTENIBLE A 
LA COMARCA”

Al 1r Seminari sobre “Turisme i mobilitat sostenible en zones de muntanya” celebrat el dijous 19 

de febrer a l’Epicentre de Tremp, hi van assistir més de 120 persones provinents del sector privat i 

d’entitats públiques dels Pirineus.

El Sr. Joan Ubach, President del Consell Comarcal, va ratificar en la inauguració la voluntat d’avançar 

en aquesta línia de treball a través de la cooperació amb altres territoris de característiques similars.

El Sr. Albert Alins, Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i el Sr. Oriol 

Juncadella, Director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya – Operadora, van donar a conèixer 

les inversions que s’estan fent per millorar el servei ferroviari a la línia Lleida - Pobla de Segur, amb 

l’adquisició de nous trens que es preveu posar en funcionament l’any 2016.

El Sr. Ubach va agrair especialment l’interès de la delegació de Alpine Pearls, integrada pel seu 

President Sr. Peter Brandauer i la gerent Karmen Mentil, en participar en aquest seminari. Aques-

ta xarxa amb seu central a Àustria, integra 27 municipis de 5 països europeus. Així mateix, es va 

informar dels contactes realitzats amb iniciatives i experiències franceses.

El Seminari va ser organitzat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà amb el finançament del Servei 

d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball a les 7 comarques”.

Tant el nivell d’afluència com la qualitat de les ponències va ser molt elevat i els assistents van 

expressar la seva satisfacció pel desenvolupament del seminari, que reforça l’aposta de la comarca 

per la mobilitat sostenible en el turisme i obre les portes a futurs projectes de cooperació europeus, 

vinculats a aquesta temàtica.

ENLLAÇOS A NOTÍCIES SOBRE EL SEMINARI 
EN DIVERSES WEBS

REVISTA DESCOBRIR COMUNICATUR TURISME PALLARS JUSSÀNACIÓ DIGITAL PIRINEUS TELEVISIÓ

Antecedents

5index

http://www.descobrir.cat/ca/notices/2015/02/es-compren-nous-trens-per-millorar-el-servei-de-la-linia-lleida-la-pobla-2263.php
http://www.comunicatur.info/el-pallars-jussa-aposta-per-una-estrategia-de-mobilitat-turistica-sostenible-la-comarca%EF%BB%BF/
http://www.pallarsjussa.net/ca/noticies/molt-dinteres-del-sector-turistic-del-pallars-jussa-en-avancar-desenvolupar-una-estrategia
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/3639/joan/ubach/estem/impulsant/projecte/al/voltant/mobilitat/sostenible/promocio/turistica
http://www.pirineustelevisio.com/2015/02/turisme-sostenible/


Desenvolupament 

DE LA JORNADA

El programa es va dividir en diferents blocs 

temàtics. El primer, es va vincular a les 

oportunitats de finançament de projectes 

turístics amb fons europeus i es van presentar 

experiències de desenvolupament turístic i 

mobilitat sostenible en zones de muntanya. 

El segon bloc va tenir com a protagonistes 

el Tren dels Llacs però també diverses 

experiències vinculades a la mobilitat turística 

sostenible d’altres zones europees. Cal 

destacar l’interès generat per les presentacions 

de la xarxa Alpine Pearls així com d’iniciatives 

vinculades a la dinamització de trens turístics 

a França o el desenvolupament del projecte 

Itinerànnia.

El tercer bloc es va destinar a la presentació 

de iniciatives sorgides en el territori durant 

els darrers anys, algunes vinculades molt 

 al Tren dels Llacs.

La sessió va finalitzar amb una degustació de 

productes locals i un espai de networking i 

contacte entre els participants.

La satisfacció dels assistents va ser manifesta 

i molt elevada per la qualitat de les ponències 

i per l’aposta de la comarca per la mobilitat 

sostenible en el turisme.

El seminari va comptar amb servei de 

traducció simultània anglès-català i de 

l’equipament necessari de cabina, personal 

tècnic, etc. Es van distribuir unes 60 audioguies 

entre els assistents. Així mateix, APAT 

(Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic) 

va fer-se càrrec del servei de càtering que 

va incloure esmorzar i dinar a peu dret amb 

degustació de productes locals de la zona.

També va haver-hi servei de gravació del 

seminari en vídeo, es van enregistrar totes les 

ponències i s’ha editat un videoclip del seminari 

que podeu trobar clicant aquí.

