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1. INTRODUCCIÓ 
 

La Pobla de Segur és un municipi que està treballant des de fa anys, en una aposta pel 

turisme sostenible i respectuós amb el territori.  

A través de, entre d’altres, el Pla de Barris, el Pla de Foment sota el títol Valorització de 

La Pobla de Segur com a porta d’entrada al Pirineu o l’Estratègia de Dinamització 

turística per a Collegats, s’està posant en valor el patrimoni del municipi i s’està treballant 

per dotar-lo d’infraestructures per impulsar el turisme.  

A més, el projecte GPSTourism també promou la dinamització econòmica i turística del 

municipi apostant en aquest cas per la mobilitat sostenible com a estratègia de 

singularització de l'oferta turística.  

Des d’aquest punt de partida, i tenint en compte la situació de pandèmia mundial, la 

Pobla de Segur vol estar preparada per afrontar els nous reptes. Així doncs, tenint en 

compte aquests factors, s’ha decidit encarregar l’elaboració d’un pla de 

desenvolupament turístic del municipi, amb l’objectiu d’establir unes línies estratègiques 

i proposar actuacions concretes, que puguin ser la base de futurs projectes 

subvencionables, tant a nivell nacional com europeu.  

Aquest pla tindrà en compte les tendències actuals en temes de digitalització, 

sostenibilitat, responsabilitat i economia circular que s’estan implantant a nivell global, 

per adaptar-les a les necessitats i a la casuística del municipi de la Pobla de Segur.  

Així mateix fa un seguiment exhaustiu d’estudis i publicacions que elaboren entitats de 

referència sobre les tendències vacacionals dels consumidors de turisme actiu, de 

natura, cultura, etc., tant pel que fa als mercats de proximitat com als internacionals, així 

com de les fonts de finançament a nivell de Catalunya, de l’estat i europees. 
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2. METODOLOGIA I OBJECTIUS  
 

La metodologia utilitzada en aquesta proposta es basa en una part d’anàlisi documental 

de la situació actual del turisme en el municipi, així com dels projectes que s’han i s’estan 

desenvolupant, i en una altra part de treball de camp amb la visita als recursos turístics 

i la realització d’entrevistes i tallers participatius.  

Els instruments metodològics que s’han utilitzat en cada un dels apartats, tenen com a 

objectiu vetllar pel bon desenvolupament de l’assistència tècnica i l’assoliment dels 

objectius establerts.  

Pel què fa a la metodologia, la proposta del pla estratègic s’estructura tenint en compte 

les següents fases:  

1. Anàlisi, documentació i prospecció de terreny. 

2. Treball de camp: taules de treball i entrevistes.  

3. Diagnosi i estratègia.  

4. Pla d’acció.  

5. Gestió, seguiment i presentació. 

 

 

 

  



 

    6 

 

2.1. Objectius  

Marcar les línies a seguir per tal que el turisme esdevingui un instrument de suport al 

desenvolupament local, que dinamitzi el municipi de la Pobla de Segur sota els 

paràmetres que marca el turisme conscient i responsable. 

Objectius específics 

Els objectius específics a assolir són: 

● Analitzar l'oferta turística actual i els recursos turístics potencials  

● Definir l'estratègia turística del municipi. 

● Establir un pla d'accions a curt, mig i llarg termini per a dinamitzar el turisme. 

● Identificar el perfil del visitant actual i futur.  

● Identificar quins productes i propostes d’estada i visita al municipi són 

susceptibles a desenvolupar. 

● Identificar possibles fonts de finançament que permetin desenvolupar les 

activitats previstes. 
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3. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ  

Aquesta primera part del document consisteix en una recopilació i anàlisi de la 

informació que està vinculada amb el turisme de la Pobla de Segur i que permet acostar-

nos a la realitat turística del municipi i conèixer les accions passades, actuals i futures 

del consistori en aquest àmbit, així com les seves prioritats. La documentació analitzada 

s’ha dividit en els següents apartats:  

● 7 documents de l’ajuntament de la Pobla de Segur. Es tracta de documentació 

generada els últims anys així com material de promoció i el butlletí d’informació que 

recull material d’interès turístic. 

● 7 documents del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Com a entitat supramunicipal 

amb competències en turisme i promoció econòmica, s’han tingut en compte els 

documents generats els últims anys. 

● 2 documents de la Diputació de Lleida, concretament des del Patronat de Turisme 

de les Terres de Lleida, que gestiona la promoció turística sota la marca Ara Lleida. 

● 2 documents de la Generalitat de Catalunya. Tant la Direcció General de Turisme  

com l’Agència Catalana de Turisme treballen per a la promoció i desenvolupament 

del sector a Catalunya.  

 

 

DOCUMENTS AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR 

Plànol de Senders de Collegats-Boumort -2021 

Catàleg Experiències Collegats-Boumort Manual de l'Amfitrió i Presentació del 
Territori -2015-2016 

Assessorament en la definició i implementació d’una estratègia de dinamització 
turística per a Collegats 2015-2016 

La Pobla de Segur: natura i esport. Projecte integral d’adequació de la  façana 
fluvial - 2021 

Projecte Ruta de la Guerra Civil a La Pobla de Segur 

Roques Roies – butlletí municipal 

Memòria d’activitats (consultes ateses, visites Casa Mauri, etc) 

 

DOCUMENTS CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ 

Estudi del Potencial de Desenvolupament Turístic dels Embassaments del Pallars 
Jussà 

Pla d’accions per al Desenvolupament Turístic del Pallars Jussà Horitzó 2018-
2023 

Valorització turística de Collegats 

Recursos per a professionals del turisme d’observació de fauna salvatge 

Ecoturisme. Iniciatives turístiques exitoses de contribució i retorn al territori 

Consolidació d’un model de turisme sostenible i responsable 

Pla de reactivació socioeconòmica 2021-2026 
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DOCUMENTS CONSELL DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 

Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i Terres de Lleida - 2018 

Memòria d’activitats Patronat de Turisme 2019 

 

DOCUMENTS GENERALITAT DE CATALUNYA 

Pla estratègic de Turisme de Catalunya (2018-2022) 

Pla màrqueting turístic (2018-2022) 

 

En l’annex 2 es pot consultar l’anàlisi complet de cada un dels documents i la seva 

rellevància pel desenvolupament turístic de la Pobla de Segur.  
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4. LA POBLA DE SEGUR COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA 

La Pobla de Segur pertany a la demarcació Lleida, al Pirineu Català. Situat entre els rius 

Noguera Pallaresa i Flamisell. És el segon municipi en importància de la comarca del 

Pallars Jussà. La seva riquesa i forma de vida té la base en el comerç i els serveis, així 

com en la indústria, la pagesia i la ramaderia.  

La indústria té una llarga tradició al municipi i, juntament amb la construcció i el comerç, 

és el principal motor econòmic del municipi: tèxtil, alimentària (farina i oli) i de la fusta, 

principalment. 

L'agricultura és de secà: cereals, llegums, oliveres, vinyes, ametllers i farratge per al 

bestiar oví. L'explotació del bosc era una de les ocupacions tradicionals, com demostra 

l'ofici tradicional dels raiers, però avui dia és molt secundària. 

Té un clima variat durant tot l'any, tenint en compte que la seva situació és al Prepirineu.  

Mitjans de transport.  

Es pot arribar al municipi amb vehicle propi des de Barcelona per l’A-2 i C-14 i des de 

Saragossa/Madrid per l’A-2 fins Lleida i per la C-13. 

Amb transport públic, mitjançant autobús (amb la companyia ALSA) i en tren (FGC). 

 La Pobla de Segur-Lleida La Pobla de Segur- 
Barcelona 

BUS ALSA 2 freqüències diàries 3 freqüències diàries 

Tren (FGC) Línia RL 2 Dilluns-divendres 
feiners: 4 freqüències diàries 
Dissabtes: 2 freqüències diàries 
Diumenges i festius: 3 freqüències 
diàries 

Tren fins a Lleida i canvi a 
la mateixa estació, a les 
línies convencionals i d'alta 
velocitat. 
 

 

Així mateix, La Pobla de Segur es va incorporar 

a la línia del Bus del Parc Nacional 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.    

A nivell dels pobles de la comarca, s’ofereix un 

servei de “transport a la demanda” de dilluns a 

dissabte. 12 serveis s’aturen o són final de línia 

a La Pobla de Segur.  La informació es troba al 

següent link. 

La vila està dividida pel riu Flamisell, que separa 

en dos la vila de la Pobla de Segur.  El segon 

nucli més important és Sant Joan de 

Vinyafrescal. Són a prop del despoblament, 

Montsor i Puimanyons. L'antic poble de 

Gramuntill, en canvi, ja no hi té residents. 
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Al voltant de la vila hi ha nombroses cases que suposen un antic hàbitat rural força 

important. Moltes d'elles avui dia són tancades la major part de l'any o bé abandonades 

i en ruïnes.  

 

4.1. Dades socioeconòmiques  

La Pobla de Segur té una superfície total de 32,83 km², que representa un 2,44% del 

total de la comarca. La vila està dividida pel riu Flamisell, que separa els dos nuclis més 

importants de la població. 

 
Font: Ajuntament de La Pobla de Segur  

Actualment, La Pobla de Segur té una població de 3.050 habitants, que representa el 

23,06% del total de la comarca del Pallars Jussà. Per altra banda, pel que fa a 

l'envelliment de la població, el Jussà és una de les comarques amb un percentatge més 

elevat amb un 25,5%, el tercer registre més alt de tota Catalunya.  

En termes generals, tal com revelen les dades, la població de 85 anys i més va davallar 

l'any 2020 a Catalunya respecte a l'any anterior per primera vegada en quatre dècades. 

El major motiu de pes, evidentment, va ser l'impacte de la Covid-19. Aquest grup de 

població es va situar en 249.555 persones, més de 1.000 persones menys que l'1 de 

gener de 2020.  
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 La Pobla de Segur Pallars Jussà Catalunya 

Superfície terme municipal 2021 32,83 km² 1.343 km² 32.108 km² 

Població 2021 3.050 13.227 7.780.479 

Variació de població 2017-2021 3,3% 0,7% 0,2% 

Taxa estrangeria 2020 19,19% 14,06% 16,1% 

Font: IDESCAT 

Pel què fa a l’atur, les xifres són una mica més baixes que les globals de Catalunya, 

però més altes que les de la comarca, tal com es pot veure a la taula a continuació, en 

què s’han agafat com a referència el mes d’agost de 2021 i el gener del 2022. 

Taxa d'atur 
La Pobla de 

Segur 
Pallars 
Jussà 

Catalunya 

Agost 2021 9,42% 11,2% 10,2% 

Gener 2022 9,71%  10,98%  10,4% 

Font: IDESCAT 

Ocupació del sòl  

Quant a l’ocupació del sòl, tot i representar un 23,16% del total de la comarca a nivell 

de superfície, el nombre de béns immobles (comptabilitzat a través dels rebuts de 

l’Impost de Béns Immobles) és de 3.601, que representa un 20,03% del total comarcal. 

 La Pobla de Segur Pallars Jussà 

Superfície terme municipal 2021 33,38 km² 1.343 km² 

Nombre de rebuts de béns immobles 2020 3.601 17.974 

IBI urbà 2020 - Quota íntegra total 814.054 3.667.245 

Oferta turística  

L’oferta d’allotjament turístic de La Pobla de Segur està format per hostals, hotels, 

habitatges d’ús turístic i un càmping.  El nombre global d’empreses a La Pobla de Segur 

és de 243, de les quals 14 són allotjaments turístics.  

 
La Pobla 
de Segur 

Pallars 
Jussà 

Catalunya 

Nombre d'empreses 2020 243 884 239.346 

Nombre allotjaments turístics* 2020 14 83 5.948 

Places d'allotjament turístic* 2020 333 3.004 601.490 

*hostals, hotels, càmpings  Font: Idescat 
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Segons la guia d’establiments turístics de la Generalitat de Catalunya, el municipi 

disposa de 21 HUT (habitatges d’ús turístic). Pel càlcul de les places disponibles en 

aquesta tipologia d’allotjament, s’ha fet una estimació per aquest informe, d’una 

capacitat mitjana de 4 persones/per HUT. Per tant, el nombre de places serien 84 

places. 

A la taula a continuació, es mostren les xifres tant de nombre d’establiments turístics 

com de places. En primer lloc, figuren agrupats els establiments reglats (hotels, hostals 

i càmpings) i a continuació els HUT, així com les xifres totals. 

 

 
La Pobla de 

Segur 
Pallars 
Jussà 

Catalunya 

HUT declarats* 21 180 77.343 

HUT places estimades** 84 720 309.372 

Places d'allotjament turístic (sense HUT) 333 3.004 601.490 

Total places turístiques 417 3.724 910.862 

*dades extretes de la Guia d’establiments turístics de la Generalitat de Catalunya 

Un indicador també rellevant de l’oferta turística, en aquest cas relacionada directament 

amb l’estacionalitat, són els ingressos de l’Impost sobre les estades en establiments 

turístics - IEET.  

El primer semestre de l’any 2019 que, a efectes d’aquest impost, es considera des de 

l’1 d’abril al 30 de setembre, l’import recaptat va ser de 4.692,15 €. El segon semestre, 

considerat entre l’1 d’octubre de l’any referenciat al 31 de març de l’any següent, l’import 

recaptat va ser de 1.517,40 €. Les xifres corresponents als dos períodes del 2020 són: 

2.808,45 € i 1.238,40 €, respectivament, en què es pot apreciar l’efecte de la pandèmia. 

L'última dada disponible correspon als mesos de abril a setembre del 2021 amb 3.242,70 

€, superior al 2020 però sense arribar al nivell del 2019. 

La informació de la recaptació de la IEET, per municipis, es troba en aquest link. En la 

taula següent es pot veure l’evolució de la recaptació del municipi i de la comarca del 

Pallars Jussà. 
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 La Pobla de Segur Pallars Jussà % 

1r semestre 2019 (abril-setembre) 4.692,15 € 40.275,00 € 11,65% 

2n semestre 2019 (octubre 2019-
març 2020) 

1.517,40 € 13.630,83 € 11,13% 

1r semestre 2020 (abril-setembre) 2.808,45 €  24.100,42 € 11,65% 

2n semestre 2029 (octubre 2020-
març 2021) 

1.238,40 € 8.690,40 € 14,25% 

1r semestre 2021 (abril-setembre) 3.242,70 € 32.107,50 € 10,09% 

*dades extretes de la IEET de la Generalitat de Catalunya 

 

4.2. Organització interna 

Actualment, les regidories de turisme s’estructura de la següent manera dins de 

l’Ajuntament de La Pobla de Segur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de web www.lapobladesegur.cat  

L’Oficina de Turisme de La Pobla de Segur està situada a la plaça del Ferrocarril. El seu 

horari és de 9:30 a 14:00 h, de dilluns a dijous. De 9:30 a 14:00 h // 16:00 a 19:30 h, 

divendres i dissabtes. I els diumenges de 9:00 a 14:00 h. 
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4.3. Recursos Turístics  

La Pobla de Segur disposa d’una varietat important de recursos turístics tant 

patrimonials i culturals, com naturals i paisatgístics. A més a més, té un calendari de 

festes i activitats molt complet que li dona vida al poble.  

A continuació es fa un resum dels diferents recursos, agrupats en tipologies.  Per més 

informació i descripció vegeu l’Annex 1 Recursos turístics. 

4.3.1. Recursos naturals i paisatgístics  

S'ha realitzat un recull dels recursos naturals de la vila i també aquells que són propers 

i que poden ser importants per La Pobla de Segur.  

• Espai d’Interès Natural Collegats i Boumort 

• Embassament de Sant Antoni 

• Riu Noguera Pallaresa  

• Riu Flamisell 

• El Barranc de l’Infern 

• Zona d’escalada Collegats 

• Geoparc Orígens   

• Parc Nacional Aigüestortes i Sant Maurici  

4.3.2. Recursos culturals i patrimonials   

Els recursos culturals i patrimonials del municipi són els següents:  

• Església de la Mare de Déu de Ribera -  Barroc 

• Sant Cristòfol de Puimanyons - Romànic 

• Ermita Romànica del St. Miquel del Pui - Romànic 

• Casa Mauri (1907) - Modernisme 

• Molí de l’oli de St. Josep (1905) - Modernisme 

• Vila closa i casc antic  

• Monestir de Sant Pere de les Maleses - Romànic 

• Refugis antiaeris de la Guerra Civil 

4.3.3. Esdeveniments i festes  

El municipi de La Pobla de Segur té un calendari molt complet d’esdeveniments i festes 

al llarg de l’any. A continuació, s’han recollit les més importants, ordenades per mesos, 

de gener a desembre.  

• Carnestoltes 

• Caramelles – Diumenge Sant 

• Diada de Sant Miquel – 8 de maig 

• Red Mountain Beer Fest – Tercer cap de setmana de juny 

• Falles de la Mare de Déu de Ribera – 17 de juny 

• Diada dels Raiers de la Noguera Pallaresa – Primer cap de setmana de juliol 

• Festa dels Bombers – Tercer cap de setmana de juliol 

• Festa major – Quart cap de setmana de juliol 

• Festa de la Raval – Primer cap de setmana d’agost 
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• Festa major de Sant Joan – Primer cap de setmana de setembre 

• Fira de Nadal – Pont de la Puríssima 

• Firaski i Mercat de 2ª mà – Pont de la Puríssima 

4.3.4. Equipaments culturals i cívics   

A continuació es presenta una relació dels equipaments culturals i cívics, tant si són per 

ús turístic com si no. 

• Oficina de turisme 

• Biblioteca Municipal 

• Comú de Particulars i Molí de Farina 

• Espai Raier 

• Casal Cívic 

• Espai jove 

• Lo Niu d’Idees – Espai Coworking 

4.3.5. Mobilitat 

• El Tren dels Llacs i Tren Històric 

• Transport de viatgers  

• Taxis 

4.3.6. Equipaments esportius  

A continuació es presenta una relació dels equipaments esportius, alguns dels quals 

tenen un ús i/o potencial turístic rellevant. 

• Cruyff Court Carles Puyol 

• Centre BTT del Pallars Jussà 

• Pavelló Municipal d’Esports 

• Piscines “Camil Cases” 

4.3.7. Rutes i itineraris 

• Rutes BTT 

• Productes i rutes de Senderisme   

4.3.8. Allotjaments 

A continuació s’ha fet un resum dels allotjaments turístics (hotels, hostals i càmpings) 

de La Pobla de Segur. No s’han recollit els Habitatges d’Ús Turístic (al web Turisme 

Pobla de Segur es pot trobar el llistat complet).  

• Agroturisme Gramuntill  

• Càmping Collegats  

• Hostal Fasèrsia  

• Hotel Solé  

 

 

4.3.9. Restauració 
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A continuació es troben llistats els bars, cafeteries i restaurants de La Pobla de Segur. 

A la pàgina web de Turisme Pobla de Segur es pot trobar més informació 

complementària. 

Bar Boavi  

Bar El Raier 

Bar Restaurant Bulevard 

Bar Restaurant la Fusteria  

Bar Restaurant Pirineu  

Bar Restaurant Punta Cana  

Braseria les Falles  

Cafè de la Unión  

Cafeteria Restaurant la Gemma  

Casal cívic  

Croissanteria daina  

Fa uns anys  

Fabrica de Cerveza Ctretze pirineus  

Bar Florida  

Hotel Solé  

Kastri Bar musical  

La Cuineta  

La Garrafeta  

Bar Restaurant Miraltren  

Pizzeria la Riba  

Bar Sport 

4.3.10. Empreses d’activitats i serveis turístics 

S’han recollit les empreses vinculades a activitats i serveis turístics de la Pobla de Segur. 

A la pàgina web de Turisme Pobla de Segur es pot trobar més informació 

complementària.  

La importància de les activitats a la natura a La Pobla es fa evident amb el ICEMP Institut 

Centre d’Esports de Muntanya del Pallars https://icempallars.net/ , vinculat inicialment a 

l’Institut d’ensenyament secundari, on s’han format uns 3000 alumnes els darrers 10 

anys. 

• Empreses d’activitats 

• Empreses de lloguer i reparació bicicletes 

• Agències de viatge  

• Productors Locals 

4.3.11. Associacions 

Les associacions que s’han recollit en l’inventari són les vinculades amb activitats 

turístiques i culturals.  

• Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa   

• Associació de Fallaires i Pubilles    

• Sprint Ciclo Club Pobla  

• Trenkabikers  

• Club d’Esquí de La Pobla de Segur  

• Tots per l’esquí   
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5. ANÀLISI DE LA VALORACIÓ ON-LINE DE LA POBLA DE 

SEGUR  

En aquest apartat s’ha fet una recerca de quina és la presència i reputació online del 

municipi de La Pobla de Segur. 

En primer lloc, per tal d’obtenir una puntuació global dels principals serveis turístics del 

municipi s’han consultat les webs de Booking.com i Tripadvisor.com seleccionant 

aquells restaurants, allotjaments i empreses d’activitats que disposen de més ressenyes 

i més comentaris. 

A continuació es mostra la puntuació mitjana, sobre 10, de cada tipologia de servei: 

Tipologia de servei Puntuació mitjana 

Restauració 8,46 

Allotjament 7,60 

Activitats turístiques 8,40 

Global 8,15 

 

S’observa , per tant, que els usuaris de serveis turístics del municipi es mostren molts 

satisfets tant en restauració, allotjament com de les activitats turístiques.  

A continuació s’han analitzat 6 planes web turístiques (inclosa la pròpia de l’ajuntament). 

L’objectiu ha estat  conèixer el seu contingut, veure les mancances que es poden 

detectar pel que fa a informació del municipi i per tant, facilitar als tècnics municipals i a 

les empreses, la tasca de fer arribar als gestors d’aquestes plataformes informació 

actualitzada, així com intentar incrementar la presència en aquelles en les què no hi són 

presents. 

Com a complement a la informació, a l’annex 3 es mostra en detall, quina és la presència 

de cada element patrimonial, festivitat, equipament o empresa en les webs 

seleccionades, que són les següents:  

1. Ajuntament de La Pobla de Segur 

2. Pallars Jussà 

3. Ara Lleida 

4. Visit Pirineus 

5. Turisme de Catalunya (catalunya.com) 

6. Turismo de Espanya (spain.info) 
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6. VALORACIÓ DE L’IMPACTE DEL TURISME PER PART 

DELS AGENTS TURÍSTICS I LA POBLACIÓ LOCAL  
 

6.1. Entrevistes a empreses i entitats locals 

En general, les entrevistes van ser molt positives, atès que tots els actors van poder 

expressar la seva opinió i van anar sorgint temes d’interès. Alguns d'ells sortien en 

pràcticament totes les entrevistes i d'altres eren fruit d’una visió més particular. El fet de 

parlar amb empreses de tipologia diversa i amb entitats, va aportar més informació i més 

riquesa a l'anàlisi per l'elaboració de la diagnosi. 

Els temes tractats van ser:  

• Aspectes positius i negatius del municipi (aspectes més i menys valorats)  

• Turisme actiu i esportiu 

• Sostenibilitat  

• Infraestructures i equipaments  

• Productes a desenvolupar  

• Posicionament i entitat de la Pobla de Segur 

• Ecomobilitat 

• Cooperació i treball en xarxa 

A continuació, es fa un recull de les principals conclusions extretes d’aquest procés 

d’entrevistes. S’han agrupat en set temàtiques. 

Singularitat i identitat  

Clarament un dels punts més valorats és la ubicació de la Pobla de Segur amb espais 

naturals molt interessants i el seu entorn amb recursos naturals com rius, llacs, mitja i 

alta muntanya i molta varietat de paisatge.  

Tot i així, s’opina que en general, els visitants no tenen una imatge preconcebuda de la 

Pobla abans d’arribar, com a molt els hi sona la festa dels Raiers i les Falles.  

Un altre punt important és el fet que es té la percepció que la Pobla de Segur viu 

d’esquena al riu i que hi ha una part important del poble que està abandonat, sobretot a 

l’entrada, sense que existeixi cap element prou atractiu que faci parar al visitant. A més, 

la configuració del poble no invita a aturar-s’hi.  

Natura, turisme actiu i esportiu  

En general s’està d’acord en que la natura i el turisme actiu són dos dels punts més forts 

de la Pobla de Segur i es valora molt l’espai natural de la Reserva Nacional de Boumort, 

sobretot per activitats d’observació de fauna i flora. També es creu que caldria 

promocionar el Pantà de Sant Antoni i Collegats.  

L’etiqueta del turisme actiu se l’ha apropiat el Sobirà però totes les empreses del Sobirà 

han de baixar als barrancs del Jussà a fer l’activitat: el de Sant Antoni i el de l’Infern, per 

exemple.  En termes de turisme nàutic, en general, s’està d’acord amb el fet que caldria 

potenciar-lo més, ja que actualment no s’aprofita el pantà però també es té clar que 

caldria pujar el nivell de l’aigua, en algunes èpoques, creant un embassament de cua 
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que permeti que el punt final del descens de caiac i rafting sigui a La Pobla, no a la 

Figuereta. 

La Pobla de Segur és un dels millors llocs per la pràctica esportiva de la bicicleta de 

muntanya (BTT), tot i que encara no esta ben posicionada. L’impuls de tot una sèrie 

d’oferta de senderisme i bicicleta és una oportunitat i és un element que pot anar molt 

bé per marcar la diferència. L’enduro és un punt molt important i les rutes de BTT són 

un reclam claríssim per captar clients, sempre arranjant camins per on es pugui passar.  

Un altra activitat important al municipi és l’escalada, amb punts molt emblemàtics.  

L’opinió d’alguns dels enquestats, és que l’aposta pel turisme actiu i esportiu està molt 

bé si al final es treballa conjuntament. No es poden deixar de banda  altres aspectes, 

com el turisme cultural, les persones que busquen l’entorn per respirar tranquil·litat, gent 

que busca fotografia, entre d’altres 

Cultura, tradicions i producte local 

Els Raiers és una marca molt potent, amb la candidatura per entrar dins el patrimoni 

immaterial de la Unesco, amb la festa dels Raiers per una banda i el museu per l’altra. 

De totes maneres, com que són activitats organitzades per una associació a títol 

voluntari, existeix la sensació que ha anat perdent importància durant els darrers anys.  

La Pobla té un patrimoni cultural vinculat al modernisme i a la guerra civil que dona per 

una visita d’un dia. Tanmateix, el municipi té espais que sembla que no hagin passat el 

temps, com Licors Portet o el Cafè Unió. Els entrevistats creuen que caldria fomentar la 

part vinculada a les tradicions i a les festes culturals, com pot ser la festa de les Falles, 

una altra de les importants al municipi que atrau a visitants. 

La Pobla té algun producte local, com la “girella” que no és molt visible ni a les cartes 

dels restaurants, ni com a reclam turístic.  

Infraestructura i mobilitat  

La manca d’aparcament al poble és un aspecte que va sorgint en pràcticament totes les 

entrevistes, igual que una via ferrada que pugui atraure els escaladors i el centre BTT 

que, en opinió de la majoria, està desaprofitat i gens promocionat.  

Com a infraestructura esportiva, també s’ha senyalat que falta una piscina coberta i pista 

d’atletisme. Tenint en compte que l’Institut està oferint el cicle de salvament aquàtic, 

seria molt interessant tenir aquest equipament. Igual que una bona pista d’atletisme 

sobretot pel Club Atletisme de Pobla, que pogués albergar campionats nacionals.   

Un altre punt que també s’ha parlat durant les entrevistes és la dinamització del pantà 

de Sant Antoni des de la Pobla, per tal de construir un embarcador, zones de bany i 

potenciar les activitats nàutiques. L’embassament de cua també és un tema que sorgeix 

en algunes de les entrevistes.  

A nivell de poble, la proposta seria poder millorar l’entrada del poble (tot i que la majoria 

estan d’acord en què ja s’han realitzat accions en aquest sentit) i fer que la Pobla de 

Segur mirés de cara al riu.  

Quant a mobilitat, l’opinió general és que sense cotxe particular és pràcticament 

impossible sortir de la Pobla. A més, el tren regular no quadra gaire bé amb els trens 

que connecten Lleida amb Barcelona. Quant al tren històric dels llacs, el problema és 
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que els turistes tenen poques hores a Pobla però també tenen poques activitats a fer i 

tenen un bon passeig entre l’estació i el centre del poble. Segons una bona part dels 

entrevistats, caldria connectar millor aquests dos punts. Per exemple, oferint una flota 

de bicicletes elèctriques o patinets elèctrics. Actualment, no hi ha cap empresa de 

lloguer de cotxes elèctrics, ni cap bici elèctrica, per tant no hi ha possibilitat.  

El Bus del Parc sí que connecta el tren amb el parc però s’hauria de poder donar més 

pes al tren amb més freqüència de transport públic per arribar a diferents punts. 

L’ecomobilitat és una dels aspectes a tenir en compte perquè ha d’haver-hi opcions per 

poder moure’s tant dins com fora de la Pobla. L’únic taxi que pots trucar és el Cisco i no 

sempre està de guàrdia.  

Serveis i proveïdors turístics  

Dos dels punts que més han sortit a les entrevistes són la manca de qualitat i quantitat 

d’allotjament i la manca d’una restauració de qualitat.  

Quant a l’allotjament, en general es creu que falten places hoteleres i diversitat de 

tipologia d’allotjament. Faltarien allotjaments de qualitat, per captar un client de classe 

mitja-alta i també un alberg, per la gent més jove.  

Un altre dels punts que ha anat sorgint és la manca d’empreses d’activitats ubicades a 

La Pobla. Cal tenir també en compte, que l’Institut Centre d'Esports de Muntanya del 

Pallars imparteix els cicles formatius de règim especial d’esports i que tot i que 

actualment el centre té una matrícula de 800 alumnes anuals, molts dels alumnes 

acaben treballant en empreses d’activitats del Pallars Sobirà o fora de la comarca.  

L’opinió general és que existeix una gran oferta per anar menjar, entre bars i restaurants, 

però que manca clarament restaurants de qualitat on es pugui menjar bé. A l’imaginari 

de la gent, sembla que un poble del Pirineu ha d’oferir producte tradicional i això, és 

difícil de trobar. El problema s’agreuja a la nit, que hi ha poca oferta oberta. A més, igual 

que passa amb els comerços, els horaris els establiments no tenen horaris concrets i no 

existeixen els horaris per clients europeus.  

En el cas del comerç, les botigues tanquen el dissabte al migdia, quan arriba el tren 

històric dels llacs, de manera que els turistes no poden comprar res de producte local. 

A més, els diumenges, tot i que es podria obrir, les botigues romanen tancades. 

Segment de client i mercats 

L’opinió general és que cal anar a buscar tant el mercat nacional com l’internacional, 

creant productes per tot tipus de client. L’ideal és el públic de classe mitja que vol passar 

un cap de setmana a la natura, tot i que un dels punts que caldria millorar és les places 

d’allotjament i la qualitat d’aquests.  

Actualment el turisme familiar és el predominant, més que el sènior. Un dels problemes 

és que la temporada és curta i sobretot centrada a l’estiu tot i que a la tardor i a la 

primavera també es treballa.   

Al turista espanyol li costa arribar al Pallars Jussà, mentre que si que existeix un turista 

català i un turista francès, holandès i europeu que caldria potenciar.  

El turista que puja amb el tren dels llacs és un turista català que genera poca despesa 

al municipi.  
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Clarament, a la Pobla també existeix el turisme d’autocaravanes, públic molt familiar  

que ha fet un boom en els últims anys i que l’estalvi de pernoctació s’inverteix en 

activitats.  

Cooperació i treball en xarxa  

El poble té un teixit empresarial potent amb empreses que estan treballant cap a 

l’exterior amb productes de qualitat, com les carns ecològiques o plaques solars. A més, 

té tot tipus d’empreses turístiques, de serveis i de restauració i allotjaments. La 

cooperació entre elles és complicada i escassa, perquè al ser pocs, es coneixen entre 

tots i, tot i que no fan accions per perjudicar-se entre ells, tampoc no es col·labora. En 

l’actualitat, les poques col·laboracions que hi ha són més per afinitats personals que no 

pas per afinitats empresarials. Tanmateix, sembla que consideren important el fet que 

hi hagués un espai on puguin participar totes les empreses del sector turístic del poble.  

Quant a la relació amb l’ajuntament tot i que no és dolenta tampoc es considera bona. 

Es creu que hi ha una manca d’informació de les activitats o propostes turístiques que 

surten des de l’ajuntament.  

La Pobla de Segur compta amb un teixit associatiu important i molt actiu que s’encarrega 

de l’organització d’esdeveniments tant de caràcter cultural com esportiu. L’ajuntament 

recolza en molts casos, les activitats que es presenten, però són les associacions i les 

empreses qui demanen i/o proposen.  

Com a general troben que la relació privat-públic és bona, però millorable i la relació 

privada-privada és escassa. 

 

6.2. Anàlisi de les enquestes 

Per la recollida de més informació, es van llançar dues enquestes, una adreçada a la 

població local i l’altra a les empreses i comerços.  

 

6.2.1. Enquesta a població local 

De la població local es van rebre 255 respostes i l’objectiu era el de conèixer la percepció 

del turisme per part de la població de la Pobla de Segur.  

Les conclusions de les enquestes mostren que el 50,8% dels enquestats està satisfet 

amb el turisme al municipi, en contra del 36,4% que no ho està.  

Dels enquestats, un 91,5% afirma que el turisme aporta beneficis al municipi, en contra 

del 2,4% que creu que no n’aporta. Tot i això, de tots els enquestats, només el 22.8% 

diu que el turisme els aporta beneficis personalment, mentre que la gran majoria, un 

65,2% diu que no els aporta beneficis personalment. Així doncs, d’aquestes preguntes 

s’extreu que la població té la percepció que el turisme al municipi és positiu, en treguin 

profit directament o no.  

Quan la pregunta és directament sobre l’efecte que té el turisme en la qualitat de vida 

de la Pobla de Segur, en general, la resposta també és positiva.  

A la pregunta sobre els efectes que pot tenir la qualitat de vida en els habitants de la 

Pobla de Segur, veiem que el 21,5% creu que te efectes econòmics positius i un 10,1% 
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efectes positius, mentre que el 12,8% pensa que no té cap efecte.  El 8,9% creu que 

augmenta la qualitat de vida dels locals i un 8,1% creu que ofereix oportunitats laborals.  

 

 

 

 

A la pregunta sobre els efectes que pot tenir el turisme en la identitat local, veiem que 

el 21,2% creu que dona a conèixer el poble, el 18,2% que ajuda en el reconeixement 

del patrimoni i la cultura, el 17,4% creu que té efectes positius en general i un 16,9% 

que té efectes econòmics positius. Només el 3,8% considera que el turisme té impactes 

negatius en la imatge de la Pobla de Segur.  
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A la pregunta què agrada menys als visitants, trobem tres respostes que estan força 

igualades i que són les majoritàries: pocs itineraris de natura senyalitzats o arranjats, 

manca d’allotjaments i manca d’activitats al riu. En quart lloc trobem la massificació en 

temporada alta i en cinquè la manca de restaurants de qualitat.  

 

 

 

Quant a la pregunta de què agrada més als visitants de la Pobla de Segur, la resposta 

majoritària ha estat el patrimoni natural, seguida de ben a prop per les activitats de 

turisme actiu i els esdeveniments festius. Ja en quart i cinquè lloc trobem el patrimoni 

fluvial i el cultural i una mica més avall, l’oferta gastronòmica.  
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6.2.2. Enquestes a empreses i comerços  

D’empreses i comerços es van rebre 27 respostes i l’objectiu era el de conèixer l'opinió 

sobre el desenvolupament turístic de la Pobla de Segur per part d’aquelles empreses 

turístiques, comerços i serveis que no s’havia pogut entrevistar personalment.  

La participació va ser variada, amb empreses de totes les branques i tipologies.  

 

 

A la pregunta què agrada menys als visitants, la resposta majoritària va ser la de manca 

de places d’allotjament, seguit de molt a prop de manca d’activitats al riu i la manca 

d’itineraris naturals. En un quart lloc ens trobaríem amb la manca de mobilitat amb 

transport públic i la manca d’aparcament en cinquè lloc.   
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I si la pregunta està relacionada amb els punts febles de la Pobla de Segur, la manca 

de places d’allotjament continua en primera posició, però en canvi com a segon punt 

surt la manca d’aparcament. I ja en tercera i quarta posició, apareix la manca d’oferta 

gastronòmica de qualitat i d’oferta i la insuficiència d’horaris i dies en què els comerços 

estan oberts.  

 

 

Quant a la pregunta de què agrada més als visitants de la Pobla de Segur, la resposta 

majoritària ha estat el patrimoni natural, seguida dels esdeveniments festius i culturals i 

de les activitats de turisme actiu. Ja en unes posicions més baixes ens trobaríem el 

patrimoni cultural, la bona connexió amb tren, l’oferta gastronòmica i la bona connexió 

amb vehicle privat.  
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Quan es pregunta sobre els punts forts, el patrimoni natural apareix en segon lloc, 

mentre que la ubicació surt com la primera fortalesa del municipi. En tercer lloc trobem 

el patrimoni cultural i les festes i, curiosament, el llac de Sant Antoni es posiciona en 

quarta posició, mentre que l’oferta d’activitats de turisme actiu la trobem en una sisè lloc. 

En el punt Altres, només una resposta havia contemplat el “Tren dels Llacs”.  
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També es van fer diverses preguntes vinculades a temes de sostenibilitat.  

El 46,2% dels enquestats afirma que el seu establiment/allotjament està adaptat a les 

necessitats especials dels visitants amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, mentre 

que el 26,9% no el té adaptat. 

El 61,5% afirma que ha adopta accions per la millora de l’impacte ambiental (com per 

exemple llums baix consum, energies renovables, estalvi d’aigua, etc.), mentre que el 

23,1% no ha realitzat cap adaptació. Si anem més al detall en les respostes, podem 

apreciar que la majoria ha estat en el consum energètic amb canvis de la lluminària per 

leds i la millora en equips i maquinària. Dels que han contestat afirmativament, un 96,5% 

tenen algun certificat ambiental o de sostenibilitat, la qual cosa indica que els que els 

empresaris que ho fan estan clarament compromesos amb la sostenibilitat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan es parla de producte local o ecològic, el 48% dels enquestes afirma que més d’un 

50% del material que utilitzen, compren o contracten ho fan amb  proveïdors locals, 

sostenibles o de comerç just (alimentació, begudes, material de neteja, equips 

informàtics i proveïdors web, assessorament professional...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta sobre el grau de digitalització de l’empresa, el 42,3% diu que la seva 

empresa està digitalitzada en més del 50%. Si anem al detall de la pregunta, podem 

observar que la digitalització es centra sobretot en l’àrea de comunicació i promoció 
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(54,1%), mentre que en totes les altres àrees els nivells de digitalització estan més 

baixos: 18,4% en el procés de reserva, 13,5% en recull i anàlisi de dades i un 10,8% en 

màrqueting i experiència del client. Només un 2,7% dels enquestats que afirmen que 

estan digitalitzats en domòtica.  

