
Camins tradicionals dels Pirineus 

Projecte promogut per la Diputació de Lleida de creació d’una xarxa de camins 
tradicionals vertebradora de més de 800kms, que connecta 8 comarques: Alt Urgell, 
Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, La Noguera i Conselh 
Generau d’Aran (25,88% del territori català). 

ACTUACIONS GLOBALS DEL PROJECTE 

CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS Total amb IVA 
Despeses no territoritzables  470.120,80  € 

Creació de producte, imatge i promoció  
Gestió del projecte  
Accions de valorització  
Governança  

Despeses territoriaritzables  1.617.361,26 € 
IMPORT TOTAL  2.087.482,06 € 

 

DESPESES TERRITORIARITZABLES al PALLARS JUSSÀ 

Actuació GENÈRICA   -Connexions P. Jussà – 
 

- Accions puntuals de desbrossament i obertures de pas 
- Senyalització bidireccional 
- Senyalització informativa 

Total amb IVA 

Kms Trams 
40 Connexió Pallars Sobira: Terradets-Collegats 

17,45 Connexió Alta Ribagorça: Tremp- Adons 
24 Connexió Alt Urgell: Tremp-Boumort 

31,3 Connexió Noguera: Terradets-Serra de Benavent 
27,1 Connexió Aragó: Terradets-Mont-rebei 

Total  139,8  
 69.048,50 € 

 

Actuació ESPECÍFICA 
- Camí Tremp-Cellers (tram Espona) 

Total amb IVA 

  
Desbrossament i neteja de vegetació   
Passarel·la de fusta   
Recuperació camí ramader   

 43.560,00 € 
 



 

Actuació SINGULAR 
 

Total amb IVA 

Camí Barranc del Bosc d’accés a Roca Regina 34.383,37 € 
Mirador de Roca Regina 88.008,13 € 
 122.391,5 € 

 

 

 

RESUM ACTUACIONS AL PALLARS JUSSÀ 

 Total amb IVA 
Despeses no territoritzables (14,53%  sobre total no territ.) 68.307,80 € 
Despeses territoritzables   (14,53%  sobre el total territ.)  

Actuació GENÈRICA 69.048,50 €  
Actuació ESPECÍFICA 43.560,00 €  
Actuació SINGULAR 122.391,50 €  
 235.000,00 € 

IMPORT TOTAL PALLARS JUSSÀ 303.307,80 € 
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1. TÍTOL DE L’OPERACIÓ 

 

CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI ON ES DESENVOLUPA L’OPERACIÓ 

 

2.1 EL TERRITORI 

 

L’operació es desenvolupa en el territori format per les comarques de l’Alt Urgell, Alta 

Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès, La Noguera i el Conselh 

Generau d’Aran. 

Ens trobem, doncs, davant d’una operació que ocupa una superfície total de 8.310,25 

km2, el que vol dir més d’una quarta part del territori català (25,88%) situat al nord-est 

del Principat, i amb una extensió total de 32.108 km2. 

 

                                                                              

                                                                                                                               

 

Es tracta d’un TERRITORI ESTRATÈGIC, connectat amb:  

Els països veïns: 

- França a través de les comarques del Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Conselh Generau 
- Andorra a través de les comarques del Pallars Sobirà, Alt Urgell i La Cerdanya 

 
La CA autònoma veïna: 

- Aragó a través de les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera i Conselh Generau.   
 

Les Províncies Catalanes veïnes: 

- Girona a través de les comarques de La Cerdanya 
- Barcelona a través de les comarques de La Cerdanya i el Solsonès 

 



4 
 

Aquesta privilegiada situació és el que marca un dels punts forts de la nostra operació, 

ja que les vies que formen la nostra xarxa coincideixen, reforcen i milloren el traçat de 

rutes ja creades i consolidades arreu de l’àmbit territorial que ens ocupa com són; el 

Cinquè Llac, el Camí de l’últim càtar, Camins Vius, Ramat de Camins... i garanteixen la 

connexió amb rutes externes al nostre àmbit com és el cas del Camí de Sant Jaume per 

St. Beat, Perseguits i Salvats amb França, camí de l’Artiga de Lin cap a l’hospital de 

Benasc, camí de Sant Jaume per Roda d’Isàbena amb Aragó i les Rutes Blaves del 

Llobregat i el Cardener i el Camí dels Bons Homes amb la Catalunya Central. 

