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1. CONTEXT I INTERÈS DE LA SESSIÓ 

El Consell Comarcal del Pallars Jussà, mitjançant el projecte “Treball a les 7 comarques”, va 
iniciar l’any 2018 una línia d’actuació per potenciar el turisme d’observació de fauna salvatge a 
la comarca i les oportunitats d’ocupació que se’n deriven. Aquesta tasca s’ha centrat, des de 
llavors, en un dels principals espais naturals del Pallars Jussà: la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort. En aquest enllaç es poden descarregar els principals materials elaborats els anys 2018 i 
2019. 
 
Ara bé, l’aprofitament de les oportunitats que genera el turisme vinculat a l'observació de fauna 
salvatge és i serà més efectiu si l’abast geogràfic que es promociona és més ampli que el d'un 
espai natural o una comarca. Una possible via per treballar en aquest sentit és el d’impulsar una 
nova marca i/o destinació turística d’observació de fauna salvatge que abasti, per exemple, gran 
part de les serres del Prepirineu, on ja existeixen alguns productes turístics basats en la fauna si 
bé les possibilitats són molt més àmplies i encara estan per explorar. 
 
Si es vol impulsar aquesta destinació/marca, és clau que els principals agents turístics públics i 
privats comencin a treballar per visualitzar-la i per definir-ne un full de ruta que marqui els 
passos a seguir.  
 
Per tal d’iniciar aquest treball en xarxa entre els agents turístics, el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà va organitzar el passat 21 de novembre de 2019 una sessió de treball prevista en el 
projecte “El Pallars Jussà i els Pirineus, destinacions emergents de turisme de fauna i 
generadores d’oportunitats d’ocupació”, finançat pel SOC en el marc de la convocatòria 2018 de 
“Treball a les 7 comarques”.  
 
La sessió, amb una durada de 3h i mitja, va tenir lloc a l’Epicentre de Tremp. Va estar dissenyada 
i dinamitzada per Xavi Basora, d’Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social, i va comptar amb 
el suport d’Inma Ballbé, de DCB · Turisme i Desenvolupament Local, en tasques de relatoria. 
 
La sessió va comptar amb la participació de 16 persones que representaven 14 agents públics i 
privats que treballen en el turisme d’observació de fauna salvatge en l’àmbit de les comarques 
prepirinenques (vegeu a l’Annex el perfil específic de cada participant). 
 
Aquest informe-acta recull els principals resultats sorgits de la sessió i incorpora, com a 
documents adjunts, les dues presentacions inicials que es van fer durant la jornada.  
 

http://www.pallarsjussa.cat/desenvolupamentpallars/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=130%22
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Exposició inicial de Ramon Iglesias  
dels treballs efectuats durant 
els anys 2018 i 2019. 

2. HIPÒTESI DE PARTIDA I ARGUMENTS FORÇA ASSOCIATS 

La hipòtesi de partida de la sessió era i és que: 

L’aprofitament de les oportunitats que genera el turisme vinculat a l'observació de fauna 
salvatge és i serà més efectiu si l’abast geogràfic que es promociona és força més ampli 
que el d’un espai natural o una comarca. 
 
Els arguments que reforcen aquesta hipòtesi són: 

• El potencial per observar fauna salvatge és més elevat quanta més extensió tingui l’àmbit 
territorial que es vol promocionar (atès que augmenta el nombre i diversitat d’espècies amb 
possibilitats de ser observades). 

• A més extensió territorial, també es diversifiquen els paisatges i paratges que es poden 
visitar. Això també n’augmenta l’atractiu. 

• També creix l’oferta de productes ecoturístics d’observació de fauna, així com de serveis 
complementaris (equipaments, allotjaments, restauració, etc.). Això permet generar 
combinacions entre ells, oferint així paquets més complerts, llargs i atractius, sobretot per 
als mercats internacionals. 

• El turisme d’observació de fauna salvatge és un segment força específic, de manera que les 
empreses que s’hi dediquen (i els productes que ofereixen) tenen poca visibilitat si es 
promocionen per si sols. 

 
Ara bé, davant d’aquesta hipòtesi i arguments, també és cert que cal posar un límit a l’àmbit 
territorial a promocionar. I que per fer-ho cal utilitzar algun tipus de criteri o criteris, per 
exemple el de coherència territorial, paisatgística, cultural, administrativa o altres. 
 