 

 

En termes de comunicació, només el 42,3% de les empreses afirma que participen en 

alguna activitat de comercialització a nivell de destí, mentre que un 53,8% no ho fa. I 

només un 23,1% comunica, al públic i als proveïdors les bones pràctiques o millores en 

sostenibilitat, amb una secció específica a la web, en xarxes socials, dins l’establiment, 

a les cartes del restaurant, entre d’altres.  

 

I finalment, a la pregunta quins productes/activitats creuen que s’haurien de treballar, 

millorar o impulsar, clarament les activitats aquàtiques a l’entorn fluvial i el turisme de 

natura són els prioritaris, seguit pel turisme cultural i patrimonial i el turisme esportiu. El 

gastronòmic queda en cinquena posició i per últim trobem les activitats de salut i 

benestar i el turisme de reunions i congressos.   
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Aquest punt es va complementar amb una pregunta oberta sobre quines tres accions es 

consideraven prioritàries en la promoció turística. A continuació hem fet un breu recull 

de les més importants: 

Pantà de Sant Antoni   

➔ Millorar les zones d’accés al pantà.  

➔ Crear espais i activitats per gaudir del riu i el pantà. 

➔ Construir un embassament de cua, que garantís un nivell de lamina estable 

d'aigua al pantà, al costat de la Pobla de Segur. 

➔ Promocionar i potenciar el pantà de Sant Antoni.  

Infraestructura 

➔ Habilitar més places d’aparcament.  

➔ Crear d’una via ferrada a Collegats i altres equipaments esportius.  

➔ Ordenar el trànsit dins del poble.  

➔ Augmentar la neteja i el manteniment de carrers i zones verdes, i actuar sobre el 

mobiliari urbà de manera que sigui igual a tot el poble (actualment hi han mes de 

10 tipus de faroles a Pobla de Segur).  

➔ Canviar els horaris del Tren dels Llacs perquè marxés més tard.  

Natura i turisme actiu 

➔ Donar suport a la iniciativa privada que promou activitats.  

➔ Promocionar l’entorn natural de la Pobla. 

➔ Crear i dissenyar rutes senyalitzades de turisme actiu que surtin des de l’estació.  

Patrimoni i cultura 

➔ Difondre i promocionar els valors patrimonials, culturals i gastronòmics.  
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➔ Oferir visites guiades ofertades per l’ajuntament amb tastets de productes locals.  

➔ Ampliar del museu dels Raiers, adaptat-lo a les noves tecnologies.  

 

6.2.3. Tallers participatius 

Apart de les entrevistes i les enquestes, també es va realitzar un primer taller participatiu 

amb l’objectiu de compartir la visió actual i futura de la Pobla de Segur.  

En el taller hi van participar:  

Fonda Fasèrsia, Càmping Collegats, Consell Comarcal del Pallars Jussà, Taxi Flamisell, 

Pirineu Emoció i Turisme de la Pobla de Segur. 

En total van ser 8 persones, tant de l’administració com del sector privat. El taller es va 

plantejar amb una primera part de bones experiències per tal de donar a conèixer altres 

territoris que estan desenvolupant el turisme i que poden ser similars a la Pobla de 

Segur, i una segon part pràctica on els participants es dividien en dos grups i havien de 

realitzar un diagnòstic sobre els punts més forts i els punts febles del municipi i els reptes 

a assolir en un futur a 5 anys.  

Els dos grups van exposar les seves conclusions i es va treballar en assemblea per tal 

d’extreure les conclusions consensuades. El resultat va ser el següent: 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES  

Entorn  Manca d'aparcament  

Tradició  Horaris de comerç 

Bona ubicació  Entrada i arquitectura del poble  

 

REPTES  

1. Utilització del llac amb activitats sostenibles de qualitat i promocionar el turisme 

nàutic.  

2. Trobar un motiu perquè el turista es pari a la Pobla de Segur.  

3. Desestacionalització. 

4. Consolidació de l’oferta cultural.  

 

6.2.4. Conclusions  

Com a conclusions es podria dir que tant la població local com les empreses 

coincideixen en alguns punts rellevants i que es poden resumir en:  

● La manca d’espais d’aparcament i la problemàtica que el poble no té un atractiu 

especial que faci que el turista es pari.  

● El turisme actiu té un gran potencial, sobretot en activitats de bicicleta de 

muntanya, enduro, senderisme i escalada.  
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● La falta d’oferta d’activitats  nàutiques i la necessitat d’augmentar el nivell d’aigua 

del pantà perquè la Pobla de Segur pugui ser punt i final de moltes de les 

activitats que ja s’estan duent a terme.  

● A nivell d’empreses turístiques, hi ha una manca de diversitat d’allotjaments, 

especialment, d’allotjaments de més qualitat, així com poques places hoteleres. 

A més, la gastronomia s’hauria de millorar, quant a qualitat, però també pel que 

fa als horaris dels serveis.  

● Hi ha la percepció que el Tren dels Llacs no aporta gran despesa al municipi, 

però en canvi, ser punt i final de la línia ferroviària és un punt positiu.   

● Tot i tenir l’Institut com a referència nacional en esports de muntanya, no 

existeixen pràcticament empreses d’activitats ubicades al municipi.  

● La Pobla de Segur és un municipi ric en festes i tradicions però que actualment 

no s’estan promocionant prou, al igual que el seu patrimoni cultural.  
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7. ANÀLISI DAFO  

Com a resultat de les reunions amb l’ajuntament, les entrevistes realitzades amb 

empreses i entitats i el procés consultiu a la població local i al teixit productiu del 

municipi, s’ha definit una diagnosi en base a l’eina metodològica DAFO (Debilitats, 

Amenaces, Fortaleses, Oportunitats), agrupant-los en en cinc línies estratègiques:  

● Singularitat i identitat.  

● Infraestructura i mobilitat. 

● Oferta i recursos turístics. 

● Digitalització i promoció (Smart Destination) 

● Cooperació i treball en xarxa. 

Línia estratègica 1. Singularitat i identitat 

L’Institut Centre d’Esports de Muntanya del Pallars imparteix cicles formatius de règim 

especial d’esports. La formació de tècnics/ques esportius és un element singular del 

centre que el converteix, en un referent d’aquests tipus de formació a nivell nacional. 

La Pobla de Segur no té un posicionament clar en termes turístics, tot i que la ubicació 

de la Pobla de Segur és privilegiada, amb recursos naturals com rius, llacs, mitja i alta 

muntanya i molta varietat de paisatge, tant propis com pertanyents als municipis veïns.  

Actualment, el posicionament de la Pobla de Segur es troba sobretot en què és un espai 

privilegiat per la realització de BTT, enduro i escalada.  

Tot i que la Pobla de Segur té productes propis i identitaris (la girella, la cervesa C13, 

licors portet, entre d’altres), la promoció i el foment dels productes locals es podria 

potenciar, tant per part de l’administració pública però sobretot per part de les empreses 

de restauració i d’alimentació.  

La gastronomia és un dels aspectes a fomentar, per tal que existeixin restaurants que 

ofereixin una oferta gastronòmica de qualitat, amb horaris adaptats als turistes, 

especialment en nits d'entre setmana.  

Línia estratègica 2. Infraestructures i mobilitat 

El Tren dels Llacs i la línia regular pot ser un potencial pel municipi, que actualment està 

poc  aprofitat, especialment pels horaris dels caps de setmana del Tren dels Llacs, que 

arriba cap al migdia i marxa a primera hora de la tarda.   

La mobilitat entre l’estació i el centre del poble és pràcticament inexistent, de manera 

que la majoria d’usuaris del tren han d’anar a peu al centre del poble, amb l’alternativa 

del passeig al costat del riu que està poc senyalitzat i en alguna part, amb falta de neteja 

i arranjament (darrera zona bungalows) i l’adequació de la zona del parc dels raiers.  

El disseny urbà del municipi, no facilita la parada dels turistes. La carretera C13 creua 

el poble sense que hi hagi senyalitzats espais clars d’aparcament o bé punts d’interès 

que siguin un reclam per aturar-se.   

En termes d’infraestructura esportiva, s’hauria de dinamitzar el centre BTT i buscar la 

solució a la seva doble ubicació, el de lloguer de bicicletes al poliesportiu i el de centre 
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BTT (Estació d’esports i natura) a l’oficina d’informació a l’estació. A més, tenint en 

compte la importància que cada vegada adquireix la bicicleta elèctrica, també seria 

important comptar amb uns punts de càrrega. La creació de noves infraestructures i la  

senyalització d’alguns itineraris de BTT i enduro, ajudarien a posicionar el municipi com 

un referent en aquest tipus d’esports, i dels esports vinculats a la muntanya, com 

l’escalada. Seguint aquesta línia, seria important consolidar els equipaments de turisme 

actiu i esportiu, més enllà de la BTT.  

Un altre punt important és la dinamització i la promoció de les activitats al voltant del 

pantà de Sant Antoni que permetin potenciar les activitats nàutiques i l’ús recreatiu del 

pantà. L’embassament de cua també és un tema que podria ajudar a crear iniciatives 

empresarials ubicades directament al municipi.  

Línia estratègica 3. Competitivat turística   

Els espais naturals, amb Collegats, Boumort i el Pantà de Sant Antoni són els principals 

reclams de la Pobla de Segur. Tot i que l’etiqueta del turisme actiu se l’ha apropiat el 

Pallars Sobirà, la Pobla de Segur és un dels millors llocs per la pràctica esportiva de la 

bicicleta de muntanya (BTT) i l’escalada, així com el senderisme i l’observació de la flora 

i la fauna.  

El fet de necessitar els recursos naturals per practicar els principals esports de la Pobla, 

crea una marca per al turisme actiu que pot, a la vegada, ajudar a atraure un turisme 

esportiu que utilitzi els mateixos recursos però amb altres tipus de producte, com 

entrenaments o stages.  A més, les competicions o esdeveniments que vagin sorgint 

ajuden a valorar un destí. 

El segon reclam turístic de la Pobla són les seves dues festes, Raiers i Falles, però 

especialment la Festa dels Riaers i la seva cultura, que han entrat a la candidatura oficial 

a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco. En aquest sentit, també existeix 

el Museu dels Raiers que dona a conèixer aquest ofici tots els dies de l’any i que és 

visitable els caps de setmana i sota petició.  

Quant als serveis turístics, clarament La Pobla de Segur té manca d’allotjaments, de 

restaurants de qualitat i empreses d’activitats.  

En general, manquen places hoteleres i, sobretot, diversitat de tipologia d’allotjament, 

per tant caldrà consolidar, millorar i augmentar l’oferta d’allotjament de la Pobla, amb la 

recuperació de la ciutat de vacances i l’augment de zones d’aparcament 

d’autocaravanes. A més, serà necessari l’acompanyament als empresaris per tal de 

modernitzar i millorar els allotjaments existents.  

En aquest sentit, també existeix poca oferta de restauració de qualitat amb uns horaris 

establerts i pensats pels visitants.   

Tot i la importància de l’Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars, les empreses 

d’activitats i la majoria de guies no es queden a la Pobla de Segur, ja que hi ha molt 

poca empresa ubicada al municipi.   

 

Línia estratègica 4. Digitalització i promoció (Smart Destination) 
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La digitalització del sector és una de les grans tendències que s’aniran imposant en els 

propers anys, accelerada sobretot per la crisis sanitària de la COVID-19. La digitalització 

en el sector turístic de La Pobla de Segur és millorable i cal una aposta clara cap a la 

modernització, la introducció de noves tecnologies de gestió i l’anàlisi de dades. És 

important que el sector públic aposti cap a un sistema de recollida i anàlisi de dades que 

ajudi a planificar i gestionar el turisme.   

L’aposta cap a un turisme sostenible passa, no només per l’estalvi energètic i el 

reciclatge, sinó també per la integració del turisme en el dia a dia de la població, la 

valorització dels recursos culturals, la conservació dels espais naturals del municipi 

tenint en compte la seva capacitat de càrrega, la creació d’empreses turístiques o la 

planificació estratègica per traçar un futur cap a un model de turisme responsable. 

En el cas de la Pobla de Segur, la digitalització del sector turístic és important ja que 

permet al territori poder ser més competitiu. L’ajuntament aposta clarament cap a una 

promoció i acollida del visitant que sigui més tecnològica, tant per a la comunicació com 

en la gestió, així com l’ús de sistemes digitals per l’anàlisi d’indicadors que permetin 

controlar els impactes presents i dissenyar estratègies futures.  

De cara al sector privat, es necessita un treball de capacitació i sensibilització de l'ús de 

noves tecnologies tant en els seus establiments per reduir el consum energètic, com en 

els seus sistemes de gestió.  

Línia estratègica 5. Cooperació i treball en xarxa 

La Pobla de Segur compta amb un teixit associatiu important i molt actiu que s’encarrega 

de l’organització d’esdeveniments tant de caràcter cultural com esportiu. L’ajuntament 

recolza en molts casos, les activitats que es presenten, però són les associacions i les 

empreses qui demanen i/o proposen.  

Quant a la relació amb l’ajuntament, seria molt positiu millorar la seva relació amb el 

traspàs d’informació de les accions que va desenvolupant, tant del propi ajuntament, 

com d’altres administracions, al teixit empresarial i associatiu. En alguns casos, es 

demana la participació dels diferents empresaris per campanyes i activitats concretes i 

els associats responen bé i participen en les activitats de l’ajuntament. 

Actualment no existeix cap associació d’hostaleria, ni associació d’empresaris turístics, 

tot i que puntualment els empresaris s’uneixen per realitzar accions conjuntes. El poble 

té un teixit empresarial força potent però la cooperació entre ells és complicada i 

escassa, i funcionen més per afinitats personals, que per empresarials.  

Matriu DAFO 

A continuació us presentem la matriu DAFO, com a resum dels apartats de la diagnosi 

exposada anteriorment i incloent també aspectes externs que afecten al 

desenvolupament turístic de la Pobla de Segur. 



 

 

 
AMENACES DEBILITATS 

Festes culturals com la dels Raiers depenen de les associacions.  

Els horaris del Tren històric dels llacs els caps de setmana.  

Els horaris dels comerços i la restauració que estan poc adaptats a 
la demanda turística.  

El desaprofitament de l’estació d’esports i natura, així com la 
duplicitat del centre BTT amb dos punts molt distants entre ells.  

La manca de places hoteleres i de diversitat d’allotjaments, 
especialment allotjaments de qualitat.  

La manca de restauració de qualitat.  

La poca cooperació entre empreses i la falta d’una associació 
empresarial turística i/o gastronòmica activa.  

Una mobilitat complicada entre la zona de l’estació i el centre del 
poble i manca d’opcions de mobilitat sostenible.  

Molt poca promoció i foment del producte local, especialment per 
part dels restauradors. 

Molt poc desenvolupament en la digitalització del teixit empresarial, 
fora de la publicitat i la promoció on-line. 

La manca d’una marca i una imatge que posicioni la Pobla de Segur.  

La manca de dinamització i inversió en el pantà.  

La manca de planificació turística i estratègia de màrqueting clara i 
continuada.   

La percepció per part del teixit empresarial turístic de la poca 
comunicació per part de l’administració en temes turístics. 

Una estructura de recursos humans i pressupostària petita per la 
gestió i el foment del turisme. 

La percepció dels residents pel que fa a l’abandonament o 
degradació del poble, especialment a la seva entrada.  

La manca d’atractius turístics de primer ordre que obliguin a la 
parada del turista que passa en cotxe.  

Carretera nacional N260 que creua el poble, amb poques 
possibilitats d’aturada.  

El posicionament del Pallars Sobirà com a destí de turisme actiu, 
especialment en activitats aquàtiques.   

Un sector privat que, majoritàriament, no s’ha implicat en l’aposta 
cap a la sostenibilitat i la digitalització.  

Les dificultats perquè les empreses d’activitats s’ubiquin a la Pobla i 
per tant tenir una oferta més variada. 

Manca de làmina d’aigua al pantà per a la pràctica d’esports 
aquàtics i la impossibilitat de ser el punt final de moltes activitats. 

Manca de recursos culturals visitables (per exemple Casa Mauri).  

Percepció que els residents viuen d’esquena al pantà.  

La dificultat per donar a conèixer el territori al públic espanyol i per 
captar públic estranger.  

La poca despesa que genera el turista del Tren Històric dels Llacs.   
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OPORTUNITATS FORTALESES 

El creixement de l’interès per la natura com a tendència 
vacacional. 

L’augment de la pràctica de bicicleta de muntanya i d’enduro, 
especialment amb l’ús, cada vegada major, de bicicletes 
elèctriques de muntanya.  

La manca d’una imatge preconcebuda de la Pobla per part dels 
turistes.  

Un teixit empresarial i associatiu amb iniciatives i propostes 
turístiques.  

Els programes europeus (Marc Financer Plurianual 2021-2027 i 
Fons de Recuperació i Resiliència) com a possibles fonts de 
finançament per inversió i promoció.  

La percepció de la població local que el turisme és beneficiós pel 
municipi.  

El teletreball i els nòmades digitals que poden incrementar la 
diversificació i la desestacionalització de l’oferta. 

Les noves tendències turístiques en els països més 
desenvolupats, enfocades a buscar un turisme de qualitat, autèntic 
i de proximitat. 

La disminució de residents a les ciutats amb cotxe propi, 
afavoriran les estades en indrets ben comunicats i que ofereixin 
una gamma variada d’activitats, ben connectades. 

El nombre més important de residents europeus que es desplacen 
en tren enfront de la utilització de l’avió. 

 

La ubicació, molt a prop de recursos naturals i culturals, dins i fora 
del terme municipal.  

L’entorn natural amb Collegats i l’Espai Natural de la Reserva de 
Boumort.  

El riu Noguera Pallaresa, el Flamisell i el Pantà de Sant Antoni, 
com a recursos per a la pràctica d’esports aquàtics.  

El teixit associatiu molt ric i molt actiu, tant a nivell cultural com 
esportiu.  

La Festa dels Raiers i Festa de Falles com a esdeveniments 
coneguts, especialment el primer amb la presentació de la 
candidatura a la UNESCO.   

L’ultima parada de la línia convencional de tren i Tren històric dels 
llacs els caps de setmana.  

L’Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars com a referent 
nacional en cicles formatius de règim especial d’esports. 

El Centre BTT (estació esports de natura) molt ben equipat i 
preparat.  

La xarxa de camins que es netegen i s’arrangen per part de 
l’Associació Trenkabikers per la pràctica de la BTT i senderisme.  

L’entorn natural amb espais únics per a la pràctica de l’escalada. 

El perfil de visitant pel qual aposta l’ajuntament i les empreses és 
sobretot un turista de qualitat (familiar i sènior) que busca la natura 
i el turisme sostenible. 

L’oficina d’Informació turística i l’estació d’esports de natura com a 
punt neuràlgic.  
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8. TENDÈNCIES VACACIONALS QUE S’ESTANT IMPOSANT 

El turisme és una de les indústries europees i mundials més grans, que atén milions de 

viatgers internacionals cada any. Els turistes viatgen majoritàriament per gaudir de 

paisatges, entorns naturals i rurals així com ciutats, llocs històrics, ben conservats i amb 

caràcter. 

Malgrat que aquests valors es mantenen, l’estil de vida dels ciutadans dels països més 

desenvolupats canvia i els viatgers actuals i futurs tenen més experiència, s’interessen 

per propostes i activitats que els ajudin a sentir-se millor i a créixer com a persones i són 

més conscients de la seva petjada de carboni. Alhora estan familiaritzats amb les 

tecnologies de la comunicació i són cada vegada més “digitals”. 

Com a resposta a aquestes demandes, és cada cop més evident l’aposta per la 

sostenibilitat de les empreses i administracions.  

De fet, diversos informes de la Comissió Europea apuntaven com a tendències dels 

turistes europeus i dels països de l’OCDE pel 2020, les següents: 

● Demanda d’experiències singulars i saludables en entorns sostenibles. 

● Disseny de productes dirigits a públics objectiu, cada cop més segmentats. 

● Model turístic i de mobilitat, alineats amb la lluita contra el canvi climàtic. 

● Estreta relació entre activitat física, salut i benestar, afavorint el turisme actiu. 

● Desenvolupament digital que permet la comunicació i comercialització a gran 

escala. 

 

Així mateix, en la “European Tourism Convention” de octubre de 2020 es concretaven 

les tendències que marcarien les polítiques turístiques a Europa sota els següents eixos: 

● Experiència turística segura i fluïda 

o Per reforçar els viatges sense problemes per a un flux de viatgers segur 

i fluid 

o Millorar les experiències turístiques segures i fluides a les destinacions, 

en benefici dels turistes i dels residents 

o Enfortir la cooperació i la coordinació per millorar el turisme sense 

problemes i segur 

● Vacances més verdes/sostenibles 

o Accelerar la descarbonització cap a la neutralitat climàtica pel 2050. 

o Implementar mitigacions de canvi climàtic i mesures d’adaptació per fer 

més flexibles negocis i destinacions. 

o Fomentar nous models de negoci mitjançant la innovació per al 

desenvolupament sostenible i una economia de turisme circular. 
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● Turisme impulsat per dades 

o Reforçar l’estratègia europea sobre dades i digitalització del turisme de 

la UE 

o Dirigir la innovació cap a una transformació digital del turisme aprofitant 

les dades i les noves tecnologies 

o Avançar en la integració i compartició del conjunt de dades turístiques 

 

Aquesta sensibilitat per part dels europeus 

en la cerca de destinacions i productes més 

sostenibles, s’ha vist ratificada recentment 

per una enquesta publicada el desembre del 

2021 per Eurobaròmetre sobre les actituds 

dels europeus vers el turisme. 

Es tracta d’una onada d’enquestes iniciada l’any 2009, en plena crisi econòmica per 

avaluar-ne els seus efectes i repercussions en el mercat turístic europeu.  Des de 2009 

a 2015 es va publicar anualment i el 2021 s’ha tornat a fer per avaluar les conseqüències 

de la COVID-19. 

Malgrat que l’estructura de l’informe ha canviat una mica, introduint preguntes clau sobre 

com la pandèmia impacta en el comportament dels viatges, destaca el creixement de la 

sensibilitat cap a un comportament turístic més sostenible, al qual es dedica una secció 

específica del qüestionari. 

Pel seu interès i actualitat, compartim algunes de les infografies que resumeixen els 

resultats obtinguts. Quant a sostenibilitat: 
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Pel que fa a la cerca d’informació sobre les destinacions: 

 

 

 

Altres documents de referència 

Per adaptar-se a aquestes tendències, el govern de l’estat,  a través del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) va publicar el gener del 2019 el document 

“Directrices generales de la Estrategia de turismo sostenible de España 2030”. L’objectiu 

d’aquesta Estratègia és assentar les bases de transformació del turisme de l’estat cap 



 

 

    39 

 

a un model de creixement sostingut i sostenible, que permeti mantenir el seu lideratge 

mundial.  

El nou model es recolzarà en la millora de la capacitat 

competitivitat i la rendibilitat de la indústria, en els valors 

naturals i culturals diferencials de les destinacions i en la 

distribució equitativa dels beneficis i càrregues del turisme. 

Aquesta estratègia s’estructura en 5 eixos i 18 línies 

d’actuació. El document complert es pot descarregar al 

següent link 

 

 

 

A nivell de Catalunya, l’estratègia que va formular l’Agència Catalana de Turisme és el 

resultat del procés de concertació amb molts actors que van participar en el congrés 

Catalunya reStart Turisme la tardor del 2020.   Les línies estratègiques que es van 

marcar són les següents: 

Pel que fa a la demarcació de Lleida i a la comarca del Pallars Jussà, ja s’ha fet esment 

a les línies estratègiques que proposa el Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i Terres 

de Lleida 2019-2022, el Pla Estratègic del Parc Nacional  així com el Pla d’accions per 

al Desenvolupament Turístic del Pallars Jussà Horitzó 2018-2023. 

En aquests documents, aspectes com l’aposta per l’excel·lència, l’aposta per la 

sostenibilitat i sostenibilitat de tots els actors envers a l’entorn, la segmentació de 

productes, la innovació i intel·ligència de mercats, figuren com algun dels elements clau 

del futur desenvolupament turístic del territori. 
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Per tant, en tots aquests documents hi ha un seguit de conceptes que es converteixen 

en el fil conductor de les estratègies i programes d’actuació i que per la seva 

importància i actualitat, mereixen una explicació més detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a sostenibilitat, ja s’ha mencionat que la sensibilitat dels consumidors està 

creixent des de fa anys. A més, en relació al Covid-19, la consultora Euromonitor 

International afirmava que un 76% dels consumidors estarien més implicats en la 

sostenibilitat després del Covid-19 però fins a un 42% de les empreses de viatges 

estaven posposant llançar al mercat nous productes sostenibles.   

Un 61% dels clients enquestats per l’empresa Booking, en un informe publicat el 2021, 

afirmava que la pandèmia ha provocat que es vulgui viatjar d’una forma més sostenible 

en el futur. Els principals impactes dels viatges que mencionen els entrevistats estan 

relacionats amb la generació de residus, l’afectació en els hàbitats i medi ambient, la 

sobrefreqüentació i les emissions de CO2. Per aquest motiu, el 49% manifesten que 

estan disposats a fer canvis en positiu a la seva vida quotidiana, prioritzant entre d’altres, 

aspectes com el reciclatge, reduir el malbaratament alimentari, l’ecomobilitat i 

l’eliminació de plàstics d’un sol ús. 

   

Sostenibilitat Mobilitat 

Singularitat Segmentació Acollida 

Digitalització 

Sostenibilitat 
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Els “viatgers sostenibles” es poden dividir en 2 grans grups: 

Convençuts.  És encara un segment reduït en nombre, però és molt interessant pel fet 

que marquen tendència.  Tenen expectatives molt altes de les destinacions i les 

empreses i alhora  són molt crítics amb pràctiques de “greenwashing” o “rentat de cara”. 

És a dir, comunicar una sostenibilitat superior a la què realment s’està portant a terme. 

Generalistes, amb una implicació menys intensa.  Són molt més nombrosos però amb 

un potencial enorme de creixement. No tenen un coneixement profund del turisme 

sostenible però prefereixen pràctiques que ho siguin ja que ho associen a allò que és 

correcte. Aquí el paper de les empreses comercialitzadores és rellevant i sovint els 

propis usuaris consideren que la responsabilitat recau en les agències i plataformes de 

venda. 

Davant d’això, l’aposta per un model de desenvolupament turístic més sostenible és 

cada cop més compartit pels grans operadors empresarials.  Entitats com Booking.com, 

TripAdvisor, etc. estan treballant conjuntament per unificar els criteris que facilitin als 

usuaris la selecció d’allotjaments, experiències o destinacions que estan treballant sota 

paràmetres de sostenibilitat. Un exemple d’això és la web www.travalyst.org. 

En el nou període comunitari 2021-2027 i en el Fons de Recuperació, Transformació i 

Resiliència -NEXT GENERATION EU-, els temes relacionats amb l’economia verda 

(green economy) i canvi climàtic hi tenen un paper determinant.  Concretament, el 37% 

dels recursos del Next Generation EU es destinen a la green economy i el 25% del Fons 

del Marc Financer Plurianual 2021-2027, han d’estar relacionats amb canvi climàtic. 

 

 

 

 

La mobilitat ha esdevingut un altre dels temes clau.   

La reducció de les emissions de CO2 causades pels desplaçaments turístics és un dels 

cinc àmbits prioritaris acordats per l’Organització Mundial del Turisme per assolir els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU en el marc de l’agenda 

2030. Els gasos d'efecte hivernacle estan relacionats, com a mínim, amb tres d'aquests 

objectius: 7, 11 i 13 i el compromís adoptat és reduir, com a mínim, un 5% les emissions 

generades pel turisme a tot el món. 

 

Mobilitat 
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Tenint present que més del 70% dels ciutadans de la UE viuen en zones urbanes, la 

mobilitat s’ha convertit en un factor cada vegada més important en la seva qualitat de 

vida. El trànsit i infraestructures de transport influeixen en el medi ambient, la salut, la 

igualtat social i el desenvolupament econòmic.  

Així mateix, les noves solucions de mobilitat s’estan posant a l’avantguarda de la 

innovació tecnològica i social, segons ICLEI, entitat que agrupa més de 2.500 municipis 

i regions de més de 125 països, que aposten pel desenvolupament sostenible 

https://iclei.org/ . 

Malgrat que actualment, sobretot en l’àmbit rural, l’aposta per la mobilitat sostenible 

sembli molt llunyana, cal tenir en compte que a les ciutats europees el nombre de 

famílies que disposa de cotxe propi cada vegada és inferior i en canvi, creixen altres 

sistemes de mobilitat sobretot entre les generacions més joves, com el cotxe compartit 

i l’ús de diversos enginys com bicicletes i patinets elèctrics. En aquest sentit, van 

apareixent arreu iniciatives, tant a nivell de destinacions com d’empreses del sector 

turístic, per donar resposta a aquesta demanda creixent. 

Així mateix, sorgeixen iniciatives empresarials individuals o col·lectives, que busquen 

mesurar i compensar les emissions de CO2 generades per les estades vacacionals. Una 

iniciativa local en entorn rural és el portal www.gratitudpallars.cat.  

La Pobla de Segur té en aquest cas un avantatge competitiu que ja està aprofitant per 

alinear-se amb aquesta tendència, és el fet de ser l’estació final del tren dels Llacs i la 

seva connexió intermodal amb el Bus del Parc.  
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La digitalització, que facilita el ràpid accés a 

informació sobre intermodalitat, és un factor clau 

que accelera aquest procés i que representa una 

oportunitat per aquelles destinacions que són 

conscients d’aquest repte.   

 

 

 

 

 

Els viatgers busquen cada vegada més productes i experiències que connectin amb els 

seus valors i siguin coherents amb el seu estil de vida. Busquen experiències locals i 

úniques amb autenticitat sociocultural, identitat cultural i el contacte i participació en la 

vida local.   

 

 

 

 

https://ecf.com/trains-cyclists 

Singularitat 
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Els canvis en els mercats i les noves demandes turístiques exigeixen crear nous 

productes que s’hi adaptin. Segons SEGITTUR1, aquests canvis s’han d’entendre en el 

marc que caracteritza l’anomenada societat de la il·lusió (dream society) en la què el 

pes del comportament emocional (vinculat a valors, emocions i sentiments) és més 

rellevant que el comportament racional (basat en l’adquisició de coneixements). 

En aquesta mateixa línia, la preocupació mediambiental fa que augmenti la demanda de 

productes relacionats amb la natura i  la seva conservació. 

Un bon exemple es troba a la regió francesa de la Somme, en la qual els guies i 

empreses d’activitats es presenten a la web corporativa de la destinació d’una forma 

original, a través d’una “selfie” i d’una petita explicació del què proposen i què els motiva 

a fer-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els viatgers són cada vegada més experimentals, disposats a provar nous productes, 

gastronomia i activitats i per tant, no escolliran destinacions on els productes o serveis 

tinguin poc interès. Els últims anys sorgeixen nous nínxols que inclouen el turisme actiu 

i de natura, el turisme “creatiu”, etc.  

Trip Advisor, en un informe sobre tendències dels consumidors realitzat el 2017, mostra 

quines categories d’experiències van tenir un creixement més ràpid a nivell mundial, a 

partir de les reserves realitzades a la seva web. Destaquen: 

● Itineraris d’interès històric i patrimonial  + 125% 

 
1 Segittur 2019. Informe sobre economia circular aplicada al turismo.  

Segmentació 
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● Viatges privats d’un sol dia  +79% 

● Tours gastronòmics +57% 

● Classes de cuina +57% 

En aquest apartat cal tenir en compte així mateix els 

diferent perfils de visitants, que es classifiquen per 

diversos conceptes: 

● Grups d’edat 

● Grau de coneixement/interès de l’activitat 

● Lloc de procedència 

● Altres 

 

Tant important com crear productes que s’adaptin als segments emergents, és donar 

visibilitat a aquests productes en les plataformes de promoció i suport a la 

comercialització al nostre abast.  

Per això s’ha fet una anàlisi de la presència que té La Pobla de Segur en les planes web 

de les entitats de promoció turística que es recomana anar actualitzant periòdicament. 

Veiem l’evolució que van tenint les planes web de destinacions, empreses i activitats, 

catàlegs i campanyes de comunicació, en què els recursos i activitats turístiques ja no 

es presenten de forma genèrica, sinó que es busca atreure l’interès de segments 

específics de demanda. 

www.logishotels.com  
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www.responsibletravel.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualitat de l’acollida és també un factor determinant per la bona reputació d’un 

establiment, una activitat o una destinació i està molt relacionada amb el concepte de 

quina és la òptima relació qualitat-preu. 

El client no només valora la qualitat de les instal·lacions i serveis als que accedeix 

(neteja, comoditat del llit, etc.) sinó molt especialment, el tracte i l’acollida per part de 

l’establiment i pels residents amb qui es relaciona. 

En l’informe esmentat anteriorment sobre les actituds dels europeus envers el turisme, 

realitzat per la Comunitat Europea l’any 2021 es planteja una pregunta de quines són 

les 3 principals fonts d’informació per escollir el lloc de vacances. 

És interessant remarcar que les recomanacions d’amics i familiars, l’experiència 

personal de viatges previs i les consultes a planes web que recopilen comentaris, 

ressenyes i valoracions dels viatgers són les fonts d’informació més consultades a l’hora 

d’escollir la destinació. 

 

Acollida 
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El segueixen en importància, les planes web o xarxes socials dels proveïdors (oficines 

de turisme o empreses).   Amb percentatges inferiors apareixen la informació 

proporcionada per agències de viatges (15%), per oficines de turisme (13%), premsa, 

radio i TV (12%), en guies i revistes especialitzades (9%), per blogs i inflencers (9%) i 

per campanyes de promoció de les destinacions (5%). 

 

 

 

 

Pel que fa a digitalització, cal aplicar-hi accions i esforços ja a curt termini tenint en 

compte que el propi Parlament europeu en una publicació del 2019 que identifica futurs 

reptes del turisme europeu, considera que les TIC (tecnologies de la informació i 

comunicació) són clau per desenvolupar una indústria i destinacions turístiques 

europees més intel·ligents i competitives. 

En el nou període comunitari la digitalització és un requisit 

transversal i prioritari a tots els programes. Així mateix, pel 

que fa als Fons de Recuperació, Transformació i 

Resiliència -NEXT GENERATION EU- el 20% dels 

recursos es destinen a la transformació digital. 

 

La digitalització té un paper cada vegada més destacat en totes les fases de consum 

del producte.  Des de la fase d’inspiració de quin tipus d’experiència, viatge o destinació 

es busca, fins a la forma d’accedir a la informació, reservar, desplaçar-se, gaudir de 

l’estada i compartir l’experiència, un cop finalitzat, a través d’amics, familiars i xarxes 

socials. 

 

Digitalització 
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9. TURISME ESPORTIU I TURISME ACTIU 

El turisme esportiu és, en l’actualitat, una de les tipologies que està en alça. Una de les 

reconversions de destins madurs, com Lloret de Mar, passa pel turisme esportiu. Però 

què significa turisme esportiu i què engloba? Quines diferències hi ha entre turisme 

esportiu i turisme actiu? La sostenibilitat està present en el turisme esportiu?  

En els últims anys, s’ha estès l’organització de maratons, curses de ciclisme, que mouen 

milers de persones. Actualment, existeixen empreses especialitzades i agències de 

viatge que organitzen setmanes esportives, per exemple, clínics de Mountain Bike o 

setmanes senceres de running. Tot aquest moviment, té clarament un impacte positiu 

en l’economia de les destinacions i és un model de turisme desestacionalitzador de la 

demanda. Però a la vegada, es necessiten infraestructures adequades i, depèn quin 

tipus d’activitat, l’impacte en el medi pot ser força important.  

D’altra banda, el turisme actiu en la seva vessant més d’oci també fa molts anys que 

funciona i la demanda segueix creixent any darrera any. Les dues activitats més esteses 

són la del cicloturisme i la del senderisme. Les administracions públiques han destinat 

recursos per poder adequar diferents rutes i camins pel desenvolupament de l’activitat i 

existeixen agències de viatge i les empreses especialitzades en tot el món que mouen 

milers de turistes. També és una tipologia de turisme desestacionalitzador, que fomenta 

l’economia local i que necessita infraestructures.  

9.1.Turisme esportiu 

Actualment, és innegable la relació que existeix entre esport i turisme. En els últims 

anys, la necessitat d’esbarjo per part de la població i de fer més esport per mantenir una 

vida més saludable i sana, han fet que el binomi esport-turisme estigués cada vegada 

més a l’alça. Al 1999 el Comitè Olímpic Internacional (COI) i l’Organització Mundial del 

Turisme (OMT) van signar un acord de cooperació per ressaltar la importància de la 

relació entre esport i turisme i coordinar esforços per augmentar aquesta relació.  

Durant els últims 20 anys, sobretot fins a finals de la dècada passada, es va realitzar 

molta recerca i es van escriure moltes tesis i hipòtesis sobre el turisme esportiu. La 

definició més estesa és la de Standeven i De Knop, 1999 que defineixen el terme turisme 

esportiu (sport tourism) com: “totes les formes actives o passives de l’activitat esportiva, 

participant casualment o de forma organitzada, bé sigui per raons comercials o de 

negocis o no, però que necessàriament impliqui un viatge fora del lloc habitual de 

residència o treball”.  

En aquest cas De Knop també diferencia entre “vacances esportives” que poden ser a 

la vegada actives o passives, però que tenen com a denominador comú l’esport com a 

motivació principal i “esport durant les vacances” (sport in tourism), que bàsicament és 

la realització d’una activitat física durant les vacances però sense que aquesta activitat 

sigui la motivació principal del viatge.  

En un estudi de la EC-OE (European Confederation of Outdoor Employers 2016) es 

presenta el sector esports (sports) com el què fa referència a l’entrenament, competició 

i rendiment esportiu, i conclou que a nivell europeu el sector esports es pot dividir en 

quatre segments, que es diferencien per la producció/organització de diferents serveis:  
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● Esport professional: l’objectiu principal és l’organització d’esdeveniments. 

● Esport d’associació competitiva: és el que forma el teixit original i encara 

dominant del sector esportiu. Es compon d’associacions, que al seu torn 

s’uneixen en federacions esportives, i proporciona als seus membres formació i 

activitats esportives competitives. 

● Oci esportiu: activitats organitzades per associacions (un gran nombre també 

presents en el sector de l’esport competitiu) o per empreses, sovint empreses 

molt petites (pimes o microempreses). Cada camp de lleure esportiu (fitness, 

hípica, vela, esports d’hivern, esports de raqueta, etc.) té les seves pròpies 

característiques i la seva identitat.  

● Esport social: és difícil d’abastar, ja que inclou organitzacions sense ànim de 

lucre dirigides a grups per als quals la integració social és difícil (discapacitats, 

minories, refugiats, etc.). 

En general, la relació entre esport i turisme coincideixen en què existeixen  tres elements 

clau: l’esport com a motivació del viatge, la durada d’aquest viatge que ha de ser inferior 

a un any i l’experiència de participació que pot ser activa o passiva.  

Motivacions del turisme esportiu  

En total, existeixen sis motivacions clares per a viatges relacionats amb l’esport que 

requereixen serveis planejats, equipaments i comoditats per satisfer la demanda dels 

consumidors: 

● Participar activament en un esport o un esdeveniment esportiu, individualment o 

com a integrant d’un equip.  

● Desenvolupament personal o entrenament específic d’un esport portat a terme 

per una persona individual o un equip.  

● Veure esports com a espectador o afeccionat d’un equip, un esport o un 

esdeveniment esportiu.  

● Visitar llocs associats a la història, herència o cultura d’un esport o d’una llegenda 

esportiva. 

● Expressar la forma de vida diària o la definició d’una persona.  

● Millorar la salut mitjançant l’activitat esportiva. 

El turisme esportiu a Catalunya  

Hi ha cinc punts claus que expliquen per què Catalunya ha erigit una justificada reputació 

com a destinació de turisme esportiu:  

● Barcelona és la destinació ideal per a esdeveniments esportius massius ja que 

disposa d’infraestructures d’alta qualitat, instal·lacions de classe mundial i una 

sòlida reputació en organitzar de manera efectiva esdeveniments d’aquest tipus 

des de fa més de 30 anys; 

● Catalunya disposa d’una variada oferta paisatgística natural amb temps 

agradable al llarg de l’any, des de muntanyes i boscos fins a platges a la costa i 

ciutats de renom mundial; 
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● Catalunya compta amb una marca global i una icona de la identitat catalana dins 

el seu territori com el FC Barcelona, amb més de 225 milions de seguidors a les 

xarxes socials i que aporta més de dos milions de visitants cada any que 

acudeixen a Barcelona per viure una experiència al Camp Nou; 

● L’herència de la cultura de l’esport a Catalunya és rica i dilatada, amb una 

estructura madura que ofereix serveis especialitzats d’alta qualitat i coneixement 

expert en salut i medicina esportiva;  

● L’esperit constant de la regió per a millorar també és compartit pel sector dels 

negocis. Segons INDESCAT, clúster català de la indústria de l’esport, Catalunya 

és el territori europeu amb la major concentració d’empreses esportives (amb 

més de 600), amb beneficis que arriben prop dels 4 bilions d’euros i als 30.000 

empleats.  

Segons un estudi realitzat pel Centre d’Estudis Sports Lab de la Universitat Pompeu 

Fabra seguint les dades de la Encuesta de Gasto Turístico de l’INE, el 2018, un total de 

258.511 turistes internacionals van escollir Catalunya per motius esportius. Aquest 

turisme va suposar una despesa de més 139,5 milions d’euros al destí.  

A més a més, un total de 701.963 turistes de Catalunya i la resta de l’estat espanyol van 

viatjar amb destí principal Catalunya i per motius esportius, generant una despesa al 

destí de gairebé 129,5 milions d’euros. D’aquests, la Encuesta de Turismo de 

Residentes de l’INE menciona que més de 500.000 són catalans que es van desplaçar 

per participar en un esdeveniment esportiu, mentre que els 193.500 restants 

corresponen a viatgers originaris de la resta de l’estat espanyol. Per tant, el total de les 

despeses amb destí principal Catalunya i motius esportius van ser de 269 milions 

d’euros l’any 2018.  

En conjunt, l’impacte sobre la producció de les despeses dels turistes per motius 

esportius fou de 558 milions d’euros, dels quals 269 milions corresponen a l’impacte 

directe, 133,5 milions a l’impacte indirecte i 155,5 milions a l’impacte induït. 

L’Agència Catalana de Turisme mostra alguns dels avantatges per a les destinacions, 

de rebre aquesta tipologia de turisme: 

● La desestacionalització de la temporada turística. Aquests clients poden viatjar 

en temporada mitja o baixa, de manera que és un segment de mercat 

complementari.  

● La desconcentració de les zones més turístiques: El turisme esportiu no depèn 

tant de zones considerades turístiques, si no de les seves instal·lacions 

esportives. 

● La diversificació de l’oferta turística: Reconversió de destins madurs, que apart 

de les vacances tradicionals, poden oferir un altre tipus de producte turístic a un 

segment de mercat molt diferent i amb més valor afegit.  

● La generació de major despesa.  

● La construcció i modernització de les instal·lacions: En molts casos només es 

requereix d’una adaptació de les instal·lacions per atendre les necessitats 

d’aquests clients. 
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● La promoció del destí: En alguns casos arriba a ser reconegut internacionalment. 

● Innovació en empreses del territori: Amb productes que són innovadors i cada 

vegada més especialitzats que busquen nínxols de mercat. Això genera una 

millor competitivitat de les empreses i un coneixement més gran.  

● Desenvolupament sostenible. Les destinacions de turisme esportiu s’associen a 

un estil de vida saludable i valors positius, i un augment de l’autoestima i la 

identitat local. 

 

9.1.1. Anàlisi de l’oferta. Tipologies i àmbits del turisme esportiu.  

Les modalitats de turisme esportiu són molt amplies i molt extenses, i la destinació es 

pot especialitzar en tipologies diferents, en funció de les seves potencialitats. A partir 

d’aquí, tots els esports poden ser considerats turisme esportiu, si s’ofereixen com a tals, 

convertint-los en oferta turística.  

A partir d’aquí, tots els esports poden ser considerats turisme esportiu, si s’ofereixen 

com a tals, convertint-los en oferta turística.  

Segons els practicants: 

● Esports individuals  

● Esports d’equips  

● Segons el lloc de pràctica de l’activitat:  

o Esports a l’aire lliure  

o Esports en espais tancats 

Segons el CBI les disciplines esportives amb més potencial de captació de turistes 

esportistes són:  
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A partir d’aquí, tots els esports poden ser considerats turisme esportiu, si s’ofereixen 

com a tals, convertint-los en oferta turística.  

Esdeveniments esportius 

Els esdeveniments esportius són clarament un reclam turístic, tant per captar turistes 

estrangers com per mobilitzar els mateixos atletes dins del seu territori. Els 

esdeveniments no només mouen els esportistes, si no també a familiars, amics i 

espectadors.  

Els esdeveniments esportius poden ser tornejos o competicions, tant d’unes hores, com 

de mig dia o de més d’un dia. Els tornejos i les competicions s’organitzen per un segment 

de públic en concret, així com per una disciplina esportiva concreta. I poden ser 

organitzats per clubs, associacions, federacions, institucions educatives, empreses i, els 

de més impacte social i econòmic, acostumen a estar patrocinats o recolzats per 

administracions públiques.  
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Els esdeveniments esportius són molt diversos i es poden classificar en dos grans grups:  

a) Actes puntuals 

Aquells que s'organitzen esporàdicament, un cop a l'any, encara que es repeteixin cada 

any i sempre en les mateixes dates. Són activitats que no tenen continuïtat molts dies o 

setmanes. És, possiblement, el grup amb major nombre d'activitats, ja que, excepte les 

lligues de clubs, la resta d'activitats poden tenir aquest qualificatiu. Són els maratons, 

les carreres urbanes, els Grans Premis de ciclisme, motociclisme, atletisme i, fins i tot, 

el tennis o les voltes ciclistes. 

b) Actes permanents 

Les de caràcter permanent són les més habituals en els grups esportius i tenen una 

doble via: externa i interna. En el primer cas es tracta dels partits que celebren cada 

setmana o fins i tot entre setmana, però amb una periodicitat continuada al llarg de l'any, 

i, en el segon cas són activitats quotidianes d'entrenament o de servei cap als membres 

de club, de l' equip, o de gimnàs, si escau.  

Entrenaments i stages esportius  

Els entrenaments i stages esportius són estades per equips base, amateurs o 

professionals, que es dediquen a la preparació tant esportiva com psicològica. 

S’elaboren programes personalitzats per a les necessitats de cada equip. En molts 

casos, cal organitzar partits amistosos del nivell requerit, així com activitats 

extraesportives, més tipus culturals o gastronòmiques. 

Durant el desenvolupament d'aquests programes l’objectiu principal és alliberar els 

equips de tot compromís relacionat amb els aspectes organitzatius de les activitats 

ofertes perquè d'aquesta manera puguin dedicar-se, sense cap tipus d'interferència, a 

la seva preparació tant esportiva com psicològica. 

Segons si són equips professionals o amateurs o de base, les exigències i les 

necessitats seran diferents (vegeu perfil del turista esportiu).   

Clínics (formació) 

Els clínics professionals són cursos de formació especialitzats, molt focalitzats a una 

tipologia de clients i d’esport. Normalment els clínics són tant per millorar el rendiment o 

la tècnica, així com per formar-se en un cas concret. Per exemple, podria ser un clínic 

per a entrenadors de handbol base.  

9.1.2. Perfil del client de turisme esportiu  

Com s’ha dit anteriorment, existeixen dos tipus de perfil de turista esportiu:  

Turista Actiu: turista que té com a motiu principal l’acompliment i el rendiment 

físic, sigui per entrenament o en competició.  

Turista Passiu: turista que té com a motiu principal l’assistència com a 

espectador a esdeveniments esportius.  

El públic objectiu de la marca de Turisme Esportiu de l’Agència Catalana de Turisme 

són aquells esportistes d’elit, amateurs o aficionats que venen a realitzar entrenaments, 

competicions o participar en algun esdeveniment esportiu a Catalunya; altres 
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professionals del sector turístic esportiu, com touroperadors especialitzats, prescriptors 

esportius o mitjans de comunicació, o qualsevol altra persona considerada turista que 

viatja per assistir a esdeveniments esportius. 

Existeixen diferents tipus de perfils de turista esportiu actiu, tenint en compte la seva 

procedència i el tipus d’activitat que realitza.  

MAMIL (bicicleta)  

L’acrònim MAMIL correspon a “Middle aged men in lycra” en anglès i fa referència als i 

les aficionades a les dues rodes, que tenen entre 35 i 60 anys i que destinen hores 

interminables damunt la bicicleta. En general es tracta de bicicleta de carretera, però 

també s’inclou l’especialitat de bicicleta de muntanya, tenint en compte l’augment de les 

bicicletes elèctriques, que permet la pràctica de la btt a un públic molt més ampli.  

Les principals característiques d’aquests clients són:  

● Elevada despesa en equipament esportiu, tant en les bicicletes i els seus 

accessoris, com en la roba i el calçat.  

● Allotjament en hotels de 3*boutique, 4* i fins i tot 5*.  

● Els agraden les destinacions de mitja i llarga distància.  

● Molt bona gastronomia i de qualitat, fins i tot, restaurants amb estrelles Michelin.  
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Sport lovers  

Homes i dones entre 25 i 50 anys, que dediquen un mínim de 6 hores setmanals a la 

pràctica esportiva. Són conscients de la cura del cos i adapten la seva alimentació. A 

més, es distingeixen per saber mantenir un espai de temps personal per practicar esport. 

Pensen en l’equipament i la roba des d’una perspectiva tècnica i són els primers a 

practicar noves modalitats esportives. 

Dins dels Sport Lovers trobem també les “Dones Esportistes” que tenen un perfil molt 

semblant a les dones viatgeres (vegeu 2.3.), quant a necessitats, preferències i gustos. 

Tanmateix, en el cas de grups de dones esportistes, el què s’ha de tenir en compte és 

que busquen bàsicament un viatge que sigui una part d’entrenament i l’altra part de 

descoberta de nous entorns.  
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Equips o esportistes amateurs o professionals  

Els esports d’equip recreatius o d’oci són grups formats per un equip, o en alguns casos, 

per un esportista, un entrenador i els seus familiars. formen part d'un grup que 

practiquen esports d'equip com per exemple el futbol, el rugbi, el bàsquet o d’altres. Els 

viatges poden ser organitzats tant per clubs esportius com per organitzacions 

benèfiques. Així mateix, també poden ser organitzats per institucions educatives, com 

escoles i universitats.  

Els equips europeus solen tenir pressupostos molt limitats, per la qual cosa solen viatjar 

dins del seu propi país o a altres països europeus. A l’hora de planejar el viatge, solen 

utilitzar els seus contactes per organitzar l'allotjament i el transport. Per tant, els equips 

recreatius sovint es poden incloure en la categoria de turisme d'amics, familiars i parents. 

Degut a la limitació pressupostària, les destinacions amb despeses de viatge més 

reduïdes, tenen més oportunitats d'aprofitar aquest mercat. Per altra banda, també hi ha 

oportunitats de venda creuada, ja que la majoria dels equips també tindran interès en 

realitzar altres activitats, com ara visites als punts turístics principals. 

A més dels equips esportius, els esportistes professionals també resulten un mercat 

interessant. Com que aquests esportistes solen viatjar juntament amb el seu personal, 

normalment reserven com a grup. Per tant, fins i tot els esportistes d'esports individuals, 

com els jugadors de tennis, es poden incloure com a grup. Tot i que el nombre d’aquests 

esportistes és més aviat reduït, els atletes professionals i semi-professionals tendeixen 

a viatjar molt per participar en entrenaments i competicions. El seu nivell d’exigència 

quant a ubicació i qualitat del confort és més elevat que els equips recreatius. Alguns 

atletes semi-professionals també porten les seves famílies als seus viatges. Aquest tipus 

d’esportistes estan interessats principalment en l'allotjament, el transport i les 

instal·lacions esportives, però de vegades també poden combinar el viatge esportiu amb 

activitats d'oci i petites visites turístiques. Com que els esportistes professionals viatgen 

molt, normalment només treballen amb un nombre reduït de proveïdors per organitzar 

el seu allotjament. 

Els practicants d’esports individuals també inclouen la participació recreativa en esports 

com ara la marató, la triatló i esdeveniments esportius benèfics. Un exemple seria la 

Marató Big Five a Sud-àfrica, que combina una marató amb unes vacances de safari. Hi 

ha esdeveniments que acullen, en la mateixa competició, tant a atletes professionals 

com a participants aficionats o amateurs. Els esdeveniments a petita escala generen 

efectes socials més positius per a la població local i milloren la imatge de les ciutats que 

els acullen. Els participants d’esports individuals també es poden classificar en la 

categoria de viatgers independents. 
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TAULA COMPARATIVA DE NECESSITATS 

ESPORTISTES PROFESSIONALS 
ESPORTISTES AMATEURS O 

DE BASE 

Allotjament d’alt nivell Diversitat d’opcions d’allotjament 

Menjadors privats i menús 

personalitzats 

Règim alimentari de pensió 

completa 

Instal·lacions esportives Instal·lacions esportives 

Partits amistosos (opcional) Partits amistosos (opcionals) 

Gimnàs d’alt rendiment -            

Vestuaris completament equipats Vestuaris 

Material esportiu Material esportiu 

Trasllats en autobusos d’última 

generació 
Trasllat en autobusos 

Servei de guia/intèrpret Servei de guia/intèrpret 

Seguretat (opcional) Assegurança esportiva (opcional) 

Gabinet de premsa (opcional) -            

SPA -            

Sales de fisioteràpia -            

Assistència mèdica -            

Golf, pàdel, tennis, piscina, etc. Activitats extraesportives 
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9.2.Turisme actiu 

En primer lloc, el turisme actiu porta estudiant-se des de principis del segle XXI. El què 

si que està clar és que el fenomen del turisme actiu estava, en un primer moment, molt 

vinculat als espais rurals, per més endavant, ser tractat com una branca del “turisme de 

natura”. Al 2004, la Secretaria General de Turisme va etiquetar el turisme actiu com 

turisme de natura i el va definir com (SGT, 2004: 15): "Aquell que té com a principals 

motivacions la realització d'activitats recreatives i d'esplai, la interpretació i/o 

coneixement de la natura, amb diferent grau de profunditat i la pràctica d'activitats 

esportives de diferent intensitat física i risc que usen expressament els recursos de 

forma específica, sense degradar-los o esgotar-los." 

Segons la Carta Europea de Turisme Sostenible el turisme actiu a la natura és: “aquell 

turisme que té com a motivació principal la realització d’activitats esportives de diferent 

intensitat física i que utilitzen expressament els recursos naturals sense degradar-los”.  

ANETA (Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo) afirma que el què a 

Espanya es coneix com a “turisme actiu”, a nivell internacional es coneix com “turisme 

d’aventura” (adventure tourism). Segons l’ATTA (Adventure Travel Trade Asociation), el 

turisme actiu/aventura, és un viatge que combina, com a mínim dos dels tres elements 

següents: activitat física, entorn natural i immersió cultural. En alguns casos, el turisme 

d’aventura té algun punt de risc i en d’altres, els clients han de tenir habilitats per poder-

lo practicar. El què busca el turista en aquest tipus de turisme és ser partícip de l’activitat 

i deixar de ser un “simple” espectador.  

Segons l’informe ANETA 2014, les empreses de turisme actiu espanyoles estan inscrites 

majoritàriament dins del sector turisme, no pas en el sector esportiu. Per tant no són 

empreses que ofereixin serveis esportius o que comercialitzin productes esportius, si no 

que ofereixen activitats, bàsicament a la natura, aptes per públic en general, que 

busquen la diversió, el desenvolupament com a persona o noves experiències que no 

formen part de la seva rutina.  

Diferència entre oci i turisme actiu  

El turisme actiu tradicional s’entén com el conjunt d’activitats fisico-esportives 

realitzades per individuals o grups. Es poden comprar en un paquet (turisme) o es poden 

contractar individualment (oci).  

● Oci actiu: Activitats d’unes hores o d'un dia que es desenvolupen en un lloc 

determinat i són un complement d'un altre tipus de vacances. Per exemple, un 

passeig en bici per la ciutat de Barcelona o la baixada en rafting al Pallars.  

● Turisme actiu: Viatge el motiu del qual és fer turisme a la vegada que es realitzen 

activitats fisicoesportives. En aquest cas, és tant important l’activitat com les 

vacances.  

Característiques d’aquest producte:   

● Entorn geogràfic: terrestre, aquàtic, aire 

● Entorn personal: emocions i recursos biotecnològics utilitzats  

● Impacte ambiental: alt, mitjà, baix  
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També hem de tenir en compte que hi ha dos tipus de turistes de viatges de turisme 

actiu: 

● Els turistes actiu "paquet": que utilitzen organitzacions comercials de turisme 

actiu 

● Els turistes actiu "independents": que organitzen i gestionen les seves pròpies 

vacances de manera independent 

 

 

9.2.1.Oferta de productes d’oci i turisme actiu 

Els productes d’oci i turisme actiu es divideixen segons l’àmbit geogràfic o segons el 

grau de dificultat.  

Segons l’àmbit geogràfic, les activitats es classifiquen en tres blocs en funció d’on es 

practica: terrestre, aquàtic i aeri.  

Terrestre 

Les activitats terrestres no són totes iguals i necessiten diferents espais naturals que 

poden anar des de corriols i camins tranquils i plans per fer senderisme, o vies verdes 

per practicar cicloturisme, fins a les activitats que necessiten parets verticals com 

l’escalada o forats com l’espeleologia. A més, també s’ha de tenir en compte el grau 

d’intensitat física, que pot anar des d’activitats més tranquil·les, com activitats que 

necessitin una gran preparació tècnica, com podria ser l’escalada.  

Per exemple, el senderisme, mitja muntanya, alta muntanya, btt i enduro, marxa a cavall, 

4x4 i quads, necessiten camins preferentment no asfaltats, àrees que no tinguin 

restricció legal al respecte i comptin amb interès paisatgístic i natural, nuclis de població 

pròxims i àrees lliures d'obstacles. Segons el grau de dificultat tècnica, els terrenys 

tindran una topografia més suau o més complicada, existiran diferents tipus de ferms, 

amb més o menys pedregar, entre d’altres característiques.  

Aquàtic 

El medi natural per practicar aquestes activitats és l’aigua, en totes les seves variants 

(mar, rius, llacs, canals). Les activitats es poden classificar segons el nivell tècnic 

requerit per fer l’activitat, el rendiment físic que exigeix l’activitat (alt, mitjà, baix) i el tipus 

d’aigües on es practica, que poden ser tranquil·les o braves.  

Aeri 

Aquestes activitats tenen com a motiu principal, l’anhel del ser humà en poder “volar, 

amb la utilització d’eines i/o aparells diferents. Bàsicament, aquestes activitats 

necessiten unes condicions concretes per poder-se practicar: meteorologia idònia 

(vent), zones d’enlairament i aterratge sense obstacles i amb les condicions adequades, 

per exemple, en alguns casos es necessitarien unes pendents suaus per poder enlairar-

se.  

Existeixen activitats, com el kitesurf, el windsurf, entre d’altres, que es mouen entre dos 

medis per poder-se practicar: el nàutic i l’aire. En les definicions anteriors, es classifiquen 

en el medi aquàtic perquè es considera que no poden mantenir-se a l’aire un temps 

prolongat (per exemple, 30 min).  
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L’ATTA defineix també el turisme actiu, segons el seu grau de dificultat, en dos 

modalitats, el “dur” (hard) i el “suau” (soft), de manera que les activitats es divideixen en 

activitats més fàcils i activitats més difícils on cal un coneixement tècnic anterior.  

 

Hard adventures: activitats 

amb un risc més alt, una 

major complexitat o més 

exposició a la natura més 

salvatge. 

 

Soft adventures: les 

activitats es poden aprendre 

i realitzar fàcilment i atraure 

un públic més ampli. 

 

Entre les dues activitats, hi ha un ventall molt gran d’adaptació al segment de client que 

volem captar o que ja tenim. Pe exemple, la BTT, podria ser hard o soft segons on, quan 

i com es dugui a terme. 

Fa uns anys, l’aventura “hard” era el tipus de viatge que va tenir més impacte, però un 

estudi realitzat per ATTA el 2017 va revelar que això ha canviat i que hi ha hagut un 

augment dels viatgers d’aventura que busquen viatges “soft”, on les coses més 

importants són: estar en un entorn natural, aprendre, viure experiències significatives i 

estar en una nova cultura, enlloc d’activitats de recerca d’emocions i de risc. 

La taula següent mostra les activitats i la seva classificació d’aventura (turisme actiu) 

segons l’ATTA:   
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9.2.2.Tipologies d’activitats a destacar per la Pobla de Segur 

A la Pobla de Segur, existeixen ja unes activitats que són destacables i d’altres que 

tenen molt potencial.  

Senderisme (mitja i alta muntanya)   

En anglès tindríem tres termes: walking, hiking, trekking   

Walking i hiking són rutes de senderisme des de nivell baix fins a nivell difícil, que es fan 

bàsicament a muntanyes baixes i mitjanes. No obstant això, hi ha algunes diferències 

entre elles. La paraula "Walking", que podríem traduir com “senderisme slow” s'utilitza 

més per a rutes més fàcils, sense grans alts i baixos i pocs quilòmetres. El "Hiking" que 

podríem traduir com a “senderisme” també és una ruta a peu, però discorre per terrenys 

més muntanyosos i rocosos amb superfícies més pedregoses i rugoses. El “hiking” 

requereix més esforç, ja que pot tenir trams més complicats. 

D'altra banda, "Trekking" és un terme generalitzat a nivell internacional que es defineix 

com una activitat normalment associada a grans muntanyes (com l'Himàlaia), que 

combina llargues distàncies a peu, visites a pobles locals, experiències d'aventura i 

apreciació de la natura normalment es realitza en llocs remots amb molt poca 

infraestructura. 

 

 

 

 Soft Adventure 

 

Camping 

Canoe 

Ciclisme 

Experiències 
culinàries 

Senderisme 

Equitació 

Caiac 

Participar en 
activitats culturals 

Safari 
Vela 

Busseig 

Muntanyisme 

Observació de fauna 
salvatge 
Altres  

 Hard Adventure 

 

Espeleologia 

Hand gliding 

Heli-ski 
Kite surfi 
Escalada 

BTT 

Paracaigudisme 

Rappelling/abseiling 

Sand Boarding 

Esquí 
Skydiving 

Snowboard 

Surfi 
Altres 

 Specialised 

 

Birdwatching 

Viatges immersió 
cultural 
Viatges 
educacionalss 

Expedicions 

Mindfulness  
Retiros  
Voluntariat 

Estades de Yoga  
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Bicicleta Tot Terreny (Mountain Bike) i Enduro 

El producte BTT s’ha separat del ciclisme d’oci perquè té característiques molt diferents. 

La definició més estesa de productes de bicicleta de muntanya és “l’activitat que té lloc 

en una superfície natural i / o amb una distància mínima del trànsit de vehicles i que es 

realitza en camins de terra, senders i carreteres sense asfaltar (senders i grava / terra / 

sense asfaltar).” 

Una de les característiques també rellevants és que per practicar la BTT, els clients 

necessiten bicicletes de muntanya específiques, que difereixen de les híbrides, per la 

posició del ciclista i pel tipus de rodes més gruixudes i amb tacs. Hi ha bicicletes de 

muntanya mecàniques i elèctriques. 

 

L’Enduro és la disciplina de bicicleta de muntanya que combina cross country i descens. 

Consisteix a travessar muntanyes pels llocs més complicats i a gran velocitat, buscant 

també les baixades amb més pendent. A diferència del Descens, també hi ha pujades 

de parts de la muntanya.  

Les bicicletes d'Enduro tenen un quadre més lleuger i mantenen un bon recorregut de 

suspensió i amortiment (entre 120 i 160 mm). Es fan servir rodes molt amples i amb 

tacs. Els manillars són llargs i de doble altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalada 

L'escalada és una activitat que implica dur a terme ascensos a través de parets de roca, 

vessants escarpats, o algun altre tipus de relleu natural que tingui forma vertical, el qual 

exigeix que cada persona utilitzi la seva força física per avançar.  
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Qualsevol tipus d'ascens que es faci usant les extremitats inferiors i superiors, 

independentment del seu nivell de dificultat, és considerat com a escalada. 

Barranquisme  

El barranquisme destaca per ser un esport d'aventura que implica baixar a través de la 

llera d'aigua (manantial, riu, torrent, etc.) a través d’un congost o barranc que s’ha anat 

erosionant al llarg dels anys i que té un brusc desnivell. Per practicar aquest esport cal 

dominar diverses tècniques, especialment ràpel i natació, igual que caminar, saltar i fins 

i tot baixar en tobogan. 

El trekking aquàtic és la modalitat d’iniciació al barranquisme, que es realitza en llocs 

més suaus i permet anar agafant confiança a l’hora de baixar per grans desnivells.  

Caiac i  canoa (Kayaking and canoeing) 

Els productes de caiac es poden dividir en caiac de mar, caiac de llac o de riu o caiac 

de baixada en rius salvatges. L’última és la que sol trobar-se entre les experiències de 

multiactivitat. 

Els operadors turístics ofereixen, com a producte temàtic, caiac de mar i caiac de llac o 

de riu. El caiac en llacs o rius tranquils pot ser per a principiants, ja que les aigües són 

més calmades.  

Multiactivitat  

Quant a productes, també trobem la Multiactivitat, que combina activitats en diferents 

medis o bé diferents tipus d’activitat. En general, es podrien classificar en: 

● Multiactivitat amb activitats aquàtiques 

● Multiactivitat amb activitats terrestres 

● Multiactivitats amb activitats eòliques 

● Multiactivitat combinada (combinació de diferents tipus d'activitat) 

Els productes multiactivitat més habituals són la "combinació de múltiples activitats" on, 

en molts casos, es duen a terme activitats aquàtiques i terrestres. A l’estiu també hi ha 

molta oferta multiactivitat només amb aigua i en èpoques més fredes, multiactivitat 

només terrestre o terrestre i aèria. 

La multiactivitat pot incloure tot tipus d’activitats descrites per ATTA, però les d’escalada, 

busseig, surf i caiac també poden ser paquets on només es duen a terme aquestes 

activitats (vegeu les fitxes de producte). L’edat oscil·la entre els 5 i els 80 anys. En 

aquest cas, la multiactivitat es practica majoritàriament per famílies o grups d’edat 

d’entre 18 i 40 anys. 

Observació de fauna  

L’observació de fauna, cada vegada és més important, amb operadors molt 

especialitzats. Sobretot, l’observació d’ocells és un producte altament especialitzat i 

difícil de comercialitzar, ja que els clients poden desplaçar-se per detectar una sola 

espècie. 
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9.2.3.Perfil del client de turisme actiu  

Si també tenim en compte el punt de vista del client, hem d’afegir altres aspectes 

importants als paquets i viatges per fer-los interessants (Informe Adventure Tourism 

Development Index 2018). 

 

 

 

A la figura de l'esquerra, podem veure els tres elements clau del turisme d'aventures 

que convergeixen amb l '"Experiència" al centre. Segons l’informe ATTA, els proveïdors 

han de considerar com es munten les tres peces tenint en compte el tipus d’activitat, la 

durada de les activitats, el factor emoció, perquè el client faci del viatge d’aventura una 

experiència satisfactòria. 

Des de la perspectiva del client (figura de la dreta), ATTA afirma que "els viatges 

d'aventura estan motivats per una gran varietat de desitjos i anhels que influeixen en 

com els viatgers consumeixen i processen emocionalment el viatge. Els viatgers 

busquen benestar mental i físic, experiències noves i úniques, un desafiament, ja sigui 

físic o cultural, i sovint, en última instància, transformació. "Els clients d'aventura no 

estan contents de visitar i practicar activitats, sinó que busquen una experiència global, 

tenint en compte també l'impacte que deixen en el medi ambient i en les societats que 

visiten. 

Els aficionats a l’aventura, com els ciclistes o els observadors d’ocells, són apassionats 

per un esport o activitat, repetiran vacances per practicar la seva afició i millorar les 

seves habilitats, alhora que sovint buscaran noves destinacions. En aquesta categoria, 

podem trobar viatges en els quals l’única activitat és anar en bicicleta, caminar, caiac, 

etc.  

El viatger de turisme actiu o d’aventura té característiques que poden ser molt diferents, 

segons qui viatgi, el risc de l’activitat que vol practicar, la motivació personal, 

l’aprenentatge cultural o l’intercanvi i la interacció amb la natura que busquen. 
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Viatgers Adults Grans   

Els "viatgers madurs en aventures d'oci" són un dels segments que va experimentar un 

gran creixement. Aquesta categoria correspon als adults més grans que tenen millor 

salut i són més aventurers que les generacions anteriors i tenen temps per viatjar i diners 

per gastar. Segons el CBI, la majoria dels europeus de més de 55 anys tenen com a 

principal motivació els viatges per "gaudir de la natura" i una de les seves activitats 

principals és el senderisme. 

 

 

Es tracta de persones majors de 55 anys, en molts casos ja jubilades, sense 

responsabilitats familiars i encara molt actives. És el segment és gran i amb la possibilitat 

de viatjar i gastar diners. Normalment, aquests clients busquen paquets organitzats però 

amb activitats "suaus", amb un mínim risc ja que volen relaxar-se i divertir-se. La majoria 

de les vegades, aquests clients viatgen en parella, però sovint també en petit grup 

d’amics, en grups guiats o autoguiats. 

Alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar un producte per a adults majors 

són els següents: 

Activitats de turisme actiu “suaus” 

• Compensar les hores d’activitat amb les hores de descans / turisme. Per 

exemple, prefereixen caminar 5/6 hores i tenir temps durant la ruta per aturar-se 

a prendre una cervesa o fer fotos. 

• Allotjament segons mercats. En general, els turistes de Noruega, França, 

Alemanya i Anglaterra busquen un allotjament confortable però no luxós, mentre 

que el públic nord-americà prefereix hotels més luxosos. Per a altres països, es 

poden oferir un o més dies de càmping a tendes de campanya, bungalows o 

altres. 

• Tenen un poder adquisitiu relativament alt, però busquen una bona relació 

qualitat-preu. Els preus al mercat nord-americà són generalment més alts que a 

la resta de països analitzats. 
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Famílies Actives 

Hi ha un fort i continu creixement de la demanda de vacances d’aventura familiar. Hi ha 

diferents tipus de famílies que cal tenir en compte per a viatges d’aventura: pares amb 

nens petits, pares amb adolescents i famílies multigeneracionals que augmenten cada 

any. Les característiques dels viatges d’aventures seran diferents segons el tipus de 

família, però en totes hi ha algunes característiques similars que són importants: Les 

famílies gaudeixen de vacances d’aventures paquetitzades i organitzades de forma 

independent 

● Participar en diferents activitats de turisme actiu “soft” i “hard” però sobretot la 

les activitats més demandades són les “suaus” 

● Diferents motivacions entre pares, fills i avis, per tant, cal tenir en compte les 

necessitats i habilitats de tots els membres de la família 

● Les vacances haurien de combinar experiències d'activitat amb temps de 

relaxació per garantir que tots els membres de la família estiguin contents 

● Les vacances haurien de facilitar oportunitats de convivència familiar, vincle, 

comunicació, creació de relacions, consolidació de valors i tradicions familiars. 

Els viatges en família poden ser molt diversos. Als Estats Units o al Canadà, per 

exemple, s’ofereixen productes “multigeneracionals” que integren totes les generacions 

de la família: néts, néts adolescents, pares i avis. A més, hi ha famílies monoparentals 

que solen buscar viatges en grup per compartir vacances d’estiu amb altres famílies. 

Per tant, els viatges familiars es poden dissenyar de moltes maneres diferents i és molt 

important conèixer exactament el públic objectiu al qual s’ha d’adreçar i tenir èxit.  

Aspectes a tenir en compte a l’hora de dissenyar un producte per a famílies: 

● Activitats per a nens però també activitats per a adults. Si és multigeneracional, 

caldrà dissenyar productes on puguin participar tots els membres de la família o 

pensar a realitzar 2 o 3 activitats alhora però separades per grups. 

● Sempre ha d’haver activitats que la família pugui compartir junts. 

● Allotjament amb habitacions quàdruples o quíntuples. Normalment, a la família li 

agrada estar en habitacions contigües. 

● Allotjament amb espais per a nens, com jardins, piscines, parcs. Poden anar des 

d’hotels de 5 estrelles fins a càmpings, segons com sigui el producte i a qui va 

dirigit. 

● Preus per a adults i preus per a nens. També és important marcar el preu per a 

adults en funció del nombre d’adults. Això vol dir que no s’ha de calcular el preu 

sobre la base de 2 adults i 2 nens, ja que actualment hi ha molts tipus de famílies, 

per exemple, una família d’un sol adult amb més d’un fill. 

● Flexibilitat per crear paquets personalitzats per a famílies 

● Material per a activitats de totes les mides i accessoris per a la pràctica d’algunes 

activitats amb nens. Per exemple, cotxets o cadires per fer una ruta en bicicleta. 

● Menjars / sopars adaptats per a adults i nens 

● Tenir en compte les vacances escolars de cadascun dels països emissors. 
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Dones actives 

Els darrers anys han experimentat un important creixement en el mercat de les dones 

viatgeres. No totes són dones “solteres”, sinó dones que volen compartir la seva 

experiència amb companyes afins i que no comparteixen els mateixos interessos amb 

parelles, familiars o amics. Són un grup a qui els agrada viatjar però no se senten 

còmodes en un "grup mixt" ja que, moltes vegades, viatgen sols. Al mercat, podem trobar 

operadors especialitzats només en viatges de dones, però d'altres que ofereixen una 

àmplia gamma de productes, inclosos viatges d'aventura només per a dones. 

Hem de tenir en compte que, en alguns casos, aquest tipus de clients volen guies 

femenines o buscar proveïdors de propietat femenina. Segons Atta 2018, "els itineraris 

tendeixen a atendre l'interès de les dones de recollir capital cultural en els seus viatges 

incloent experiències turístiques comunitàries, connexions amb dones artesanes locals, 

etc.". 

Aquests dos exemples provenen d’agències especialitzades en viatges per a dones, 

però també podem trobar agències que no s’especialitzen però que tenen un programa 

que recomanen especialment per a dones. 

Aquests viatges s’organitzen per a tot tipus de dones (joves, de mitjana edat, gent gran, 

divorciades, solteres, casades, treballadores, no treballadores, etc.). Senten la 

necessitat de viatjar junts per compartir experiències amb altres dones i especialment 

per sentir-se còmodes dins d’un grup d’iguals.  

● Oferiu la possibilitat d’habitacions individuals, amb o sense suplement 

● Oferir la possibilitat de compartir habitació, encara que siguin dues persones que 

no es coneixen. Els allotjaments han de tenir habitacions amb llits separats.   

● En molts casos, les guies han de ser dones, igual que les visites a locals o 

artesanes. Tot i que no sempre és així, ja que depèn molt del touroperadors.  

● Es tracta bàsicament de grups guiats, tot i que pot haver-hi grups d’amics que 

demanin productes personalitzats. 

Hi ha dues maneres de dissenyar grups per a aquest tipus de públic: 

• Grups formats per operadors turístics. En aquest cas, l'operador turístic establirà 

les dates segons l'agència o l'empresa entrant, que rebrà un grup tancat. 

Normalment, els operadors turístics busquen productes ja que els diferencien de 

la competència. 

• Grups formats per l'agència / companyia de viatges entrants. En aquest cas, 

l'empresa entrant és responsable de programar les dates de sortida i configurar 

el grup. És normal comercialitzar la mateixa data i el mateix producte mitjançant 

diversos operadors turístics, amb l'objectiu de tenir un grup complet. Els clients 

poden provenir d’un sol país, per exemple França, o de diferents països. És 

especialment important marcar un nombre mínim de participants per garantir la 

sortida als operadors turístics. Quan una sortida està garantida es ven molt 

millor. 

Adaptar les activitats al grup d’edat, ja que en un grup de dones les edats poden ser 

molt diferents. La majoria de les clientes tenen entre 45 i 70 anys. S’ha d’indicar molt 

clarament el tipus d’activitats del programa i la seva dificultat. 
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Y and Z generation  

D’altra banda, la generació Y (nascuda entre 1980 i 1995) i la generació Z (nascuda 

entre 1996 i 2010) són les més actives durant les seves vacances i proven noves 

experiències segons l’Enquesta Ipsos Europe Assistance 2019. El 59% dels millennials 

europeus van tenir almenys un tipus d’experiència d’aventures a la seva vida. Aquest 

tipus de viatgers prefereixen experiències "dures". Per a aquest segment de públic, la 

intermediació és més reduïda, però hi ha, sobretot viatges a destinacions més llunyanes. 

Els adults joves serien els viatgers d’entre 18 i 34 anys i corresponen a les generacions 

X, Z i mil·lenials. Especialment per als darrers, els viatges són essencials a les seves 

vides. Molts d’aquests joves adults encara no tenen responsabilitats familiars, cosa que 

els permet tenir més llibertat per viatjar. 

● L’allotjament sol ser en càmpings, hotels, albergs i fins i tot bivacs 

● Consumeixen més microaventures que els altres objectius perquè fan més 

viatges curts. 

● Activitats de turisme actiu "dures". 

● Programes de múltiples activitats perquè practiquen més d’una activitat a les 

seves vacances 

● Grups o autoguies. Als grups, els agrada conèixer gent de la seva edat per 

compartir experiències. 

● Hi ha una compra més baixa. Prefereixen viatjar més i pagar menys. 
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Índex d'il·lustracions 

 
 

 Turisme actiu (hard)  Turisme actiu (soft) 

 Salut i benestar  Cultura 

 Experiències 
culturals 

 Relaxar-se 

 

Experiències 
personalitzades 

 Turisme sostenible 

 Activitats familiars  Sol i platja 

 Gastronomia  Enoturisme 

 Quantificar l'activitat 
física 

 Treball en equip 
per assolir 
objectius 

 Participar en curses  Activitats de 
relaxació després 
de l'activitat física 

 Nous esports  Trobades amb 
grups de la seva 
edat 

 Compartir temps 
amb l'equip 

 Descobrir nous 
territoris 

 Partits amb altres 
clubs 

 Entrenament en 
equip 

 Entrenament 
individual 
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10. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACTUACIONS 

Segons l’Organització Mundial de Turisme, el turisme pot ser clau per aconseguir els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats a l’Agenda 2030, ja que amb una 

bona planificació i dotació en recursos humans, infraestructura i tecnologia pot contribuir 

en els 17 objectius. 

La sostenibilitat, en les seves tres dimensions (econòmica, mediambiental i social) és 

l’eix vertebrador sobre el que un destí ha de definir el seu desenvolupament turístic. Per 

tant, el pla d’acció de la Pobla de Segur té en compte la sostenibilitat en cada un dels 

projectes i la incorpora com a base del nou model turístic que es vol desenvolupar.  

A continuació es presenten 12 projectes distribuïts en 5 línies estratègiques.  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. SINGULARITAT I IDENTITAT 

Projecte 1. Foment de productes singulars  

Projecte 2. Posicionament de la Pobla de Segur en esports de muntanya 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. INFRAESTRUCTURA I MOBILITAT  

Projecte 3. Equipaments de turisme actiu i esportiu   

Projecte 4. Millora del pantà de Sant Antoni  

Projecte 5. Aposta per a la mobilitat sostenible  

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. COMPETITIVITAT TURÍSTICA  

Projecte 6. Creació de productes de turisme actiu i esportiu  

Projecte 7. Foment del turisme cultural  

Projecte 8. Capacitació i formació empresarial  

Projecte 9. Qualitat en destí  

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. DIGITALITZACIÓ I PROMOCIÓ (SMART DESTINATION)  

Projecte 10. Comunicació, promoció i comercialització 

Projecte 11. Sistemes d’intel·ligència turística en destí  

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. GOVERNANÇA I TREBALL EN XARXA  

Projecte 12. Enfortiment del lideratge i cogovernança  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. SINGULARITAT I IDENTITAT 

Projecte 1. Foment de productes singulars  

La singularitat de l’oferta turística d’un territori és un aspecte estratègic en el seu 

desenvolupament turístic. La Pobla de Segur compta amb alguns recursos singulars que 

es poden potenciar, entre ell les festivitats de les Falles i els Raiers o el Tren dels Llacs, 

I el patrimoni arquitectònic lligat al modernisme i el recinte fortificat del nucli antic.   
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El Tren dels Llacs i la línia regular pot ser un potencial pel municipi que actualment està 

poc  aprofitat, especialment pels horaris dels caps de setmana, que arriba cap al migdia 

i marxa a primera hora de la tarda.   

Tot i que la Pobla de Segur té productes propis i identitaris (la girella, la cervesa C13, 

licors Portet, entre d’altres), la promoció i el foment dels productes locals es podria 

potenciar, tant per part de l’administració pública però sobretot per part de les empreses 

de restauració i d’alimentació.  

La gastronomia és un dels aspectes a potenciar, per tal que existeixin restaurants que 

ofereixin una oferta culinària de qualitat, amb horaris adaptats als turistes, especialment 

en nits d'entre setmana.  

Projecte 2. Posicionament de la Pobla de Segur en esports de muntanya 

La Pobla de Segur té una situació privilegiada per convertir-se en un referent dels 

esports de muntanya, amb recursos de primer ordre, com Collegats i Boumort.  

A més, compta amb el prestigi i el reconeixement nacional de l’Institut Centre d'Esports 

de Muntanya del Pallars, ubicat a la Pobla, que imparteix els cicles formatius de règim 

especial d’esports, especialment en modalitats de muntanya. La formació de 

tècnics/ques esportius és un element singular que el converteix en un centre únic. 

A més, la comarca del Pallars Jussà s’ha convertit en un referent per l’esport del ciclisme 

de muntanya i l’enduro, creant una oportunitat única per posicionar la Pobla com a 

territori de referència per a la pràctica d’aquestes disciplines. El Centre BTT, ubicat a la 

Pobla, és un punt important per a la promoció i el posicionament del municipi.  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. INFRAESTRUCTURA I MOBILITAT  

Projecte 3. Equipaments de turisme actiu i esportiu   

El posicionament de la Pobla com a centre de referència del turisme actiu i esportiu 

passa per la creació de noves zones per a la pràctica d'esports, com la BTT o l'escalada. 

En termes de nous equipaments esportius, es dinamitzarà el centre BTT i buscarà la 

solució a la seva doble ubicació, el de lloguer de bicicletes al poliesportiu i el de centre 

BTT a l'Estació d'esports i natura. A més, atès la importància que cada cop més 

adquireix la bicicleta elèctrica, també caldrà comptar amb uns punts de càrrega. 

El municipi té zones d'escalades molt conegudes, amb dificultats tècniques diverses 

però, en canvi, no hi ha cap via ferrada que permeti gaudir d'un o diversos dies escalant 

una gran paret sense necessitat de molts recursos o experiència alpina. 

Pel que fa al camp d’eslàlom, en aquest moment el municipi no disposa de cap 

instal·lació per a activitats aquàtiques, cosa que dificulta la creació i fixació d'empreses 

d'aquest tipus. 

Projecte 4. Millora del pantà de Sant Antoni  

La Pobla de Segur està situada entre els rius Flamisell i la Noguera Pallaresa, que 

desemboquen a l'embassament de Sant Antoni, la superfície d'aigua dolça més gran de 

Catalunya. Amb aquesta actuació es pretenen una multiplicitat d’objectius. D'una banda 

els relacionats amb l'ús públic dels espais naturals, potenciant i posant en valor la façana 

fluvial de la Pobla de Segur a través de la seva adequació per a ús turístic i esportiu. 
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D'altra banda, els ambientals, millorant-ne l'estat ecològic i restaurant un espai degradat, 

que s'unirà a la xarxa de corredors ecològics existents a la zona, ja que la seva ubicació 

és clau en els moviments de la fauna pel territori. 

Aquest projecte permetrà diferenciar la destinació i crear noves ofertes i productes que 

permetin la pràctica d'activitats diverses durant tot l'any, especialment en temporada 

baixa, i dirigits a segments de demanda especialitzats, com ara la rampa d'accés a 

l'embassament que potenciarà el turisme ornitològic i les activitats nàutiques a la cua 

del pantà. 

Existeix ja un projecte/memòria “Visió pel paisatge del front urbà del pantà de Sant 

Antoni a la Pobla de Segur”, que recull la proposta (memòria i mapes) de restauració 

ambiental de la cua del pantà de Sant Antoni.  

Projecte 5. Aposta per a la mobilitat sostenible  

La mobilitat entre l’estació i el centre del poble és pràcticament inexistent, de manera 

que la majoria d’usuaris del tren han d’anar a peu al centre del poble, amb l’alternativa 

del passeig al costat del riu que està poc senyalitzat i en alguna part, amb falta de neteja 

i arranjament (darrera zona bungalows) i manca d’adequació de la zona del parc dels 

raiers.  

El disseny urbà del municipi no facilita la parada dels turistes. La carretera C-13 creua 

el poble sense que hi hagi senyalitzats espais clars d’aparcament o bé punts d’interès 

que siguin un reclam per aturar-se.   

La construcció de dues passarel·les sobre els rius Noguera Pallaresa i Flamisell és 

necessària per promoure la mobilitat sostenible. Actualment, no hi ha cap itinerari 

alternatiu que connecti l’estació de tren i el parc dels raiers, de manera que molts dels 

visitants i residents o bé es mouen caminant pel costat de la carretera o bé utilitzen el 

vehicle per a desplaçaments curts. 

La passarel·la sobre la Noguera Pallaresa permetria una connexió entre la via verda de 

Collegats i els espais naturals del congost de Collegats i la reserva de Boumort. No hi 

ha una connexió segura entre Collegats i Boumort, només un pas tipus “tirolina” que 

utilitzen els escaladors i els turistes més esportius, però no és accessible per a tothom. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. COMPETITIVITAT TURÍSTICA  

Projecte 6. Creació de productes de turisme actiu i esportiu  

El turisme actiu i de natura ha augmentat considerablement després de la crisis sanitària 

de la COVID-19, acostant nous segments de públic a activitats com la bicicleta, el 

senderisme i les activitats nàutiques. De fet, en els mercats europeus, les activitats de 

turisme actiu que més estan creixent són les tres esmentades. 

El segment del turisme esportiu també és un tipus de turisme que va en augment i que 

agafa des d’estades d’equips esportius base, fins a esdeveniments per a professionals.  

En aquest sentit, la Pobla de Segur està molt ben posicionada per oferir productes de 

turisme actiu i esportiu a l’aire lliure, ja que disposa dels equipaments i dels recursos 

naturals necessaris.  
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Projecte 7. Foment del turisme cultural  

La Pobla de Segur ha fet una clara aposta els últims anys en la rehabilitació i valorització 

d’espais patrimonials, així com el foment del turisme cultural.  

A més, compta amb dues festes, Raiers i Falles, que són un clar reclam d’atracció de 

visitants, a més de comptar amb l’Espai Raier, un petit museu que dona a conèixer 

aquest ofici i que és visitable els caps de setmana i sota petició. També cal tenir en 

compte que la Festa dels Raiers i la seva cultura han entrat a la candidatura oficial a 

Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.  

En aquest sentit, cal seguir treballant en el turisme cultural, per donar una oferta 

complementaria a l’estratègia de posicionament de turisme actiu i esportiu.  

Projecte 8. Capacitació i formació empresarial  

La formació, l’assessorament i la dinamització empresarial han d’estar presents en 

aquest Pla ja que formen part d’un dels punts estratègics per a la capacitació dels 

empresaris i la seva competitivitat.  

Els continguts de la formació poden estar consensuats amb el teixit empresarial i social 

del municipi, tenint en compte també els diferents programes de formació que es puguin 

dur a terme des del Consell Comarcal del Pallars Jussà i Ara Lleida, Patronat de les 

Terres de Lleida. En funció dels diferents projectes que es duguin a terme, caldria també  

oferir a les empreses turístiques un acompanyament, formació i assessorament amb 

experts en creació i comercialització de productes turístics perquè els guiïn sobre les 

possibilitats, viabilitat, serveis a incorporar, creació de la cadena de valor, etc. També 

cal formar-les per elevar la rendibilitat dels productes ja existents i per millorar la 

digitalització i comercialització. 

Si les empreses turístiques compten amb aquest suport, es facilitarà la seva 

consolidació i serà un reclam per a l’atracció de noves empreses, que generaran 

ocupació al sector turístic i sectors associats, fet que ajudarà a frenar la pèrdua de 

població. 

Projecte 9. Qualitat en destí  

La qualitat en destí cada vegada és més important en el posicionament d’una destinació 

turística. La qualitat va vinculada a la sostenibilitat, a les bones pràctiques, a la 

implantació de plans de millora i distintius en turisme sostenible i responsable,  així com 

al foment en la creació de noves empreses turístiques.  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. DIGITALITZACIÓ I PROMOCIÓ (SMART DESTINATION)  

Projecte 10. Comunicació, promoció i comercialització 

La comunicació i promoció són igual d’importants que la creació de productes. Si es 

tenen productes innovadors, sostenibles i de qualitat però no es donen a conèixer, mai 

arribarà el turista. En aquest sentit, caldrà realitzar diferents accions per fer arribar tots 

els productes creats als mercats i al públic al que van dirigits. És important segmentar 

bé on es realitzen les accions, quin material es porta a les fires o quins operadors es 

van a buscar, ja que en funció de la tipologia de productes, seran diferents.  
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La comunicació on-line és imprescindible per a qualsevol destí turístic. Aquesta 

comunicació no només es centra en les xarxes socials o mailings, sino que inclou també 

plataformes webs, apps o eines digitals que estan presents durant el cicle de vida de 

l’experiència turística, és a dir, des de la conceptualització i inspiració fins a la gestió de 

les reserves o el post-viatge. 

Projecte 11. Sistemes d’intel·ligència turística en destí  

La Pobla de Segur aposta per aquesta digitalització per millorar el seu posicionament al 

mercat, l'experiència en destí, la interacció amb els visitants i la comercialització de 

productes. També amb l'objectiu d'avançar en un model de Smart Destination, comptant 

amb la participació dels actors implicats (visitants, residents, empreses, guies...) 

recopilant dades útils i fiables per a la millora de la gestió turística. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. GOVERNANÇA I TREBALL EN XARXA  

Projecte 12. Enfortiment del lideratge i cogovernança  

La governança turística es basa en la coordinació de tots els actors implicats en el 

turisme (públics i privats) per tal de crear un espai de relació que ajudi a la presa de 

decisions col·lectives, a l’establiment de sistemes de treball conjunt i al disseny de nous 

processos de gestió i desenvolupament del municipi. 

És important millorar la comunicació i col·laboració entre les diferents àrees de 

l’ajuntament i també amb les entitats i empreses que conformen la xarxa d’agents socials 

i econòmics de la vila. L’àrea de turisme ha d’enfortir el seu lideratge, a la vegada que 

consolidar la seva relació amb empreses i entitats. 

Per a la recerca de finançament, s’adjunta un document amb informació de programes 

europeus (annex 4). 
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La singularitat de l’oferta turística d’un territori és un aspecte estratègic en el seu 

desenvolupament turístic. La Pobla de Segur compta amb alguns recursos que es poden 

potenciar, entre els quals les festivitats de les Falles i els Raiers o el Tren dels Llacs i el 

patrimoni arquitectònic.  

El Tren dels Llacs i la línia regular pot ser un potencial pel municipi, que actualment està 

poc  aprofitat, especialment pels horaris dels caps de setmana, que arriba cap al migdia 

i marxa a primera hora de la tarda.   

Tot i que la Pobla de Segur té productes propis i identitaris (la girella, la cervesa C13, 

licors Portet, entre d’altres), la promoció i el foment dels productes locals es podria 

potenciar, tant per part de l’administració pública però sobretot per part de les empreses 

de restauració i d’alimentació.  

La gastronomia és un dels aspectes a potenciar, per tal que existeixin restaurants que 

ofereixin una oferta culinària de qualitat, amb horaris adaptats als visitants, especialment 

en nits d'entre setmana.  

Objectius específics 

● Donar suport a la creació de productes singulars que reforcin el posicionament 

de la Pobla de Segur. 

● Augmentar l’estada mitjana de la Pobla de Segur. 

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Generar ocupació i riquesa local.  

● Sensibilitzar a la restauració de la importància dels productes de qualitat.  

 

Activitats 

- Posar en valor els productes alimentaris locals de qualitat i ecològics. La 

identificació dels productes alimentaris locals és important per un territori per 

buscar la singularitat i la diferenciació.  

o Inventari de productes locals, tant ecològics com tradicionals. Un dels 

primers passos per donar-li valor seria treballar amb el projecte “Al 

Teu Gust” per detectar els diferents productes locals, els seus 

productors i elaboradors. 

o Disseny i elaboració d’un receptari de cuina tradicional i innovadora 

de la Pobla de Segur posant en valor els productes locals.  

o Organitzar un cap de setmana de jornada gastronòmica amb 

productes locals, on els restaurants i els bars del poble ofereixen 

plats amb aquests productes. Es pot aprofitar alguna fira que ja 

s’organitzi per fer èmfasi en el producte local.   

o Fomentar l’ús de productes locals en espais municipals. Incentivar 

que els locals cedits per l’ajuntament així com en els actes que 

Línia estratègica 1. Singularitat i identitat 

Projecte 1. Foment de productes singulars   
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s’organitzen, es prioritzi la compra en establiments locals de 

productes de la Pobla de Segur.  

- Potenciar el Tren dels Llacs, tant l’històric com el regular, amb una estratègia 

comuna entre ajuntament i teixit empresarial per tal de crear una oferta atractiva. 

És important la participació empresarial atès que no tots els empresaris opinen 

el mateix sobre el tren dels llacs, tant pels horaris com pel segment de públic que 

arriba a la Pobla.  

- Potenciar el paper dels guies com a coneixedors del territori.  Donar més 

rellevància i importància a la feina dels guies. Els guies són prescriptors del 

territori, coneixen la seva singularitat i vetllaran per la conservació i la protecció 

tant dels recursos naturals com patrimonials. Caldria realitzar una acció concreta 

per donar-los visibilitat i per dotar-los del valor que poden aportar. Un exemple 

seria la pàgina web de La Somme  en la què es presenten ells mateixos, a partir 

d’una selfie i un petit vídeo (veure capítol 8). 

Ens aquest cas, es pot treballar conjuntament amb l’Institut Centre d'Esports de 

Muntanya del Pallars per fer més visibles els nous guies que surten de les diferents 

formacions que es realitzen i vulguin treballar a la Pobla o al seu entorn, donant-los un 

espai a la web del municipi.  

Aquesta informació hauria d’estar disponible a l’Oficina d’Informació Turística i des d’allà 

també promocionar aquesta figura oferint-la sempre als visitants que demanen 

informació.  

- Suport i promoció de les festes dels Raiers i les Falles. Els dos 

esdeveniments estan organitzats per les associacions corresponents, des de 

l’ajuntament cal seguir apostant per les dues festes i fins i tot, treballar amb les 

dues associacions per tal de tornar a posicionar-les a nivell nacional.  

Resultats esperats 

Identificació de productes propis de la Pobla de Segur que puguin donar valor a la 

gastronomia local.  

Incorporació dels productes locals de la Pobla de Segur dins dels espais gestionats per 

l’Ajuntament.  

Realització d’un mínim d’1 activitat a l’any vinculada a la gastronomia local.  

Creació de nous productes turístics vinculats al Tren dels Llacs.  

Creació d’un llistat/inventari de guies especialitzats que vulguin treballar a la Pobla i als 

seus voltants que es pugui repartir a l’Oficina d’Informació.  

Creació d’un apartat exclusiu de guies dins de la pàgina web de turisme.  

Augment dels productes turístics i de les activitats guiades.  

Millora de la visibilitat de les festes de Raiers i Falles.  

 

 

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  
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Ajuntament de la Pobla de Segur  

Empreses d’activitats i guiatge 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

Allotjaments i restauració  

Associació de Falles  

Associació de Raiers  

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Inventari de productes locals: 2.500€ o recursos humans propis  

b) Receptari de cuina tradicional i innovadora: a partir de 5.000€ per disseny, 

maquetació, traducció i edició  

c) Cap de setmana gastronòmic: a determinar, mínim de 5.000€  

d) Foment de l’ús de productes locals en espais municipals: a determinar 

e) Foment del Tren dels Llacs: a determinar  

f) Foment del paper dels guies: a determinar 

g) Suport i promoció de les festes dels Raiers i les Falles: a determinar  

h) Recursos humans propis  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  
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- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes INTERREG, FEADER, ERASMUS... (en xarxa amb altres 

destinacions) 

 

Indicadors  

Nombre de productes locals identificats.  

Nombre d’espais públics que utilitzen producte local.  

Nombre de restaurants interessats en les jornades.   

Nombre de restaurants participants a les jornades.  

Nombre de restaurants que incorporen els productes locals i els seus proveïdors a les 

seves cartes.  

Nombre de visitants/turistes en les jornades gastronòmiques. 

Nombre de productes creats amb el tren dels llacs.  

Augment de turistes que arriben amb el tren dels llacs (%).  

Nombre de turistes que compren els nous productes vinculats al tren dels llacs.  

Nombre de guies en l’inventari.  

Nombre de guies que apareixen a la web de la Pobla de Segur.  

Nombre d’aparicions en mitjans de comunicació de la festa dels Raiers.  

Nombre d’aparicions en mitjans de comunicació de la festa de les Falles.  

Ocupació dels allotjaments de la Pobla durant la festa dels Raiers (%). 

Ocupació dels allotjaments de la Pobla durant la festa de les Falles (%).  

 

Calendari    ANUALITAT  

 ACTIVITAT  2023 2024 2025 2026 2027 

Inventari de productes locals            

Receptari de cuina tradicional i innovadora           

Cap de setmana gastronòmic           

Foment de l’ús de productes locals en espais municipals            

Foment del tren dels llacs           

Foment del paper dels guies            

Suport i promoció de les festes dels Raiers i les Falles           

 

Prioritat  

Inventari de productes locals - alta 

Receptari de cuina tradicional i innovadora - baixa 

Cap de setmana gastronòmic - mitjana 

Foment de l’ús de productes locals en espais municipals - alta 

Foment del tren dels llacs - alta 

Foment del paper dels guies – mitjana  

Suport i promoció de les festes dels Raiers i les Falles – alta  
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La Pobla de Segur té una situació privilegiada per convertir-se en un referent dels 

esports de muntanya, amb recursos de primer ordre, com Collegats i Boumort.  

A més, compta amb el prestigi i el reconeixement nacional de l’Institut Centre d'Esports 

de Muntanya del Pallars, ubicat a la Pobla, que imparteix els cicles formatius de règim 

especial d’esports, especialment en modalitats de muntanya. La formació de 

tècnics/ques esportius és un element singular que el converteix en un centre únic. 

A més, la comarca del Pallars Jussà s’ha convertit en un referent per l’esport del ciclisme 

de muntanya i l’enduro, creant una oportunitat per posicionar la Pobla com a territori de 

referència per a la pràctica d’aquestes disciplines. El Centre BTT, ubicat a la Pobla, és 

un punt important per a la promoció i el posicionament del municipi.  

Objectius específics 

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa.  

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Augmentar l’estada mitjana del visitant de la Pobla de Segur.  

Activitats 

- Creació d’una taula de treball pel desenvolupament de la BTT i enduro. El 

posicionament de la Pobla de Segur en BTT i enduro, passa no només per 

treballar productes i xarxes d’itineraris específics, sinó també per crear una taula 

de treball conjunt amb els municipis veïns que també s’hi especialitzen com 

poden ser Conca de Dalt, La Torre de Capdella, Salàs de Pallars o Tremp, així 

com amb el Consell Comarcal i l’associació Trenkabikers. Aquest posicionament 

ha d’anar més enllà de les fronteres comarcals, principalment amb el Sobirà (Baix 

Pallars), així com un treball conjunt amb les associacions interessades. Si es 

considera, la taula pot estar gestionada pel Consell Comarcal però amb la 

participació activa de l’ajuntament.  

S’hauria de tenir en compte així mateix l’Estratègia Digital per impulsar el 

cicloturisme 2021-2026, realitzat pel Geoparc Orígens, per integrar-lo si s’escau.  

- Col·laboració amb el Centre d'Esports de Muntanya del Pallars. El Centre és 

un referent a Catalunya i a la resta de l’Estat, amb molt de prestigi, per tant, és 

important la continua col·laboració.  

o Organitzar unes jornades professionals en col·laboració amb el 

Centre que tinguessin lloc a la Pobla. Podrien tenir una durada de 2 

dies i ser un espai de trobada de professionals tant de l’esport com 

del turisme, amb conferències i tallers sobre l’actualitat dels esports 

de muntanya, el seu potencial, les normatives, les innovacions que 

van sorgint en el sector, així com de la sostenibilitat i les bones 

pràctiques que s’estan duent a terme. L’esdeveniment ajudaria a 

Línia estratègica 1. Singularitat i identitat 

Projecte 2. Posicionament de la Pobla en esports de muntanya  
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posicionar la Pobla de Segur com un referent de destinació d’esports 

de muntanya. Aquestes jornades podrien ser bianuals. 

o Seria important que el municipi tingués visibilitat en actes que es 

realitzin des del Centre, perquè es vinculi el centre amb el municipi.  

o L’Ajuntament podria agafar nois i noies en pràctiques per 

desenvolupar projectes vinculats als esports de muntanya, com per 

exemple, fer un inventari de barrancs que després pogués ser 

publicable o l’elaboració d’un inventari de camins o xarxa BTT 

classificats per colors, com en les pistes d’esquí. És a dir, projectes 

que després puguin servir per crear producte o per promocionar el 

municipi.   

- Col·laboració amb Trenkabikers, CEPS i altres associacions vinculades als 

esports de muntanya. Continuar la col·laboració amb la nova associació 

Trenkabikers que manté i obre camins per a la pràctica de la BTT, però que 

també són aptes pel senderisme i el trailrunning, amb la secció de muntanya de 

la CEPS, i altres. A la vegada, donar suport a d’altres iniciatives que sorgeixin 

vinculades als esports de muntanya a posicionar, com l’escalada, el senderisme, 

el trail running, el barranquisme, entre d’altres.  

- Crear i donar suport a esdeveniments vinculats amb esports de muntanya. 

Donar suport a esdeveniments com per exemple l’Open Bucardo, d’Enduro MTB.  

- Foment de les activitats d’escalada. La zona d'escalada Collegats té multitud 

de vies, de diversa dificultat amb una alçada màxima de 400 m. Estan esculpides 

en roca calcària i conglomerat de gran adherència i són un atractiu molt potent 

per atraure un públic especialitzat. La creació d’una via ferrata ajudaria a la 

promoció de l’escalada, apropant al públic menys expert.  

Resultats esperats 

Creació d’una taula de treball per promocionar el ciclisme de muntanya i l’enduro.  

Obertura de nous camins aptes per la btt, el senderisme i el trail running.  

Manteniment de la col·laboració amb l’associació Trenkabikers.  

Major col·laboració amb el Centre d’Esports de Muntanya del Pallars, donant-li mes 

visibilitat en accions que pugui fer el centre.  

Organització d’unes Jornades Professionals anuals, conjuntament amb el Centre 

d’Esports de Muntanya del Pallars.  

Posicionament de la Pobla de Segur com un destí d’esports de muntanya.  

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ajuntament de Conca de Dalt 

Ajuntament de la Torre de Capdella  

Ajuntament de Salàs de Pallars 

Ajuntament de Tremp 

Ajuntament de Baix Pallars 
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Altres ajuntaments de l’entorn  

Associació Trenkabikers  

Associació CEPS -secció de Muntanya 

Associació Lo Podal 

Geoparc Orígens 

Diputació de Lleida 

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Taula de treball BTT i enduro, a través de recursos humans propis  

b) Subvenció a determinar i cessió de material per Trenkabikers o altres 

associacions interessades 

c) Organització d’un esdeveniment, tipus “Jornades i/o Congrés” amb l’ICEMP que 

pugui ser de referència en esports de muntanya: a determinar 

d) Suport en esdeveniments liderats per les diferents associacions: a determinar  

e) Recursos humans propis i altres àrees de l’ajuntament, com promoció econòmica 

i comerç 

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  
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- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes INTERREG, ERASMUS... (en xarxa amb altres destinacions) 

 

Indicadors  

Nombre de participants en la taula de treball.  

Nombre de senders i camins oberts o arranjats.  

Nombre de participants en les Jornades Professionals.  

Nombre de ponents en les Jornades Professionals.  

Valoració de les Jornades Professionals. 

Nombre de participants en els esdeveniments que s’organitzin.  

 

Calendari  

   ANUALITAT  

 ACTIVITAT  2023 2024 2025 2026 2027 

Creació de la Taula de Treball BTT i enduro           

Col·laboració amb el Centre d'Esports de Muntanya del Pallars           

Organització de les Jornades Professionals d'Esports de 
Muntanya 

          

Col·laboració amb Trenkabikers, CEPS ...           

Foment de les activitats d'escalada            

 

Prioritat  

Creació de la Taula de Treball BTT i enduro – alta  

Col·laboració amb el Centre d’Esports de Muntanya del Pallars – alta  

Organització de les jornades professionals d’esports de muntanya – mitjana  

Col·laboració amb Trenkabikers i altres associacions – alta  

Foment de les activitats d’escalada – alta  

Foment de les activitats de barranquisme – baixa  
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El posicionament de la Pobla com a centre de referència del turisme actiu i esportiu 

passa per la creació de noves zones per a la pràctica d'esports, com la BTT o l'escalada. 

En termes de nous equipaments esportius, es dinamitzarà el centre BTT i buscarà la 

solució a la seva doble ubicació, el de lloguer de bicicletes al poliesportiu i el de centre 

BTT a l'Estació d'esports i natura. A més, atès la importància que cada cop adquireix la 

bicicleta elèctrica, també caldrà comptar amb uns punts de càrrega. 

El municipi té zones d'escalades molt conegudes, amb dificultats tècniques però, en 

canvi, no hi ha cap via ferrada que permet gaudir d'un o diversos dies escalant una gran 

paret sense necessitat de grans recursos o experiència alpina. 

Pel que fa al camp d’eslàlom, en aquest moment el municipi no disposa de cap 

instal·lació per a activitats aquàtiques, cosa que dificulta la creació i fixació d'empreses 

d'aquest tipus. 

Objectius específics 

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa.  

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Augmentar l’estada mitjana del visitant de la Pobla de Segur. 

● Posar a disposició de turistes i la població local, infraestructures per practicar 

esports de muntanya i activitats a l’aire lliure.  

● Apostar per la Pobla de Segur com a epicentre de la pràctica del ciclisme.  

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa.  

● Generar ocupació i riquesa local.  

● Fomentar la creació de noves empreses de turisme actiu 

 

Actuacions 

- Construcció i habilitació de la via verda de Collegats. Actualment hi ha un 

tram de via verda entre Salàs de Pallars i la Pobla de Segur però no hi ha una 

continuació cap a la zona de Collegats i Boumort, sent la carretera una de les 

alternatives utilitzades.  

L'actuació donaria continuïtat a un projecte iniciat pel Consell Comarcal del 

Pallars Jussà que pretén enllaçar amb la via verda que connectaria amb la 

comarca veïna, oferint una infraestructura segura als practicants de la bicicleta, 

així com als turistes la motivació principal dels quals sigui la pràctica del 

cicloturisme. Aquest tram, a més a més de ser ciclable, també serà per als 

senderistes i facilitarà la connexió de tota la comarca de sud a nord, des de 

Cellers a l'àrea de descans de Morreres a la N-260. 

- Suport en la creació d’un bike park i un pump track. Complementari a les 

rutes de BTT del municipi, es preveu la construcció d’un bikepark que permetrà 

Línia estratègica 2. Infraestructura i mobilitat 

Projecte 3. Equipaments de turisme actiu i esportiu   

Qual 
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ordenar i senyalitzar gairebé 70 quilòmetres de senders, bàsicament per a la 

pràctica del descens. 

- Creació d’un camp d’eslàlom i rull en el riu Noguera Pallaresa, en un tram 

comprès dins el municipi de la Pobla de Segur, al pas del riu per la zona urbana 

i dins l'Espai d'Interès Natural Collegats-Queralt. El camp de eslàlom serà 

complementari al que actualment existeix al municipi de Sort, a 28 quilòmetres 

de la Pobla de Segur i on des de fa uns anys se celebra la Copa del Món de 

caiac. El riu Noguera Pallaresa compta amb diferents centrals hidroelèctriques 

que regulen l’aigua perquè el riu sigui navegable. A Sort el riu és navegable 

durant el matí i al tram de la Pobla el riu és navegable a la tarda, per aquest 

motiu són dos recursos complementaris. 

- Creació d’una via ferrata en el congost de Collegats-Moles del Pessó. La 

via ferrada prevista té un recorregut de 60 metres de camí i 200 metres de via 

ferrada, amb un desnivell de +135 metres, de dificultat K3 i amb un pont nepalès 

de 7 metres. L'aproximació a la via ferrada es fa aprofitant la via verda de 

Collegats des del pàrquing de la Font de la Figuereta, a la N-260 km. 301.4, on 

hi ha una zona d’aparcament i esbarjo. La baixada es preveu pel camí de Sant 

Pere de les Maleses, camí senyalitzat de 3,9 km que porta fins a la tornada al 

pàrquing de la Font de la Figuereta en 50 minuts. 

Resultats esperats 

Connexió de la via verda que s'està executant de Cellers a Salàs amb la Pobla i amb 

l'espai natural de Collegats i Boumort.  

Creació d’equipaments i infraestructures per l’oci de la població local.  

Creació i posada en marxa de la via ferrada. 

Creació i posada en marxa del camp de regates. 

Creació i posada en marxa del bike park i el pump truck. 

Augment de la col·laboració público-privada.  

Diversificació de l’oferta de turisme actiu amb la creació d’equipaments especialitzats: 

via ferrata, camp d’eslàlom i rull.  

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Associacions vinculades amb activitats esportives 

Geoparc Orígens 

Diputació de Lleida 

Generalitat de Catalunya  

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  
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Càmpings  

Entitats i associacions  

Agències de viatge 

 

Pressupost 

a) Construcció i habilitació de la via verda de Collegats: 400.000€ 

b) Suport en la creació d’un bike park i un pump track: 400.000€ 

c) Creació d’un camp d’eslàlom i rull en el riu Noguera Pallaresa: 245.000€ 

d) Creació d’una via ferrata en el congost de Collegats-Moles del Pessó: 56.000€ 

e) Recursos humans propis per coordinació i gestió  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de la Presidència (Convocatòries de la Secretaria General de 

l’Esport i l’Activitat Física) 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes INTERREG, FEADER,... (en xarxa amb altres destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  

Nombre de quilòmetres incorporats a l'oferta d'itineraris ciclables i de senderisme de la 

comarca. 

Nombre de nous productes turístics creats que incorporen la via verda. 

Espais d'interès accessibles a l'entorn dels itineraris. 

Evolució i increment del nombre d’usuaris de la xarxa d’itineraris (%). 

Augment del nombre de turistes que realitzen activitats (%). 

Nombre de noves empreses. 

Augment d'empreses d'altres comarques que s'ubiquen a la Pobla (%). 
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Nombre d’esdeveniments vinculats als nous equipaments. 

Nombre de consultes ateses relacionades amb la via ferrada. 

Nombre de consultes ateses relacionades amb el bike park i el pump truck. 

Nombre d’usuaris del camp de regata. 

Nombre d’usuaris del bike park i el pump truck. 

Número de productes creats que s'inclouen en aquests equipaments. 

Nombre d'empreses que incorporen aquestes instal·lacions a la seva cadena de valor. 

 

Calendari  

   ANUALITAT  

 ACTIVITAT  2023 2024 2025 2026 2027 

Construcció i habilitació de la via verda de Collegats           

Suport en la creació d’un bike park i un pump track           

Creació d’un camp d’eslàlom i rull en el riu Noguera Pallaresa           

Creació d’una via ferrata en el congost de Collegats-Moles del 
Pessó 

          

 

Prioritat  

Construcció i habilitació de la via verda de Collegats – alta 

Suport en la creació d’un bike park i un pump track - alta 

Creació d’un camp d’eslàlom i rull en el riu Noguera Pallaresa - mitjana 

Creació d’una via ferrata en el congost de Collegats-Moles del Pessó - alta 
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La Pobla de Segur està situada entre els rius Flamisell i la Noguera Pallaresa, que 

desemboquen a l'embassament de Sant Antoni, la superfície d'aigua dolça més gran de 

Catalunya. Amb aquesta actuació es pretenen una multiplicitat d’objectius. D'una banda 

els relacionats amb l'ús públic dels espais naturals, potenciant i posant en valor la façana 

fluvial de la Pobla de Segur a través de la seva adequació per a ús turístic i esportiu. 

D'altra banda, els ambientals, millorant-ne l'estat ecològic i restaurant un espai degradat, 

que s'unirà a la xarxa de corredors ecològics existents a la zona, ja que la seva ubicació 

és clau en els moviments de la fauna pel territori. 

Aquest projecte permetrà diferenciar la destinació i crear noves ofertes i productes que 

permetin la pràctica d'activitats diverses durant tot l'any, especialment en temporada 

baixa, i dirigits a segments de demanda especialitzats, com ara la rampa d'accés a 

l'embassament potenciarà el turisme ornitològic i les activitats nàutiques a la cua del 

pantà. 

Existeix ja un projecte/memòria “Visió pel paisatge del front urbà del pantà de Sant 

Antoni a la Pobla de Segur”, que recull la proposta (memòria i mapes) de restauració 

ambiental de la cua del pantà de Sant Antoni.  

Objectius específics 

● Reforçar el Pantà com a pol d’atracció turística. 

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Millorar la qualitat ambiental i paisatgística de l'entorn del pantà. 

● Augmentar l’estada mitjana del visitant de la Pobla de Segur. 

● Donar suport a la creació de productes singulars que reforcin el posicionament 

de la Pobla de Segur. 

● Posar a disposició de turistes i la població local, infraestructures per practicar 

esports de muntanya i activitats a l’aire lliure.  

● Fomentar la creació de noves empreses de turisme actiu 

 

Actuacions 

- Creació d’un moll flotant i per embarcacions al Pantà de Sant Antoni. El 

moll per embarcacions i el moll flotant s’adaptaran a la variació del nivell de 

l’aigua de l’embassament que sigui una entrada i sortida d’embarcacions.  

- Creació d’una zona de bany al Pantà de Sant Antoni. Crear una façana del 

pantà apte per la banyada amb una platja fluvial.  

- Restauració de l’espai degradat en aquesta zona i millora de l’ecosistema 

fluvial 

Resultats esperats 

Construcció d’un moll flotant per embarcacions.  

Habilitació i adequació d’una zona de bany.  

Línia estratègica 2. Infraestructura i mobilitat 

Projecte 4. Millora del pantà de Sant Antoni 
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Millora d'infraestructures d'ús públic per a una gestió millor de la capacitat de càrrega en 

espais fràgils. 

Millora de l'ecosistema fluvial. 

Creació duna nova oferta de productes o experiències turístiques i esportives 

sostenibles i respectuoses amb els hàbitats del pantà.  

Diferenciació de la destinació turística, cap a una especialització en ecoturisme i turisme 

actiu sostenible. 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Agència Catalana de l’Aigua 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

Generalitat de Catalunya  

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Creació d’un moll flotant i per embarcacions al Pantà de Sant Antoni + creació 

d’una zona de bany al Pantà de Sant Antoni: 220.000€ 

b) Recursos humans propis de l’ajuntament per la gestió i coordinació 

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

- Departament de la Presidència (Convocatòries de la Secretaria General de 

l’Esport i l’Activitat Física) 
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

- Ajuts de la Fundación Biodiversidad 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes LIFE, INTERREG, FEADER,...(en xarxa amb altres destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  

Nombre de nous productes o experiències turístiques i esportives creades al voltant del 

pantà. 

Nombre de visites a l’apartat corresponent de la web. 

Nombre de preguntes sobre el pantà detectades a l’oficina de turisme.  

Nombre de noves empreses que ofereixin productes aquàtics.  

Dades sobre ocupació dels establiments turístics 

 

Calendari  

   ANUALITAT  

 ACTIVITAT  2023 2024 2025 2026 2027 

Creació d’un moll flotant i per embarcacions al Pantà de Sant 
Antoni  

          

Creació d’una zona de bany al Pantà de Sant Antoni           

Restauració dels espais degradats      

 

Prioritat  

Creació d’un moll flotant i per embarcacions al Pantà de Sant Antoni – alta 

Creació d’una zona de bany al Pantà de Sant Antoni – alta  

Restauració dels espais degradats - alta 
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La mobilitat entre l’estació i el centre del poble és pràcticament inexistent, de manera 

que la majoria d’usuaris del tren han d’anar a peu al centre del poble, amb l’alternativa 

del passeig al costat del riu que està poc senyalitzat i en alguna part, amb falta de neteja 

i arranjament (darrera zona bungalows) i manca d’adequació de la zona del parc dels 

raiers.  

El disseny urbà del municipi, no facilita la parada dels turistes. La carretera C13 creua 

el poble sense que hi hagi senyalitzats espais clars d’aparcament o bé punts d’interès 

que siguin un reclam per aturar-se.   

La construcció de dues passarel·les sobre els rius Noguera Pallaresa i Flamisell és 

necessària per promoure la mobilitat sostenible. Actualment, no hi ha cap itinerari 

alternatiu que connecti l’estació de tren i el parc dels raiers, de manera que molts dels 

visitants i residents o bé es mouen caminant pel costat de la carretera o bé utilitzen el 

vehicle per a desplaçaments curts. 

La passarel·la prevista sobre la Noguera Pallaresa permetria una connexió entre la via 

verda de Collegats i els espais naturals del congost de Collegats i la reserva de Boumort. 

No hi ha una connexió segura entre Collegats i Boumort, tan sols un pas tipus “tirolina” 

que utilitzen els escaladors i els turistes més esportius, però no és accessible per a 

tothom. 

 

Objectius específics 

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Apostar per la Pobla de Segur com a epicentre de la pràctica del ciclisme.  

● Fomentar la mobilitat sostenible.  

● Estimular la transició cap a vehicles elèctrics.  

 

Actuacions 

- Restauració del Parc dels Raiers amb una zona de passeig i d’interpretació 

del medi natural. L'adequació d'una zona de passeig i d'interpretació del medi 

natural. Es proposa una xarxa principal apta per a persones amb mobilitat 

reduïda i una amplada de 2,5 m que permetria fer una ruta circular. També es 

planteja una xarxa de camins secundaris de 1,8 m d'amplada, també apte per a 

persones amb mobilitat reduïda. I, en tercer lloc, una xarxa de senders de 0,6 m 

d'amplada, són camins existents que s'han obert de manera espontània pel pas 

de persones. Hi haurà petites zones de descans amb mobiliari per asseure's, un 

amfiteatre naturalitzat que pot servir per celebrar algun esdeveniment. 

- Creació d’un aparcament dissuasiu al Parc dels raiers, amb un total de 34 

places d’aparcament.  

Línia estratègica 2. Infraestructura i mobilitat 

Projecte 5. Aposta per a la mobilitat sostenible 
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- Millora de la mobilitat amb la construcció d’una passarel·la sobre el riu 

Flamisell que connecti el Parc dels Raiers amb la cua del Pantà de Sant Antoni. 

Aquesta passarel·la connectaria la zona de la cua de l'embassament, l'estació 

de tren, l'Estació d'Esports i Natura del Pirineu (seu de l’actual oficina de 

turisme), la zona de bungalows i l'àrea d'autocaravanes amb el Parc dels Raiers 

i el nucli urbà de la població. La construcció d'aquesta passarel·la està prevista 

a la memòria “Visió pel paisatge del front urbà del pantà de Sant Antoni a la 

Pobla de Segur”. 

- Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada del 

barranc de l’Infern.  Aquesta passarel·la facilitaria que la via verda prevista 

sigui circular, de manera que els senderistes i cicloturistes puguin sortir i arribar 

a la Pobla de Segur. La seva ubicació és a l'espai natural Red Natura 2000 

“Serra de Boumort-Collegats” i, com el seu nom indica, permetrà unir la zona 

del congost de Collegats amb la Reserva Nacional de Caça de Boumort (única 

a Europa on nidifiquen i es pot observar les quatre espècies de voltors juntes), 

unint així dues zones d'interès paisatgístic molt importants del nostre territori i 

alhora unint el municipi de la Pobla de Segur amb el municipi de la Conca de 

Dalt.  

- Dotació de punts de recàrrega per ebikes a l’Oficina d’Informació Turística. 

La instal·lació d'un punt de recàrrega per a bicicletes elèctriques situat a 

l'Estació d'Esports i Natura del Pirineu permeten que la Pobla de Segur aposti 

per un turisme sostenible. Des de fa uns anys i mitjançant estudis turístics 

realitzats per experts veiem que ha incrementat potencialment la demanda 

interessada en la pràctica del ciclisme amb les diferents modalitats i amb els 

diferents nivells de dificultat. El Pallars Jussà disposa de molts quilòmetres 

ciclables preparats, marcats i distribuïts en diferents rutes. Cada cop més, veiem 

un increment de la utilització d'e-bikes per moure's per la comarca, pel fet que 

estem en un territori abrupte amb molts canvis de desnivell i aquest tipus de 

bicicletes faciliten la mobilitat. No obstant això, l'ús de la bicicleta de carretera, 

de BTT o de bicis de gravel no es queden desbancades ja que veiem que hi ha 

un increment en general.  

- Dotació de punts de recàrrega per cotxes elèctrics i autocaravanes 

elèctriques. Pel que fa a les autocaravanes també s’ha detectat un increment 

en aquests darrers anys d'aquesta modalitat turística. És per això i de la mateixa 

manera que cada cop més podem trobar punts de recàrrega de vehicles o e-

bikes, també hem d'estar preparats per a les autocaravanes. A més, cada 

vegada la flota de vehicles elèctrics creixerà, per això caldrà dotar al municipi 

de la infraestructura adequada.  

- Foment de la intermodalitat des de l’estació de tren.  

o Realització d’un estudi de viabilitat per un projecte que millori la mobilitat 

entre l’estació de tren amb el municipi i els seus voltants, així com des de 

l’estació d’autobusos. 

Es pot realitzar un estudi de carsharing, per exemple, que permetés el 

lloguer de vehicles elèctrics a peu d’estació. Per aquesta actuació caldria 

buscar el suport del Consell Comarcal o de la Diputació de Lleida. També 

és una actuació que es podria dur a terme en col·laboració amb la Vall 

Fosca, degut a la connexió a través del Bus del Parc. 
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o Assegurar la connexió i senyalització dels itineraris a peu i bicicleta des 

de l'estació, de manera que siguin accessibles per als viatgers que 

utilitzen el tren.  

- Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada de 

la Figuereta. Aquesta passarel·la facilitaria crear una ruta circular de 

senderisme. 

Resultats esperats 

Atracció d´un turisme sostenible, conscienciat pel medi ambient i la transició cap a 

energies més netes. 

Dotació d'infraestructura que cobreixi les necessitats de segments de turistes molt 

especialitzats, el turista motivat per la pràctica del ciclisme en totes les variants i el turista 

que viatja amb autocaravana. 

Posada en funcionament de dues passarel·les afavorint la mobilitat sostenible de turistes 

i residents. 

Millora de la seguretat en disminuir el trànsit de vianants al costat de la carretera i 

disminució de l’ús del vehicle dins del municipi. 

Instal·lació d’un punt de recàrrega de bici elèctrica.  

Instal·lació d’un punt de recàrrega d’autocaravanes. 

Foment de la mobilitat sostenible, incentivant la visita a espais menys coneguts 

mitjançant l’ús de la bicicleta. 

Estudi de viabilitat d’opcions de mobilitat sostenible des de l’estació de tren i autobús.   

Augment dels usuaris de la xarxa d’itineraris. 

Augment dels usuaris d'e-bikes. 

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ajuntament de la Torre de Capdella  

Geoparc Orígens 

Diputació de Lleida 

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 
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Pressupost 

a) Restauració del Parc dels Raiers amb una zona de passeig i d’interpretació del 

medi natural: 320.000€ 

b) Creació d’un aparcament dissuasiu al Parc dels raiers: 50.000€ 

c) Millora de la mobilitat amb la construcció d’una passarel·la sobre el riu Flamisell: 

150.000€ 

d) Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada del 

Barranc de l’Infern: 150.000€ 

e) Dotació de punts de recàrrega per ebikes a l’Oficina d’Informació Turística: 

5.000€ 

f) Dotació de punts de recàrrega per vehicles i autocaravanes elèctriques: 12.000€ 

g) Foment de la intermodalitat des de l’estació de tren i d’autobús: 12.000€ pel 

projecte de viabilitat i a determinar per actuacions futures  

h) Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada de la 

Figuereta: 150.000€ 

i) Recursos humans propis de l’ajuntament per la gestió i coordinació  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament d’Empresa i Treball. Ajuts econòmics del programa d'incentius a la 

mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes LIFE, INTERREG, FEADER,...(en xarxa amb altres destinacions) 
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Indicadors de seguiment  

Nombre de quilòmetres de camins arranjats en el Parc dels Raiers.  

Nombre de carregadors per a vehicles elèctrics i autocaravanes instal·lats. 

Nombre de carregadors de bicicleta elèctrica instal·lats. 

Nombre de càrregues d’autocaravanes realitzades. 

Nombre de càrregues de bicicletes elèctriques realitzades. 

Nombre d'usuaris d'e-bikes que utilitzen el punt de recàrrega. 

Augment dels usuaris de les rutes de btt, enduro i cicloturisme (%). 

 

Calendari  

   ANUALITAT  

 ACTIVITAT  2023 2024 2025 2026 2027 

Restauració del Parc dels Raiers amb una zona de passeig i 
d’interpretació del medi natural.  

          

Creació d’un aparcament dissuasiu al Parc dels raiers,            

Millora de la mobilitat amb la construcció d’una passarel·la sobre el 
riu Flamissell  

          

Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a 
l’alçada del barranc de l’infern.   

          

Dotació de punts de recàrrega per ebikes a l’Oficina d’Informació 
Turística 

          

Dotació de punts de recàrrega per autocaravanes elèctriques.           

Foment de la intermodalitat des de l’estació de tren.            

Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a 
l’alçada de la Figuereta.  

          

 

Prioritat  

Restauració del Parc dels Raiers amb una zona de passeig i d’interpretació del medi 

natural - alta  

Creació d’un aparcament dissuasiu al Parc dels raiers - alta 

Millora de la mobilitat amb la construcció d’una passarel·la sobre el riu Flamisell - alta 

Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada del Barranc de 

l’Infern – mitjana 

Dotació de punts de recàrrega per ebikes a l’Oficina d’Informació Turística - mitjana 

Dotació de punts de recàrrega per vehicles i autocaravanes elèctriques - alta 

Foment de la intermodalitat des de l’estació de tren i autobus – alta  

Construcció d’una passarel·la sobre el riu Noguera Pallaresa a l’alçada de la Figuereta 

– baixa 
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El turisme actiu i de natura ha augmentat considerablement després de la crisis sanitària 

de la COVID-19, acostant nous segments de públic a activitats com la bicicleta, el 

senderisme i les activitats nàutiques. De fet, en els mercats europeus, les activitats de 

turisme actiu que més estan creixent són les tres esmentades. 

El segment del turisme esportiu també va en augment i agafa des d’estades d’equips 

esportius base, fins a esdeveniments per a professionals.  

En aquest sentit, la Pobla de Segur està molt ben posicionada per oferir productes de 

turisme actiu i esportiu a l’aire lliure, ja que disposa dels equipaments i dels recursos 

naturals necessaris.  

Objectius específics 

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa.  

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Augmentar l’estada mitjana del visitant de la Pobla de Segur. 

● Posar a disposició de turistes i la població local, infraestructures per practicar 

esports de muntanya i activitats a l’aire lliure.  

● Apostar per la Pobla de Segur com a epicentre de la pràctica del ciclisme.  

● Generar ocupació i riquesa local.  

● Fomentar la creació de noves empreses de turisme actiu 

● Reforçar el Pantà com a pol d’atracció turística 

● Capacitar i formar el teixit turístic del municipi i dels municipis veïns en la creació 

i comercialització de productes turístics. 

 

Actuacions 

- Pla de viabilitat que analitzi les possibilitats de creació de nous productes 

turístics. Elaboració d’un pla de viabilitat que analitzi les possibilitats de creació 

de nous productes turístics, ja sigui amb recursos ja existents o de nova creació, 

per exemple, amb el turisme esportiu, turisme actiu (btt, enduro, cicloturisme, 

escalada, activitats nàutiques, turisme familiar, ornitològic, etc.) És important 

poder segmentar els productes per arribar al públic adequat, tenint-ne en 

compte les seves característiques, així com identificar els mercats prioritaris.  

- Crear i/o promoure activitats nàutiques vinculades a la descoberta del medi 

aquàtic, surf, paddle surf, snorkel, marxa aquàtica, caiac o passejades en vaixell 

per observar el paisatge litoral. Algunes d’aquestes activitats poden formar part 

de propostes de "vacances actives per a famílies" que poden combinar diferents 

tipus d'activitats i a l'estiu incorporar-hi les aquàtiques. Així doncs, permetria anar 

consolidant la Pobla com un punt de referència d’activitats nàutiques. Es proposa 

també la creació a la pàgina web d’un espai només d’activitats nàutiques.  

- Potenciar les grans rutes de senderisme que a partir de l'estació de tren 

connecten amb els principals recursos de l'entorn, Geoparc, Collegats, Boumort, 

amb accions de senyalització i promoció.  

Línia estratègica 3. Competitivitat turística  

Projecte 6. Creació de productes de turisme actiu i esportiu   
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- Rutes interpretatives Collegats-Boumort. Aquestes rutes s’haurien de 

dissenyar basant-se en els recursos patrimonials i naturals de les dues zones 

per sensibilitzar de la fragilitat del patrimoni natural, la conservació i la protecció, 

així com el respecte i l'accés adequat als recursos patrimonials. Ajudaran els 

turistes i els visitants a comprendre la història, els valors naturals i la riquesa 

d'aquests espais. 

- Impuls al centre btt i a la creació de nou producte turístic vinculat al 

ciclisme de muntanya. Actualment el centre BTT i el Centre d’Esports i Natura 

dels Pirineus estan separades. Cal buscar un espai per posar el centre BTT al 

costat de l’oficina, per poder aprofitar la infraestructura ciclista que existeix. 

També cal reanimar el centre btt, amb la promoció de les rutes i el lloguer de 

bicicletes:  

o Estudi de viabilitat per a la gestió/concessió del Centre BTT i el lloguer 

de bicicletes.  

o A la web de turisme, creació d’un apartat de BTT i enduro. 

o Promoció de les rutes BTT en tots els àmbits, a través del tríptic propi i 

de la pàgina web.  

- Foment del turisme esportiu.  

o Disseny d’un catàleg de turisme esportiu amb les infraestructures, els 

equipaments, els allotjaments, les propostes i les empreses per tal d’oferir 

la Pobla de Segur com un destí per a estades d’esports de muntanya. 

Aquest catàleg ha de ser la presentació del municipi i de tot el seu 

potencial per promocionar estades esportives per clubs i entitats 

esportives, vinculades als esports de muntanya.  

o Per a la seva promoció, caldrà elaborar un inventari dels clubs, 

associacions i touroperadors que puguin ser els clients i als quals es 

pugui oferir tant els productes creats com les infraestructures i 

proveïdors.  

o Creació d’un apartat a la web només de Turisme Esportiu.  

- Suport en els esdeveniments esportius i la captació de nous 

esdeveniments. Els esdeveniments esportius serveixen per posicionar la Pobla 

durant un temps determinat. En aquest cas és important continuar amb el suport 

a esdeveniments que es vagin consolidant, com per exemple, la Cabanera o la  

Bucardo però també cal atraure nous esdeveniments vinculats als esports de 

muntanya i els nàutics.  

Resultats esperats 

Estudi que analitzi la viabilitat dels diferents productes turístics, tenint en compte els 

segments de turistes al que van dirigits i els mercats emissors més importants. 

 

Disseny d’un mínim de 4 rutes interpretatives de Collegats-Boumort.  

Nou espai físic pel centre BTT.  

Creació d’un nou espai a la web, de BTT i turisme esportiu.  

Edició del Catàleg de Turisme Esportiu.  
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Creació d’un mínim de 4 nous productes turístics de turisme esportiu i 4 de turisme actiu.  

Realització d’un mínim de 2 esdeveniments a l’any vinculats als esports de muntanya.  

Captació de 2 nous esdeveniments vinculats als esports de muntanya i/o nàutics.  

Millora del posicionament de la Pobla com a referent d’activitats d’esports de muntanya 

i nàutics.  

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Associacions esportives: CEPS, Trenkabikers... 

Diputació de Lleida 

Generalitat de Catalunya  

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

Geoparc Orígens 

Entitats/Associacions supramunicipals 

Agencia Catalana de l’Aigua 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Pla de viabilitat productes turístics: 8.000€ 

b) Promoció de les activitats nàutiques: a  determinar 

c) Potenciar les grans rutes de senderisme: a determinar 

d) Rutes interpretatives Collegats-Boumort: 2.000€ per ruta  

e) Estudi de viabilitat Centre BTT i el lloguer de bicicletes: 5.000€ i a determinar  

f) Creació d’un apartat de BTT i enduro a la web: a determinar per si es fa 

conjuntament amb d’altres accions 

g) Promoció de les rutes BTT: col·laboració amb d’altres entitats i recursos humans.  

h) Catàleg online de turisme esportiu: 4.000€  

i) Inventari turisme esportiu: 12.000€  

j) Creació d’un apartat de Turisme Esportiu a la web: a determinar per si es fa 

conjuntament amb d’altres accions 

k) Suport i captació d’esdeveniments esportius: recursos propis 

l) Recursos humans propis de l’ajuntament per la gestió i coordinació  
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Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

- Departament de la Presidència (Convocatòries de la Secretaria General de 

l’Esport i l’Activitat Física) 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes INTERREG, FEADER, HORIZON EUROPE...(en xarxa amb altres 

destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  

Nombre de rutes interpretatives creades.  

Nombre de visites als nous apartats.  

Nombre de descàrregues dels tracks de les rutes BTT de la web de turisme.  

Nombre de bicicletes llogades.  

Nombre de productes turístics viables.  

Nombre d’activitats nàutiques que s’ofereixen als visitants i promocionades. 

Nombre d’operadors especialitzats detectats. 

Nombre de recursos i infraestructures del catàleg de productes.  

Nombre d’associacions, clubs i operadors de turisme esportiu detectats.  

Nombre d’esdeveniments organitzats.  

Nombre de nous esdeveniments captats.  

Nombre de participants en els diferents esdeveniments.  

Calendari   

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Pla de viabilitat productes turístics           

Promoció de les activitats nàutiques           
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Potenciar les grans rutes de senderisme           

Rutes interpretatives Collegats-Boumort           

Estudi de viabilitat Centre BTT i el lloguer de bicicletes           

Nous apartats a la web            

Promoció de les rutes BTT           

Catàleg online de turisme esportiu i actualitzacions           

Inventari turisme esportiu            

Suport i captació d'esdeveniments esportius           

 

Prioritat  

Pla de viabilitat productes turístics – mitjana 

Promoció de les activitats nàutiques – mitjana 

Potenciar les grans rutes de senderisme - alta 

Rutes interpretatives Collegats-Boumort - mitjana 

Estudi de viabilitat Centre BTT i el lloguer de bicicletes - alta 

Creació d’un apartat de BTT i enduro a la web - alta 

Promoció de les rutes BTT - alta 

Catàleg de turisme esportiu – alta  

Inventari turisme esportiu – alta  

Creació d’un apartat de Turisme Esportiu a la web – alta  

  



 

109 

 

 

 

 

 

La Pobla de Segur ha fet una clara aposta en els últims anys en la rehabilitació d’espais 

patrimonials, així com el foment del turisme cultural. En aquest sentit destaquen les 

actuacions a l’entorn de Casa Mauri i l’arranjament del Parc Alcalde Boixalleu, així com 

les realitzades en el nucli històric. 

A més, la Pobla compta amb dues festes, Raiers i Falles, que són un clar reclam 

d’atracció de visitants a més de comptar amb l’Espai Raier, un petit museu que dona a 

conèixer aquest ofici tots els dies de l’any i que és visitable els caps de setmana i sota 

petició. També cal tenir en compte que la Festa dels Raiers i la seva cultura han entrat 

a la candidatura oficial a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.  

En aquest sentit, cal seguir treballant en el turisme cultural, per donar una oferta 

complementaria a l’estratègia de posicionament de turisme actiu i esportiu.  

Objectius específics  

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Augmentar l’estada mitjana del visitant de la Pobla de Segur. 

● Donar suport a la creació de productes singulars que reforcin el posicionament 

de la Pobla de Segur. 

● Generar ocupació i riquesa local.  

 

Actuacions 

- Suport i millora de l’Espai Raier. L’Espai Raier estarà ubicat a l’estació i al 

costat de l’oficina de turisme. Tot i que la ubicació és bona, l’espai és petit. Es 

tracta d’un espai que té alçada però té poca llargada i l’exposició que tenen ara 

està pensada per anar horitzontalment i no verticalment.  

o Es tractaria de poder adaptar i millorar l’exposició actual, agafant part 

de l’andana i fins i tot arribant al riu per tal de poder mostrar millor tot el 

què envolta el món raier.  

o Es proposa crear un itinerari transmèdia que recorri l’espai raier i que 

vagi parant per diferents espais exteriors per arribar al riu on hi hauria 

d’haver també una part de l’exposició. Aquest itinerari podria construir-se 

al voltant d’una storytelling que es transmetés a través de diversos 

mitjans i plataformes (un llibre, un app, un còmic, un post, un vídeo, o un 

videojoc). L’objectiu és crear una experiència d’entreteniment unificada i 

coordinada i provocar, així, que una part dels espectadors assumeixin un 

rol interactiu quan segueixen la història. La tecnologia aporta una 

diferència com a eina de disseny d’experiència i interactivitat a la visita. 

o També es proposa poder organitzar algun taller creatiu on els visitants 

de l’espai raier interactuïn, o bé ajudant a construir un rai o bé algun altre 

tipus d’activitat.  

 

Línia estratègica 3. Competitivitat turística    

 

Projecte 7. Foment del turisme cultural 
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- Creació d’un centre d’Interpretació de les Falles. El Centre d’Interpretació de 

les Falles podria ser, conjuntament amb l’Espai Raier, un espai de referència de 

les tradicions més arrelades a la Pobla de Segur. En aquest cas, l’objectiu seria 

donar a conèixer d’una forma diferent i lúdica la història, la cultura i la tradició 

de les falles i el món que l’envolta: llegendes, història, tradició, valors, etc. El 

Centre hauria de ser un centre modern i tecnològic, de no gaires dimensions i 

que pogués obrir-se per individuals i per a grups.   

- Potenciar l’obertura de llocs d’interès, equipaments i establiments en 

èpoques d’afluència de visitants i una programació conjunta d’activitats. 

Realització d’una programació amb diferents activitats que permetés obrir el 

patrimoni cultural de la Pobla de Segur a la ciutadania, segones residències i 

visitants, donant accés a espais que normalment estan tancats i, en alguns dels 

quals s’hi ha realitzat obres i reformes. Aquesta programació podria ser variada 

(des de concerts, teatre, degustacions, o mostres) i caldria realitzar-la 

conjuntament amb el sector privat.  

- Disseny i creació d’una ruta cultural gamificada. Es podrien crear unes rutes 

pel patrimoni cultural. A través del joc i la interacció, es crearien rutes per donar 

a conèixer el patrimoni cultural de la Pobla de Segur, incorporant el patrimoni 

material com l’immaterial i introduint dins de les rutes els espais museïtzats del 

municipi.  

Resultats esperats 

Modernització i ampliació de l’Espai Raier per convertir-lo en un centre de referència.  

Augment dels visitants de l’Espai Raier. 

Valorització de les festes populars i el patrimoni immaterial.  

Posada en marxa de rutes culturals interactives, amb ús de noves tecnologies.  

Creació d’un nou espai museístic de les Falles.  

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

Associació de Raiers 

Associació de Falles  

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Entitats i associacions  

Agències de viatge 

Pressupost 

a) Adaptació i millora de l’Espai Raier: a determinar   
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b) Itinerari transmèdia Espai Raier: a partir de 5.000€ 

c) Tallers creatius: recursos humans + material 

d) Centre d’Interpretació de les Falles: a determinar  

e) Programació d’activitats en espais culturals: recursos humans 

f) Ruta cultural gamificada: a partir de 3.000€  

g) Recursos humans propis  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball. Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

- Departament de Cultura. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Programes “Experiencias Turismo España” i/o “Destino Turístico Inteligente”, 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

-  Programes INTERREG, FEADER, CREATIVE EUROPE, DIGITAL EUROPE... 

(en xarxa amb altres destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  

Nombre de visitants a l’Espai Raier.  

Nombre de visitants que han interactuat amb les diferents plataformes de l’itinerari.  

Nombre de tallers organitzats.  

Nombre de participants als tallers.  

Nombre de visites al Centre d’Interpretació de les Falles.  

Nombre d’activitats programades en espais cultures. 

Nombre de participants en les activitats dels espais culturals.  
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Calendari  

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Adaptació i millora de l’Espai Raier             

Itinerari transmèdia Espai Raier            

Tallers creatius            

Centre d’Interpretació de les Falles           

Programació d’activitats en espais culturals            

Ruta cultural gamificada           

 

Prioritat  

Adaptació i millora de l’Espai Raier – alta  

Itinerari transmèdia Espai Raier – alta  

Tallers creatius – baixa  

Centre d’Interpretació de les Falles – baixa  

Programació d’activitats en espais culturals - mitjana 

Ruta cultural gamificada – alta  
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La formació, l’assessorament i la dinamització empresarial han d’estar presents en 

aquest Pla de Turisme Actiu i Esportiu, ja que formen part d’un dels punts estratègics 

per a la capacitació dels empresaris i la seva competitivitat.  

Els continguts de la formació poden estar consensuats amb el teixit empresarial i social 

del municipi, tenint en compte també els diferents programes de formació que es puguin 

dur a terme des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Geoparc Orígens, IDAPA, la 

Diputació de Lleida o l’Agència Catalana de Turisme. En funció dels diferents projectes 

que es duguin a terme, caldria també  oferir a les empreses turístiques un 

acompanyament, formació i assessorament amb experts en creació i comercialització 

de productes turístics perquè els guiï sobre les possibilitats, viabilitat, serveis a 

incorporar, creació de la cadena de valor, etc. També cal formar-les per elevar la 

rendibilitat dels productes ja existents i per millorar la digitalització i comercialització. 

Si les empreses turístiques compten amb aquest suport, es facilitarà la seva 

consolidació i serà un reclam per a l’atracció de noves empreses, que generaran 

ocupació al sector turístic i sectors associats, fet que ajudarà a frenar la pèrdua de 

població. 

Objectius específics  

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa.  

● Donar suport a la creació de productes singulars que reforcin el posicionament 

de la Pobla de Segur. 

● Generar ocupació i riquesa local.  

● Fomentar la creació de noves empreses de turisme actiu 

● Capacitar i formar el teixit turístic del municipi i dels municipis veïns en la creació 

i comercialització de productes turístics. 

 

Actuacions 

- Formació per a la creació i comercialització de nous productes. Formació 

per a la creació i comercialització de productes de turisme actiu i esportiu 

sostenible. Es proposen sessions formatives adreçades al teixit empresarial i als 

gestors públics, amb una durada entre 3 i 4 hores de durada. El contingut 

s'haurà definit conjuntament amb el teixit turístic mitjançant un qüestionari on 

podran opinar sobre les necessitats formatives del sector.  

A més, es plantejaran algunes formacions, molt enfocades a modificar la gestió 

d'algunes activitats per poder fer-les més sostenibles (per exemple, “Com 

dissenyar un esdeveniment esportiu sostenible”). Aquestes formacions tindran 

una part pràctica i una part teòrica, amb una mostra de casos de bones 

pràctiques a territoris similars. Aquesta formació es realitzaria anualment.  

Línia estratègica 4. Competitivitat turística  

 

Projecte 8. Capacitació i formació empresarial 
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- Foment de trobades entre emprenedors, tècnics i operadors turístics per 

a la creació de nous productes. Es poden realitzar tallers de cocreació de 

productes, on hi participin tant el sector públic com el privat. La implicació de 

les empreses privades del sector turístic (agències de viatge, empreses 

d'activitats turístiques, de restauració, de transport, etc.) és fonamental per a la 

creació dels productes i experiències turístiques, però sobretot per a la 

comercialització posterior.  

Les empreses han de ser les prescriptores del Pla de turisme actiu i esportiu 

sostenible, ja que seran les que donaran a conèixer el territori, utilitzant els 

recursos i les infraestructures. Així doncs, es proposa la realització de 2 tallers 

de cocreació de producte actiu sostenible, on es convidarà també les empreses 

dels municipis veïns que estiguin treballant a la Pobla de Segur. Aquestes 

trobades es podrien realitzar anualment.  

- Acompanyament als empresaris per tal de modernitzar i millorar els 

allotjaments existents. La competitivitat turística i el posicionament de la Pobla 

van de la mà de la millora i la modernització dels serveis d’allotjament del 

municipi. Cal un pla d’acompanyament als empresaris actuals i als nous 

empresaris per ajudar-los en la millora dels seus establiments i en la comprensió 

de les necessitats reals que tenen els nous segments de turista que es vol 

captar.  

- Formació a la restauració en productes locals i turisme. El dèficit de 

restauració de qualitat, així com la diversitat i la falta d’horaris planificats és un 

dels punts que cal millorar al municipi. L’objectiu és crear un pla de formació 

només per restaurants i bars, amb la idea de coneguin quines són les 

necessitats dels visitants/turistes, així com la importància d’utilitzar i 

promocionar els productes locals i de qualitat. Aquesta formació es realitzaria 

anualment i es tindrien en compte les actuacions a nivell comarcal, del programa 

“Al teu Gust”.    

Resultats esperats 

L’establiment d’un espai de treball comú entre els diferents actors del municipi i els 

municipis veïns per a la cocreació de productes i experiències turístiques. 

La realització de 2 sessions de formació anuals. 

La realització d’un taller de cocreació de nous productes turístics (1 per any). 

El disseny de nous productes turístics i/o noves experiències proposades per les 

empreses o entitats participants al taller de cocreació, en base a un turisme responsable 

i sostenible. 

Augment de la competitivitat turística de la zona. 

Creació de noves empreses turístiques i generació d'ocupació al sector turístic, activitats 

esportives i altres sectors associats. 

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ajuntament de Tremp – Programa Al teu Gust 
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Diputació de Lleida  

Agència Catalana de Turisme  

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Formació per a la creació i comercialització de nous productes: 1.000€ per 

formació 

b) Cocreació de productes: 1.500€ per taller  

c) Acompanyament als allotjaments: a determinar  

d) Formació al sector de la restauració: 1.250€ per formació 

e) Recursos humans propis per a la gestió i coordinació  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

- Programes INTERREG, FEADER ...(en xarxa amb altres destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  
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Nombre de formacions impartides. 

Nombre de participants a les formacions. 

Nombre de productes turístics creats. 

Nombre d'empreses que creen producte. 

Nombre de canals de comercialització en què són presents els productes creats. 

Mesos en què es comercialitzen els productes. 

Nombre de participants als tallers de cocreació. 

Enquestes de valoració de les formacions. 

Nombre d’empreses turístiques de nova creació. 

Nombre d'ocupació creada al sector. 

 

Calendari   

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Formació per a la creació i comercialització de nous productes           

Cocreació de productes            

Acompanyament als allotjaments            

Formació a la restauració           

 

Prioritat  

Formació per a la creació i comercialització de nous productes - alta 

Cocreació de productes - alta 

Acompanyament als allotjaments - alta 

Formació al sector de la restauració – alta   



 

117 

 

 

 

 

 

La qualitat en destí cada vegada és més important en el posicionament d’una destinació 

turística. La qualitat va vinculada a la sostenibilitat, a les bones pràctiques, a la 

implantació de plans de millora i distintius en turisme sostenible i responsable, així com 

al foment en la creació de noves empreses turístiques.  

Objectius específics  

● Generar ocupació i riquesa local.  

● Fomentar la creació de noves empreses de turisme actiu 

● Capacitar i formar el teixit turístic del municipi i dels municipis veïns en la creació 

i comercialització de productes turístics. 

 

Actuacions 

- Millora i ampliació de l’àrea d’aparcament d’autocaravanes. L'àrea de 

serveis per a autocaravanes és a la zona de l'Àrea Vacacional, al costat de 

l'oficina de turisme. Està previst adequar l’espai al decret 75/2020 de 4 d’agost, 

de turisme de Catalunya que regula les àrees d’acollida d’autocaravanes amb 

actuacions de millora de l’eficiència energètica, amb il·luminació eficient i 

sistemes d’energies renovables. 

- Rehabilitació i reobertura de l’àrea vacacional. La Pobla de Segur disposa 

d'aquesta àrea de vacances formada actualment per divuit bungalows de 

diferent capacitat (quatre, sis i vuit places) que han quedat obsolets. L’actuació 

planteja rehabilitar de manera sostenible tota l’àrea per tal de modernitzar-los i 

poder posar-los en funcionament. L'àrea de vacances es convertirà en un 

complex turístic sostenible, que podrà albergar tant col·lectius interessats en el 

turisme esportiu i actiu (fora de temporada), com a famílies i amants de l'aire 

lliure durant els mesos d'estiu. 

- Fomentar la creació d’empreses turístiques i programa d’atracció de talent 

jove. Aquesta activitat ha de realitzar-se conjuntament amb l’àrea de Promoció 

Econòmica del municipi i del Consell Comarcal. L’objectiu de la col·laboració 

seria incentivar per tal que es creïn empreses vinculades al sector turístic, 

especialment nous allotjaments, empreses de guiatge, d’activitats, agències de 

viatge receptives, entre d'altres. Així com oferir-los un assessorament tant si són 

empreses o autònoms de nova constitució, com si es tracta d’empreses 

consolidades que volen ampliar o millorar.  L'acompanyament pot ser a nivell 

tècnic (cerca d'ajuts, acompanyament a la tramitació,..) o inclús econòmic 

(subvencionar l'IBI dels primers anys,....). Aquesta acció es podria també 

realitzar conjuntament amb el Centre d’Esports del Pallars, per tal d’incentivar 

l’emprenedoria entre els joves.   

- Organitzar unes jornades per l’impuls i formació en el desenvolupament 

d’allotjament i experiències en l’àmbit local. És important que nous 

empresaris s’impliquin també en el desenvolupament turístic de la Pobla de 

Segur, especialment, perquè es necessiten més allotjaments petits i de qualitat, 

Línia estratègica 4. Competitivitat turística  

 

Projecte 9. Qualitat en destí 
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restaurants de qualitat i cuina pensada pels turistes, així com empreses 

especialitzades en els diferents productes que es vagin creant.  L’objectiu 

d’aquestes jornades és donar eines a nous/ves emprenedors/es que vulguin 

apostar per crear allotjaments sostenibles i de qualitat, empreses d’activitats o 

agències receptives, mostrant exemples de bones pràctiques amb altres 

emprenedors, casos d’èxit i formant d’una manera molt pràctica com poder 

muntar i fer créixer empreses d’aquests tipus.  

Resultats esperats 

Àrea Vacacional renovada i eficient, adaptada als reptes del canvi climàtic, aportant una 

qualitat espectacular quant a allotjament turístic, augmentant així el nombre de places 

de la Pobla de Segur. 

Creació de nous productes de turisme esportiu vinculats a la sostenibilitat, l'ecoturisme, 

etc. 

Captació de segments de demanda especialitzats. 

Consum sostenible i responsable. 

Millora dels equipaments públics  

Organització d’un mínim d’1 jornada per l’impuls i formació en el desenvolupament 

d’allotjament i experiències en l’àmbit local. 

Assessorament empresarial o per l’execució del pla de negoci a un mínim de 3 

emprenedors/res o empreses consolidades. 

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida  (segell de sostenibilitat Biosphere) 

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Millora i ampliació de l’àrea d’aparcament d’autocaravanes: 130.000€ 

b) Rehabilitació i reobertura de la zona de bungalows: 360.000€  

c) Fomentar la creació d’empreses turístiques i programa d’atracció de talent jove: 

a determinar 
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d) Jornades per l’impuls i formació en el desenvolupament d’allotjament i 

experiències en l’àmbit local: a determinar 

e) Recursos humans propis  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- FEDER- Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

 

Indicadors de seguiment  

Evolució del consum energètic mitjançant el programa SIE, cedit per la Diputació de 

Lleida. 

Reducció del consum d’aigua de reg (litres). 

Reducció de la factura de consum energètic municipal.  

Nombre d'hostes que s'han allotjat als bungalows de la ciutat de vacances. 

Nombre d’empreses locals beneficiades. 

Millora de la percepció de la població local sobre els equipaments públics. 

Nombre d'ocupació creada al sector energètic. 

Nombre d’empreses interessades en la gestió de l’àrea vacacional. 

Nombre d’assistents a les jornades.  

Nombre de ponents i experiències innovadores presentades en les jornades.  

Nombre d’emprenedors/es i empreses ateses en el servei d’empresa de l’ajuntament de 

la Pobla de Segur.  
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Calendari   

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Millora i ampliació de l’àrea d’aparcament d’autocaravanes           

Rehabilitació i reobertura de la zona de bungalows           

Fomentar la creació d’empreses turístiques i programa 
d’atracció de talent jove 

          

Jornades per l’impuls i formació en el desenvolupament           

 

Prioritat  

Millora i ampliació de l’àrea d’aparcament d’autocaravanes - mitjana 

Rehabilitació i reobertura de la zona de bungalows - alta  

Fomentar la creació d’empreses turístiques i programa d’atracció de talent jove – baixa  

Jornades per l’impuls i formació en el desenvolupament d’allotjament i experiències en 

l’àmbit local - alta 
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La comunicació i promoció són igual d’importants que la creació de productes. Si es 

tenen productes innovadors, sostenibles i de qualitat però no es donen a conèixer, mai 

arribarà el turista. En aquest sentit, caldrà realitzar diferents accions per fer arribar tots 

els productes creats als mercats i al públic al que van dirigits. És important segmentar 

bé on es realitzen les accions, quin material es porta a les fires o quins operadors es 

van a buscar, ja que en funció de la tipologia de productes, seran diferents.  

La comunicació on-line és imprescindible per a qualsevol destí turístic. Aquesta 

comunicació no només es centra en les xarxes socials o mailings, sinó que inclou també 

plataformes webs, apps o eines digitals que estan presents durant el cicle de vida de 

l’experiència turística, és a dir, des de la conceptualització i inspiració fins a la gestió de 

les reserves o el post-viatge. 

Objectius específics 

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Apostar per la Pobla de Segur com a epicentre de la pràctica del ciclisme.  

● Reforçar el Pantà com a pol d’atracció turística. 

● Fomentar la mobilitat sostenible.  

 

Actuacions 

- Portal web, amb tota la informació de la destinació, fent un èmfasi especial 

en els recursos naturals i de turisme actiu, esportiu i d'ecoturisme. La web 

preveu incorporar a més a més els productes i experiències turístiques ja 

existents i les que s'aniran creant, facilitant el contacte directe amb les empreses 

proveïdores per a la reserva i comercialització. A més, es treballarà amb les 

agències receptives del municipi i els portals d'experiències perquè s'involucrin 

també a la comercialització. Aquesta web haurà de ser en diferents idiomes. A 

més dels productes, la web també incorporarà la informació sobre les rutes i 

itineraris de senderisme, bicicleta, entre d'altres, amb aplicacions que en 

permetin la descàrrega..  

- Elaborar un Pla comunicació i comercialització de productes turístics, que 

marqui les estratègies per promocionar els nous productes, així com els canals 

de comercialització més adients per a cada una de les tipologies de productes 

creats i els mercats als quals es vol focalitzar. Segons la tipologia de productes 

(esportius, actius, culturals) els públics objectius poden ser molt diferents, així 

com els canals de comercialització que s'utilitzen per arribar-hi. 

També és important conèixer les fires especialitzades per cada tipologia de 

productes, així com quins són els mitjans de comunicació més importants dels 

diferents mercats.  

 

 

Línia estratègica 4. Digitalització i promoció (Smart Destination) 

 

Projecte 10. Comunicació, promoció i comercialització 
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- Planificar i realitzar accions de promoció off-line:  

o Realització de campanyes de promoció per tal d’emfatitzar el concepte 

de destinació segura i sostenible, ben connectada i amb una variada 

oferta turística. És important poder realitzar campanyes de promoció 

pròpies del municipi, així com també continuar amb la col·laboració amb 

el Consell Comarcal del Pallars Jussà, la Diputació de Lleida i l’Agència 

Catalana de Turisme.  

o L’assistència a fires s’hauria d’anar preferentment de la mà d’Ara Lleida 

i de l’Agència Catalana de Turisme. Existeixen fires molt interessants on 

no cal que la Pobla de Segur hi tingui estand propi, però que poden ser 

un bon espai de trobada amb operadors i agents turístics. Amb un bon 

dossier de professionals de les diferents tipologies de turisme, es pot 

realitzar una acció amb agendes comercials que també pot ser molt 

efectiva i permet entendre millor què estan oferint destinacions similars o 

competidores i què busca el client potencial. S’ha de determinar quines 

fires són les més adequades i les més importants dins de cada mercat 

prioritari i tipologia de producte. 

o Conjuntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ara Lleida i 

l’Agència Catalana de Turisme, participar en els diferents workshops 

que es planifiquin. El material aportat en aquestes actuacions ha de ser 

de promoció del territori però també tot el que s’hagi anat generant amb 

el desenvolupament de les accions de creació de producte, com per 

exemple el “Dossier de professionals”, amb propostes concretes de 

productes turístics.  

o Col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ara Lleida i 

l’Agència Catalana de Turisme en la participació i organització de Fam 

Trips i Press Trips, tant de promoció del territori com de productes 

especialitzats.  

- Planificar i realitzar accions de comunicació on-line:  

o Accions de promoció turística on-line i gestió de xarxes. La creació 

de contingut a les xarxes socials i la realització de campanyes concrets 

és imprescindible per mantenir als turistes/visitants informats. 

Actualment, l’àrea de turisme gestiona directament algunes xarxes 

socials, creant contingut, planificant les publicacions, fent el seguiment 

dels comentaris dels usuaris i seguidors.  

o Fer un seguiment de la “reputació on-line” del municipi en els diferents 

canals i portals.  

- Gestionar l’oficina de turisme de la Pobla de Segur. L’Oficina de turisme de 

la Pobla de Segur s’encarrega de l’atenció al públic tant presencialment com 

telefònicament i online, de la gestió estadística de consultes ateses, de 

comunicar les novetats als punts d’informació turístics, de rebre les inscripcions 

d’activitats, visites guiades i esdeveniments, de controlar l’estoc de material 

gràfic, de realitzar comandes a d’altres administracions, de rebre queixes i 

reclamacions dels usuaris, entre d’altres funcions. S’ha de treballar per adaptar 

els serveis a les necessitats dels nous usuaris, principalment en matèria de 

digitalització i turisme intel·ligent (veure actuació 11). 
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- Creació d’un banc d’imatges i vídeos per suport a la promoció. Per a la 

promoció de la Pobla de Segur cal un fons documental de qualitat que permeti 

ser adaptat en diferents formats: xarxes socials, papereria, formats digitals 

(catàleg de productes, presentacions, etc), entre d'altres. Així doncs, s’hauran 

de crear vídeos curts que permetin la promoció de la Pobla de Segur i disposar 

d'un banc fotogràfic tant dels recursos del municipi com de les activitats que es 

poden practicar a les diferents èpoques de l'any. 

- Elaboració de material per promocionar els nous productes turístics que 

es vagin generant. Creació d’un dossier de professionals i/o un catàleg de 

productes turístics online i dividits per tipologia i enfocats als diferents mercats. 

Aquest material es pot anar actualitzant anualment, en funció dels resultats que 

es vagin obtenint en la creació de nous productes i noves rutes, tant a nivell 

municipal com privat. El material hauria d’estar en idiomes (català, castellà, 

anglès, francès).   

 

Resultats esperats 

Un nou portal web amb tota la informació  

Pla de comunicació i comercialització de producte turístic que permeti executar accions 

concretes.  

Realització d’1 campanya anual de promoció del municipi per tal d’emfatitzar el concepte 

de destinació sostenible, d’esports de muntanya i turisme actiu.  

Informe sobre els resultats de la campanya de promoció que es realitzi i difusió dels 

resultats al sector turístic.  

Posicionament de la Pobla de Segur com a destinació d’esports de muntanya i creació 

d’una imatge de destinació sostenible. 

Comunicació de les accions que es duen a terme per a la sostenibilitat econòmica, social 

i ambiental al municipi. 

Realització de mínim 1 Fam Trip anual, en col·laboració amb òrgans supramunicipals. 

Realització de mínim 1 Press Trip anual, en col·laboració amb òrgans supramunicipals. 

Assistència a 2 fires nacionals i/o internacionals d’interès pel sector privat, per anualitat.  

Reunions amb 5 operadors o agències de viatge nacionals i/o internacionals per la 

presentació del municipi i dels productes, per anualitat.  

Redacció d’un informe/resum de cada una de les reunions amb operadors i enviament 

de peticions concretes directament al teixit empresarial.   

Seguiment de les respostes i dels resultats de les entrevistes i les accions de promoció. 

Gestió de l’Oficina d’Informació turística i difusió del Pla d’acció anual i de la Memòria, 

amb els resultats obtinguts. Incorporació d’eines de digitalització i turisme intel·ligent. 

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  
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Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

Generalitat de Catalunya  

Geoparc Orígens 

Entitats/Associacions supramunicipals 

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Portal web: 20.000€  

b) Pla comunicació i comercialització de productes turístic: 12.000€ 

c) Accions de promoció off-line: a determinar 

d) Accions de promoció on-line: a determinar 

e) Comunicació sobre sostenibilitat (traduccions i diferents formats): 5.500€  

f) Creació d’un banc d’imatges i vídeos per suport a la promoció: 10.000€  

g) Gestió de l’oficina d’informació: a determinar 

h) Recursos humans propis de turisme, esports i de l’àrea de comunicació  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 
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Programes Europeus:  

 

- Programes FEDER, INTERREG, FEADER, DIGITAL EUROPE ...(en xarxa amb 

altres destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  

Nombre de visites al nou portal web.  

Nombre de notícies generades.  

Nombre d’operadors i agències de viatge nacionals i internacionals participants en el 

Fam Trips.  

Nombre d’operadors i agències de viatge nacionals i internacionals participants en el 

Press Trips.  

Nombre de fires en les quals s’ha assistit.  

Nombre d’operadors i agències de viatges programats en les agendes comercials.  

Nombre d’operadors i agències de viatge visitats i entrevistats a les fires.  

Nombre de noves agències que programen o portals que comercialitzen. 

Nombre de consultes ateses a l’Oficina de Turisme (per tots els mitjans) 

Nota de reputació on-line  

Presència de la Pobla de Segur a portals supramunicipals (%). 

Evolució dels seguidors a xarxes socials (%). 

 

Calendari 

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Portal web           

Pla comunicació i comercialització de productes turístic           

Realització de campanyes de promoció            

Assistència a fires            

Participació en workshops            

Col·laboració per rebre famtrips i presstrips            

Accions de promoció turística on-line i gestió de xarxes           

Actualització de la pàgina web           

Seguiment de la “reputació on-line”           

Comunicació en sostenibilitat           

Gestió de l’oficina de turisme de la Pobla de Segur           

 

Prioritat  

Portal web – alta  

Pla comunicació i comercialització de productes turístic - alta 
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Realització de campanyes de promoció - alta 

Assistència a fires - baixa 

Participació en workshops - mitjana 

Col·laboració per rebre famtrips i presstrips – alta  

Accions de promoció turística on-line i gestió de xarxes - alta 

Actualització de la pàgina web - alta 

Seguiment de la “reputació on-line” - mitjana 

Comunicació en sostenibilitat - alta 

Gestió de l’oficina de turisme de la Pobla de Segur - alta 

Creació d’un banc d’imatges i vídeos digitals – mitjana   
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La Pobla de Segur aposta per la digitalització per millorar el seu posicionament al 

mercat, l'experiència en destí, la interacció amb els visitants i la comercialització de 

productes. També amb l'objectiu d'avançar en un model de Smart Destination que 

permetrà millorar la gestió turística comptant amb la participació dels actors de l'activitat 

turística (visitants, residents, empreses, guies...) recopilant les dades útils i fiables per a 

la millora de la gestió turística. 

 

Objectius específics 

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa.  

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Fomentar la digitalització del municipi i del teixit empresarial.  

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Donar suport a la creació de productes singulars que reforcin el posicionament 

de la Pobla de Segur. 

 

Actuacions 

- Sistema digital de reserva i pagament dels diferents equipaments 

municipals, com l’àrea d’aparcament d’autocaravanes, entre d’altres. Un 

punt molt important per acollir el turista serà la creació d'un sistema digital de 

reserva i pagament dels diferents equipaments municipals: àrea de vacances, 

aparcament d'autocaravanes i altres. Aquest sistema haurà de ser fàcilment 

descarregable (a través d'una app o similar) per l'usuari i haurà d'estar preparat 

per gestionar reserves i permetre pagaments en línia. Aquest sistema haurà de 

ser en diferents idiomes (català, castellà, anglès...) 

- Millora de la connectivitat als espais naturals amb dèficit de cobertura. 

Assegurar la cobertura de telefonia mòbil i xarxa Wifi a zones d'afluència 

turística que millori la sensació de seguretat i la qualitat de l'experiència dels 

visitants. Entre d'altres, poder tenir accés al telèfon únic d'emergències 112 o la 

descàrrega de les aplicacions de la web sobre itineraris, guies interpretatives o 

cartografia. 

- Implementació de sensors en zones de més afluència. És necessari 

instal·lar una xarxa de sensors a les zones de més afluència de visitants, per 

monitoritzar els fluxos d'usuaris. Aquests sistemes permeten gestionar la 

capacitat de càrrega d’espais naturals i obtenir informació per ajustar algunes 

mesures de gestió que tinguin relació amb els fluxos o l’afluència de visitants. 

- Sistema digital d’indicadors. Definir un sistema de recollida d’indicadors 

d’impacte, valorant quins s’han d’obtenir i sistematitzar. Aquests indicadors 

permeten disposar d’un coneixement més acurat de la tipologia de visitants de 

la Pobla de Segur i del seu impacte en l’activitat turística i comercial i també 

Línia estratègica 4. Digitalització i promoció (Smart Destination) 

 

Projecte 11. Sistemes d’intel·ligència turística en destí 
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conèixer l’opinió i la percepció que tenen els visitants, els empresaris i els 

residents en relació a l’activitat turística del municipi.  Es proposen els següents: 

o Enquestes periòdiques als usuaris de les visites guiades i altres 

esdeveniments que s’organitzen al municipi. 

o Enquestes periòdiques adreçades als visitants en els principals punts 

d’arribada i/o en els itineraris més freqüentats. 

o Enquestes on-line o trobades amb el teixit empresarial. 

o Enquestes als residents sobre l’activitat turística al municipi i més 

específicament, sobre la seva percepció. (online preferentment). 

o Difondre els resultats dels indicadors i generar publicacions.  

 

Resultats esperats 

Posada en marxa d’un sistema de gestió de la reserva i el pagament de diferents 

equipaments municipals.  

Millora de la connectivitat als espais naturals amb dèficit de cobertura. 

Millora en seguretat pel visitant. 

Accés a informació en línia sobre els espais que es visiten per poder així implementar 

informació o per dissenyar una ruta. 

Emplaçament de sensors de gestió de fluxos als espais que en requereixin a causa de 

la hiperfreqüentació, ús públic o voluntat de gestió activa de visitants. 

Recollida i tractament entre 2 i 4 indicadors turístics per anualitat. 

Recollida i tractament d’un mínim de 2 indicadors d’impacte, per anualitat. 

Elaboració d’1 publicació anual amb els resultats obtinguts de la recollida d’informació, 

tant de les enquestes com de la informació recollida a l’Oficina d’Informació Turística i 

de les consultes online.  

Difusió dels resultats a associacions/entitats i teixit empresarial turístic, residents i altres 

municipis de la comarca i de l’entorn. 

 

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Diputació de Lleida 

Geoparc Orígens 

Empreses de telefonia mòbil  

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Població local  

Visitants/turistes  

Empreses d’activitats i guiatge 
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Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Sistema digital de reserva i pagament dels diferents equipaments municipals: 

56.000€  

b) Millora de la connectivitat als espais naturals amb dèficit de cobertura: 152.000€ 

c) Implementació de sensors en zones de més afluència: 25.000€ 

d) Contractació d’una empresa externa per a l’elaboració i definició del sistema 

d’indicadors: 1.500€. 

e) Per la recollida d’informació i la realització d’enquestes es proposa la 

col·laboració d’alumnes en pràctiques (3 o 4 estudiants) que realitzin el treball 

de camp i un primer buidatge de la informació. Recursos humans propis per 

l’anàlisi i l’elaboració de l’informe corresponent.   

f) Recursos humans propis per a la recollida d’informació a l’Oficina d’Informació 

Turística. 

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER). 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, conjuntament amb el Departament 

d’Empresa i Treball: 

- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (convocatòries ordinàries i 

extraordinàries). 

- Accions en les “Actuaciones de Cohesión entre Destinos” que lideri el 

Departament d’Empresa i Treball, a Catalunya.  

- Programes “Experiencias Turismo España” i “Destino Turístico Inteligente” 

conjuntament amb el Geoparc, Consell Comarcal i/o amb altres destinacions. 

 

Programes Europeus:  

- Programes FEDER, INTERREG, FEADER, DIGITAL EUROPE ...(en xarxa amb 

altres destinacions) 

 

Indicadors de seguiment  
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Número de reserves i pagaments formalitzats a través de la plataforma. 

Nombre de sensors instal·lats als equipaments i espais. 

Número d'enquestes rebudes dels agents involucrats. 

Nombre d’indicadors treballats cada any. 

Nombre de participants a les accions de recollida d'informació. 

Nombre de publicacions anuals per a la difusió dels resultats. 

Evolució de les dades (nombre de visitants, opinions, procedència, distribució temporal, 

resultats de les enquestes…) (%). 

 

Calendari 

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Sistema digital de reserva i pagament dels diferents 
equipaments municipals  

          

Millora de la connectivitat als espais naturals amb dèficit de 
cobertura 

          

Implementació de sensors en zones de més afluència           

Definir un sistema d’indicadors           

Recollir informació anualment           

Difusió dels resultats dels indicadors           

 

Prioritat  

Sistema digital de reserva i pagament dels diferents equipaments municipals - mitjana 

Millora de la connectivitat als espais naturals amb dèficit de cobertura – alta  

Implementació de sensors en zones de més afluència - baixa  

Definir un sistema d’indicadors - alta 

Recollir informació anualment - alta 

Difusió dels resultats dels indicadors – mitjana  
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La governança turística es basa en la coordinació de tots els actors implicats en el 

turisme (públics i privats) per tal de crear un espai de relació que ajudi a la presa de 

decisions col·lectives, a l’establiment de sistemes de treball conjunt i al disseny de nous 

processos de gestió i desenvolupament del municipi. 

És important millorar la comunicació i col·laboració entre les diferents àrees de 

l’ajuntament i també amb les entitats i empreses que conformen la xarxa d’agents socials 

i econòmics de la vila. L’àrea de turisme ha d’enfortir el seu lideratge, a la vegada que 

consolida la seva relació amb empreses i entitats.  

Objectius específics 

● Implicar els agents turístics, tant públics com privats, en un procés de treball en 

xarxa. 

● Estructurar i enfortir la governança de l’activitat turística, a través del Consell de 

Turisme. 

● Disposar de dades sobre coneixement de mercat i d’impacte turístic.  

● Millorar l’atenció i l’experiència del visitant a la Pobla de Segur. 

● Posicionar la Pobla de Segur com una destinació de turisme actiu i esportiu. 

● Apostar per la Pobla de Segur com a epicentre de la pràctica del ciclisme.  

 

Actuacions 

- Enfortir l’àrea de turisme i esports. El desenvolupament del turisme actiu i 

esportiu implica la col·laboració estreta entre les àrees d’esports i turisme. En 

aquest sentit, cal tenir una visió general de les accions que es van executant per 

poder anar cap a una mateixa direcció. S’ha de tenir en compte que el centre 

BTT o els esdeveniments esportius estan gestionats per la regidoria d’esports, 

mentre que tota la promoció es porta des de la regidoria de turisme. La figura 

d’un “coordinador/a” que fos el cap de les dues àrees, i per tant, el responsable 

de definir les actuacions i dirigir l’equip format pels tècnics de turisme i el tècnic 

d’esports, permetria d’una banda planificar les actuacions propis de cada àrea 

a la vegada que vetllaria per unir sinèrgies i treballar en una mateixa direcció, 

en termes de turisme actiu i esportiu.  

- Contacte amb municipis veïns per la promoció de rutes i iniciatives 

supralocals. El desenvolupament i el posicionament de la Pobla en turisme 

esportiu i ciclisme de muntanya, està estretament lligat a la col·laboració amb 

els pobles veïns i de la resta de la comarca, per crear una oferta conjunta i de 

qualitat, que permeti als visitants i practicants gaudir de quilòmetres de camins 

sense preocupar-se del terme municipal que recorren. L’estratègia cal fer-la a 

nivell supracomarcal, aprofitant també el nom que està començant a tenir Tremp 

en l’especialitat d’enduro.  

- Desenvolupar unes eines de governança turística de cooperació i treball en 

xarxa a nivell municipal intern, especialment amb cultura i promoció econòmica. 

L’àrea de turisme és totalment transversal, de manera que segons les activitats 

Línia estratègica 5. Governança i treball en xarxa 

Projecte 12. Enfortiment del lideratge i la cogovernança 
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que es duguin a terme, tindrà relació amb altres àrees de l’ajuntament, com 

cultura, fires i festes, promoció econòmica, medi ambient, urbanisme, mobilitat, 

etc.  

- Mantenir i reforçar la col·laboració amb el Consell Comarcal del Pallars 

Jussà i la Diputació de Lleida, en temes de promoció i comercialització, així 

com per la recerca de finançament i d’enllaç amb els agents privats del municipi. 

- Mantenir i reforçar el suport i l’atenció als agents turístics del municipi, 

involucrant-los amb les diferents accions i projectes que es duguin a terme i 

buscar noves línies de col·laboració.  

- Recerca de finançament. El nou Marc Financer Plurianual 2021-2027, els fons 

Next Generation de suport al turisme després de la crisis sanitària de la COVID-

19, així com les diferents convocatòries de les administracions estatal, 

autonòmica, provincial i comarcal són una oportunitat per la recerca de 

finançament, sigui mitjançant ajudes específiques pel sector turístic, com en 

d’altres. Aquesta actuació té com a objectiu la recerca de finançament, tant a 

través d’ajudes i subvencions per tirar endavant petites actuacions, com el 

disseny de projectes d’un àmbit més ampli (participació en projectes europeus, 

entre d’altres) i amb més recursos que permetin l’execució d’activitats més 

complexes. 

o Identificar i actualitzar programes d’ajuts per dur a terme les diferents 

accions plantejades (subvencions Next Generation i dels programes MFP 

2021-2027 a nivell europeu, així com subvencions a nivell estatal, 

autonòmic, provincial i comarcal). 

o Gestionar la presentació de projectes en diferents convocatòries de 

programes nacionals i internacionals, de forma individual o amb altres 

entitats. 

o Identificar els projectes supramunicipals (Generalitat, Diputació de Lleida,  

Consell Comarcal del Pallars Jussà, IDAPA, per poder participar-hi, tant 

de manera directa com indirecta.  

- Redactar un pla d’acció per garantir i executar els ODS tant a nivell públic 

com privat. Amb aquesta activitat es persegueix adaptar els indicadors de 

desenvolupament sostenible al context municipal i, especialment, en l’àrea de 

turisme. A més, és una manera de sensibilitzar sobre els ODS, la seva 

rellevància i el paper del govern local en la seva implementació tant en les 

accions municipals com en les privades. 

Resultats esperats 

Incorporació d’un nou/nova tècnic/a coordinador/a de l’àrea d’esports i turisme.  

Realització d’un mínim d’1 reunió semestral amb els actors socials i econòmics de la 

Pobla de Segur.  

Col·laboració estreta entre les àrees de turisme i de comunicació, promoció econòmica, 

cultura, fires i festes del propi ajuntament.  

Atenció i suport al teixit empresarial turístic del municipi i foment de la seva participació 

en les accions que es duguin a terme des de l’àrea de turisme.   
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Identificació d’un mínim de 2 programes de finançament a nivell nacional, estatal i 

europeu, en el total de les anualitats.  

Anàlisi d’un mínim de 2 activitats del Pla de Turisme de la Pobla de Segur que siguin 

susceptibles de ser finançades cada any.  

Identificació d’un mínim de 5 socis per possibles projectes i col·laboracions. 

Redacció d’un mínim de 2 projectes relacionats amb la sol·licitud de finançament per 

algun dels projectes, en el total del període.  

Elaboració d’un pla d’acció per la focalització dels ODS a l'àmbit turístic per a 

l'assoliment de l'Agenda 2030.  

Àmbit d’actuació/Actors implicats  

Ajuntament de la Pobla de Segur  

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Ajuntament de Conca de Dalt 

Ajuntament de Baix Pallars 

Ajuntament de Tremp 

Ajuntament de la Torre de Capdella  

Ajuntament de Senterada 

Ajuntament de Salàs de Pallars  

Associacions esportives: CEPS,  Trenkabikers  

Associació Lo Podal 

Diputació de Lleida 

Entitats/Associacions supramunicipals 

Agencia Catalana de l’Aigua 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

 

Identificació dels/de les destinataris/àries  

Àrees de l’ajuntament de la Pobla de Segur  

Empreses d’activitats i guiatge 

Allotjaments i restauració  

Càmpings  

Entitats i associacions  

Comerç 

Agències de viatge 

Empreses de transport 

 

Pressupost 

a) Recursos propis per a la incorporació d’un nou/va tècnica/coordinadora. 

b) Recursos humans propis de l’àrea de turisme, per a la gestió i suport de les 

activitats vinculades al teixit empresarial del municipi i les relacions amb les 

entitats supramunicipals de promoció turística.  

c) Recursos humans propis de les diferents àrees de l’ajuntament per l’establiment 

d’un sistema de cogovernança i de comunicació interna.  

d) Disseny i la maquetació de la publicació anual d’indicadors: 1.000€   
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e) Contractació d’una empresa externa per l’elaboració del Pla d’Acció dels ODS 

en turisme i l’adaptació a l’Agenda 2030: 2.500€ 

f) Recursos humans propis per la col·laboració i suport al teixit empresarial.  

 

Possibles fonts de finançament 

Diputació de Lleida:  

- Patronat de Turisme “Ara Lleida”  

- Patronat de Promoció econòmica (Transformació Econòmica) 

 

Generalitat de Catalunya: 

- Departament d’Empresa i Treball (Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions i si es reprenen, Plans de Foment territorial del turisme). 

- Departament d’Empresa i Treball.  Convocatòries del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

- Departament de Presidència (fons FEDER)  

Programes Europeus:  

- Programes del Marc Financer Plurianual de la Comissió Europea, susceptibles 

de finançar projectes turístics 

 

Indicadors de seguiment  

Nombre de tècnics/tècniques contractats i vinculats a l’àrea d’esports i turisme.  

Nombre de reunions realitzades amb els agents socials i econòmics. 

Nombre de reunions realitzades amb els municipis veïns.   

Nombre de reunions internes realitzades, entre les diferents àrees de l’ajuntament. 

Nombre de tècnics participants en les reunions internes de l’ajuntament. 

Nombre d’actuacions de promoció i comercialització en què es participa.  

Nombre de programes de finançament identificats. 

Nombre d’actuacions identificades com a susceptibles de ser finançades.  

Nombre de socis identificats. 

Nombre de socis contactats. 

Nombre de projectes presentats. 

Nombre de projectes aprovats.  

 

Calendari  

   ANUALITAT  

ACTIVITAT   2023 2024 2025 2026 2027 

Enfortiment de l’àrea de turisme i esports           

Col·laboració supramunicipal           

Treball en xarxa intern           

Relació i suport al teixit empresarial turístic del municipi            

Relació i col·laboració amb entitats supramunicipals de turisme 
i esports 

          

Recerca de finançament           
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Definició d’un sistema d’indicadors            

Recollida informació anualment            

Difusió dels resultats dels indicadors            

Redactar un pla d’acció per garantir i executar els ODS           

 

Prioritat  

Enfortir l’àrea de turisme i esports - alta 

Col·laboració supramunicipal - alta 

Treball en xarxa intern – mitjana   

Relació i suport al teixit empresarial turístic del municipi – alta  

Relació i col·laboració amb entitats supramunicipals de turisme i esports – alta  

Recerca de finançament - alta 

Redactar un pla d’acció per garantir i executar els ODS – mitjana 
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La Pobla de Segur disposa d’una varietat important de recursos turístics tant 
patrimonials i culturals, com naturals i paisatgístics. A més a més, té un calendari de 
festes i activitats molt complet que li dona vida al poble.  A continuació es fa un resum 
dels diferents recursos, agrupats en tipologies.   

1. Recursos naturals i paisatgístics  
S'ha realitzat un recull dels recursos naturals de la vila i també aquells que són propers 
i que poden ser importants per La Pobla de Segur.  

Espai d’Interès Natural Collegats i Boumort 

Collegats-Boumort és un territori amb paisatges molt diversos, des de l’escarpat 
Congost de Collegats als prats verds i boscos frondosos de les Serres del Boumort i de 
Carreu o les Roques Roies que en conformen la “cara visible”. 

Els espais naturals protegits de Collegats i Boumort són espais idonis per a la pràctica 
de diferents activitats de turisme actiu i de natura. L’escalada, amb diverses subzones, 
i el descens de barrancs, amb els Barrancs de Sant Pere i de l’Infern, són els esports 
reis al Congost de Collegats, que presenta unes condicions òptimes. Així mateix 
diverses rutes de senderisme i BTT recorren el territori, amb propostes per a tots els 
nivells. El ràfting i el caiac també es practiquen al Congost de Collegats. 

Boumort és un espai privilegiat per a l’observació de fauna, ja que és l’únic lloc d’Europa 
on hi nidifiquen les quatre espècies de voltors del continent i, a més a més, la gran 
població de cérvols de la Reserva permet veure, a principis de tardor, el gran espectacle 
de la brama. 

Hi podem observar indrets mítics, com l’Argenteria o la Geganta Adormida, patrimoni 
medieval com l’antic monestir de Sant Pere de les Maleses, o les restes del Front del 
Pallars a Boumort.  

Embassament de Sant Antoni 

L’Embassament de Sant Antoni, al sud de la vila, és la massa d’aigua dolça més gran 
de Catalunya. Ideal per practicar tota classe d’activitats nàutiques d’aigües tranquil·les, 
com piragüisme, surf de vela, vela, esquí nàutic, hidrobob o dònut, o banyar-se i prendre 
el sol a les seves platges. També trobem el camí de Salàs, que discorre paral·lel a 
l’embassament fins al poble de Salàs. 

Riu Noguera Pallaresa  

Riu pirinenc força cabalós d'orientació nord-sud, afluent del Segre per la dreta. Neix al 
Pla de Beret, a la Vall d'Aran, a pocs metres del naixement de la Garona. Desemboca 
al riu Segre a Camarasa, a la comarca de la Noguera després d'un recorregut de 154 
quilòmetres. Les seves aigües són emmagatzemades en els pantans de Sant Antoni o 
Talarn, Terradets i Camarasa.  Conflueix amb el Flamisell a La Pobla de Segur.  Al riu 
s’hi practiquen moltes activitats nàutiques, principalment el ràfting a la comarca del 
Pallars Sobirà, però que no poden arribar a La Pobla degut a l’existència de la presa de 
Sossís.   
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Riu Flamisell 

Afluent de la Noguera Pallaresa pel marge dret. Té 34 km de llarg, amb un fort desnivell. 
És un riu torrencial, amb canvis força bruscs del seu cabal. Neix al municipi de Torre de 
Capdella, a la Vall Fosca, on rep les aigües que desguassen de diversos estanys 
pirinencs.  

El Barranc de l’Infern 

Fa de terme comarcal entre el Pallars Jussà i el Sobirà, en el Congost de Collegats. En el 
Pallars Jussà, toca l'antic terme de Claverol, en el seu enclavament dels Masos de Baiarri. 
El seu nom prové de la cova situada a meitat del barranc.  És un indret molt reconegut per 
fer barranquisme, ràpel, i altres activitats de turisme actiu. 

Zona d’escalada Collegats 

La zona d'escalada Collegats es troba en un tram de la Noguera Pallaresa. Hi ha multitud 
de vies, de diversa dificultat amb una alçada màxima de 400 m. Estan esculpides en 
roca calcària i conglomerat de gran adherencia. Destaca la publicació Collegats Guia 
d’Escalada amb informació completa de les vies i de l’entorn on estan situades.  

Geoparc Orígens   

Projecte de desenvolupament sostenible social i econòmic que va rebre el 
reconeixement com a Geoparc Mundial de UNESCO, el 2018. Aquesta certificació 
pretén millorar la visibilitat del territori i diferenciar-se com a destinació turística de 
qualitat.  S'estén per més de 2.000 km2 en 19 municipis, principalment del Pallars Jussà 
però també de la Noguera, el Sobirà i l’Alt Urgell. 

S’han creat 7 Georutes a més d’incorporar la ruta de El Cinquè Llac. La ruta número 2 
porta el títol Collegats viu i respira. 

Parc Nacional Aigüestortes i Sant Maurici  

L’únic Parc Nacional a Catalunya, amb altituds que oscil·len entre els 1.200 i els 3.000 
metres. Està format per un conjunt espectacular de pics esmolats i crestes vertiginoses, 
boscos frondosos i prats verds, on l’aigua, amb més de 200 estanys i nombrosos rius, 
barrancs i zones humides n’és la protagonista. 

El  parc està sembrat d’avets i boscos de pi negre centenaris i el reguen gairebé 200 
estanys d'alta muntanya, on troben refugi l’isard, el gall fer, la marmota i el mític 
trencalòs. 

La Vall Fosca, pòrtic d’entrada a la part sud del Parc Nacional està comunicat amb la 
resta d’entrades del Parc i amb l’estació de La Pobla de Segur, mitjançant El Bus del 
Parc.  
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2. Recursos culturals i patrimonials   
Els recursos culturals i patrimonials del municipi són els següents:  

Església de la Mare de Déu de Ribera -  Barroc 

La Verge de Ribera és una verge trobada, venerada a una primera església al barri del 
Raval. Quan al segle XVIII la població va créixer es van iniciar les obres de l’església 
actual al centre de la població. Va ser realitzada gràcies a l’aportació dels ciutadans, 
igual que després de la Guerra Cívil també van ser els propis ciutadans i artistes locals 
els que col·laboraren per a l’adequació de l’edifici. 

St. Cristòfol de Puimanyons - Romànic 

L’única dada que es té sobre l’església de Sant Cristòfol és que al s. XVIII depenia de 
la parròquia de Toralla, però la seva configuració fa que es pugui pensar en un edifici de 
l’Edat Mitjana o fins i tot més antic, que es podria atribuir, com a altres de la zona, a 
l’orde dels Templaris, que cap al segle X es va establir a Sensui. 

Ermita Romànica del St. Miquel del Pui - Romànic 

Ermita d’origen romànic del s. XII, conserva restes de l’antiga nau i part de l’absis. Conté 
decoració d’arcs llombards i faixes, i està consolidada seguint formes de la tradició 
romànica. 

Casa Mauri (1907) - Modernisme 

Palauet residència modernista, és l’actual seu de l’Ajuntament, envoltat d’uns jardins de 
l’època. És un gran edifici de forma rectangular amb torre quadrada i un aspecte de 
palauet fortificat. La decoració de l’edifici, amb ús de vitralls, forja i mosaics propis del 
modernisme, destaca pels seus motius de caire natural i mitològic, obra del ceramista 
Lluís Bru, qui va treballar amb els grans arquitectes modernistes al Palau de la Música i 
a l’Hospital de Sant Pau, de Barcelona. 

S’organitzen visites guiades al llarg de tot l’any, molt especialment els dissabtes, amb 
els visitants que arriben amb el Tren Històric. 

Molí de l’oli de St. Josep (1905) - Modernisme 

Situat al costat de Casa Mauri, està presidit per l’escultura de Josep Llimona. Edifici amb 
coberta a dues aigües que recorda una església romànica. Es va remodelar als anys 90, 
mantenint la doble escala de “volta catalana”. Conserva a l’interior les instal·lacions del 
primer molí de la comarca que funcionà amb energia elèctrica. 

Vila closa i casc antic  

Originàriament vila closa medieval, encara conserva els portals d’accés d’Orteu i de 
Parrau i els seus carrers principals, carrer Major i Llorenç i Torres on es poden veure les 
antigues cases senyorials d’Orteu i de Berenguer. El nucli antic s’amplia amb el barri del 
Raval, la plaça del Fossar Vell i el carrer d’Oran, antic camí de sortida de la població fins 
l’any 1887, en què s’obrí la carretera de Gerri de la Sal. 
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Monestir de Sant Pere de les Maleses - Romànic 

Antic cenobi benedictí, a l'entrada del camí Ral que creuava el congost de Collegats. 
Només queden ruïnes de l'edifici romànic en què es conserven dos absis de l'església 
on es poden veure algunes restes de pintures murals. Actualment és un punt de visita 
obligada per als senderistes que fan ruta per Collegats. 

Refugis antiaeris de la Guerra Civil 

La indústria elèctrica de la Pobla patí el primer bombardeig aeri sobre la indústria 
catalana. La reacció del sector elèctric fou la construcció de refugis adjacents a les 
centrals com a protecció dels seus treballadors. El fet que a la Pobla les instal·lacions 
elèctriques estiguessin a tocar del poble, fou determinant perquè l’Ajuntament decidís 
habilitar uns refugis per en cas que els bombardejos afectessin a la població civil. 