Les presentacions de les diferents ponències es 

van portar a terme pel Sr. Josep Ardanuy, gerent 

del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i van ser:  

“El seminari es va celebrar el 19 de febrer a l’Epicentre i hi van assistir 
més de 120 persones provinents de 64 entitats diferents, tant del sector 
privat com del sector públic”.
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01
Benvinguda i inauguració
DEL SEMINARI

a càrrec de

Joan Ubach
President del Consell Comarcal del Pallars Jussà

Albert Alins
Delegat del govern a l’Alt Pirineu i Aran

Oriol Juncadella 
Director de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Operadora

El senyor Joan Ubach, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà va ratificar en la inauguració 

la voluntat d’avançar en la línia de treball del turisme i la mobilitat sostenible a través de la cooperació 

amb altres territoris de característiques similars. El Sr. Albert Alins, Delegat Territorial del Govern de 

la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i el Sr. Oriol Juncadella, Director de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya – Operadora, van donar a conèixer les inversions que s’estan fent per millorar el servei 

ferroviari a la línia Lleida-Pobla de Segur, amb l’adquisició de nous trens que es preveuen posar en 

funcionament l’any 2016.

02
Turisme i Mobilitat 
SOSTENIBLE I OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT
de la Unió Europea en el període 2014-2020

a càrrec de

Cristina Prat 
Directora de la Comunitat de Treball dels Pirineus 

Jordi Escribà 
soci de la consultoria Blink BCN especialitzada en la preparació i gestió de projectes europeus.

En aquest bloc, que portava per títol “Turisme,  mobilitat sostenible i oportunitats de finançament de 

la Unió Europea en el període 2014-2020”, es van tractar aquests temes des de la perspectiva de la 

Unió Europea, per entendre les oportunitats que pot tenir un projecte de cooperació internacional al 

voltant de la mobilitat sostenible i la promoció turística de les zones de muntanya com el que s’està 

treballant des de fa uns anys al Pallars Jussà. 

Per això, es va comptar amb la presència de dos experts en temes europeus com són Cristina Prat, 

directora de la Comunitat de Treball dels Pirineus, l’autoritat de gestió del programa de cooperació 

territorial europea Interreg Espanya – França – Andorra, i Jordi Escribà, soci de la consultoria Blink BCN 

especialitzada en la preparació i gestió de projectes europeus.

Desenvolupament de la jornada
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03
El Tren dels Llacs
I ALTRES INICIATIVES DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA
en zones de muntanya.

a càrrec de

Emili Monsó
Cap de la línia Lleida – La Pobla de Segur de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

El senyor Emili Monsó, cap de la línia Lleida – La Pobla de Segur de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya, va explicar el funcionament del Tren dels Llacs 

i l’aposta de FGC per la dinamització turística en zones de muntanya.

El Tren dels Llacs fa el recorregut Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur passant 

per l’entorn de 4 llacs o embassaments i recorrent paisatges espectaculars, 

rius, llacs, congostos i serralades. Pel 2015 es preveuen 26 circulacions, 

començant per Setmana Santa i acabant a finals d’octubre, amb una aturada 

de meitats de juliol a meitats d’agost.

La recuperació d’aquests trens com a actiu turístic és una aposta molt 

evident a tenir en compte. Quan a  Europa  la mobilitat és cada vegada 

més un element clau del desenvolupament sostenible dels països, i les 

noves experiències en matèria de turisme sostenible s’estan consolidant, 

recuperar aquests trens i vincular-hi iniciatives i activitats turístiques 

representa una molt bona oportunitat. 

Desenvolupament de la jornada
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04
Experiències
DE TURISME I MOBILITAT SOSTENIBLE
en zones de muntanya.

El següent bloc de ponències va anar dedicat a presentar diverses experiències de turisme i mobilitat 

sostenible en zones de muntanya d’Europa i també de Catalunya.

Presentació

ALPINE PEARLS

a càrrec de

Peter Brandauer
President dels Alpine Pearls i alcalde del municipi austríac de Werfenweng

Karmen Mentil
Gerent de la xarxa Alpine Pearls

Va ser molt important poder comptar amb la presència del senyor Peter Brandauer, President dels 

Alpine Pearls i alcalde del municipi austríac de Werfenweng, i la senyora Karmen Mentil, gerent de la 

xarxa Alpine Pearls. 

