
XXV JORNADES

DE LES OFICINES

DE TURISME 

DE CATALUNYA

LA  POBLA  DE  SEGUR

23  I  24  DE  MAIG  DE  2019

#PASSIÓPELTURISME    #APTALC    #LAPOBLADESEGUR

LA  POBLA  DE  SEGUR

23  I  24  DE  MAIG  DE  2019

Objectius:

Realitzar unes jornades participatives i que responguin a
les necessitats dels professionals. Serà un punt de trobada
on les propostes tinguin contingut formatiu, de reflexió i
de descobriment del territori.
 



DIJOUS 23 DE MAIG 

LA  POBLA  DE  SEGUR

23  I  24  DE  MAIG  DE  2019

9,00h - 9,30h
Arribada i acreditacions a l'Edifici de Serveis del Parc El·líptic, on tindran lloc les
sessions del matí. 
(Av. Camp de la Sala - darrere l'Oficina de Turisme)

9,30h
Inauguració de les Jornades a càrrec de Lluís Bellera i Juanmartí, alcalde de la
Pobla de Segur, Joaquim Queralt, president d'APTALC i Octavi Bono, Director
General de Turisme de Catalunya.

10,00h
Sessió de formació: "25 anys de les Oficines de Turisme de Catalunya. Una
mirada cap al futur" a càrrec de Jordi Casassayas, consultor i professor de la
UdG i Joaquim Queralt, president d'APTALC

11,00h
Coffee break elaborat per la Pastisseria Sant Miquel de la Pobla de Segur.

11,30h
Ponència "Indrets mítics i rutes literàries. La importància del relat en la
promoció turística de la destinació" a càrrec de Pep Coll (escriptor i padrí de la
primera Vila del Llibre de la Pobla de Segur).

12,30h
Visita a l'Estació d'Esports i Natura del Pirineu, que inclou l'espai expositiu on
s'hi pot veure una pinzellada de l'essència de la comarca, la nova oficina de
turisme i el centre de trekking & bike.
www.estaciolapobla.cat

13,00h
Sortida amb bus cap a Gramuntill.

13,30h
Arribada a Gramuntill. Opció de passejada o visitar l'antic Molí

14,00h
Dinar amb carpes a peu dret elaborat per Es Pallarés
www.viujussa.cat
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http://www.estaciolapobla.cat/
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17,45h
Baixada amb bus fins la Pobla de Segur.

15,30h
Taula d'experiències :
 
"El 5è Llac", "Marques de Pastor" i "Gratitud Pallars" a càrrec de Mireia  Font
(propietària de Fonda Leonardo i gestora de tot el projecte).
www.casaruralvallfosca.com
 
 

16,30h
Ponències :
 
"Conca de Tremp - Montsec com a Destinació GEOPARC" a càrrec de Guillem
Puras.
www.projectegeoparctrempmontsec.com/es

18,00h
Arribada a la Pobla de Segur (parada a l'estació d'autobús).

18,00h - 18,30h
Visita amb degustació a la fàbrica de cervesa artesana Ctretze.
https://ctretze.cat/

21,30h
Sopar a la fàbrica de cervesa Ctretze elaborat per ÀPAT (Associació de
professionals de l'àmbit turístic).
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"Pallars com a territori Starlight" a càrrec de Kiko de Celístia.
www.celistia.cat

 
 
"Vine al Pallars viu el Jussà" a càrrec de Josep Palau (president de l'associació
ÀPAT  i de Casa Masover de Buira)
www.viujussa.cat

http://www.casaruralvallfosca.com/
http://www.celistia.catwww.projectegeoparctrempmontsec.com/es
https://ctretze.cat/
http://www.celistia.cat/
http://www.viujussa.cat/
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9,00h
Sortida a peu pel camí de la Pobla de Segur a Salàs de Pallars amb Selvatgines.
www.salvatgines.es

11,15h - 12,30h
Sessió de formació:
"Com millorar la comunicació de les Oficines de Turisme amb la premsa" a
càrrec de Josep Ardila, periodista.

12,30h - 13,45h
Ponència:
 
"Presentació del nou pla de màrqueting turístic de Catalunya" a càrrec de Jordi
Secall, director de Gestió de l'estratègia de l'Agència Catalana de Turisme.