El conjunt de refugis antiaeris com a resultes de la construcció per part de les empreses 
elèctriques, més del propi ajuntament i posteriorment, els que construïren les forces 
franquistes a l’ocupar la Pobla sumaven un total de 7 refugis antiaeris dels quals en 
resten 5 i d’aquests n’hi ha 2 de senyalitzats. 

A la Pobla de Segur en consten 6 de l’any 1937: a la central hidroelèctrica, 2 a l’estació 
de maniobra, a la Pedrera i Plaça de l’Arbre i a la Plaça del Mercat i a la Central de 
Sossís. Finalment, durant l’ocupació franquista, l’any 1938, es va construir un últim refugi 
antiaeri al jardí de Cal Bosch. 

 

3. Esdeveniments i festes  
El municipi de La Pobla de Segur té un calendari molt complet d’esdeveniments i festes 
al llarg de l’any. A continuació, s’han recollit les més importants, ordenades per mesos, 
de gener a desembre.  

Carnestoltes 

El dia que es celebra comença amb una escudellada popular que aplega gairebé 300 
persones a la plaça del Daldo. A la tarda hi ha una rua infantil amb animació i xocolatada. 
El dia continua amb la gran Rua de Carnestoltes de les coves de joves al vespre. Per 
acabar la jornada, a la nit es fa un ball al pavelló municipal. 

Com a punt i final de la celebració, el dimecres de cendra es fa l’enterrament de la 
sardina i una sardinada popular. 

Caramelles – Diumenge Sant 

Les caramelles són cançons populars típiques de Catalunya que es canten per pasqua 
per celebrar la resurrecció de Jesús. 

A la Pobla de Segur es canten el Diumenge Sant des de les vuit del matí fins les dues 
de la tarda per tot el poble. El grup de caramellaires, format per joves i grans del poble, 
recull durant la cantada diners i menjar per al dinar del Dilluns de Pasqua al Vernedot. 
La festa acaba el dia següent amb una paella popular al Vernedot i ball. 
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Diada de Sant Miquel – 8 de maig 

Cada 8 de maig es celebra l’aplec de Sant Miquel, el patró de la vila. L’aplec està 
documentat des del 1758 tot i que actualment ja no es puja en processó des de la Pobla. 

En aquesta diada es reparteix un pa beneït als assistents, se celebra una missa en honor 
al patró i es fa una ballada de sardanes. Els assistents a l’aplec es queden a Sant Miquel 
a dinar i acaben la diada amb un ball al vespre a la plaça de l’Arbre. 

Red Mountain Beer Fest – Tercer cap de setmana de juny 

És el primer festival transfronterer de cervesa artesana de muntanya i  té la voluntat de 
posar en valor les microcerveseries dels Pirineus, els seus impulsors, el territori que les 
acull i la qualitat dels productes que elaboren. 

Una selecció dels millors restaurants del Pallars són presents a la plaça de l’Ajuntament 
de la Pobla de Segur amb una oferta de qualitat, singular i atractiva que es presenta en 
format de tastos. 

El festival té una durada de dos dies on s’alterna la música i les activitats tradicionals 
amb una atractiva oferta de menjar productes de proximitat i tastar cerveses de tot el 
Pirineu. El festival vol oferir una proposta d’oci i cultura als pallaresos a la mateixa 
vegada que atraure visitants i turistes a partir d’una oferta d’experiències i gastronomia 
de qualitat. 

Falles de la Mare de Déu de Ribera – 17 de juny 

El 17 de juny a la tarda els fallaires pugen a la muntanya de Santa Magdalena amb les 
falles d’avellaner i pi sec que s’han construït els dies abans de la festa. La falla que es 
baixa a la Pobla de Segur és l’anomenada falla ribagorçana, la més utilitzada a la majoria 
de pobles de la Ribagorça catalana i aragonesa. 

Quan es comença a fer de nit les pubilles i els pobletans i pobletanes baixen fins al peu 
de la muntanya de Santa Magdalena a esperar els fallaires que, quan arriben, pugen en 
processó amb la seva pubilla fins a l’església per fer-li una ofrena a la marededeu de 
Ribera. Per acabar es fa una ballada de sardanes a la plaça de la Pedrera i un sopar 
popular per als fallaires i les pubilles. 

Conjuntament amb altres falles i festes del foc solsticials de les dues vessants del 
Pirineu, van ser incloses a la llista representativa del Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO l’1 de novembre 2015. 

Diada dels Raiers de la Noguera Pallaresa – Primer cap de setmana de juliol 

Des del 1979, cada primer cap de setmana de juliol, se celebra la Diada dels Raiers, en 
commemoració de l’antic ofici de Raier que transportava la fusta des dels boscos 
pirinencs fins a la plana a través dels rius amb embarcacions. 

La festa, declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional des de l’any 2002, dura tres 
dies i aglutina concerts, un sopar popular, l’espardenyada i la baixada de Raiers el 
diumenge al migdia. Actualment baixen quatre rais des de la presa de Sossís fins el Pont 
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de Claverol, on els espera la gent. La diada s’acaba amb un dinar popular i un ball de fi 
de festa.   

Festa dels Bombers – Tercer cap de setmana de juliol 

Des del 1978 els Bombers Voluntaris de la Pobla celebren la seva festa el segon cap de 
setmana de juliol. Als inicis, els Bombers van començar la festa amb l’objectiu de 
recaptar fons per a material i, actualment, també es vol fer més propera la feina que el 
cos fa. Durant el dia hi ha activitats per als infants i a la nit se celebra el ball per als més 
grans i amb els anys s’ha convertit en una de les festes més concorregudes de la Pobla 
de Segur. 

Festa major – Quart cap de setmana de juliol 

La festa comença el dijous amb la gran gimcana de colles que dona el tret de sortida a 
la competició entre colles de pobletans, el Femcolla, que es duu a terme durant tot el 
cap de setmana. Durant la festa hi ha activitats que puntuen per al Femcolla i d’altres 
específiques per a la competició, com per exemple el concurs de paelles del diumenge. 
La prova final i el sopar de colles posen punt i final a la competició el diumenge al vespre. 
Durant el cap de setmana hi ha activitats diverses: cucanyes, xocolatada, concerts de 
festa major, la ja tradicional travessa del llac… 

Festa de la Raval – Primer cap de setmana d’agost 

Des del 1987 el barri de la Raval celebra la seva festa el primer cap de setmana d’agost. 
Durant la tarda ofereixen cucanyes per la canalla i a la nit, ball. durant el qual es sortegen 
toies amb productes locals i també es fa el ball del fanalet. 

Festa major de Sant Joan – Primer cap de setmana de setembre 

El poble de Sant Joan, dins del municipi de la Pobla, celebra la seva festa major el primer 
cap de setmana de setembre. La festa comença el divendres amb un sopar de 
santjoanencs i un bingo on es sortegen regals. El dissabte és el dia amb més gent, ja 
que tothom es reuneix al ball popular de la plaça. Finalment, el diumenge la festa acaba 
amb la missa solemne i un ball de tarda. 

Fira de Nadal – Pont de la Puríssima 

Un dels dies del Pont de la Puríssima, la plaça de l’Arbre acull la Fira de Nadal, un espai 
on es poden trobar parades amb productes artesans i alimentaris de la zona. Venda de 
productes de proximitat, artesans i alimentaris: formatges, embotits, torrons, licors, vi, 
mel i pa, a més de bisuteria, artesania amb cuir, fusta i vidre, articles de llana i artesania 
tèxtil. A més, també hi ha tallers infantils i els Capricis de Nadal. 

Firaski i Mercat de 2ª mà – Pont de la Puríssima 

Fira organitzada pel Club d’Esquí de la Pobla de Segur (CEPS), dedicada al món de la 
neu, la natura i la muntanya. En destaca el mercat de 2a mà d’esquí, muntanya i 
escalada que any rere any posa a la venda més de 900 articles. L’objectiu és que es 
converteixi en un punt de trobada d’empreses i entitats del món de la neu, la natura i la 
muntanya. 
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Durant la Firaski es celebra la RocoFiraski, competició d’escalada al rocòdrom, que l’any 
2017 va tenir 60 participants de totes les edats. 

 

4. Equipaments culturals i cívics   
A continuació es presenta una relació dels equipaments culturals i cívics, tant si tenen 
algun ús turístic com si no. 

Oficina de turisme 

La Pobla va disposar de la primera oficina de turisme, i per tant, de portar a terme 
promoció turística, de la demarcació de Lleida. Va ser inaugurada el 1954. Una fita 
important va tenir lloc el 1956, amb la visita al Pirineu dels escriptors Camilo José Cela 
i Josep Maria Espinàs. El 2019 va traslladar la seva seu, en el conjunt modernista de 
Casa Mauri, a l’antiga estació de tren, amb el nom de Estació d’Esports i Natura del 
Pirineu. 

El trasllat a la nova ubicació ha fet augmentar, malgrat la pandèmia, el nombre de 
consultes ateses des de l’oficina. El 2019 es van atendre 13.826 visitants, i el 2021, 
9.617. 

Biblioteca Municipal 

La Biblioteca Municipal de la Pobla de Segur és un servei públic per a la informació, 
cultura i lleure, obert a tots els ciutadans i ciutadanes de qualsevol edat i interessos. 
Forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. 

Des del gener de l’any 1997 és de titularitat municipal. Va ser inaugurada per l’Obra 
Social de “La Caixa” (a la qual pertanyia) l’any 1959, a la planta baixa de l’edifici actual 
i l’any 1980 es va traslladar i va ampliar la superfície. L’equipament s’emplaça a la 
primera planta d’un edifici de l’avinguda Catalunya, 2. Té una superfície de 176 m2 i es 
distribueix en diferents àrees: àrea d’informació i fons general, àrea de diaris i revistes, 
àrea infantil, sala polivalent i magatzem. L’horari és de dilluns a divendres matí i tarda.  
A l’estiu la biblioteca amplia els seus serveis a la piscina municipal. 

Comú de Particulars i Molí de Farina 

El Comú de Particulars de la Pobla de Segur va néixer el 1822. Els inicis de l’entitat són 
un exemple de cooperació entre tots els habitants del municipi. Van formar un molí, un 
espai comú on, entre tots, aportaven el que podien i configuraven així una seu social 
que esdevindria el nucli associatiu de la Pobla. Potencien la cultura amb l’ull posat 
damunt del territori del Pallars, i ho fan a través d’exposicions i presentacions de llibres. 

L’edifici que acull la seva seu és d’estil racionalista, de l’any 1935 de l’arquitecte Enric 
Vilanova, membre del prestigiós grup GATCPAC. L’utilitzen com a centre de 
dinamització cultural, un espai d’exposicions i un petit museu on es pot visitar la 
maquinària del molí de farina. 
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Espai Raier 

Mostra de l’antic i desaparegut ofici de raier vinculat a la transformació de la fusta i el 
seu transport fluvial pel riu amb un important fons documental, etnogràfic, fotogràfic i 
bibliogràfic. Situat davant de l’estació de tren. 

Casal Cívic 

El Casal Cívic de la Pobla de Segur és un espai públic obert a tothom: joves , grans, 
infants i entitats. S’hi porten a terme diferents activitats, com tallers, conferències, 
exposicions, etc. 

Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat, 
fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure els valors cívics i donar 
suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat. 

Espai jove 

Sala situada al Casal Cívic on els joves poden accedir-hi lliurement dels 12 als 18 anys 
de dilluns a dissabte. A l’espai hi ha una taula de ping-pong, sofàs de palets, jocs de 
taula i una televisió.  

Aquesta és un proposta que va sorgir arran de la primera edició dels pressupostos 
participatius de joventut. Les necessitats dels joves han fet que aquest espai sigui tan 
sols un espai de trobada, on puguin compartir estones amb els seus amics, i que els 
tallers i altres activitats es desenvolupin en altres espais del Casal Cívic. 

Lo Niu d’Idees – Espai Coworking 

L’Ajuntament de la Pobla de Segur destina part de l’espai del Telecentre a un espai de 
“coworking” amb l’objectiu de fomentar  la col·laboració, cooperació, interacció de 
contactes i l’intercanvi d’idees i experiències entre els seus usuaris, que ajudi a la 
consolidació d’un projecte professional o empresarial. 

El servei de coworking s’adreça a emprenedors que volen iniciar una nova activitat 
econòmica o es troben en la fase de consolidació. Així mateix, poden sol·licitar l’ús de 
les sales i aules altres empreses alienes al servei de coworking. 

L’espai ofereix a les empreses dues modalitats de serveis: 

Empresa en residència: utilitza un dels espais compartits coworking i la resta 
d’instal·lacions a disposició de les empreses que hi ha al Telecentre. 

Empresa en itinerància: utilitza puntualment alguns dels espais a disposició de les 
empreses que hi ha al Telecentre, adreçat molt especialment als visitants durant els 
períodes de vacances. 

A la web municipal s’informa així mateix de dues sales més: Sala Anna Maria Janer i 
l’Espai Polivalent Raiers II. 
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5. Mobilitat 
El Tren dels Llacs i Tren Històric 

És un dels elements més destacats en mobilitat sostenible de la comarca. La línia 
enllaça Lleida amb la Pobla de Segur, en un trajecte sorprenent que dóna a conèixer el 
relleu del Prepirineu.  La gestió de la línia va ser traspasada a Ferrocarrils de la 
Generalitat fa uns anys, la qual cosa va comportar una millora important del servei. 

Els trens panoràmics d’ús diari tenen capacitat per a 201 passatgers, compten amb 
plataformes d'accés fàcil i disposen d’espais per a bicicletes. El tren històric, que es va 
iniciar el 1989 per omplir el buit del descens de visitants entre setembre i mig novembre, 
amb màquines de vapor. Actualment funciona els dissabtes d’abril a novembre, amb 
locomotores dièsel i 4 vagons d'època. És un viatge que retorna a la nostàlgia, a 
sensacions i perspectives de temps llunyans, tot gaudint d'un trajecte inoblidable a 
través de paisatges esplèndids. Els índexs d’ocupació d’aquests serveis dels dissabtes 
continua sent impressionant, amb 7.000 passatgers l’any 2019. 

 

Transport de viatgers  

Autobus Alsa 
Autocars Franch 
FGC -Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (veure punt anterior) 
 

Taxis 

Autopobla Flamisell  
Autopobla Taxis Marcel 
Autotaxis Rosa Gabarra 
Autotaxi “Tiet Roger”  

Transports Robert Bochaca SLU 
Taxi Serra Boumort 
Taxi Eduard Cabanas 

 

6. Equipaments esportius  
A continuació es presenta una relació dels equipaments esportius, alguns d’ells tenen 
també un ús turístic. 

Cruyff Court Carles Puyol 

Equipament fruit de l’aliança entre la Fundació Cruyff, l’Obra Social ”la Caixa”, la 
Fundació FC Barcelona i Carles Puyol, amb un únic objectiu: la inclusió social d’infants 
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i joves especialment vulnerables a través de la pràctica de l’esport. La pista de la Pobla 
està situada just davant de l’Espai Raier, a la plaça de les Pobles. 

Un Cruyff Court és un lloc de trobada que integra molts valors fonamentals com el 
respecte mutu, salut, integració, desenvolupament i jugar com equip. Les 14 normes de 
Johan Cruyff recullen cada un d’aquests valors. Els Cruyff Courts estan presents arreu 
del món. Per motius de seguretat, a causa de la covid-19, aquest equipament roman 
temporalment tancat. 

Centre BTT del Pallars Jussà 

El Centre BTT Pallars Jussà proposa onze rutes senyalitzades que permeten recórrer 
més de 315 quilòmetres, amb opcions per a tots els nivells. Els itineraris discorren per 
alguns dels llocs més emblemàtics del territori del Pallars. 

El punt d’acollida del Centre es troba situat a l’Oficina de Turisme de La Pobla de Segur. 
Totes les rutes proposades parteixen d’aquest punt d’acollida i es dispersen per zones 
com l’embassament de Sant Antoni, les conques dels rius Noguera Pallaresa i Flamisell, 
i les serres de Boumort, Sant Corneli, Nerets, Sant Salvador, Camporan i l’Estall. 

Ofereix un servei de lloguer de bicicletes per hores o dies. 

Pavelló Municipal d’Esports 

Ofereix els següents serveis: 

Pista poliesportiva (futbol sala, handbol, voleibol i bàdminton) 
Pista d’esquaix 
Rocòdrom 
Lloguer de bicicletes 
Espai jove 
Sala Billar 
Seus d’Entitats Esportives 
Servei de vestidors amb dutxes 
 
Piscines “Camil Cases” 

Recinte format per dues piscines exteriors, una per als més petits i una altra de gran. Hi 
ha servei de bar i vestidors. També s’hi troba un petit frontó. Degut a la COVID-19 es 
van tancar. S’ha reobert la piscina el 2022 

7. Rutes i itineraris 
Rutes BTT 

Per l’interès pel projecte, es transcriu la informació que figura a la web en l’apartat de 
Itineraris a  https://www.lapobladesegur.cat/ca/itineraris/ . 

R01: Aramunt – Sant Martí de Canals 

Distància: 19,5 km // Temps: 1 h 44 min // Desnivell: 206 m 
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R02: Embassament de Sant Antoni – El Vernedot 

Ideal per fer en família.  Distància: 17,35 km // Temps: 1 h 20 min // Desnivell: 129 m 

R03: Torallola – Rivert – Salàs de Pallars 

Distància: 30,21 km // Temps: 3 h // Desnivell: 770 m 

R04: El Bosc d’Erinyà 

Distància: 30,45 km // Temps: 3 h 20 min // Desnivell: 774 m 

R05: Sant Miquel – Costa Pera 

Itinerari curt però bastant exigent tècnicament en el seu tram intermedi. Distància: 12,24 
km // Temps: 1 h 13 min // Desnivell: 197 m 

R06: Montesquiu – Galliner 

Coincideix en el seu primer tram amb les rutes 1 i 2 fins arribar a Aramunt. Distancia: 
39,44 km // Temps: 3 h 35 min // Desnivell: 764 m 

R07: Claverol 

Itinerari curt però bastant dur a causa del desnivell. Distància: 21,66 km // Temps: 2 h 9 
min // Desnivell: 566 m 

R08: Volta a Sant Corneli 

Itinerari més llarg i amb més dificultat del Centre BTT Pallars Jussà. Tanmateix, és el 
que ens permetrà gaudir amb més profunditat de tota l’espectacular bellesa de la 
comarca. Distància: 61,69 km // Temps: 6 h 9 min // Desnivell: 1.563 m 

R09: Serrat de Sant Roc 

Distancia: 50,20 km // Temps: 4 h 54 min // Desnivell: 1.326 m 

R10: Salàs de Pallars 

Distància: 13,46 km // Temps: 1h 7 min // Desnivell: 145 m 

R11: Rocs de Queralt – Collegats – Gramuntill 

Ruta amb dificultat elevada (no senyalitzada-només tracks), Distància: 33,90 km // 
Temps: 4 h 9 min // Desnivell: 939 m 

Productes i rutes de Senderisme   

El Cinquè Llac – www.elcinquellac.com  

Producte turístic de senderisme autoguiat impulsat per l’Associació Marques de Pastor, 
formada per 6 cases rurals i una agència de viatges, Pirineu Emoció. L’itinerari de 100 
quilòmetres transcorre per antics camins ramaders amb l’objectiu de garantir la 
recuperació del patrimoni rural, material i immaterial, especialment pel que fa a les 
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construccions de pedra seca, la toponímia, les llegendes, els oficis tradicionals i el 
producte local.  Es fomenta així mateix la mobilitat sostenible, en utilitzar el transport en 
tren per desplaçar-se al Pallars. 

L’hostatge en cases de 
turisme rural permet 
conèixer també la gent del 
Pallars, les tradicions i la 
seva gastronomia. 
L’itinerari es pot realitzar 
així mateix amb diferents 
variants: guiat, de manera 
slow caminant entre 4 i 6 
hores al dia, amb BTT o 
acompanyats d’un ruc. 

La plana web està previst 
que es renovi 
properament.  

L’Associació ha portat a 
terme, conjuntament amb 

el Consorci Leader Pirineu Occidental, una iniciativa de retorn al territori 
https://gratitudpallars.cat/ per impulsar el voluntariat, crear microreserves, compensar la 
petjada ecològica i implicar a residents, empreses i visitants en la protecció de la natura 
i la recuperació del patrimoni. 

Tant el Cinquè Llac com Gratitud Pallars han rebut diversos reconeixements a nivell de 
Catalunya i de l’estat. 

Ramat de camins-  https://www.ramatdecamins.cat/ 

Un altre producte turístic de senderisme autoguiat, en aquest cas per recórrer 70 pobles 
pirinencs seguint les passes de Camilo José 
Cela i Josep Maria Espinàs, l’any 1956. Es 
transcorren les comarques del Pallars, la Val 
d’Aran i l’Alta Ribagorça. 

Es presenta dividit en 3 trams:  Ramat de l’Est, 
Ramat del Nord i Ramat de l’Oest. El primer 
tram, de 6 dies de durada, s’inicia a La Pobla de 
Segur, per enfilar-se cap a Gramuntill i es 
recomana l’arribada amb el tren. 

Es proposen caminades tranquiles, 
allotjaments en cases rurals i també s’ofereix la 
possibilitat d’apadrinar camins per recuperar 
parets de pedra seca i el patrimoni rural 
associat.  
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Les rutes de senderisme i BTT publicades a la web de l’Ajuntament són les següents  
https://www.lapobladesegur.cat/ca/itineraris/  

Camí de Salàs, vorejant Sant Antoni 

L’itinerari al voltant de l’embassament de Sant Antoni en el tram Salàs la Pobla de Segur, 
transcorre entre aquestes dues poblacions comunicant ambdós nuclis i Sant Joan de 
Vinyafrescal. És un recorregut de 6,75 kms adaptat per al senderisme i les bicicletes. 

Camí Vell de Montsor 

L’itinerari ens permet conèixer vestigis del que va ser la via de comunicació tradicional 
entre els dos Pallars fins que, a mitjans del segle XVII, amb l’obertura del pas pel 
Congost de Collegats, va anar perdent l’ús per al transport de persones i béns.  
Distancia: 14 km // Temps: 4 h 30 min // Dificultat: mitja - alta 

Congost de Collegats 

L’ascens s’inicia per la pista de Gramuntill, fins a trobar el camí a Sant Pere. Distancia: 
9 km // Temps: 2 h 35 min // Dificultat: baixa 

L’Arreposador 

Aquest itinerari ens permet gaudir dels empedrats del camí vell de Montsor, Distancia: 
11 km // Temps: 3 h // Dificultat: mitja – baixa 

Montsor – Queralt – Collegats 

Aquest extens recorregut circular des de la Pobla de Segur pretén mostrar els principals 
atractius de l’espai natural Collegats-Rocs de Queralt concentrats en una sola caminada. 
Distancia: 27 km // Temps: 7 h 30 min // Dificultat: alta 

Rocs de Queralt 

Aquest itinerari ofereix una espectacular caminada per la part alta dels Rocs de Queralt, 
refugi i lloc de cria de diverses espècies de carronyaires. Distancia: 14,5 km // Temps: 4 
h // Dificultat: mitja 

Ruta del camí de l’aigua 

Proposta per conèixer de quina manera l’aigua ha marcat la història i l’economia del 
municipi i de part de la comarca, així com la manera en què pot arribar a condicionar 
l’entorn natural i urbà. Distancia: 6,50 km  - Temps: 1h 30min   - Dificultat: Familiar 

A més d’aquestes rutes més llargues, s’ofereixen 3 rutes de curta durada:.  

Sant Miquel del Pui  Distancia: 3 km - Temps: 45 min - Dificultat: baixa 

Flamisell i Àrea Vacacional Distancia: 3 km // Temps: 45 min // Dificultat: baixa 

Passeig fins al Vernedot Distancia: 3 km // Temps: 45 min // Dificultat: baixa 
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8. Allotjaments 
A continuació s’ha fet un resum dels allotjaments turístics (hotels, hostals i càmpings) 
de La Pobla de Segur. No s’han recollit els Habitatges d’Ús Turístic (al web Turisme 
Pobla de Segur es pot trobar el llistat complet).  

Agroturisme Gramuntill  

Situada a la natura i fora del nucli urbà per poder aconseguir la tranquil·litat que es 
busca. 

Es tracta d´un edifici antic construït al segle XV però que s´ha anat remodelant per poder 
oferir una estada còmoda amb un allotjament totalment equipat. 

L´allotjament compta amb 4 habitacions i la capacitat total és per a 8 persones. Disposa 
també de cuina i ofereix la possibilitat de servei de restauració per a aquells que 
prefereixin no cuinar. 

Càmping Collegats  

El Càmping Collegats, situat al nord de la població, a peu de la carretera que travessa 
Collegats, cap al Pallars Sobirà. És un càmping de 2a categoria, petit i tranquil, de tracte 
familiar, integrat a l'entorn. Disposa de 189 places, amb parcel·les de 60 m2. 

Hostal Fasèrsia  

Situat al casc antic de la vila. Ofereix habitacions amb bany privat o compartit, amb 
dutxa, i algunes gaudeixen d'unes vistes excepcionals del llac de Sant Antoni i dels rius 
Noguera Pallaresa i Flamisell. 

Les habitacions també ofereixen connexió a Internet i calefacció regulable. Entre altres 
instal·lacions a disposició dels hostes compta amb sala de jocs, saló de TV, parc infantil, 
cafeteria, bar i menjador. 

Hotel Solé  

El Hotel disposa de 40 habitacions exteriors equipades amb televisió, wifi, telèfon i bany. 
Compta amb un restaurant gastronòmic, bar d’accés lliure pels residents i visitants, 
accés per a minusvàlids, sala de reunions, gimnàs, aparcament, jardí i piscina.  

 

9. Restauració 
A continuació es troben llistats els bars, cafeteries i restaurants de La Pobla de Segur. 
A la pàgina web de Turisme Pobla de Segur es pot trobar més informació 
complementària. 

Bar Boavi  

Bar El Raier 

Bar Restaurant Bulevard 

Bar Restaurant la Fusteria  

Bar Restaurant Pirineu  

Bar Restaurant Punta Cana  

Braseria les Falles  

Cafè de la Unión  

Cafeteria Restaurant la Gemma  

Casal cívic  

Croissanteria daina  

Fa uns anys  
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Fabrica de Cerveza Ctretze pirineus  

Bar Florida  

Hotel Solé  

Kastri Bar musical  

La Cuineta  

La Garrafeta  

Bar Restaurant Miraltren  

Pizzeria la Riba  

Bar Sport

 

 

10. Empreses d’activitats i serveis turístics 
S’han recollit les empreses vinculades a activitats i serveis turístics de la Pobla de Segur. 
A la pàgina web de Turisme Pobla de Segur es pot trobar més informació 
complementària.  

La importància de les activitats a la natura a La Pobla es fa evident amb el ICEMP Institut 
Centre d’Esports de Muntanya del Pallars https://icempallars.net/ , vinculat inicialment a 
l’Institut d’ensenyament secundari, on s’han format uns 3000 alumnes els darrers 10 
anys. 

A partir del curs 2020-2021 es crea el nou Centre que permet continuar impartint i 
ampliant l’oferta formativa d’ensenyament de règim especial. Ofereix 14 cicles d’esports 
i 5 certificats de professionalitat. Per la diversitat i procedència dels alumnes, es tracta 
d’un centre únic al país. 

Empreses d’activitats 

Barrancs Lo Pallars https://www.barrancslopallars.com/ Empresa especialitzada en 
activitats guiades i formació en barrancs, coves, bivac subterrani, vies ferrades, etc. 
Proposa aquestes activitats a diversos llocs de Catalunya. 

Collegats Outdoor https://collegats-outdoor.nl/en/  

Empresa d’activitats a la natura, vinculada al Camping Collegats, amb propostes durant 
els mesos de juliol i agost.  La plana web està en anglès i en holandès. Les activitats 
que ofereixen són rafting, canyoning, via ferrata, hydrospeed, kayak i activitats per 
famílies. 

Guies Vall Fosca  www.guiesvallfosca.com  

Empresa especialitzada en turisme de natura i aventura al Pallars i comarques veïnes. 
Principalment descens de barrancs, BTT, ecoturisme actiu, per exemple amb raquetes, 
senderisme, etc. per a grups i individuals. Té la seu a l’Avinguda de l’Estació, a Pobla.  
Un dels socis és expert en nivologia i predicció d’allaus. 

Viatges Pirineu Emoció  

Agència de viatges emissor i de receptiu. Entre les activitats que programa hi ha sortides 
de senderisme, amb guia pròpia, per la zona de Collegats. Veure més informació a 
l’apartat d’agències de viatges. 

Salvatgines  

Empresa d’activitats a la natura que, tot i no tenir la seu social a La Pobla, utilitza l’oficina 
de turisme/estació del tren com a punt d’inici de moltes de les seves activitats. La seva 
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especialització és principalment l’observació de fauna salvatge: cérvols, grans 
rapinyaires, identificació de rastres, etc. Disposa de vehicle habilitat per accedir a 
Boumort i treballa amb bona part dels allotjaments de la comarca així com amb 
empreses especialitzades en observació i fotografia de fauna salvatge d’arreu del país, 
que acullen clientela internacional. 

Empreses de lloguer i reparació bicicletes 

Bicis Non-Stop  

Petita empresa de reparació de bicicletes que, alhora, disposa d’un parc reduït de 
bicicletes elèctriques de lloguer. Dona servei a la població local i als visitants. Té llicència 
de taxi i remolc de bicicleta, per la qual cosa col·labora amb empreses que organitzen 
rutes en els Pirineus, com Pedals de Foc. 

Disposa d’un perfil de wikiloc Ebike Rent Pallars, amb 19 rutes penjades, amb origen a 
la plaça de La Pobla.  No disposa encara de web pròpia. 

 

Agències de viatge  

The Best Pyrenees  www.thebestpyrenees.com  

Agència de viatges impulsada per un guia de muntanya i fundador de l’empresa 
d’activitats de muntanya www.piritrek.com .  Un pas endavant va ser la creació de 
l’agència de viatges, amb propostes de tours autoguiats i guiats, adreçats a diversos 
segments de visitants: famílies, aventurers, etc. 

Viatges Franch Tours  www.franchtours.com/  

Agència de viatges emissora relacionada amb l’empresa d’autocars de servei 
discrecional  http://www.franchautocars.com/. Una altra marca del grup és 
http://www.franchgeology.com/ en què organitzen viatges per a geòlegs de tot el món, 
des del 1972,  

Viatges Pirineus Emoció  www.pirineuemocio.com  

Agència de viatges amb dues línies de negoci: emissora i receptiva. En aquesta vessant, 
pertany a l’Associació Marques de Pastor i comercialitza els productes del Cinquè Llac. 
Des de fa anys, organitza productes complementaris pels viatgers del Tren Històric que 
funciona els dissabtes.  Una altra línia de productes es centra en la descoberta del 
Pallars de forma tranquila i sostenible, sota el nom de Pallars Nostàlgic. El 2021 va 
llançar un portal de reserves d’activitats, allotjaments, restaurants, etc. 
www.pallarsclick.com  

 

Productors Locals            

Fàbrica de cervesa Ctretze Pirineus     https://www.ctretze.cat/  

Elaboradors de cervesa artesana amb servei de bar i venda de la cervesa pròpia. 
S’organitzen regularment tastets i activitats musicals, culturals i lúdiques. També 
participen activament en l’organització de fires i esdeveniments arreu del Pirineu. 
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Fàbrica de licors Portet 1883     https://licorsportet.cat/  

La família Portet porta organitzant visites guiades a la Fàbrica de licors/Espai Ratafia, 
situada al nucli històric de la vila. des de fa molts anys, molt especialment als visitants 
del Tren Històric, dels dissabtes.  Es fa una explicació de la història centenària de la 
fàbrica, de les innovacions fetes al llarg del temps i també del procés d’elaboració de la 
Ratafia dels Raiers, la més coneguda arreu,  amb tast de licors tradicionals.  Possibilitat 
de compra dels diversos licors que s’elaboren tradicionalment a la Pobla de Segur. 

Cal Tomàs     https://caltomas.cat/  

Negoci familiar amb més de 100 anys elaborant embotits de qualitat i criant vedella i 
vaca ecològica. Ells mateixos conreen els farratges, cuiden les vaques i elaboren els 
embotits. Abasteix cuines de restaurants de renom, carnisseries i xarcuteries de prestigi 
i també el rebost dels particulars a partir de la botiga online.  

Cansaladeria Bellera 

Des de l'any 1979, Cansaladeria Bellera elabora els productes derivats del porc, 
emprant matèria primera de qualitat, seguint tècniques artesanals i mantenint les 
receptes tradicionals del Pirineu. Disposa del carnet d'Artesà Alimentari. 

Cansaladeria Prió    https://xolisdelspallars.cat/  

Empresa petita dedicada a l’elaboració de productes artesanals del porc. 

Carns Bastús     https://carnsbastus.com/  

Empresa familiar dedicada al món carni des del 1948, amb botiga pròpia al centre de la 
vila i distribució a  restaurants i arreu de Catalunya, segons 5 rutes setmanals 
programades.  

Fan servir bestiar seleccionat de vedella, de corder i de porc, la major part de ramaders 
de la zona i/o d’altres zones, en aquest cas amb certificats de qualitat. Elabora també 
embotits típics com la girella.  

Pastisseria Sant Miquel  

Pastisseria situada al centre de vila, reconeguda per l’elaboració de tota mena de 
brioixeria, pastes de te, rebosteria variada, coques salades, pa artesanal, etc. 

Postres de Músic 

Petita empresa d’obrador de dolços i pastisseria, creada l’any 2006. L’elaboració és feta 
de manera artesana, amb productes de proximitat i de primera qualitat. Fan venda al 
detall a la botiga i al major, per restaurants, càterings, etc. 
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11. Associacions 
Les associacions que s’han recollit en l’inventari són les vinculades amb activitats 
turístiques i culturals.  

Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa  www.elsraiers.cat  

Creada el 1979, quan un grup de persones de la Pobla de Segur es van involucrar en la 
recuperació de la memòria històrica de la què n’eren receptors: l’ofici de raier al Pirineu 
català. Disposen de web pròpia i compten amb més de 400 associats. El 2003 van rebre 
la Creu de Sant Jordi. 

El 1989 es va crear l’Associació Internacional, http://raftsmen.org/ integrada per 
associacions legalment constituïdes i que representen a rius amb tradició pel que fa a 
les activitats forestals i de transport fluvial de la fusta. A més de les trobades 
internacionals o assemblees arreu d’Europa, s’han dut a terme baixades de rais per rius 
que no siguin la Noguera Pallaresa. S’intenta també potenciar la relació amb altres 
Associacions de Raiers properes com els Raiers de Coll de Nargó, i de la resta de l’estat 
espanyol com la Asociación Cultural de Almadieros Navarros.  Així mateix, s’està 
preparant la candidatura per tal que el transport fluvial de la fusta mitjançant rais sigui 
declarat Patrimoni Immaterial de la UNESCO aquest 2022.  

La festa anual, de baixada de raiers, es celebra el primer cap de setmana de juliol.   

L’Espai Raier acull una exposició i fons bibliogràfic de gran interès. A la part exterior es 
troba un rai de mida real en el què els visitants hi poden pujar. 

Associació de Fallaires i Pubilles   https://www.fallairespobla.org/  

L'origen de les falles al Pirineu és mil·lenari, de l’atracció instintiva i irracional cap a les 
flames des de la prehistòria. A la Pobla la baixada de falles comença als anys 50, 
aprofitant que el poble era un important centre econòmic i les seves festes un actiu per 
la regió.  L'associació de Fallaires de La Pobla de Segur es concep per gestionar i 
difondre aquesta festa, fent-la perdurar, i recuperant vells lligams amb el passat més 
tradicional.  

Cada 17 de Juny es celebren les Falles en honor a la Verge de Ribera, patrona de la 
vila.  Les falles de La Pobla són diferents de les d’altres llocs del Pirineu, però en 
mantenen l’essència. El mànec és de fusta d’avellaner verda, recollida dels boscos 
humits de la Vall Fosca. La teia que crema és fusta de pi sec, de soques caigudes de la 
reserva de Boumort. La fusta es modela i s’aferra amb claus, grampillons i fil ferro a la 
branca d’avellaner.   

Sprint Ciclo Club Pobla https://www.sccpobla.cat/ 

Club ciclista amb uns 100 socis, creat el 1974.  L’any 1989 es va fer la 1ª Marxa 
Cicloturista Verge de Ribera i fins a l’actualitat s’ha anat continuant la seva organització, 
vàries d’elles incloses en la Xallenge Catalana de Cicloturisme.  

També durant la seva història ha promogut vàries curses de competició de ciclisme en 
carretera: cadets, juvenils i proves obertes per aficionats, així com vàries proves de BTT, 
i en diferents trofeus: Copa Catalana i Copa Lleida. 
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Trenkabikers  

Associació que es va fundar durant la pandèmia de la Covid19, el 2020. Actualment té 
al voltant dels 70 socis/sòcies. L’objectiu principal és obrir camins perquè el poble i els 
seus voltants tingui una xarxa ciclable per enduro i BTT. Molts camins que estan obrint 
son aptes per senderisme.  

 

Club d’Esquí de La Pobla de Segur https://www.ceps.cat/  

El club d’esquí de la Pobla de Segur (CEPS) es va fundar l’any 1971 amb l’objectiu de 
formar bons esquiadors/es a la població i a tota la comarca. El club, però, va restar 
inactiu alguns anys i va ser a partir de l’any 1990, quan es va tornar a posar en marxa i 
que va començar a fer-se gran. L’objectiu era formar practicants d’esquí complets i, 
sobretot, donar oportunitat a la gent jove per iniciar-se al món de l’esquí. Amb el temps, 
el club ha creat una secció de muntanya, que ha tingut molt bona acollida i que organitza 
activitats com la Vertical Cabanera. En aquests moments hi ha més de 1.000 socis i 
sòcies. 

A més de l’organització de cursos d’esquí infantils i adults i la participació a la lliga de 
l’esquí escolar, el CEPS també destaca per l’organització de la Firaski, de l’Open Vall 
Fosca i del Correpallars (Lliga pallaresa de curses de muntanya). 

 

Tots per l’esquí  https://www.txe.cat/  

Associació que organitza cursets de diversos nivells, durant la temporada.  
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1. Documents ajuntament de La Pobla de Segur 
Documentació i informació generada des de l’ajuntament en els últims anys i que té 
especial interès pel desenvolupament turístic del municipi.  