 

2.2 LA POBLACIÓ     

 
COMARCA 

 
LOCALITZACIÓ 

 
TOTAL 
HABITANTS 
2017 

 
    KM2 

 
DENSITAT 
(HAB/KM2) 

 
MUNICIPS 

 
Alt Urgell 

 

 
20.296 

 
1.447,46 

        
            14 

 
19 

 
Alta Ribagorça 

 

 
3.827 

 
426,86 

 
8,9 

 
3 

 
Cerdanya 

 

 
3.329* 

 
296,01 

 
11,8 

 
6 

 
Pallars Jussà 

 

 
13.280 

 
1.343,09 

 
9,9 

 
14 

 
Pallars Sobirà 

 

 
6.947 

 
1.377,92 

 
5 

 
15 

 
Conselh Generau 

 

 
9.985 

 
633,60 

 
15,8 

 
9 

 
           Solsonès 

 

 
13.360 

 
1.001,24 

 
13,3 

 
15 

 
Noguera 

 

 
38.726 

 
1.784,07 

 
21,7 

 
30 

CAMINS 
TRADICIONALS DEL 

PIRINEU  

 
109.750 

 
8.310,25 

 
13,2 

 
111 

 
CATALUNYA 

 
 

 
7.555.830 

 
32.108,00 

 
235,3 

 
947 

Font: Elaboració propia a partir de les dades d’IDESCAT 

*Pel que fa als municipis que formen la comarca de la Cerdanya, només s’han tingut en compte els 6 que formen 

part de la província de Lleida. 

L’àmbit d’actuació de la nostra operació conta amb un  total de població de 109.750 

habitants, distribuïts en un territori de 8.310,25 km2, fet que provoca una  reduïda 

densitat de població, en torn als 13 habitants per km2.  
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El total de municipis afectats per la nostra operació és de 111 municipis, gairebé un 12% 

del total de municipis de Catalunya. 

És important remarcar l’evolució de la població en el nostre àmbit. A partir de l’any 

2001 la taxa de creixement migratori es va desbocar i enfilar cap a valors anuals 

superiors al 25%, el fenomen de la immigració estrangera va arribar a les comarques de 

muntanya al mateix temps i amb la mateixa intensitat que a la resta de Catalunya.  

Tal fou la seva magnitud que fins i tot va incidir sobre el comportament del creixement 

anual, que, durant el període 2006-2008, va tenir valors positius, fet que no succeïa des 

de 1983. 

Però a partir de l’arribada de la crisi del 2008 es comença  a produir un gir  en la dinàmica 

demogràfica; l’alentiment de l’arribada d’immigrants estrangers, i, més tard, el 

predomini del retorn als llocs d’origen o a d’altres, van començar a consolidar la pèrdua 

poblacional. Aquesta pèrdua de població no s’ha aturat i les expectatives demogràfiques 

no són gaire encoratjadores , més quan els creixements habituals han vingut de la mà 

de la component migratòria, ara a la baixa, i no pas de la vegetativa.  

El pitjor d’aquest fet, són les conseqüències que la manca de massa crítica té a l’hora 

d’assolir un dinamisme socioeconòmic suficient, de crear un teixit associatiu potent o 

de consolidar estructures sòlides de serveis.  En aquest sentit, el nostre projecte “Camins 

Tradicionals dels Pirineus”, té com a finalitat participar en el desenvolupament 

econòmic del territori i reforçar el dinamisme empresarial potenciant l’activitat 

turística. Seguint, així, les directrius de l’Estratègia 2020 la qual fixa tres models de 

creixement  i desenvolupament ; intel·ligent, sostenible i integrador 

 

  

2.3 LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

  

L’any 2015 la estructura sectorial del Producte Interior Brut (PIB) a les comarques (la 

comarca de la Cerdanya es tota, no sol la part lleidatana) que integren el territori 

CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS es similar a la del conjunt català.  
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Tal i com mostra el gràfic, predomina el sector serveis que representa el 63,2%, seguit 

del sector industrial amb un 18,2%, la construcció que contribueix amb un 10,2% i el 

8,4% del sector primari.  