11,00h
Trobada al Conjunt Modernista Casa Mauri on les ponències es duran a terme al
Molí de l'oli de Sant Josep.
www.lapobladesegur.cat/ca/fer_visitar/modernisme/

15,30h
Sortida en tren cap a Lleida (pels que hagin vingut en tren).
www.trendelsllacs.cat

14,00h
Dinar de cloenda a l'Hotel Solé.
www.hotelsole.es
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http://www.salvatgines.es/
http://www.lapobladesegur.cat/ca/fer_visitar/modernisme/
http://www.trendelsllacs.cat/
http://www.hotelsole.es/
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CONCURS D'INSTAGRAM
Tal com hem fet els darrers anys, les jornades tindran un concurs d'Instagram
amb les fotos i els instamoments que es facin al llarg de les 24 hores que duren
les jornades.

Només hi ha dos requisits:

Ser seguidors d'@aptalc i de @ajlapobladesegur
I etiquetar amb #passiopelturisme i #laPobladeSegur

Premis:

3 lots de productes gentilesa de l'Ajuntament de la Pobla de Segur amb
productes km0 i de proximitat.

INSCRIPCIONS
El preu únic d'inscripció és de          . Inclou tot el programa formatiu, les
activitats i els àpats.
Inscripcions fins al 17 de maig.

Per formalitzar la inscripció cal fer tres passos:

1. Introduir totes les dades que es demanen al següent formulari i enviar-lo:
https://goo.gl/forms/lLWsrJyxekEclInh2
 
2. Fer el pagament de 30€ per transferència al número de compte ES40 2100-
0113-0802-00094145 (CaixaBank) indicant en el concepte "Nom i cognoms i
Inscripció Jornades Oficines de Turisme 2019"
 
3. Enviar el comprovant de pagament en PDF a turisme@lapobladesegur.cat
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30 €
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HOTEL - APARTHOTEL SOLÉ***

Hab. Individual + esmorzar 50 €/dia 
Hab. Doble + esmorzar 78 €/dia 
Hab. Triple + esmorzar 98 €/dia
Hab. Quàdruple + esmorzar 114 €/dia 
Allotjament, esmorzar i IVA inclòs
0,50 € Taxa turística no inclosa per persona/dia

Apartament estàndar (1 Hab. Doble + sofà llit) 2 persones 88 €/dia
Apartament estàndar (1 Hab. Doble + sofà llit) 3 persones 99 €/dia
Apartament estàndar (1 Hab. Doble + sofà llit) 4 persones 110 €/dia
Apartament (2 Hab. Doble + sofà llit) 5-6 persones 140 €/dia
Aquest preu no inclou esmorzar. Esmorzar 6 €pax/dia (IVA INCLÒS) + 0,50 € Taxa
turística no inclosa per persona/dia

Per a qui es quedi a dormir, la Pobla disposa d'allotjaments de qualitat:

Av. de l'Estació, 44-48. / Telfs. 973680452 / 973660082
info@hotelsole.es / www.hotelsole.es
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ON DORMIR

MASIA GRAMUNTILL AGROTURISME

Hab. Doble (4 disponibles) 60 €/dia  (IVA INCLÒS)
Hab. Quàdruple (1 disponible) 90 €/dia  (IVA INCLÒS)
 
Esmorzar no inclòs. Esmorzar 8 €/persona.

Carretera de Gramuntill, s/n, Telf. 647 503 308
info@gramuntill.cat www.gramuntill.cat

http://www.hotelsole.es/
http://gramuntill.cat/
http://gramuntill.cat/


ON DORMIR
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Apartament  2 persones 69 €/dia
Apartament  3 persones 84 €/dia
Apartament  4 persones 96 €/dia
Apartament  5 persones 112 €/dia
Apartament  6 persones 125 €/dia

Els assistents rebran un certificat de participació. Les despeses d'aquestes
jornades són justificables a l'aportació econòmica de la taxa turística. 
 
Apunteu-vos-hi!

Telèfon de contacte:
973 680 257 (Sònia)

Hab. Individual amb bany compartit 17 €/dia  (IVA INCLÒS)
Hab. Doble amb bany compartit 28 €/dia  (IVA INCLÒS)
Hab. Individual amb bany privat 28 €/dia  (IVA INCLÒS)
Hab. Doble  standard amb bany privat 43 €/dia  (IVA INCLÒS)
Hab. Doble superior  amb bany privat 50 €/dia  (IVA INCLÒS)
 
NOTA: La diferència entre la stardard i la superior és que la superior és una mica
més gran de tamany i dóna cap a la façana principal de la fonda. Té vistes
paisatgístiques. La standard dóna al Carrer Llorenç i Torres i és més petita.
 
Esmorzar no inclòs. Preu esmorzar: 5 €/persona

HOSTAL CAN FASERSIA
C/ Major 4 / Tel. 695169181 / info@canfasersia.com / www.canfasersia.com

APARTAMENTS:


