
CURS-TALLER

SOMPirineu         
Suport a l'ocupació a l'Alt Pirineu i Aran: 
Producte local i turisme sostenible de muntanya

Senderisme al Pirineu: 
nous camins per a un 
sector emergent
Sort (Pallars Sobirà)  > 8, 15 i 22 de maig de 2014
El Priorat > 29 i 30 maig de 2014

El senderisme és un sector econòmic en expansió 
a l’Alt Pirineu i Aran. El seu potencial és enorme, 
però els reptes també. Tant el sector públic com 
el privat han d’aventurar-se per nous camins, i 
així albirar nous horitzons. Idees com projectes 
col·laboratius, màrqueting de continguts o 
storytelling haurien d’agafar embranzida. I això és 
el que pretén aquest curs, que combina sessions 
formatives amb tallers de treball conjunt.

Col·laborenOrganitza

Senderisme



 
 

  

Objectius del curs-taller 
 

• Analitzar l’estat del senderisme a l’Alt Pirineu i 
Aran, identificar les tendències actuals del sector 
i conèixer models d’èxit com el de la comarca del 
Priorat 

• Donar a conèixer noves tècniques i instruments 
que millorin el desenvolupament, la 
comercialització i la difusió dels projectes 
pirinencs en l’àmbit del senderisme 

• Aplegar agents públics i privats que estiguin 
impulsant iniciatives de senderisme a l’Alt Pirineu 
i Aran, per tal de fomentar vincles, generar idees 
de treball col·laboratiu i establir les bases de 
projectes conjunts que reforcin el sector  

 

Destinataris  
 

• Empreses de guiatge 
• Allotjaments turístics i altres serveis turístics 

complementaris 
• Associacions i entitats vinculades al senderisme 
• Agències de viatge i operadors turístics  
• Ens locals i òrgans de gestió d’espais naturals 
• Oficines de turisme 
• Centres de formació 

 
Els professionals interessats en assistir al curs 
hauran de complir un requisit: que participin d’un 
projecte o iniciativa (pública o privada) en 
matèria de senderisme a l’Alt Pirineu i Aran. La 
iniciativa pot estar ja en marxa o ser una idea 
que s’està començant a desenvolupar. 

Inscripcions i selecció 
 
La inscripció al curs-taller té un preu de 100€. 
Inclou les despeses docents, els àpats a Sort, així 
com les derivades de la visita tècnica al Priorat 
(allotjaments i àpats). 
 
El nombre de places és limitat. Per fer la 
preinscripció al curs, cal emplenar el formulari* 
disponible als webs www.sompirineu.cat i 
www.idapa.cat abans del 7 d’abril de 2014. Per a 
qualsevol dubte, truqueu al tel. 973355552 o 
escriviu a info@sompirineu.cat 
 
Per seleccionar els alumnes admesos, es valorarà 
la innovació i aplicabilitat dels seus projectes de 
senderisme, així com l’interès i compromís per 
establir aliances amb altres agents públics i 
privats del sector. Als alumnes seleccionats se’ls 
comunicaran les dades per efectuar l’ingrés, el 
qual servirà per formalitzar la inscripció al curs. 
 

Informació addicional 
 
Els detalls del curs es poden consultar al web del 
Programa SOMPirineu (www.sompirineu.cat).  
 
Per a l’excursió guiada pel Priorat es recomana 
portar l'equipament adequat (calçat còmode per 
a camins de muntanya, cantimplora, barret o 
gorra, etc.). Al llarg del curs es concretaran altres 
detalls logístics de la sortida al Priorat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres 
dades seran incorporades a un fitxer del qual és responsable l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA). La finalitat d’aquest fitxer és gestionar les activitats, jornades i cursos que aquest Institut organitza. Podeu exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 
(IDAPA), Passatge de l’Alsina, 3 · 25700 La Seu d’Urgell. 
  



 
 

  

Programa 
 
 

BLOC 1 | Dijous 8 de maig                                      ON? Sort, Escola de Piragüisme (mapa) 

MERCATS I PRODUCTES DE SENDERISME, POSEM-NOS AL DIA 
Tendències actuals i estat del sector al Pirineu 

  

 MATÍ  TARDA 
09:30h Benvinguda i presentació del curs 

REPRESENTANT DE L’IDAPA 
15:30h El senderisme pirinenc a examen: perfils 

d’usuaris, productes i serveis, projectes públics i 
privats. Dèficits i potencialitats  
(Sessió amb taller participatiu) 
CARLOS GUÀRDIA, geògraf  
XAVIER CAZORLA, eleMents 

10:00h Presentació dels projectes  
dels alumnes – 1a part 
EVA TARRAGONA, mOntanyanes 

11:00h Pausa-cafè  
11:30h Presentació dels projectes  

dels alumnes – 2a part 
EVA TARRAGONA, mOntanyanes 

12:30h Destinacions, productes i mercats de 
senderisme. Tendències actuals i models d’èxit 
GONÇAL PORTABELLA, A Peu 

14:00h Dinar  18:30h Fi de la sessió  
 
 
 

BLOC 2 | Dijous 15 de maig                                      ON? Sort, Escola de Piragüisme (mapa) 

NOUS CAMINS EN COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  
Màrqueting de continguts, fidelització i storytelling aplicats al senderisme 

  