 

D’aquesta manera el pes de la 

construcció i especialment el del 

primari es superior al del conjunt 

català , mentre que els serveis i la 

industria tenen un menor pes 

relatiu. 

 

La dinàmica del 2015 reflecteixin 

que el PIB del territori objecte 

d’aquesta memòria va créixer en 

conjunt (aproximadament) un 

4%, registre per sobre dels resultats de Catalunya (3,7%).  

 

Aquest notable 

increment és el resultat 

de la forta expansió del 

12,95% de la industria, 

amb el suport de la 

construcció que va 

augmentar un 10 %, 

mentre que el serveis i el 

primari van avançar mes 

moderadament (1,46% ) i 

(1,44%) respectivament. 

 

 

 

La Renda Familiar Bruta Disponible (RFDB) és la macromagnitud que mesura els 

ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a 

l'estalvi. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, la diferència 

entre el conjunt de recursos i dels seus usos.  

8,4%

18,2%

10,2%

63,2%

0,9%

21,1%

4,7%

73,3%

0,0
3,0
6,0
9,0

12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
33,0
36,0
39,0
42,0
45,0
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54,0
57,0
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66,0
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72,0
75,0

Primari Indústria Construcció Serveis

Estructura PIB en %. 2015 

CAMINS_PIRINEU Catalunya
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Font: Elaboració pròpia a partir dades Idescat 

Segons les darreres dades publicades per Idescat, en quant a la renda bruta familiar 

disponible per habitant a cada comarca, i considerant que l’índex de Catalunya es 100, 

la totalitat de les comarques del nostre territori presenten valors per sota el total 

català. Destaca l’Alta Ribagorça, amb un índex de 94,5% com el valor mes alt i a l’extrem 

contrari es troba l’Alt Urgell on la RFDB per habitant equival al 79% del promig català. 

 

2.4 EL MERCAT TREBALL 

 

Observant les dades d’ocupació del nostre àmbit d’actuació, a partir dels afiliats al règim 

general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria a desembre de 2017, el 

nombre de cotitzants ha estat de 30.747 persones un 4,2% per sobre del mateix valor 

registrat l’any anterior. 

79
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Pallars SobiràPla d'Urgell

Segarra

Segrià

Solsonès

Urgell

Val d'Aran

RFDB.2013. Distribució per comarques
Catalunya=100

Afiliacions al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria del carbó. Per sectors 

a 31 desembre 2017. 

 

  Afiliats Pes s/total Variació interanual (%) 

Agricultura 916 2,4% 5,4 % 

Indústria 4.110 16,8% 6,6 % 

Construcció 2.369 6,6% 4,4 % 

Serveis 23.352 74,1% 3,7 % 

TOTAL CAMINS TRADICIONALS 

DELS PIRINEUS 30.747 100,0% 4,2 % 

CATALUNYA       2.631.811 4,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Dep. Empresa i Coneixement 
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El sector serveis és el que aplega un major nombre d’afiliacions amb 23.352 persones, 

un pes molt significatiu respecte del total (74,1%) segueix el sector industrial amb 4.110 

afiliats, el de la construcció amb 2.369 afiliats i per últim els 916 de l’agricultura. 

Com es pot veure, el creixement d’afiliats s’ha mantingut en tots els sectors, però ha 

estat el sector industrial el més afavorit, amb una variació positiva interanual del 6,6%. 

Durant l’any 2017, s’han registrat de promig un total de 5.048 persones aturades de les 

quals, 2.375 són homes i 2.673 són dones. En termes interanuals hi ha hagut una 

davallada de 697 persones aturades. 

 

 

Per grups edats, les persones aturades es concentren, gairebé per igual en els dos trams 

centrals de 20 a 39 anys (1.831 persones, el 36,27% del total) i el de 40 a 54 anys (1.826 

persones, el 36,17%), segueix el col·lectiu de població de 55 anys i més (1.286 ,25,48%) 

i per últim el grup de menors de 20 anys (105 aturats el 2,08%). 

