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Butlletí de notícies i agenda turística del Pallars Jussà

No pot veure bé el contingut del mail?
Obre'l amb el navegador.

Butlletí turístic del Pallars Jussà
Núm. 87 - Desembre 2020

Últimes
notícies
Degut a la situació actual, el butlletí no inclou agenda. Consulteu la web
www.pallarsjussa.net/ca/activitats per veure les activitats

Nou vídeo sobre la
geologia del Geoparc
Orígens
Aquest passat mes de novembre es va
promocionar a les xarxes socials una
nova càpsula audiovisual que explica la
importància de la geologia al Geoparc
mundial de la Unesco Orígens. En el
vídeo que porta com a títol: “Geoparc
Orígens, on les pedres parlen” hi
participa

l’antic

director

científic

del

Geoparc, Gonzalo Rivas qui destaca que
el Geoparc és com un llibre obert de gran
geodiversitat on els humans podem
aprendre del passat i preveure...
Més informació en aquest enllaç.

Accions per a treballar
la sostenibilitat de les
empreses i destinacions
turístiques
Estudis de
afirmen que
consumidors
en temes de
Covid-19,

mercat com Euromonitor
a Europa un 76% dels
estaran més conscienciats
sostenibilitat després de la

però

que

en

canvi

un

percentatge molt elevat d’empreses estan
ajornant prendre decisions que hi donin
resposta. Per tal d’avançar en donar
resposta a aquestes necessitats, el 25/11
el Consell Comarcal va organitzar el
seminari “Experiències de petites...
Més informació en aquest enllaç.

Taller "Ecoturisme tot
l'any al Pallars Jussà"
Pallars Jussà van participar al taller de

El sector turístic del
Pallars Jussà es forma
per millorar la imatge
digital

treball “Ecoturisme tot l’any al Pallars

Van participar en la formació més de 60

Jussà: identifiquem els potencials de la
comarca per allargar la temporada

professionals turístics de la comarca.
Aquests dies es va realitzar la 7a i última

turística” que es va realitzar el passat 3

sessió

de
novembre.
El
taller
va
permetre treballar idees sobre com crear

màrqueting digital per al sector turístic del
Pallars Jussà que va impulsar el Consell

productes d’ecoturisme al Pallars Jussà

Comarcal del Pallars Jussà i que es va

més enllà de la temporada d’estiu i la

dur a terme els mesos d’octubre i

brama del cérvol, amb l’objectiu de
desestacionalitzar i diversificar l’oferta

novembre.
La formació es va fer virtualment i van

turística...

participar una 60a d’agents turístics del...

Més informació en aquest enllaç.

Més informació en aquest enllaç.

La vil•la romana de
Llorís a la revista
Sortida

Propostes de Vine al
Pallars, viu el Jussà

Fins a 20 agents del sector turístic del

Imaginar

com

vivien

els

romans

de

la

formació

virtual

La iniciativa Vine al Pallars, viu el Jussà,
us ofereix noves propostes per conèixer

benestants d’Aeso a les seves vil•les de
l’extraradi serà més fàcil, gràcies a la

la nostra comarca:

recuperació d’un sender que connectarà
el centre de la població amb l’antiga vil•la

- De ruta per la vall dels voltors.
- Descobreix l’Univers.

romana de Llorís. Aquest
s’adequarà i s’interpretarà...

- La mina Eureka: força nuclear.

jaciment

Més informació en aquest enllaç.

en

- De la roca a la copa!

- Visita Botigues Museu.
Més informació en aquest enllaç.
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