A escala europea existeixen diverses iniciatives en aquest sentit, com per exemple Rewilding 
Europe, que promou la conservació, renaturalització i aprofitament ecoturístic de grans àrees 
naturals del continent. A escala catalana, destaquen, per exemple, la marca turística Pirineus 
(que abasta 11 comarques), o el Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens, que inclou 19 
municipis de 4 comarques (Pallars Jussà, Alt Urgell, la Noguera i Pallars Sobirà).  
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3. ÀMBIT TERRITORIAL PROPOSAT PER A LA NOVA MARCA/DESTINACIÓ  

Si es vol promoure una nova marca/destinació de turisme de fauna, cal proposar un primer 
àmbit geogràfic aproximat que ha de servir de base per al debat i la reflexió. Després de 
valorar els pros i contres de diverses alternatives, la primera proposta, totalment preliminar, seria 
un àmbit territorial centrat en les serres prepirinenques.  
 
Aquest àmbit territorial inclouria la pràctica totalitat del Pallars Jussà, gran part de la comarca 
veïna de l’Alt Urgell (amb alguns productes similars d’observació de fauna), el poc territori 
prepirinenc del Pallars Sobirà (Baix Pallars) i de l’Alta Ribagorça (vessant nord de la serra de Sant 
Gervàs, el Pont de Suert), el nord de la Noguera (Montsec i serres veïnes) i el nord del Solsonès 
(Serra d’Odèn i Port del Comte). 
 
Aquesta proposta es basa, fonamentalment, en el criteri de coherència paisatgística. A més a 
més, aquest àmbit ja inclou alguns productes turístics de fauna que són semblants i 
complementaris. D’altra banda, es tracta d’un àmbit territorial que, a diferència del Pirineu axial, 
està poc desenvolupat turísticament malgrat que té un potencial elevat per motius diversos. 
 
Aquesta proposta inicial inclouria el territori dels 34 municipis següents: 
• Pallars Jussà: els 14 municipis 
• Pallars Sobirà: Baix Pallars 
• Alta Ribagorça: el Pont de Suert 
• Alt Urgell: Organyà, Cabó, Coll de Nargó, la Vansa i Fórnols, Peramola, Bassella, Oliana, les 

Valls d’Aguilar, Ribera d’Urgellet.  
• La Noguera: Àger, Camarasa, Vilanova de Meià i la Baronia de Rialb. 
• Solsonès: Lladurs, Odèn, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Guixers. 
 
Aquest territori ocupa una extensió d’unes 340.000 hectàrees, si bé el potencial ecoturístic 
d’observació de fauna salvatge es concentra, sobretot, en la vintena de serres que configuren 
aquest extens àmbit territorial. Al mapa següent es presenta aquesta proposta inicial. 
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Font: elaboració pròpia a partir d’Instamaps (accés on line). 

 

4. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ 

La sessió pretenia ser un primer exercici de reflexió conjunta sobre l’interès i la viabilitat de 
crear una marca territorial específica per promocionar el turisme d’observació de fauna 
salvatge. Una marca que, com s’ha dit, hauria d’abastar un territori suficientment ampli per 
aconseguir que fos el màxim d’atractiva possible. 
 
Dels diferents tipus de marques territorials que existeixen, l’aposta inicial rau en una marca 
territorial de producte. Aquesta tipologia de marca es crea per promocionar productes o 
serveis específics d’un territori. Tenen un públic objectiu molt clar, fet que facilita les estratègies 
de promoció. Se solen utilitzar per a productes agroalimentaris, allotjaments amb 
característiques singulars o segments turístics més especialitzats.  
 
Els objectius de la sessió van ser: 

• Debatre l’interès de promoure aquesta nova marca territorial, i valorar la proposta 
preliminar de l’àmbit territorial que podria associar-se a la nova marca 

http://www.instamaps.cat/instavisor/7c36b6d501ad780c63a6c2895d02652f/El_Prepirineu,_una_possible_destinacio_de_turisme_de_fauna_salvatge.html
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• Identificar aquells atributs clau del territori que poden ajudar a posicionar-lo com una 
destinació atractiva de turisme d’observació de fauna salvatge 

• Consensuar 3-5 accions per començar a impulsar una nova marca territorial com la que es 
proposa. 