Atur registrat . 2017 (promig anual) 

 Absoluts Pes s/total Variació interanual (%) 

Homes 2.375 47,05% -14,87% 

Dones 2.673 52,95% -9,54% 

Sense Estudis 150 2,97% -21,05% 

Estudis Primaris 649 12,86% -18,36% 

Estudis Secundaris 3.620 71,71% -10,31% 

Estudis Post-Secundaris 281 5,57% -10,79% 

Universitaris 1er cicle 118 2,34% -21,85% 

Universitaris 2on i 3er cicle 230 4,56% -10,85% 

Agricultura 430 8,52% -12,96% 

Indústria 486 9,63% -15,48% 

Construcció 579 11,47% -18,68% 

Serveis 3.261 64,60% -10,19% 

SOA (Sense Ocupació Anterior) 292 5,78% -12,31% 

Menors de 20 anys 105 2,08% -1,87% 

De 20 a 39 anys 1.831 36,27% -14,72% 

De 40 a 54 anys 1.826 36,17% -13,50% 

55 i més 1.286 25,48% -6,81% 

TOTAL 5.048  -13,81% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Oficines de Treball de la 

Generalitat. 
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Per sectors de procedència de les persones registrades, els serveis concentren el 64,6% 

de l’atur (amb 3.261 persones), a continuació el 11,47% prové de la construcció ( 579 

aturats ), el 9,63%  de la indústria (486) i el 8,52% de l’agricultura. El col·lectiu SOA 

suposa el 5,78% del total. 

En relació al nivell d’estudis, el 71,71 % de les persones aturades té un nivell d’estudis 

secundari (3.620 aturats), segueix a molta distància les persones amb estudis primaris 

(el 12,86%,  649 ), i per últim els col·lectius amb menys efectius són els que tenen estudis 

universitaris de 1er cicle i els que no tenen estudis, amb un 5,31% d’aturats entre 

ambdós grups (268 persones) 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA GLOBAL I TERRITORIAL ON S’EMMARCA 

L’OPERACIÓ. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DE 

L’OPERACIÓ. EXPLICACIÓ DE EN QUINA MESURA L’OPERACIÓ CONTRIBUEIX A 

L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL I ALS SEUS OBJECTIUS. JUSTIFICACIÓ DE LA 

VIABILITAT TÈCNICA DE L’OPERACIÓ.  

 

3.1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTRATÈGIA GLOBAL I TERRITORIAL ON S’EMMARCA 

L’OPERACIÓ 

 

L’estratègia global i territorial on s’emmarca la nostra operació “Camins tradicionals dels 

Pirineus” correspon a  l’’estratègia RIS3Cat i la seva adaptació a Lleida i en un segon pla; 

amb  l’estratègia 2020 de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran i l’estratègia 

turística de la Província de Lleida 

 

3.1.1 ESTRATÈGIA GLOBAL 

 

1.L’estratègia RIS3Cat i la seva adaptació a Lleida, “Pla estratègic per a l’adaptació de 

l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida”, concretament pel que fa a les línies 

estratègiques i accions del sector turístic de la nostra província.  

 

L’impuls d’enfocaments integrats de desenvolupament territorial que permetin la 

inclusió activa dels actors del territori en l’elaboració i l’aplicació d’estratègies de 

dinamització econòmica originals i innovadores és l’objectiu de la Comissió Europea 

dins el marc de l’Estratègia Europa 2020 juntament amb la política de cohesió per al 

període 2014-2020. 
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El febrer de 2014, el Govern de Catalunya va aprovar l’estratègia de recerca i innovació 

per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3Cat. 

 

La RIS3Cat neix amb la idea de dirigir Catalunya cap a un país de base industrial, amb 

una economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit 

empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència , en el marc d’una 

societat dinàmica, emprenedora i inclusiva, on hi conviuen multinacionals i empreses 

locals, sectors consolidats i amb lideratge internacional i sectors tecnològics emergents. 