PLÀNOL DE SENDERS DE COLLEGATS 

Autor: Ajuntament de La Pobla de Segur  . Link 

Plànol explicatiu en diversos idiomes (català, castellà, anglès i francès) de Collegats. 

Incorpora 5 itineraris diferents per gaudir del paisatge, observar les parets dels 
conglomerats i calcàries, ocells rapinyaires o la flora mediterrània. Fa una recopilació 
dels camins que han estat utilitzats al llarg de la història, recuperats per la gent del 
Pallars.  

Els 5 itineraris estan classificats segons el seu  nivell de dificultat: 

● Camí vell de Montsor (molt exigent) 
● Rocs de Queralt (exigent) 
● L’Arreposador (moderat) 
● Congost de Collegats (moderat) 
● Montsor-Queralt-Collegats (molt exigent) 

En el plànol es troba la llegenda que identifica els llocs d’interès paisatgístic, zones 
urbanes, oficines de turisme, carreteres, restaurants, etc. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer els itineraris marcats a la zona de Collegats,  per iniciativa de 
l’Ajuntament, per integrar-los en les accions a desenvolupar. 

● Disposar de la  informació detallada dels elements naturals, culturals i de 
serveis turístics de Collegats 

 
CATÀLEG EXPERIÈNCIES COLLEGATS-BOUMORT I  

MANUAL DE L’AMFITRIÓ I PRESENTACIÓ DEL TERRITORI 

Any: 2015 i 2016.  Link Catàleg   Link Manual de l’Amfitrió i presentació del territori 

Autor: DECABA per encàrrec de l’Ajuntament de La Pobla de Segur i Consell Comarcal 
Pallars Jussà 

Actuació que va comportar la realització d’un catàleg amb propostes de diferents 
activitats a Collegats i Boumort, presentades per les empreses de la zona. Estan 
classificades en sis tipologies diferents: 

- Observa i gaudeix (22 propostes) 
- Endinsa’t a peu (18 propostes) 
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- Pedala i corre (5 propostes esportives per a fer en bici o a peu) 
- Navega i mulla’t (4 experiències nàutiques) 
- Tasta les muntanyes (6 experiències gastronòmiques) 
- Tradicions, cultura i festes (14 experiències i visites) 

El catàleg es va editar en català, castellà, anglès i francès. 

També es va preparar un Manual de l’amfitrió (en català) amb informació de base dels 
atributs de Collegats i Boumort, per donar-los a conèixer als agents turístics de la zona 
(allotjaments, empreses d’activitats, restaurants, etc.) i també per tal que ho puguin 
compartir amb els visitants. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Disposar de informació detallada dels elements naturals, culturals i de serveis 
turístics de Collegats. 

● Conèixer els agents turístics que van participar en l’acció 
● Analitzar l’oportunitat d’integrar aquesta feina en el nou Pla de 

Desenvolupament turístic. 

 
ASSESSORAMENT EN LA DEFINICIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA DE 
DINAMITZACIÓ TURÍSTICA PER A COLLEGATS 

Any: 2015-2016 

Autor: DECABA per encàrrec de l’Ajuntament de La Pobla de Segur 

Document de resum de les actuacions per a la dinamització del territori que es van 
realitzar, entre les quals el Catàleg d’Experiències i el Manual de l’Amfitrió indicats en el 
punt anterior. 

Altres actuacions realitzades van ser: 

– el contacte i entrevistes amb empreses de la zona  i entitats, per a la creació de 
producte.  En total van ser 33: 

- Agències de viatges i establiments d’allotjament (12) 
- Equipaments i activitat culturals/recreatives (6) 
- Empreses d’activitats i productors (15) 

– El disseny d’un Pla d’acció per a la valorització de Collegats, amb 34 accions 
estructurades en els següents àmbits: 

- Adaptació del territori (13 accions) 
- Informació i acollida al visitant (2 accions) 
- Promoció i comunicació (9 accions) 
- Suport a les empreses (3 accions) 
- Organització i treball en xarxa (7 accions) 
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Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer les actuacions realitzades i els agents contactats. 
● Si es creu convenient, adaptar la proposta de Pla d’acció que es centrava en 

la zona de Collegats-Boumort, al nou Pla de dinamització turística del 
municipi. 

 
LA POBLA DE SEGUR: NATURA I ESPORT. PROJECTE INTEGRAL D’ADEQUACIÓ 
DE LA  FAÇANA FLUVIAL 

Any: 2021 

Autor: Ajuntament de La Pobla de Segur. 

El setembre de l’any 2021 es va presentar un projecte a la convocatòria de “Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos”. La finalitat és convertir La Pobla de Segur en un 
centre de referència del turisme actiu i esportiu del Pirineu català,  a partir de l’adequació 
d’equipaments, molt especialment a la zona del Parc dels Raiers.   

El projecte té en compte la necessitat del treball conjunt amb el Centre de formació en 
esports de muntanya i el suport a les empreses en la creació de noves ofertes i altres 
productes turístics. També pretén ajudar a desestacionalitzar els períodes d’activitat 
turística i complementar l’aposta del municipi en la valorització dels principals atractius 
turístics. Seguint els requeriments d’aquesta convocatòria, les accions previstes es 
distribueixen en 4 eixos d’actuació prioritaris: 

Eixos i actuacions presentades: 

Eix 1: Competitivitat 

- Via verda de Collegats 
- Adequació de nous espais d’interès cultural i paisatgístic 

Eix 2: Transició verda i sostenible 

- Adaptació d’equipaments públics a la neutralitat climàtica. 

Eix 3: Transició digital 

- Aposta digital a la promoció i acollida al visitant 
- Connectivitat com a factor de seguretat i de millora de l’experiència 
- Plataformes i sistemes d’intel·ligència turística 

Eix 4: Eficiència energètica. 

- Consolidació del turisme esportiu a La Pobla de Segur 
- Augment de la gamma de productes i experiències turístiques 
- Gestió del producte, comunicació, participació i sensibilització 
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El projecte presentat no va ser escollit, però es va rebre un informe per part dels 
avaluadors, que serà d’interès per tenir en compte en la redacció de futurs projectes. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Disposar d’un document de base per presentar a properes candidatures de 
“Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos” i a d’altres convocatòries que 
puguin sorgir. 

● Conèixer els punts forts i febles de la proposta presentada a la convocatòria 
de setembre de 2021. 

● Conèixer les oportunitats de realització d’inversions per part de l’ajuntament. 
 

 
PROJECTE RUTA DE LA GUERRA CIVIL A LA POBLA DE SEGUR 

Document de 2 planes, de proposta per desenvolupar una ruta de descoberta dels fets, 
anècdotes i particularitats i, en general, de la història del territori pallarès durant els anys 
de la Guerra Civil Espanyola així com veure els  refugis antiaeris de la població. 

La proposta es basa en la realització de 9 plaques situades al llarg d’un itinerari, que 
faciliti el seguiment de forma autoguiada. La proposta planteja que les plaques incorporin 
fotografies, un breu text i un codi QR (també en relleu per a invidents) per més explicació, 
així com altres mesures per tal que sigui totalment adaptable a tots tipus de persones 
amb capacitats diferents.   

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Implementar actuacions concretes per a visitants amb capacitats diverses.   
● Donar a conèixer la història de La Pobla de Segur, vinculada a la Guerra Civil 

 
ROQUES ROIES 

Link 

El butlletí municipal, que es publica cada 3 mesos aproximadament des del 2017, és un 
mitjà de comunicació interessant a tenir en compte, ja que a més d’informacions 
puntuals, cada número incorpora un “reportatge” sobre diferents temàtiques. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Disposar d’informació divulgativa d’atributs de la Pobla de Segur, que s’ha 
anat publicant i que pot ser d’interès per incorporar les accions de 
comunicació vers els visitants.   

● Tenir en compte un dels mitjans de comunicació amb la població resident, en 
el Pla d’acció de desenvolupament turístic. 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

La memòria vol reflectir dades de visitants de l’any 2019.  

Mostra els resultats de quin país de procedència provenen. Més detallat, ens mostra de 
totes les comunitats autònomes d’Espanya, on Catalunya és la que més hi destaca. 

Altres dades importants són els resultats de visitants per grups d’edat i amb qui fan el 
viatge. 

Per finalitzar, es mostra les dades resultants dels motius principals d’aquests viatgers i 
resulta que el principal motiu és per oci o vacances i que l'interès turístic més gran és el 
Tren dels Llacs. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Disposar d’informació i tenir coneixements del nombre de visitants rebuts i les 
seves característiques. 
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2. Documents Consell Comarcal del Pallars Jussà 
Com a entitat supramunicipal amb competències en promoció turística, s’han analitzat 
els diferents documents que s’han generat des del Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
del qual La Pobla de Segur en forma part. 

ESTUDI DEL POTENCIAL DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DELS 
EMBASSAMENTS DEL PALLARS JUSSÀ 

Any: 2017 

Autors: BIM Consultors     Link  

Estudi on es fa un anàlisi de la situació i l’impacte dels embassaments, pantans i làmines 
d’aigua. S’afirma que l’aigua, com a recurs turístic, pot ser un element que aporta 
identitat al territori però alhora, pot arribar a motivar el desplaçament o la visita.  

El contingut que es considera de major interès per La Pobla és el següent:   

Capítol 2.1.  Informació publicada i informació sobre operadors turístics. 

Capítol 2.2. Benchmarking. Exemples de bones pràctiques i resum de 2 visites tècniques 
realitzades. 

Capítol 2.4. Diagnosi competitiva 

Capítol 3. Reflexió estratègica en què es presenten 20 accions per millorar el turisme en 
l’entorn dels embassaments de Sant Antoni i Terradets, distribuïdes en 3 línies 
estratègiques: 

- Gestió i RRHH – 6 accions 
- Creació d’oferta – 9 accions 
- Comercialització – 5 accions 

 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer la informació recollida i els casos de bones pràctiques analitzats, 
d’altres territoris 

● Tenir en compte la reflexió realitzada en el marc d’aquest estudi. 
● Conèixer i adaptar a les particularitats de La Pobla, el pla d’acció proposat. 
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PLA D’ACCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL PALLARS JUSSÀ 
Horitzó 2018-2023 

Any: 2017 

Autor:  BIM Consultors.   Link 

Pla d’Acció amb la finalitat d’actualitzar el Pla Estratègic realitzat el 2011. S’emmarca 
així mateix en el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà 2017-
2021, concretament en la línia estratègica “Desenvolupament de l’activitat econòmica 
com a motor de la transformació de la comarca LE3 c. Sector Turístic”. 

 

Els capítols de major interès per a l’actuació prevista a La Pobla de Segur són: 

Capítol 2. Diagnosi de situació.  Incorpora entre d’altres, informació sobre oferta i 
demanda turística del territori; un anàlisi DAFO i conclusions competitives. 

Capítol 3. Planificació estratègica.  Entre d’altres proposa un Pla amb 22 accions 
distribuïdes en 3 grans grups: 

- Promoció i comercialització – 7 accions 
- Gestió de destinació – 12 accions 
- Hiper especialització – 3 accions 

La referència a la Pobla es centra principalment en la seva relació amb els 
embassaments així com amb la Reserva de Boumort. En canvi, només en una ocasió 
es cita Collegats. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Incorporar la informació de base de la zona, recollida en aquest estudi 
● Analitzar l’oportunitat d’incloure algunes de les accions proposades, en el 

document que s’està preparant. 

 
VALORITZACIÓ TURÍSTICA DE COLLEGATS 

Any: 2018 

Autor: DECABA.   Link  

El Consell Comarcal, a través del projecte 7 comarques, va valorar donar continuïtat a 
les accions iniciades per l’Ajuntament de La Pobla de Segur l’any anterior, i que es 
descriuen en l’apartat 3.1. Entre d’altres, les accions realitzades van ser: 

- Presentació i difusió de productes turístics de Collegats, per tal d’incrementar la seva 
visibilitat a través de la maquetació del Manual de l’Amfitrió esmentat anteriorment i 
el disseny de material  de promoció.   
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També la dinamització per impulsar el treball conjunt entre els agents turístics que 
es va concretar en  una sessió conjunta amb els agents turístics, a Gramuntill. 
D’aquesta sessió es va gravar un vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=D2XiyAzgDpQ amb més de 900 visualitzacions. 
 

- Realització d’actuacions amb l’Institut de La Pobla de Segur per donar suport a la 
creació d’empreses per part dels alumnes. Entre d’altres es va preparar una primera 
versió d’un recull dels guies professionals del Pallars i es van realitzar entrevistes 
individualitzades a 7 dels seus alumnes. 

 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer les actuacions realitzades, amb l’Institut de La Pobla de Segur 
● Tenir en compte el material editat i el vídeo, per a la utilització de les imatges 

en altres actuacions. 
 

En aquesta línia, cal tenir en compte l’actuació liderada per IDAPA el 2019 per mostrar 
el valor afegit que aporten els guies professionals als visitants facilitant-los la descoberta 
del territori.  Es va iniciar un Directori de guies  https://www.sompirineu.cat/directoriguies/ 
.Seleccionant la comarca, es mostren més de 20 professionals, tot i que només una 
petita part treballen habitualment a la comarca. 

Es va editar així mateix un fulletó divulgatiu en català, castellà i aranès. 
https://www.sompirineu.cat/deixatguiar/   

 
RECURSOS PER A PROFESSIONALS DEL TURISME D’OBSERVACIÓ DE FAUNA 
SALVATGE 

Any: 2018 I 2019 

Autor: Espai TReS i DECABA.  Link 

Material divers generat en accions realitzades durant els anys 2018 i 2019 dividit en tres 
grups: 

- Recursos per a la promoció del turisme de fauna al Pallars Jussà. Amb una guia 
en català i castellà 

- Recursos per a professionals en relació al turisme de fauna 
- Recursos sobre territoris, productes i operadors referents en turisme de fauna 

Entre les accions realitzades destaca així mateix el treball amb agents turístics 
especialitzats del Pallars, en una activitat que ha incrementat molt la seva popularitat els 
últims anys. 
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Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer les actuacions realitzades, en relació al turisme de fauna 
● Incorporar el material editat, si es considera convenient, en les actuacions 

previstes  
● Tenir en compte el turisme de fauna a Collegats i Boumort, com un element 

singular i amb gran potencial de La Pobla de Segur 

 
ECOTURISME: Iniciatives turístiques exitoses de contribució i retorn al territori 

Any: 2021 

Autor: Espai TReS Link 

Document que dona a conèixer diverses formes de contribució i retorn al territori, que 
podrien servir de model pel Pallars Jussà. 

Explica les possibles vies de contribució: directa o indirecta i la possibilitat 
d’implementació a la comarca.  A continuació es presenten  

- Iniciatives exemplars al Pallars Jussà 
- Anàlisi de 8 iniciatives triades 

Aquesta actuació va finalitzar amb una sessió de presentació de bones pràctiques 
adreçada als agents turístics públics i privats de la comarca. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer les actuacions realitzades, en relació a l’ecoturisme 
● Disposar d’informació de bones pràctiques de sostenibilitat en altres territoris 

 
CONSOLIDACIÓ D’UN MODEL DE TURISME SOSTENIBLE I RESPONSABLE  

Any: 2020 

Autor: DECABA  

Document de resum de l’assistència tècnica realitzada.  Destaca, per la seva relació 
amb la planificació turística de La Pobla de Segur: 

- Identificació de bones pràctiques sostenibles en altres territoris, principalment 
vinculats a l’aplicació de la Carta Europea del Turisme Sostenible. 

- Informació sobre la certificació Green Destinations 
- Accions de formació dels agents turístics a través de 2 sessions online (degut a la 

incidència de la pandèmia) i d’un qüestionari: Pallars Jussà sostenibilitat i innovació. 
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Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer bones pràctiques de territoris en matèria de sostenibilitat i 
certificacions 

● Conèixer l’enquesta realitzada a les empreses del Pallars Jussà i els resultats 
obtinguts per part de 43 agents turístics que la van contestar. 

 
PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA 2021-2026 

Any:  2021 

Autors:  Consell Comarcal del Pallars Jussà   Link 

Document de 180 planes generat per tal de proposar un pla de reactivació a 
conseqüència de la COVID-19. Tot i que afecta a tots els sectors econòmics i socials, el 
sector turístic és una part rellevant. 

Entre els capítols de major interès per a la planificació turística de La Pobla de Segur 
destaca el de “Accions plantejades” amb 73 accions diferents.  

Hi ha un document previ, anomenat DIAGNOSI DEL PALLARS JUSSÀ, que incorpora 
un seguit d’indicadors actualitzats. 

 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Conèixer els indicadors recollits per a la realització de la diagnosi 
● Identificar les accions previstes en el Pla de Reactivació socio-econòmica 
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3. Documents de la Diputació de Lleida 
La Diputació de Lleida treballa en projectes turístics que són importants de conèixer per 
buscar sinèrgies amb el municipi de La Pobla de Segur.  

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME del Pirineu i Terres de Lleida. 2019-2022 

Publica: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida 

Link a la plana web amb informació:  https://www.aralleida.cat/plaestrategic2019-2022/  

En la plana web no es té accés al document complert però sí que es troba una 
presentació en power point, molt extensa. 

En la fase d’anàlisi i diagnosi es van realitzar 400 enquestes a la demanda i 350 al 
empreses del sector, mitjançant correu electrònic, així com 18 entrevistes en profunditat.  

Es proposen 4 eixos de treball  

– Excel·lència:  Treball amb el sector; Acompanyament; Formació especialitzada. 
– Responsabilitat:  Públic i privat, de la ma; Respecte a l’entorn; Productes sostenibles 
– Ecologia:  Coneixement; Sensibilització; Comunicació 
– Innovació: Intel·ligència de mercats; Productes innovadors; Comunicació innovadora  

Amb l’objectiu de ser una destinació sostenible líder en turisme interior i de muntanya. 

Es defineixen 10 accions prioritàries pel període 2019-2022, la última de les quals, és la 
realització d’un Pla de Màrqueting Turístic de la demarcació, a realitzar el 2021 i 2022. 

Segments prioritaris de demanda: Famílies, singles, noves generacions i sèniors. 

En la mateixa plana web s’incorporen inventaris comarcals de Patrimoni.  El del Pallars 
Jussà es pot descarregar del següent link  

 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Tenir en compte el DAFO que es presenta a nivell de la demarcació de Lleida 
● Conèixer les accions prioritàries a implementar 
● Utilitzar la documentació generada que pugui ser d’interès 
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS PATRONAT DE TURISME 2019 

Autor: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida 

Link  

L’últim informe publicat d’activitats correspon al 2019, abans de la pandèmia. 

En la presentació en què s’informa que el Patronat compleix 30 anys des de la seva 
creació, destaca la gestió de l’oferta turística enfocada a posar en valor una oferta de 
qualitat basada en un turisme responsable i sostenible davant una demanda cada 
vegada més exigent que abasta tot el territori i tots els camps del sector: la neu i el 
turisme actiu en el sentit més ampli, el patrimoni natural i monumental, la gastronomia, 
la cultura i les activitats festives, com també l’oferta d’allotjaments.  

Entre les actuacions relacionades amb la comarca, es cita la Setmana del Pallars Jussà 
a l’Espai Provença el novembre del 2019. També es destaca la incorporació de 7 ofertes 
de la comarca al “Club d’Amics”. 

A les planes 30 i 31, es mencionen les accions promocionals realitzades, segons 
programes: Senderisme i cicloturisme; Moturisme;  

A la plana 36 es menciona una actuació: Escapades per desconnectar amb l’AVE en 
què no es menciona el Pallars Jussà i només el Parc Nacional, com a zona més propera 
a La Pobla de Segur. 

A partir de la plana 44 es detallen fam trips i press trips organitzats, tot i que no s’indiquen 
les agències o mitjans participants. En canvi sí es detallen algunes accions específiques 
a partir de la plana 53. 

Un altre apartat d’interès és el d’edicions i publicacions, per tal de conèixer el material 
disponible i verificar la presència de La Pobla de Segur. 

A la plana 107 s’informa d’un estudi d’empreses de turisme actiu i a la 108, resultats del 
Parc Nacional d’Aigüestortes en què es parla del Bus del Parc fins a la Pobla.  

Les últimes pàgines mostren informació i gràfics sobre l’oferta turística, per tipologia i 
comarques. 

Interès per a la planificació turística del municipi de la Pobla de Segur   

● Disposar d’informació dels destinataris professionals de les accions 
promocionals realitzades el 2019. 

● Tenir en compte les publicacions de la Diputació de Lleida per revisar i 
proposar l’ampliació del seu contingut 

● Disposar d’informació sobre l’oferta turística de Terres de Lleida 
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4. Documents Turisme de la Generalitat  
La Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme treballen per a la 
promoció i desenvolupament del sector a Catalunya. Així doncs, és necessari conèixer 
quins són els projectes i les línies estratègiques que seguiran en els propers anys, per 
tal que La Pobla de Segur pugui sumar-s’hi.   

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE CATALUNYA 2018-2022 

Any: 2018 

Promotor: Direcció General de Turisme 

Link  

La Direcció General de Turisme i l’Agència Catalana de Turisme van renovar el 2018 el 
Pla Estratègic amb la voluntat de situar Catalunya com una de les millors destinacions 
de la Mediterrània i assolir els següents objectius l’any 2022: 

1. Incrementar la despesa diària per turista. 

2. Arribar al 37% de turistes que ens visiten els mesos de març, abril, maig i octubre. 

3. Incrementar fins al 10% els turistes allotjats en les destinacions d’interior. 

4. Gestionar de manera intel·ligent el creixement fins arribar als 21 milions de 
turistes internacionals. 

El Pla estratègic es va elaborar amb la col·laboració de representants del sector turístic 
català.  

Aquest Pla estratègic es va definir prèviament a l’Estratègia Zer0, de la Diputació de 
Barcelona, per la qual cosa aquests documents incorporen d’alguna manera els resultats 
d’aquest Pla més global. 

Malgrat que en aquell moment es van definir 5 possibles escenaris d’evolució de 
l’activitat era impossible imaginar l’escenari actual d’aturada i relentitzament de 
l’activitat, principalment pel que fa al mercat internacional, a causa de la COVID-19. 

Interès per a la planificació turística del municipi de La Pobla de Segur   

● Conèixer les accions de planificació incloses en el Pla Estratègic de Turisme 
de Catalunya per tal d’alinear-les amb les de La Pobla de Segur en la mesura 
del possible.  

● Algunes línies estratègiques i accions poden ser d’aplicació a La Pobla de 
Segur.  

● Interès en impulsar la presència de La Pobla de Segur en les accions dutes a 
terme pel departament de Turisme de Catalunya i l’ Agència Catalana de 
Turisme.  
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PLA DE MÀRQUETING TURÍSTIC DE CATALUNYA 2018-2022 

Any: 2018 

Promotor: Direcció General de Turisme 

ENLLAÇ  

El Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya es va redactar seguint les línies que planteja 
el PETC (Pla Estratègic de Turisme de Catalunya).  

Cal destacar alguns elements per a la planificació turística de la Pobla de Segur com 
són: 
 

● “Una experiència turística excepcional que proporcioni moments de felicitat i 
records positius”. 

● L'estratègia haurà de pivotar sobre la sostenibilitat i l’accessibilitat universal al 
turisme. 

● Entre les “categories de productes d’interès especial” destaquen el turisme actiu, 
la natura, cultura i història (entre els quals el modernisme), gastronomia i 
enologia. 

● Així mateix destaca en la implementació del Pla de Màrqueting el concepte de 
“Nous productes 4D” relacionats amb Desestacionalització, Desconcentració, 
Diversificació i Despesa (major despesa). 

 

Interès per a la planificació turística del municipi de La Pobla de Segur 

● Considerar els elements prioritaris del Pla de Màrqueting Turístic de 
Catalunya en la planificació de la Pobla de Segur.  
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Ajuntament de La Pobla de Segur – 
Web https://www.lapobladesegur.cat 

Entitat Ajuntament de La Pobla de Segur 

Idiomes Català, castellà i anglès 

Estructura i 
tipus 
d’informació 
sobre La 
Pobla de 
Segur 

A la part superior es troben 6 pestanyes:  
Cada una d’elles Incorpora informació molt diversa en subapartats, 
molts d’ells d’interès també pels visitants:  
● Ajuntament  
- Oficines i serveis municipals 
- Informació oficial i ofertes públiques 
- Oferta pública d’ocupació 
- Regidories 
● Seu electrònica 
- Tràmits i accés a la Seu-E 
- Perfil del contractant 
● Municipi 
- Història i situació 
- Associacions i empreses 
- Equipaments 
- Adreces 
- Mobilitat 
● Turisme 
- Oficina de turisme i agències receptives 
- On dormir, menjar, festes. 
- Què fer i visitar 
- Productes locals 
- Itineraris 
- Collegats i Boumort 
● Actualitat 
- Agenda 
- Notícies 
● Contacte 

 
Sota la foto de capçalera, es troben algunes notícies i esdeveniments 
del municipi a l’agenda. 
Al final de la plana, es mostra altres dades d’interès de la zona. 
 
 

● Informació trobada de La Pobla de Segur:  
 
S’hi troben tots els allotjaments, bars i restaurants, rutes BTT, festes i 
tradicions, equipaments esportius, agències de viatges, productes i 
rutes de senderisme. 
 
 
- Comentaris  
 
La pàgina web està ben estructurada i és fàcil trobar els diferents 
apartats.  
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Està vinculada a una pàgina web -Natura Local- en la què es proposen 
3 rutes amb tracks i informació complementària molt complerta. Són 
Congost de Collegats, Ruta de Sant Miquel del Pui i Ruta del Camí de 
l’Aigua. 
 
 

Xarxes 
socials 

Facebook @Ajuntament de la Pobla de Segur (2.472 seguidors)  
Twitter @lapobladesegur (1.465 seguidors)  
Instagram @ ajlapobladesegur (4.255 seguidors)  
Youtube Ajuntament de La Pobla de Segur (214 subscriptors)  
 
Dades del 01/03/2022 

 

Pallars Jussà Turisme 
Web https://www.pallarsjussa.net/  

Entitat Consell Comarcal Pallars Jussà 

Idiomes Català, Castellà, Anglès, Francès. 

Estructura i 
tipus 
d’informació 
sobre La 
Pobla de 
Segur 

El menú principal consta de diferents apartats a la part superior del 
portal.  

● Inici  
- Notícies 
- Calendari d’activitats  

● La comarca  
- Mapa  
- Benvinguda al Pallars Jussà  

● Viu la natura  
- Fotografies (llacs, miradors naturals, espais naturals, 

fauna...) 
● Patrimoni cultural  

- Fotografies dels diferents patrimonis culturals com:  
▪ Castells de frontera  
▪ Esglésies romàniques  
▪ Festes fires i tradicions  
▪ I molts més…  

● Què fer? 
- Senderisme 
- BTT 
- Aventura a l’aigua  
- Aventura en vertical  
- Eco turisme  

● Allotjaments  
- Buscador d’allotjaments 
- Llistat de tots els allotjaments del Pallars jussà   

● Gastronomia  
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- Productes gastronòmics  
- Productors  
- Vins i enoturisme  
- Restaurants  
- Receptes  
- Jornades gastronòmiques  

● Informació i descàrregues  
- Oficines de turisme  
- Telèfons locals d’interès  
- Transport públic  
- Videoteca  
- Horaris dels equipaments turístics  
- Descàrregues i tríptics  

 
 

Xarxes 
socials 

Facebook @PallarsJussaTurisme (4.325 seguidors)   
Instagram @ pallarsjussaturisme (6.734 seguidors)  
Youtube Pallars Jussà (134 subscriptors)  
Twitter @turismejussa (4.919 seguidors) 
 
Dades del 03/03/2022 
 

 

Ara Lleida 
Web https://www.aralleida.cat  

Entitat Ara Lleida- Diputació de Lleida 

Idiomes Català, castellà, anglès i francès. 

Estructura i 
tipus 
d’informació 
sobre La 
Pobla de 
Segur 

La pàgina web de la diputació de Lleida està dividida en diverses 
pestanyes: 

● Inici: 
- Mostra fotografies de la zona de Lleida i els aspectes 

generals de la pàgina web 
● Què fer 

- Agenda 
- Tipus d’activitats 
- Biosphere destination 

● Rutes 
- Naturals 
- Gastronòmiques 
- Culturals 
- Rutes Ponent Actiu 

● Guia pràctica 
- Com arribar-hi 
- Allotjaments 
- Punts d’informació i publicacions 

● Planifica 
- Racons per visitar 
- Curiositats 
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● Xarxes 
- Mitjans socials 

● Club d’amics 
- Conèixer, i fer-se soci. 

● Patronat turisme 
- Comunicació 
- Serveis administratius 
- Observatori turístic 
- Contacte 

 
A la pàgina d’inici, a la part inferior, hi trobem un apartat de “destacats” 
on s’hi mostren 4 opcions: 

- Fer-se soci del club d’amics de Lleida 
- Agenda d’activitats 
- Reserves 
- Informació covid-19 

● Mapa 
● Contacte (correu, localització, telèfon mòbil) 

 
 
 

- Comentaris  
Les referències a La Pobla de Segur es concreten a l’Oficina de 
Turisme com a entitat certificada Biosphere link i al Tren dels Llacs, en 
aquest cas amb informació complerta i acompanyada de fotografies, tot 
i que cap dels nous trens de FGC. Una de les imatges és d’un dels 
trens de RENFE.   
 
A l’apartat de productes, que es troben al Club d’Amics de Lleida, no hi 
ha propostes de La Pobla de Segur. 
 
No hi cercador a la plana web la qual cosa fa més complicat fer recerca 
per paraules clau. Tot i això, remarcar que a l’apartat Què fer? l’opció 
de Senderisme i cicloturisme, porta a www.benvinguts.cat que no està 
activa.  En canvi s’arriba a trobar rutes de senderisme com El Cinquè 
Llac, a la pestanya d’Esports, que redirigeix a la microsite  
https://esports.aralleida.com/   
 
En aquesta microsite hi ha una possibilitat de reserva directa a través 
de https://bookexperience.aralleida.cat/ on es troben 4 propostes de 
Pallars click/Pirineu Emoció: 2 sortides de Tren dels Llacs, el Cinquè 
Llac i un Tour Escènic entre rius + Safari a Boumort. 

 
Xarxes 
socials 

Facebook @aralleida (38.276 seguidors)  
Twitter @aralleida (15.500 seguidors aprox.)  
Instagram @ (63.900 seguidors aprox.)  
Youtube (428 subscriptors)  
TikTok @araleida (55 seguidors) 
Pinterest @aralleida (239 seguidors) 
 
Dades del 01/03/2022 
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Visit Pirineus 
Web https://www.visitpirineus.com/  

Entitat Pirineus Catalunya 

Idiomes Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany, Holandès, Hebreu.   

Estructura i 
tipus 
d’informació 
sobre La 
Pobla de 
Segur 

El menú principal consta de tres apartats: 
 

● Cerca 
- Apartat per buscar qualsevol informació 

● Booking 
- On apareixen totes les ofertes a reservar i un apartat de 

filtre:  
o Que t’interessa? 
o Qui t’acompanya? 
o Quan vens?  
o Preu  

● Menú 
- Inici 
- Pirineus 
- Inici  
- Pirineus  

o Explicació sobre els Pirineus, les activitats, la 
natura... 

- Que fer? 
o Senderisme  
o Alpinisme 
o Turisme actiu  
o Neu  
o Cultura: 

o Patrimoni i museus  
o Gastronomia  
o Festes i fires  

o Biking  
o Propostes de turisme accessible  
o En família  
o Àrea professional  

 
-Comentaris: 
Fent cerca per La Pobla de Segur, la informació és molt reduïda link. 
Es limita a relacionar alguns allotjaments, l’oficina de turisme amb 
l’adreça anterior i una explicació sobre la Diada dels Raiers. 
 
Fent cerca per Tren dels Llacs, la informació és molt complerta, també 
les fotografies són variades i atractives. Permet així mateix fer reserva 
tot i que en el moment de fer la consulta, el preu és 0, segurament en 
no ser temporada del Tren històric. 
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Xarxes 
socials 

Facebook @visitpirineus (38.276 seguidors)   
Instagram @ visitpirineus (63.900 seguidors aprox.)  
Youtube Visit Pirineus (428 subscriptors)  
 
Dades del 01/03/2022 

 

 

Agència Catalana de Turisme  
La pàgina web promocional de Turisme de Catalunya 

Web https://catalunya.com/  

Entitat Agència Catalana de Turisme 
Organisme de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció 
turística, molt focalitzada en mercats internacionals. 
 

Idiomes Català, castellà, anglès, francès, alemany i rus. 

Estructura i 
tipus 
d’informació 
sobre La 
Pobla de 
Segur 

Dividida en diferents pestanyes, on es parla de diverses variants: 
 

● Què fer. Incorpora informació de:  
- Agenda 
- Grans rutes 
- Activa’t 
- Tasca 
- Descobreix 
- Com viatges? 
- Cuida’t 
- Experiències. En aquest cas redirigeix a un portal de 

venda d’activitats i paquets turístics al què tenen accés 
les empreses que ho sol·liciten. 
https://experience.catalunya.com/ca/   

- Rutes temàtiques 
- Rutes per dies 

● No t’ho perdis 
- Els nostres imprescindibles 
- Recomanem 
- Ens recomanen 
- Catalunya Advisors 

● Inspira’t.  Porta a la microsite https://escasateva.catalunya.com/ 
amb un blog que combina propostes d’experiències, agrupades 
per diferents conceptes (vacances en família, viu la cultura, 
rutes que emocionen, no t’ho perdis) 

● On dormir: 
- Hotels 
- Allotjaments rurals 
- Càmpings 
- Apartaments 
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- Habitatges d’Ús Turístic 
- Guia Oficial d’Establiments Turístics 

● On anar: 
- Mapa turístic 
- Destinacions 
- Directori 
- Oficines de Turisme 

 
● Catalunya. Amb descripcions de diversos indrets 

 
Fent la cerca amb La Pobla de Segur, s’ofereix informació bastant 
complerta en aquest  link  La major part de fotos són dels Raiers, seria 
interessant incloure alguna de Collegats, senders, Casa Mauri, etc. 
 
Fent la cerca per Tren dels Llacs la informació és menys complerta i hi 
ha espais sense omplir que podrien acollir més fotografies. No surt 
referenciada La Pobla de Segur com final de línia. 
 
Al portal d’experiències, es troben productes de l’agència Pirineu 
Emoció i el Cinquè Llac. 

Xarxes 
socials 

Facebook @catalunyaexperience (1.437.109 seguidors)  
Twitter @catexperience (69.900 seguidors aprox.)  
Instagram @catalunyaexperience (451.000 seguidors aprox.)  
Youtube Catalunya Experience (8.810 subscriptors)  
Pinterest Catalunya Experience (2.000 seguidors aprox.) 
 
Dades del 04/03/2022 

 

Portal de turisme d’Espanya 
Web https://www.spain.info/es/  

Entitat Turespaña. Instituto de turismo de España, vinculat a la Secretaría de 
Estado de Turismo 

Idiomes Castellà, alemany, francès, italià, portuguès, rus, polonès,xinès, àrab,   

Estructura i 
tipus 
d’informació 
sobre La 
Pobla de 
Segur 

Pàgina oficial de turisme de l’estat, que incorpora informació de les 
propostes a partir de 4 pestanyes principals. 

 
● On anar  
● Què fer 
● Planifica el teu viatge 
● Agenda. 

 
En els apartats Què fer i Planifica el teu viatge es presenten diverses 
opcions de compra d’experiències, classificades per conceptes. 
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● Informació trobada de La Pobla de Segur:  
 
Fent la cerca “La Pobla de Segur” https://www.spain.info/es/destino/la-
pobla-segur/  es troba una petita descripció del municipi on destaca la 
història del mateix, els carrers del barri antic i les diverses activitats 
d’aventura, senderisme i excursions que s’hi poden fer. 

Així mateix hi ha una referència al Tren dels Llacs 
https://www.spain.info/es/top/viajes-en-tren-increibles/ ja que s’inclou 
entre els 12 viatges en tren més interessants, de l’estat. S’hauria de 
revisar una mica el text ja que hi ha un error, dient que el tren 
panoràmic funciona “alguns” dissabtes quan es refereix al tren diari. No 
es menciona que el final de línia és La Pobla. 

Xarxes 
socials 

Facebook @spain.info (2.062.028 seguidors)  
Twitter @Spain (329.000 seguidors aprox.)  
Instagram @spain (792.000 seguidors aprox.)  
Youtube Spain (20.100 subscriptors)  
Tik Tok @visitspain (28.100 seguidors) 
 
Dades del 04/03/2022 

 

Rutes Wikiloc  
La cerca per la paraula de La Pobla de Segur a Wikiloc ha donat un resultat de 3.879 
rutes.  Les rutes a peu són les majoritàries, seguides per les rutes amb bicicleta. A 
continuació, però en molta menys quantitat, també trobem rutes per a fer escalada i amb 
motor.  

 

 

 

 

 

 

 

A continuació les rutes millor valorades segons el Trailranck de wikiloc, que fa referència 
a les rutes millor valorades, millor explicades i millor localitzades, entre d’altres 
característiques. Les que es citen a continuació tenen l’inici al municipi de La Pobla de 
Segur.  
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RUTA  PERFIL  
La Pobla de Segur- Montsor- Pobla  Toni & danko  
El pallars majestuoso (pirineus de 
Catalunya) 

Agencia catalana de turisme  

RUTA 1,21 e-bike rent pallars  
La pobla de Segur – Espacio Natural 
Collegats – Noguera Pallaresa  

Accionreaccion  

Collegats- rocs de Queralt  luzinthesky 
Cicloturista – bonaigua  Tombi BTT Garraf 
Volta de serra boumort Hermo  
Serra de Boumort. Ruta brama de cérvol  Joan Rover  

 

Hi ha moltes rutes que comencen a la Pobla i estan fetes per usuaris de la localitat o 
excursionistes. La majoria d són per fer caminant o en bicicleta, també són rutes 
circulars. Els perfils que pengen les rutes són perfils actius i la majoria tenen moltes 
rutes fetes per la zona o per Catalunya.  

D’altra banda,  mitjançant aquesta aplicació es poden observar els punts de partida 
més habituals dels visitants:  

1. Estació d’autobús de La Pobla de Segur  
2. Carrer Major (entrada al poble)  
3. Carrer Llorens i Torres  
4. Avinguda de Verdaguer  
5. Barranc de Vallcarca – N-260 
6. Avinguda de Catalunya – Passeig Ribera de Segur  
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