• Identificar els agents que haurien de liderar i que haurien de participar en el 
desenvolupament de la nova marca territorial 

• Començar a establir sinergies entre els agents turístics de les comarques del Pallars Jussà, el 
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Noguera i el Solsonès. 

 
 

 

Els participants reflexionen de manera 
individual. En primer pla, els informes 
elaborats els anys 2018 i 2019. 
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5. PROGRAMA DE LA SESSIÓ 

 

10.00h Recepció dels assistents 

10.05h Benvinguda institucional 

JOSEP MARIA MULLOL, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

10.10h El Pallars Jussà, l’impuls al turisme d’observació de fauna salvatge 

RAMON IGLESIAS, tècnic de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

10.20h Qui som i què fem pel turisme d’observació de fauna 

Tots els assistents tenen 2 minuts per explicar qui són i quines accions 
porten a terme en el marc del turisme d’observació de fauna 

10.40h  La idoneïtat d’una nova marca territorial de producte per impulsar 
el turisme d’observació de fauna: plantejament preliminar 

XAVI BASORA, Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social 

11.00h Pausa 

11.30h Exercici de reflexió individual 

11.45h Els fonaments d’una possible nova marca:  
brànding preliminar i full de ruta conjunt 

Dinàmica de treball 

13.00h Posada en comú de la dinàmica de treball i debat en plenari 

13.25h Propers passos 

13.30h Fi de la sessió 

 
 

 
Els participants responent  
el qüestionari de set preguntes. 
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6. RESULTATS DE L’EXERCICI DE REFLEXIÓ INDIVIDUAL 

Aquest primer exercici va consistir en un qüestionari en paper que van haver d’emplenar els 
participants. Per fer-ho, van disposar d’uns 15 minuts. L’objectiu era que fessin una reflexió 
individual que després poguessin compartir durant el debat amb la resta d’assistents.  
 
Les 7 preguntes que havien de respondre abordaven els àmbits següents: 

• Potencial de l’àmbit de les serres del Prepirineu català en el segment del turisme 
d’observació de fauna salvatge  

• Adequació d’aquest àmbit territorial per a una possible nova marca/destinació per 
potenciar el turisme d’observació de fauna salvatge 

• Interès de crear a curt-mig termini una nova marca/destinació en l’àmbit del Prepirineu 
català per potenciar el turisme d’observació de fauna salvatge a una escala més gran 

• Tres punts forts (actuals o potencials) del Prepirineu català que poden ajudar a impulsar, 
posicionar i diferenciar la possible nova marca territorial 

• Tres punts dèbils (actuals o potencials) del Prepirineu català que poden dificultar l’impuls 
de la possible nova marca territorial 

• Tres accions clau que caldria dur a terme per començar a impulsar una marca territorial 
com la que es proposa 

• Agent/s (públics o privats) que hauria/en d’assumir el lideratge per dur a terme el 
desenvolupament d’aquesta nova marca territorial, i altres agents clau que caldria implicar 

 
Dels 13 qüestionaris emplenats, tot seguit s’exposen els resultats de les tres primeres 
preguntes, que són les que tenien un format de resposta tancada. Les respostes a la resta de 
preguntes (que tenien un format obert) queden recollides en l’apartat següent de l’informe 
(integrades en el conjunt d’aportacions fetes durant el debat obert entre tots els participants). 
 
Potencial de l’àmbit de les serres del Prepirineu català en turisme d’observació de fauna salvatge 
• 11 participants consideren que aquest àmbit té potencial suficient. 
• 2 participants consideren que depèn (perquè desconeixen el potencial, o perquè el 

potencial va associat també a una necessària inversió en equipaments, recuperació 
d’hàbitats, etc.). 

• Cap participant considera que no té potencial. 
 
Adequació de l’àmbit territorial per a una possible nova marca de turisme de fauna salvatge 
• 9 participants consideren que aquest àmbit és adequat (si bé durant el debat posterior 

sorgiran matisos, tal com es pot veure en l’apartat següent). 
• 3 participants consideren que depèn (de si s’és capaç de generar nous productes més enllà 

del cérvol i les aus rapinyaires i, per tant, de si existeix una diversitat suficient de productes). 
• 1 participant considera que l’àmbit més adequat seria el de la Marca Pirineus, o si més no 

incloure també en l’àmbit proposat les comarques pirinenques. 
 
Interès de crear a curt-mig termini una nova marca de turisme de fauna salvatge 
• 5 participants consideren que és molt interessant. 
• 8 participants consideren que és força interessant. 
• Cap participant considera que és poc o gens interessant. 
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7. RESULTATS DEL DEBAT I REFLEXIÓ CONJUNTA 

El debat obert entre els participants es va dividir en dos blocs: 

• Un primer bloc dedicat a tractar l’àmbit territorial inicialment proposat: per debatre si és o 
no l’adequat, quins punts forts presenta i quins punts dèbils. 

• Un segon bloc dedicat a tractar alguns aspectes relacionats amb l’interès i la definició de la 
nova marca territorial (brànding) així com de les accions i dels agents clau per impulsar-la. 

 
Els resultats i aportacions dels participants que es presenten tot seguit s’agrupen en aquests dos 
blocs temàtics. 
 

 

Durant el debat conjunt,  
els participants reflexionaven  
en semi cercle. 

 
 
7.1. Àmbit territorial: serres del Prepirineu català 
 
L’ADEQUACIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 

• Per primer cop, una marca basada en criteris de natura i paisatge: diversos participants 
valoren que aquests siguin els criteris definitoris i no altres més habituals (administratius, 
etc.).  

• Criteris clau per definir l’àmbit: a més de la coherència natural/paisatgística, també cal 
considerar la geologia (el Prepirineu és un concepte d’origen geològic), les espècies clau de 
l’àmbit i l’àrea d’influència de les principals empreses que treballen en aquest segment 
turístic i en aquest àmbit territorial. La viabilitat econòmica és clau, i això ho han de 
determinar les empreses.  

• Dubtes que genera en alguns participants: per què no s’inclou l’Alt Pirineu? Per què es 
divideixen algunes comarques com el Pallars Sobirà o l’Alta Ribagorça?  

Les respostes, per part d’altres participants, són per garantir la coherència paisatgística i 
perquè l’Alt Pirineu ja té molta potència turística (Parc Nacional i Parcs Naturals, marca Val 
d’Aran, estacions d’esquí, etc.).  

No obstant, un participant apunta que si s’exclou l’Alt Pirineu hi hauria el risc que s’acabin 
creant dues marques semblants de turisme de fauna, ja que l’Alt Pirineu també té potencial 
en aquest sentit (i podria tenir interès en endegar un procés similar). 
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Una altra participant diu que si la marca abasta un gran àmbit territorial (com ara el 
resultant d’incorporar també l’Alt Pirineu), llavors es faria més difícil d’identificar per al gran 
públic, les distàncies es tornen molt grans, etc. 

• Nous àmbits territorials prepirinencs que caldria valorar si s’incorporen:  
o La serra del Cadí: geològicament és Prepirineu, si bé paisatgísticament és diferent a 

les serres incloses en la proposta inicial d’àmbit territorial. 
o El Berguedà: també té serres prepirinenques. 
o La part sud del municipi de Soriguera (per sota el port del Cantó). 
o Si no s’incorporen més territoris, l’àmbit actual seria el del “Prepirineu occidental”. 

• Valorar d’ampliar l’àmbit als secans de Lleida: es perdria coherència paisatgística, però es 
guanyaria diversitat d’espècies i augmentaria molt l’atractiu faunístic de la nova marca (el 
faria “imbatible”, segons un participant). 

• Valorar bé el nom escollit atès que “Prepirineu” és força desconegut per al gran públic 
i també per al públic internacional (si bé algun participant comenta que moltes marques 
comencen amb noms desconeguts i això no representa, necessàriament, un problema). 
Alternatives inicialment proposades: el Pirineu del Sud o l’Altre Pirineu. 

• L’àmbit serà l’adequat si porta associades altres accions (“la marca la genera el 
producte”): inversions en infraestructures i equipaments, diversificació de productes 
d’observació de fauna, accions de conservació i millora d’hàbitats, etc. En paral·lel o abans 
de crear la marca, caldria augmentar l’interès i l’atractiu de l’àmbit que s’ha definit 
inicialment. 

• Una marca tampoc cal que tingui una delimitació precisa i exacta. 

 
PUNTS FORTS DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 

• El fet de ser un “territori per descobrir”. Això genera novetat, i la novetat genera atracció. 

• El fet de ser un “territori verge i autèntic”, amb absència de grans infraestructures i grans 
zones urbanes i industrials. Aquest fet atrau un turisme de qualitat, respectuós, que aprecia 
allò autèntic i ben conservat.  

• Paisatge humanitzat amb harmonia (feixes) i amb un clima mediterrani.  

• La possibilitat d’observar cérvols i ocells rapinyaires. 

• Altres espècies també atractives: ungulats (amb l’isard com a atractiu per al públic 
internacional, a diferència del cérvol, que no els resulta gens “exòtic”), gall fer, geneta, 
papallones, etc. 

• La fauna prehistòrica (en forma de fòssils i jaciments paleontològics). 

• L’existència d’empreses especialitzades que ja ofereixen productes en aquest segment. 

• Oferta d’allotjaments rurals genuïns, autèntics i sensibles a la causa (de fet, expectants 
amb les oportunitats que ofereix el turisme d’observació de fauna salvatge, i en alguns 
casos ja s’adapten als requeriments d’aquest tipus de turistes). 

• Proximitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a aeroports. 

• Tren que arriba a alguns punts de l’àmbit territorial (Pallars Jussà). 

 
PUNTS DÈBILS DE L’ÀMBIT TERRITORIAL 

• Desconeixement d’aquest territori per part del gran públic. 
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• Inèrcia de treball individualista i localista per part dels agents implicats (tant de les 
empreses com de les administracions públiques). 

• Saturació de marques en el territori (Geoparc, Starlight, Falles, marques de productes 
agroalimentaris, etc.). 

• Poques accions de conservació del medi natural, que haurien de ser imprescindibles si es 
vol promoure una marca basa en un turisme responsable d’observació de la fauna. Sobretot 
a escala internacional, turisme responsable ha d’anar lligat a conservació. 

• Poques inversions públiques en equipaments que ajudin a impulsar el turisme 
d’observació de fauna (miradors, aguaits, passarel·les, etc.). Segons un altre participant, si 
una empresa privada requereix un equipament cal que sigui ella mateixa qui busqui el 
finançament; el paper de l’Administració ha de ser el de donar suport i facilitar la gestió dels 
permisos. A més, diu un altre participant que l’empresa sabrà millor que l’Administració els 
requeriments i la ubicació de l’equipament. 

• Estat deficient de les vies de comunicació. Un participant matisa que, sobretot, són les 
vies locals d’accés als nuclis. 

• Competència deslleial de l’Administració (hide de la RNC de Boumort, per exemple), 
segons algunes de les empreses privades participants. Segons l’Administració, tots els hides 
són complementaris, ja que aporten visions diferents. A més, hi ha empreses privades que 
utilitzen o es beneficien dels equipaments públics.  

• Els cérvols no atrauen el públic internacional 
• Baixa densitat de població, fet que genera dificultats per trobar guies locals amb els que 

col·laborar 

 

. 
 

Plafó amb totes les aportacions dels participants durant el debat en plenari. 
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7.2. Nova marca territorial de producte 
 
INTERÈS DE CREAR A CURT-MIG TERMINI UNA NOVA MARCA 

• Existeix un elevat interès dels participants en crear la nova marca. Un d’ells valora 
especialment el fet que la sessió hagi reunit a agents públics i privats relacionats amb 
aquest segment i que siguin de territoris diferents. 

• Un dels principals punts d’interès que podria derivar de la nova marca és el treball en xarxa 
que comportaria. Només la cooperació público-privada permet arribar més lluny. 

• Pot comportar suport promocional de l’Administració a les empreses, fet que aquestes 
valoren molt positivament.  

• La marca afegiria un nou element d’atracció turística a aquest territori, força necessitat en 
aquest sentit.  

• Serà interessant i útil sempre que la marca s’entengui com una eina i no com un 
objectiu en si mateixa. Un participant afegeix que creant la marxa no n’hi prou, que és clau 
després fer un bon pla estratègic i molta acció comercial. Cal atraure la gent per tal que 
vingui, no pensar que la gent vindrà per si sola i després triarà un cop estigui a la destinació. 

• La marca seria una oportunitat de visualització conjunta dels productes turístics 
d’observació de fauna, fet que facilitaria la cerca i selecció al públic interessat en aquest 
segment turístic, i al mateix temps generaria interès a persones que no sabien que existien 
aquests productes en aquest territori. 