Amb la idea de posicionar la província de Lleida en un alt nivell competitiu dins 

d’aquesta Catalunya de futur, el desembre de 2015 la Diputació de Lleida elabora el Pla 

Estratègic per l’adaptació de l’estratègia RIS3Cat a Lleida, on un dels seus principals 

objectius es fonamenta en:  

 

“Identificar els àmbits sectorials amb massa critica i els agents de la 

quàdruple hèlix amb capacitat de presentar propostes que compleixin 

els requeriments de l’estratègia RIS3Cat” 

 

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, va realitzar durant el 

2014, una anàlisi exhaustiva del teixit empresarial del territori, el resultat d’aquesta 

anàlisi va ser la identificació de cinc àmbits  que compleixen els requisits d’avantatges 

competitius, massa critica, lideratge col·laboratiu, pertinença als àmbits sectorials 

líders i alineació amb els objectius temàtics OT1, OT2, OT3,OT4 i OT6 del Reglament (UE) 

1303/2013. 

Un d’aquests àmbits identificats fou el turisme. I dins d’aquest àmbit es van establir 15 

línies estratègiques; destacant les següents com a línies amb uns objectius estratègics 

perfectament alineats amb l’operació “Camins tradicionals dels Pirineus”: 

 

*Millora de l’accessibilitat i de la senyalització del recursos turístics 

*Millora de la comercialització i el marketing turístic 

*Promoció dels Parcs Naturals per al desenvolupament turístic 

*Autenticitat. Promoure allò que és propi i genuí dels territori. 

 

Lleida és un referent a Catalunya del turisme d’interior i de muntanya. La diversitat i la 

qualitat dels seus recursos li permeten ser competitiva en turisme de neu, rural, 

patrimonial i cultural, turisme actiu i d’aventura, turisme ecològic i senderisme.   
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“Camins tradicionals dels Pirineus”:, seguint la línia de l’estratègia Ris3lleida, focalitza 

els seus objectius en el turisme de natura i el senderisme , aquest esdevé una pràctica 

social i esportiva en constant creixement al món occidental, cada cop més arrelada entre 

tot tipus de col·lectius; ja siguin urbans preocupats pel sedentarisme i l’estrès, 

ambientalistes interessats en descobrir i preservar els valors de la muntanya, esportistes 

que busquen escenaris genuïns, famílies... 

El turisme del senderisme també té un gran interès per la població local ja que incorpora 

les activitats que es duen a terme en el camins ( caminar, córrer, pedalar, cavalcar...) als 

seus hàbits socials i de salut, i cada cop d’una forma més visible, als seus desplaçaments 

quotidians. 

 

3.1.2 ESTRATÈGIES TERRITORIALS 

 

 L’estratègia 2020 de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran 

 

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

consolidat com una entitat indispensable en la concepció de la operació que tenim 

entre mans, sense la qual aquesta no hagués estat possible. Tant la seva  missió 

(desenvolupament socioeconòmic integral de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i la de 

contribuir al desplegament de les polítiques de planificació territorial de la Generalitat 

de Catalunya),  com la seva funció (donar suport als col·lectius de tècnics de diversos 

àmbits sectorials i facilitar la comunicació i la cooperació entre els tècnics de tot el 

territori del seu àmbit), formen part de l’essència principal de la nostra actuació fet que 

fa que fa que “Camins Tradicionals dels Pirineus” estigui fortament alineat amb 

l’estratègia global i territorial d’IDAPA i del seu Òrgan Consultiu i Participatiu que és la 

Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran. 

 

En aquest marc, al 2017, la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran va presentar la seva 

Estratègia 2020 on totes les actuacions previstes son executades per IDAPA. 

La Taula genera discurs i actua de grup de pressió per tal que els camins es reconeguin 

com una infraestructura clau dels Pirineus amb valors patrimonials, identitaris i 

utilitaris i, fruit d’això , es destinin més recursos per al seu manteniment i la seva 

promoció. Així mateix, la Taula impulsa iniciatives per consolidar aquelles activitats  

turístiques no motoritzades que utilitzen els camins amb respecte i que en donen a 

conèixer els valors.  
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Els àmbits d’actuació de l’estratègia 2020 de la Taula són els següents: 

                       

Els camins com a infraestructura i patrimoni, el caminar com a activitat quotidiana i 

identitària, el senderisme i el guiatge com a sector econòmic i altres activitats 

turístiques com el cicloturisme, el turisme eqüestre... 