Els Alpine Pearls són una organització de 27 destinacions turístiques dels Alps molt compromeses 

amb la mobilitat sostenible i el turisme responsable. Actualment en formen part algunes àrees 

d’Alemanya, França, Itàlia, Àustria, Eslovènia i Suïssa, estan considerats com uns referents a nivell 

europeu en aquesta matèria i l’any 2011 van ser guardonats com un dels millors exemples de turisme 

sostenible del món amb el prestigiós premi Tourism for Tomorrow Award. 

El municipi de Werfenweng, on alguns representants del Consell Comarcal del Pallars Jussà es van 

desplaçar el passat mes setembre per conèixer millor la seva experiència i el funcionament de la 

xarxa, així com per plantejar possibles col·laboracions de futur i convidar-los a aquestes jornades, 

forma part de la xarxa des de l’any 1997 i des del 2006 l’alcalde del municipi sr. Peter Brandauer n’és 

el president.

Desenvolupament de la jornada
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Presentació d’experiències vinculades a 

TRENS TURÍSTICS I ALTRES 
ZONES DE MUNTANYA 
A FRANÇA

Durant aquest treball de creació i estructuració 

d’un projecte de cooperació territorial europea, 

també es va establir contacte amb diversos 

territoris de França que disposen de trens 

turístics. 

Tot i que per motius d’agenda no van poder 

assistir al seminari, Josep Capellà, director de 

DCB Turisme i Desenvolupament Local i expert 

en la matèria, va poder presentar als assistents 

diverses iniciatives franceses, com Val d’Azun, 

el Train de la Rhune o el Train du Pays Cathare.

Presentació

D’ITINERÀNNIA 

càrrec de

Adriana Ramon
Coordinadora del projecte ITINERÀNNIA

Itinerànnia és un projecte de recuperació de 

camins històrics com a eina de de promoció 

turística. Consisteix en una xarxa de 2.500 

km de camins que connecten el Ripollès amb 

la Mediterrània i que ja està sent utilitzada per 

operadors turístics de tot el món. 

Adriana Ramon, coordinadora de la xarxa, va 

explicar les principals característiques d’aquest 

projecte i l’impacte econòmic i turístic que 

està tenint en els territoris per on transcorre. 

Desenvolupament de la jornada
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05
Nous productes 
TURÍSTICS ALS PIRINEUS 

Aquest últim bloc va estar dedicat a la presentació 

d’exemples més propers, que no significa que 

siguin menys interessants o innovadors. De fet, 

els agents turístics públics i privats del Pallars 

Jussà han fet una aposta clara per la mobilitat 

sostenible, principalment a través de la creació 

de productes turístics a l’entorn del Tren dels 

Llacs i la xarxa de camins. Aquests productes, 

molt importants pel territori, estan generant 

el manteniment i creació de microempreses i 

llocs de treball, molt sovint de persones joves 

el qual ajuda a evitar el despoblament rural, així 

com a desestacionalitzar i ampliar la temporada 

turística.

Senderistes 

BENVINGUTS

a càrrec de

Juli Alegre
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

El senyor Juli Alegre, del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, va exposar les línies de treball 

que es desenvolupen sota el projecte Benvinguts, una marca de qualitat d’allotjaments  adaptats a 

acollir senderistes i cicloturistes.

Vine Al Pallars, 

VIU EL JUSSÀ

a càrrec de

Conxita Serrano
Presidenta de l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà 

Josep Palau
President d’APAT

Vine al Pallars, Viu el Jussà és un programa d’activitats i de visites de muntanya, natura 

i cultura que ha posat en marxa l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars 

Jussà juntament amb ÀPAT (Associació de Professionals de l’Àmbit Turístic del Pallars)  amb la 

col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 10 municipis, 29 establiments turístics (hotels, 

albergs, refugis i càmpings) i 40 empreses (restaurants, productors i activitats de lleure).

Conxita Serrano presidenta de l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà, i el senyor

Josep Palau, president d’APAT, van portar a terme aquesta presentació.