• Tot i que la nova marca s’hauria de focalitzar en el turisme d’observació de fauna salvatge, 
és important que s’alineï amb altres iniciatives que ja hi ha al territori (les altres marques 
territorials, per exemple). 

• Durant el procés de creació de la marca, caldria fer participar la població local. Un altre 
participant matisa que més que participar, com a mínim que n’estiguessin informats. 

 
ATRIBUTS I VALORS CLAU DE LA POSSIBLE NOVA MARCA  

• La definició dels atributs clau dependrà del/s públic/s objectiu de la nova marca. 
Segons el públic escollit, caldrà destacar uns elements o uns altres. Dues diferenciacions 
fonamentals en aquest sentit són públic nacional vs públic internacional, i públic generalista 
vs públic especialista. Després també si són singles, famílies, grups d’amics, etc. 

• L’únic lloc d’Europa on poder observar les quatre espècies de voltors europeus. 

• Els ungulats (cérvol, isard, etc.) i les papallones, com a altres elements atractors. 

• Altres espècies d’ocells singulars (més enllà dels voltors): gralla de bec vermell (molt 
interessant per al públic internacional) i altres. 

• La possibilitat d’observar fauna durant tot l’any. Totes les temporades són bones. 

• Un territori salvatge, indòmit, no massificat, on s’hi respira tranquil·litat. Aquest seria un 
aspecte clau del relat de marca. Una tranquil·litat que la gestió del territori i de la marca 
haurien de procurar mantenir (per evitar que passi com al congost de Mont-rebei). 

• Un clima òptim (sol molts dies de l’any, poques dificultats d’accés per la neu, etc.), fet 
especialment valorat pel públic internacional.  

• Els canvis que experimenta el paisatge al llarg de l’any. 

• La geologia i la distinció de Geoparc Mundial de la UNESCO, com a tret diferencial 
també en clau de fauna salvatge (prehistòrica). 
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• Les possibilitats per observar flora singular (per exemple, al Montsec). 

• Malgrat tots aquests valors, no s’ha de perdre de vista que el territori ja té una saturació de 
marques que aprofiten, en part, aquests valors. Per tant, cal ser capaços d’acotar bé el 
públic i el segment en el que es treballaria, que és el de l’observació i fotografia de fauna 
salvatge. 

 

 
El dinamitzador anotant en el plafó les 
aportacions dels participants. 

 
 
ACCIONS CLAU A DUR A TERME PER CREAR LA MARCA 

• Iniciar el procés de creació de la marca (branding) amb un procés de participació 
associat amb agents públics i privats (i que fos capaç de generar un relat potent, coherent i 
complementari als de la resta de marques territorials existents). 

• Elaborar un pla estratègic amb accions de comercialització i promoció de la marca. 

• Cercar finançament per dur a terme el procés de creació de la marca, la redacció del pla 
estratègic i l’execució de les accions previstes en el pla. 

• La fórmula de treball que es proposa és la creació d’una taula de treball público-privada, 
que estigui degudament dinamitzada i que es reuneixi periòdicament (1 cop cada 2 
mesos) en punts rotatoris de l’àmbit territorial (Tremp, La Seu d’Urgell, Solsona, etc.). Caldrà 
disposar també d’un comitè executiu (de 3-4 persones) que permeti avançar tasques entre 
reunió i reunió de la taula de treball.  

Aquesta taula no ha de tenir cap fórmula jurídica concreta, ja que així disposarà de 
flexibilitat i facilitarà la seva tasca (un exemple que es menciona en aquest sentit és el de la 
Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, impulsada per l’IDAPA). 

 
AGENTS CLAU PER LIDERAR I IMPLICAR-SE EN LA CREACIÓ DE LA MARCA 

• El Consell Comarcal del Pallars Jussà, organitzador de la sessió, apunta que de cara al 
2020 és complicat donar-li continuïtat mitjançant el projecte Treball a les 7 comarques 
doncs la sol·licitud de projectes al SOC per al nou any ja es va tramitar el setembre passat. 
En tot cas, es podria sol·licitar per al 2021. D’altra banda, el Consell Comarcal exposa que 
sempre que rep peticions d’iniciatives privades que agrupen diverses empreses i estan 
més o menys organitzades, les prioritza per tal que puguin avançar. 