 

Els objectius estratègics de l’operació “Camins tradicionals del Pirineu” segueixen 

clarament la línia de l’estratègia de la Taula, ja que en ambdós casos parlem dels 

següents objectius comuns: 

 

� Camins històrics i ramaders 

� Xarxes de camins 

� Els camins i la identitat pirinenca 

� Caminar, una activitat quotidiana 

� Coneixement del sector 

� Promoció conjunta del senderisme 

 

Resumits en: Garantir recursos estables per al manteniment de camins, aconseguir la 

protecció dels camins públics i dels que tenen valors històrics i culturals. 

 

Promoure el caminar com una activitat vinculada a la mobilitat lenta i sostenible, i 

també al lleure local, afavorir els vincles emocionals i identitaris entre els camins i la 

societat pirenaica, afavorint que les noves generacions valorin la importància dels 

camins. 

 

Coordinar accions de promoció conjunta del senderisme. 
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L’estratègia turística de la Província de Lleida, elaborada del Patronat de 

Turisme de la Diputació de Lleida 

 

El Patronat de turisme de la Diputació de Lleida està elaborant el “Pla d’estratègia 

turística de la demarcació de Lleida: Pla d’acció sectorial de turisme 2018-2022.”, el qual 

fixa el repte d’equilibrar la quantitat amb la qualitat  del turisme de la demarcació de 

Lleida, atraient un turisme de més valor afegit de cara al futur, assumint un rol de 

lideratge acompanyat de la col·laboració i comunicació permanent amb el sector i els 

agents pertanyents a sectors transversals del territori. 

En aquest sentit, s’intensificaran les actuacions destinades a fomentar la cultura de 

l’experiència i de la innovació en la destinació, aspecte clau i la raó de ser de l’actuació 

“Camins tradicionals del Pirineu”, juntament amb un model de gestió territorial basat 

en la sostenibilitat, la qualitat, el producte de proximitat i els recursos naturals i culturals 

existents on els valors del poble Lleidatà estaran presents en tot el recorregut. 

 

3.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DE L’OPERACIÓ.  

De la mateixa manera, amb l’objectiu de posicionar Lleida com a una destinació 

sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya, el model turístic de l’actuació 

“Camins tradicionals del Pirineu”, i en línia al Plans estratègics esmenats, es basa en 4 

eixos: 

  

                                                  

 

Excelència: Treballant de la mà del sector identificant què s’entén per excel·lència al 

territori de Lleida en termes de demanda, oferta i servei. 

Responsabilitat: La governança esdevé un terme clau en el moment canviant en el que 

ens trobem, juntament la comunicació i difusió de l’operació, que serveixi de 

conscienciació i sensibilització del resident, el sector turístic, altres sectors i el viatger. 
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Ecologia: El turisme ecològic o ecoturisme és un estil de turisme alternatiu diferent del 

turisme tradicional, que es centra en activitats turístiques on destaca l’enfocament a la 

sostenibilitat, la preservació, l’apreciació del medi (tant natural com cultural) que acull i 

que sensibilitza als viatjants.    

 

Innovació: Finalment, la innovació l’hem de considerar sempre com un eix existent en 

qualsevol Pla Estratègic, amb la finalitat de garantir  que estem en línia amb el que passa 

als mercats, amb els canvis en la demanda, amb el sector en sí mateix.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈCNICA DE L’OPERACIÓ. 

Amb la justificació de la viabilitat tècnica de l’operació valorem la “probabilitat d’assolir 

els objectius proposats”.  