Desenvolupament de la jornada
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Desenvolupament de la jornada

EL CINQUÈ LLAC

a càrrec de

Mireia Font
Presidenta de l’Associació Marques de Pastor

El Cinquè Llac és una travessa circular de senderisme de mitja 

muntanya, de cinc dies de durada a l’entorn de la Vall Fosca i que 

ha estat dissenyada amb paràmetres de turisme responsable, des 

d’un punt de vista de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Fruit de la iniciativa privada, el Cinquè Llac també compta amb 

el suport del sector públic. La presentació la va fer la Mireia Font, 

presidenta de l’Associació Marques de Pastor

Telefèric de

LA VALL FOSCA 

a càrrec de

Sílvia Coll
de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

El Telefèric de Sallente – estany Gento situat al límit nord de la Vall 

Fosca, permet accedir a més de 2.000 metres d’alçada i poder 

iniciar rutes al Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant 

Maurici. 

L’origen del telefèric es remunta a principis del anys 80, quan es 

va construir la central reversible de Sallente. Fins aquell moment a 

l’Estany Gento només s’hi podia accedir caminant. El trajecte, que 

dura uns 13 minuts i salva 450 metres de desnivell, permet gaudir 

d’unes vistes espectaculars.

La presentació del telefèric la va dur a terme Sílvia Coll, de 

l’Ajuntament de la Torre de Capdella.

Pirineu Emoció.

EL TREN DELS LLACS
visites de clients de proximitat

a càrrec de

Núria Martí 
Directora de l’agència de viatges Pirineu Emoció

Pirineu Emoció és una agència de viatges local que dissenya i 

comercialitza productes turístics vinculats al Tren dels Llacs, entre 

d’altres propostes dins el territori. Algunes d’aquestes iniciatives 

han estat guardonades amb reconeixements importants, com és el 

cas del Cinquè Llac que va rebre el premi de Turisme Responsable 

de Catalunya l’any 2013 en la categoria de millor contribució en 

l’economia local. 

La Núria Martí, directora de l’agència de viatges, va dur a terme la 

presentació.
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06
Degustació
DE PRODUCTES LOCALS

La gastronomia es considera avui dia com un dels actius turístics que pot tenir un territori. I 

en el cas del Pallars Jussà, amb uns productes agroalimentaris variats i d’altíssima qualitat, 

encara més. 

És per això que es va convidar els assistents a degustar alguns dels productes estrella de 

la comarca, elaborats especialment per l’ocasió per l’associació de professionals de l’àmbit 

turístic ÀPAT Pallars Jussà.

Desenvolupament de la jornada

Les ponències es 
poden descarregar 
a través del següent 
enllaç.

També es pot 
accedir a un vídeo 
de les jornades en 
el següent enllaç.

13

ponències

vídeo

Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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Justificació 

PROJECTE DE TURISME I MOBILITAT SOSTENIBLE 
al Pallars Jussà

El canvi climàtic i l’escalfament global són condicionants molt sòlids que afecten l’economia i la 

societat mundials i tenen fortes implicacions en el turisme. S’estima que el turisme contribueix fins 

al 5,3% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, amb el transport com a principal causant 

(75%). A la part positiva, la creixent presa de consciència de la importància i potencial de la “economia 

verda” dóna al turisme l’oportunitat d’adaptar-se i de contribuir a l’expansió de llocs de treball verds, 

els quals són vistos com una oportunitat de creixement important per l’ocupació global els propers 

anys.

Com a resposta al canvi climàtic es comencen a veure variacions en el comportament dels 

consumidors, com l’adopció generalitzada de programes voluntaris o obligatoris de compensació de 

les emissions de CO2. Els possibles canvis en els usos del transport i la demanda d’un comportament 

mediambientalment responsable, poden significar nous reptes tant per les destinacions consolidades 

com per a les empreses.

L’objectiu general del projecte es centra en la dinamització econòmica i turística del Pallars Jussà a través de 

la cooperació i el treball conjunt entre agents públics i privats de la comarca, apostant per la mobilitat suau 

“soft-mobility” com una de les estratègies de singularització de l’oferta turística i de suport a un model de 

desenvolupament turístic sostenible.

Objectiu general
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Consolidar la cooperació públic-privada a través d’un grup de treball estable que faciliti la identificació 

d’oportunitats i la preparació de projectes a presentar a diferents convocatòries de programes de desenvolupament 

econòmic i turístic, així com de cooperació interterritorial d’abast estatal o europeu vinculats a la mobilitat sostenible.

Enfortir la cooperació amb la comarca del Pallars Sobirà per millorar la connectivitat turística entre les dos 

comarques i facilitar als visitants l’accés a tots els recursos i atractius turístics del territori.