• Cal evitar que el pes de la iniciativa recaigui massa en el sector públic; la marca ha de 
tenir un doble pilar (públic i privat), evitant que el sector públic “fagociti” el privat (tal com 
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ha passat en altres iniciatives). El sector públic ha de tenir clar el seu paper: ajudar el sector 
privat local (amb finançament, mitjans, etc.) per tal que aquest pugui desenvolupar-se. 

• Les empreses especialitzades (les que ofereixen productes en aquest segment) haurien de 
liderar, idealment, el procés de creació de la marca, però haurien de comptar amb el 
suport de tècnics locals finançats per les administracions públiques. 

• El sector privat visualitza aquesta iniciativa com una bona oportunitat de col·laboració 
entre les empreses privades (i així trencar la inèrcia actual de treball individualista). Per fer 
realitat aquesta oportunitat, caldria crear i dinamitzar un espai de trobada que, fins i tot, 
podria acabar cristal·litzant en el futur en una associació o, si més no, en un espai per 
acordar accions de promoció conjuntes (com ara anar junts a fires o fer una campanya 
conjunta en xarxes socials). 

• Altres agents públics que també caldria implicar: òrgans gestors d’espais protegits (RNC 
de Boumort, per exemple), IDAPA, ajuntaments, consells comarcals, Geoparc Orígens, grups 
d’acció local (consorcis LEADER).  

• Una administració pública que podria donar suport al procés de creació de la marca és 
l’IDAPA, que ja ha desenvolupat models de col·laboració publicoprivats en altres sectors 
com el dels camins i el senderisme (via la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran). 

• Altres agents clau a implicar en el procés més enllà del sector públic i les empreses 
especialitzades: els allotjaments (a poder ser, associacions representatives), la població 
local (que hauria d’estar informada, com a mínim), i els taxis i mitjans de transport públics. 
Potser també seria interessant fer algun contacte internacional, per exemple amb la 
iniciativa Rewilding Europe.  

• És important que tothom que participi en la iniciativa tingui “empatia territorial”: que si 
existeix algun problema en un punt de l’àmbit territorial de la marca que no és exactament 
el seu, l’entengui i el senti com a seu.  

• El procés de creació de la marca territorial ha de cercar algun tipus d’encaix amb el Pla de 
màrqueting turístic que ha presentat recentment l’Agència Catalana de Turisme. 

 

 
Moment final de la sessió, debatent  
els passos a seguir. 
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ANNEX. AGENTS PARTICIPANTS 

A la sessió van participar-hi 16 persones que representaven 14 agents. 
 

Tipologia Agent Representant 

Organismes 
públics 
comarcals 

Consell Comarcal del Pallars Jussà (àrea de turisme) Ramon Iglesias 
Consell Comarcal del Pallars Jussà (àrea de natura) Jordi Castilló 
Consell Comarcal del Pallars Jussà (gerència) Josep Ardanuy 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (àrea de turisme) Cristina Bros 

Administracions 
locals  

Ajuntament de Tremp Josep Àngel Alert 
Ajuntament de la Pobla de Segur (oficina de turisme) Enric Guimó 
Consorci Leader Pirineu Occidental Alícia Bolado 

Organismes 
supracomarcals 

IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció 
de l’Alt Pirineu i Aran) 

Arcadi Castilló 

Geoparc Mundial UNESCO Orígens Núria Verdeny 
Enric Peramos 

Empreses de 
turisme de fauna 

Photo Logistics Carles Santana 
Salvatgines Marta Gómez 
L’Altre Pallars – Buseu Project Jordi Canut 
Outdoor Adventour Sílvia Vidal 
Pirineu Emoció Sílvia Martí 

Entitats gestores 
d’espais 
protegits 

Reserva Nacional de Caça de Boumort Joan Curià 
Muntanya d’Alinyà – Fundació Catalunya La Pedrera 
(Aubèrria) 

Jordi Dalmau 

 

Altres agents també van ser convocats, però no van poder assistir. Són els següents: 

• Consell Comarcal de l’Alt Urgell (àrea de turisme) 

• Consell Comarcal de la Noguera (àrea de turisme) 

• Consell Comarcal del Solsonès (àrea de turisme) 

• Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 

• Diputació de Lleida (Patronat de Turisme)  

• Taula d’Ecoturisme de Catalunya (secretaria tècnica) 

• Vine al Pallars, Viu el Jussà 

• Associació Turisme Vall de Lord 

 

 