La participació público-privada que es durà a terme durant l’operació mitjançant la 

creació dels Comitès d’itinerància, aporta gran valor a la viabilitat entesa com a: 

Viabilitat social, ja que els objectius de l’operació s’alinien amb les necessitats dels 

beneficiaris fent que aquests participin en la execució del mateix i així empoderant a 

tots els actors del sector turístic i més concretament del senderisme. A més a més, 

aquests Comitès dotaran de valor econòmico-social i ambiental aquests itineraris. (El 

funcionament dels Comitès es descriuen més endavant, quan parlem dels trets 

innovadors) 

 

Per un altre costat, el treball coordinat que es durà a terme entre els Consells 

Comarcals, municipis, la Diputació de Lleida  i IDAPA, definit com un treball multinivell 

entre les diferentes administracions, també es materialitza com un eix clau per la 

viabilitat de gestió. Aquesta inclou aspectes com: la participació en la Taula de 

Senderisme (IDAPA), participant en les Reunions plenàries, Comissions temàtiques i  les 

sessions de debat i treball anuals de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, les quals 

permetran orientar i enriquir l’execució de l’operació, de la mateixa manera que es 

podran debatre qüestions plantejades i generar discurs sobre qüestions específiques.  

 

De fet, es important remarcar que durant la concepció de l’operació ja es va treballar 

de manera coordinada amb la Taula i a través de la qual l’operació “Camins Tradicionals 

dels Pirineus” va rebre tot el suport.  

 

A més a més, el treball coordinat entre tots els tècnics/ques dels Consells Comarcals i 

Ajuntaments implicats, els tècnics de la Diputació de Lleida i els d’IDAPA, aporten al 

projecte un “Camins tradicionals dels Pirineus” un elevat i contrastat grau d’expertesa; 
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tant a nivell turístic, com a nivell de senderisme així com a nivell de gestió de fons 

europeus. 

I, finalment, el compromís dels Consells Comarcals i Ajuntaments pel que fa al 

manteniment del camins i les infraestructures, esdevé un punt clau en la viabilitat, i un 

aspecte a debatre durant l’execució del projecte,  mitjançant la participació en la Taula 

de Senders i les Comissions tècniques amb els Consells. 

Així com, en línia amb el Pla estratègic del Patronat de Turisme; els productes turístics 

derivats de la xarxa de “Camins tradicionals dels Pirineus” formaran part de les 

polítiques de promoció de l’esmentat Patronat. 

 

4. CONTRIBUCIÓ DE L’OPERACIÓ EN L’ASSOLIMENT DE LES PRIORITATS DEFINIDES 

EN EL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020 

 

L’operació “Camins Tradicionals del Pirineus” contribueix en l’assoliment de les 

prioritats definides en PO FEDER Catalunya 2014-2020 ja que s’emmarca en el següent 

Eix i Principis Horitzontals: 

4.1 L’eix Prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència 

dels recursos,  en la Prioritat d’Inversió  PI 6.3 La Conservació, la protecció, el foment i el 

desenvolupament del patrimoni natural i cultural i en l’Objectiu Específic Promoure la 

protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural 

Les objectius que es pretenen assolir mitjançant les accions contemplades en la nostra 

operació  responen a les marcades en l’Objectiu Específic 6.3.2. i són els següents: 

“ Posar en valor els espais naturals, la biodiversitat i el patrimoni natural en relació a la 

ciutadania pel seu ús com a recurs turístic. 

“ Afavorir el desenvolupament econòmic i sostenible a les localitats  de l’entorn dels 

espais naturals on es duguin a terme les accions”  

Aquestes accions són les que també descriu el Programa Operatiu en Creixement i 

Ocupació. FEDER Catalunya 2014-2020. en el seu apartat de “Resultats que l’Estat 

membre pretén assolir amb ajuda de la Unió”. 

4.2 Principi Horitzontal de desenvolupament sostenible. Els Estat Membres de 

la UE han d’assegurar que les inversions cofinançades amb Fons estructurals i d’Inversió 

consideren mesures relacionades amb la protecció ambiental, l’eficiència en l’ús dels 

recursos, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, biodiversitat i protecció 

d’ecosistemes, resiliència davant desastres, prevenció i gestió de riscs a la fi d’evitar o 

reduir els efectes perjudicials pel medi ambient de les intervencions i de garantir 

resultats en beneficis nets de caràcter social, mediambiental i climàtic. 
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En aquest sentit, les accions a emprendre han de tenir present el criteri d’orientar les 

inversions cap a les opcions més sostenibles i eficients. “Camins Tradicionals del 

Pirineus” seguint la línia del Pla d’Estratègia turística de la demarcació de Lleida i 

l’estratègia RIS3Cat, inclou aquests element de sostenibilitat en les seves actuacions. 