 MATÍ  TARDA 
09:30h Màrqueting de continguts: atraure clients amb 

allò que els interessa 
XAVIER BASORA, Espai TReS 

15:30h Storytelling, l’art de comunicar  
a través d’una història – 2a part 
PAU CANALETA, consultor en comunicació 
 11:00h Pausa-cafè  

11:30h Com aprofitar la informació sobre els nostres 
clients? Fidelització i millora de productes 
OLGA CUEVAS, Pirineuweb.com  
PERE BÀSCONES, Espai Nòmada 

16:30h Storytelling aplicat als productes de senderisme 
del Pirineu  
(Sessió amb taller participatiu) 
PAU CANALETA, consultor en comunicació 

12:30h Storytelling, l’art de comunicar 
a través d’una història – 1a part 
PAU CANALETA, consultor en comunicació 

14:00h Dinar  18:30h Fi de la sessió  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.montanyanes.net/web/
http://www.montanyanes.net/web/
https://www.google.es/maps/place/Alberg+Escola+de+Pirag%C3%BCisme+de+Sort/@42.4056503,1.1293602,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x16bd7860d56ab801
https://www.google.es/maps/place/Alberg+Escola+de+Pirag%C3%BCisme+de+Sort/@42.4056503,1.1293602,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x16bd7860d56ab801
http://www.espaitres.net
http://www.pirineuweb.com/
http://www.espainomada.com/
http://www.paucanaleta.com/
http://www.paucanaleta.com/
http://www.paucanaleta.com/


 
 

  

BLOC 3 | Dijous 22 de maig                                      ON? Sort, Escola de Piragüisme (mapa) 

ESTRATÈGIES PER CONSOLIDAR PROJECTES DE SENDERISME  
Comercialització i cooperació público-privada 

  

 MATÍ  TARDA 
09:30h Vendre productes de senderisme: consells i 

particularitats  
GONÇAL PORTABELLA, A Peu 
ROSI RODRÍGUEZ, Discover Pyrenees 

15:30h Estratègies de cooperació entre agents i 
territoris. Bases per generar un catàleg de 
productes de senderisme al Pirineu 
(Sessió amb taller participatiu) 
XAVIER CAZORLA, eleMents  11:00h Pausa-cafè 

11:30h Recursos professionals per estar ben 
informats. Presentació de “El racó del 
senderisme” 
JUDITH MIRA, Associació de Professionals de 
Senderisme del Pirineu i les Terres de Lleida 

14:00h Dinar  18:30h Fi de la sessió  
 

 
BLOC 4 | Dijous i divendres 29-30 de maig                                                ON? El Priorat 

EL SENDERISME COM A MOTOR DE DINAMITZACIÓ LOCAL 
El cas del Priorat 

    

  29-maig | MATÍ  29-maig | TARDA 30-maig | MATÍ 
09:30h Arribada a Falset 16:00h Els camins del vi i les 

visites a cellers: objectius 
i resultats 
(Sessió de sobretaula)  
RAFAEL LÓPEZ MONNÉ, 
geògraf i fotògraf  

09:30h 
 

La candidatura Priorat-
Montsant-Siurana a Patrimoni 
de la Humanitat de la UNESCO 
ROSER VERNET, Associació 
Prioritat 

10:00h El Pla de Foment 
Turístic i la xarxa de 
camins del Priorat. 
Visita al Castell del Vi 
CÈSAR LÓPEZ ANGUERA, 
president del Consell 
Comarcal del Priorat 
JAUME ROCA, conseller 
de Turisme 
CRISTINA BELTRAN, 
Oficina de Turisme 

10:30h Desplaçament a Escaladei en 
vehicles privats 

18:00h Transfer en bus a Falset 11:00h Visita guiada a la Cartoixa 
d’Escaladei  
MERITXELL OMELLA, el Brogit 
Guiatges 

18:30h Priorat Enoturisme: o 
com els privats cooperen 
amb èxit 
DAVID ESTELLER, direcció 
tècnica 

11:40h Visita guiada al molí d’oli 
d’Escaladei. Tast d’olis i pica-
pica  
FERNANDO MIRÓ, Molí Miró 
Cubells 

11:00h Pausa-cafè  19:30h Pausa 13:00h Del vi i l’oli a l’alta muntanya: 
lliçons apreses del model del 
Priorat i com aprofitar-les per 
enfortir el senderisme al 
Pirineu 
(Sessió de debat al Punt 
d’informació d’Escaladei) 

11:30h Pel camí antic de 
Falset a Gratallops. 
Excursió guiada  
RAFAEL LÓPEZ MONNÉ, 
geògraf i fotògraf 

20:30h Visita al celler Sol i 
Serena (Falset). Pica-pica 
a base de tapes 
CELLER COOPERATIU DE 
FALSET 

14:30h Dinar-maridatge  
al celler Clos 
Figueres (Gratallops) 

22:00h Allotjament  
a l’Hostal Sport (Falset) 

14:00h Dinar al restaurant Els Cups 
(Poboleda) 

 

https://www.google.es/maps/place/Alberg+Escola+de+Pirag%C3%BCisme+de+Sort/@42.4056503,1.1293602,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x16bd7860d56ab801
https://www.facebook.com/discoverpyrenees
http://closfigueras.com./site/?lang=ca
http://www.hotelpriorat-hostalsport.com/ca
http://www.molideloli.com/
http://www.elbrogit.com/
http://prioritat.org/