Analitzar experiències d’altres territoris que hagin treballat el tema de la mobilitat sostenible com a eix central 

de l’estratègia de posicionament turístic, i que puguin servir de referència en aquest procés de dinamització 

econòmica comarcal.

Contactar amb representants d’aquests territoris i, en algun cas, realitzar visites tècniques per conèixer amb 

detall els seus projectes de mobilitat sostenible aplicada al turisme, i establir-hi vincles i relacions que puguin 

ser duradores a mig termini i que permetin presentar projectes de cooperació territorial. 

Contribuir a crear nous productes turístics que incorporin la mobilitat sostenible en la seva configuració i disseny, 

i donar suport en la promoció, comunicació i comercialització dels mateixos.

Mantenir-se informat de possibles línies de finançament d’organismes d’àmbit estatal o europeu per presentar 

projectes aptes per ser finançats en les seves convocatòries.

Programa de manteniment de les infraestructures de mobilitat suau.

Aconseguir que les xarxes de senderisme, cicloturisme, BTT i els equipaments que hi estan associats siguin un 

producte turístic competitiu, tot assegurant el seu manteniment tant a nivell de senyalització, els traçats, entorns, 

etc.

La concertació entre Consell Comarcal, ajuntaments i/o iniciatives privades, ha de trobar les possibles vies per 

assegurar una bona gestió d’aquestes xarxes, facilitant també el seu manteniment i el control de les possibles 

incidències. 

Impulsar les infraestructures complementàries que poden incrementar els fluxos turístics i facilitar la mobilitat 

sostenible.

Aconseguir la vinculació d’infraestructures complementàries amb les ja existents, com són el Tren dels Llacs o el 

Telefèric de la Vall Fosca, el qual dóna accés al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Objectius específics 

Possibles línies 
de treball  

Justificació
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Suport a la creació de producte turístic

Es proposa avançar en la creació d’una gamma de productes específics adreçats a segments de mercat dels 

principals països emissors de turisme cap a l’Estat espanyol que promouen activitats de turisme actiu i de 

descoberta dels valors naturals, ambientals, gastronòmics i etnològics dels territoris, basats en les infraestructures 

de mobilitat suau de què disposa la comarca i la combinació de diferents sistemes de desplaçament pel territori.

A partir de la creació de productes tant per mercats internacionals com de proximitat es poden generar accions de 

promoció turística.

Adaptació dels serveis de les empreses

Un aspecte cada cop més important en la creació de productes específics, és l’adaptació dels establiments als 

requeriments dels usuaris d’aquests productes. Arreu d’Europa, una bona part dels establiments d’allotjament, 

empreses d’activitats, restaurants i altres negocis van adaptant els seus serveis a uns requisits pre-establerts, una 

filosofia de treball i un fil argumental en la seva comunicació, que vol donar resposta a aquests requeriments.

D’aquesta manera es troben xarxes d’establiments especialitzats en senderisme, ciclisme, rutes a cavall, ecoturis-

me, etc.

El què es pretén amb aquesta actuació és:

• Identificar i analitzar les iniciatives existents d’adaptació dels establiments als mercats.

• Preparació de fitxes de treball amb els requeriments que es proposaria a les empreses.

• Fer accions de formació i acompanyament a les empreses.

Identificació i seguiment de programes d’ajuts i preparació de projectes.

Les accions que es volen emprendre són molt diverses i per tant, serà necessari establir criteris de priorització en 

funció de:

• L’oportunitat temporal per portar a terme cada una d’elles.

• La capacitat d’obtenir finançament extern que asseguri el seu desenvolupament i continuïtat.

En aquest sentit, s’estan estudiant les línies d’ajuts d’entitats i organismes públics (diputacions, conselleries dels 

diferents governs autonòmics, ministeris, programes europeus, etc.) i privats, (Fundacions de bancs i grans empre-

ses) i actuacions de Responsabilitat Social Corporativa. 

El fet de plantejar la creació del treball en xarxa entre diferents territoris europeus ens ha de permetre tenir accés 

a les convocatòries del nou període comunitari 2014-2020 de la Unió Europea, i en aquesta línia estem treballant.

Justificació
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EPICENTRE - TREMP
Pg. del Vall, 13

tel. 973 653 470
www.pallarsjussa.net

oficinaturisme@pallarsjussa.cat
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