4.3 Principi Horitzontal d’igualtat d’oportunitats i no discriminació. El principi 

d’igualtat d’oportunitats i no discriminació es troba implícit en totes les actuacions que 

es duen a terme en la Diputació i ,per tant, en tots els seu Organismes. Per tant, de 

manera implícita, aquest principi queda garantit al llarg de tota l’operació. 

Per un altre costat, en el moment d’efectuar les contractacions de personal adscrit 

directament al projecte “Camins Tradicionals del Pirineu” es tindran en compte les taxes 

d’ocupació, la qualitat dels llocs de treball oferts i l’aprenentatge permanent.  

Finalment tots els espais que formen part de les accions realitzades en la nostra 

operació, garantiran l’ús per a tots els ciutadans potenciant l’accessibilitat als mateixos. 

4.4 Principi Horitzontal d’igualtat entre homes i dones. Aquest principi es troba 

garantit al llarga de tota l’operació, mitjançant accions de millora destinades a fomentar 

la igualtat d’oportunitats descrites en l’apartat 14 de la present memòria 

 

5. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OPERACIÓ I DE CADASCUNA DE LES ACTUACIONS 

PREVISTES QUE LA CONFORMEN. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

MITJANÇANT UN PLA DE TREBALL. 

“Camins tradicionals dels Pirineus” neix amb l’objectiu de creau una xarxa de camins 

tradicionals vertebradora de més de 800kms,  que connecti  les comarques de l’Alt 

Urgell, Cerdanya, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, la Noguera i els Solsonès 

juntament amb el Conselh Generau d’Aran. 

Aquesta xarxa ha de connectar els nuclis de població i posar en valor els recursos naurals 

i patrimonials del territori. 

En un segon terme, es durà  a terme la realització d’obres de restauració/adequació i/o 

valorització d’infraestructures relacionades amb els vials principals. 

I, juntament amb les anteriors, el projecte realitzarà l’acció corresponent a les 

actuacions de posada en valor de la xarxa , creació de producte turístic, promoció i 

posar tots aquests productes al servei dels agents econòmics locals. 

Totes elles, en el marc de les actuacions de gestió i governança multivell de l’operació, 

basats en la cooperació público-privada. 

 

“Pel que fa a les actuacions 1 i 2, aquestes es detallen en l’avant projecte 

adjunt.” 
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Actuació 1. 

TÍTOL: Xarxa Principal 

PRESSUPOST GLOBAL:  1.002.385,67€   

TEMPORALITZACIÓ: 01/01/2020-31/12/2021 

 

En aquesta actuació es contemplen actuacions com desbroçades i obertures de pas, 

adeqüació del ferm, obra civil i senyalització (direccional, de seguiment i informativa), 

dels següents trams de connexions entre comarques.    

Actuació 1.1 
 

                                                 Connexions Comarca ALT URGELL 

kms Trams 

27,8 Connexió Alt Urgell-La Cerdanya (La Seu-Martinet) 
38 Connexió Alt Urgell-Pallars Sobirà (La Seu-St Joan de l’Erm) 
4,2 Connexió Alt Urgell-Pallars Sobirà (Sant Joan de l’Erm-Sort) 

3 Connexió Alt Urgell-Solsonès (Oliana-Valldan) 
8,7 Connexió Alt Urgell- Solsonès (Oliana-Ogern) 

28,2 Connexió Alt Urgell-Solsonès (La Seu-Tuixent) 
20 Connexió Alt Urgell-Pallars Jussà (La Seu-Taús-Hortoneda) 

              11,2 Connexió Alt Urgell-Noguera (Oliana-Pallerols) 
Total kms  

142  
 Total Import Actuació 1.1  150.040,01€ 

 
 
Actuació 1.2 
 

                                                 Connexions Comarca ALTA RIBAGORÇA 

kms Trams 

28,37 Connexió Alta Ribagorça-Aran (Pont de Suert-Tunel Vielha) 
31,1 Connexió Alta Ribagorça-Pallars Jussà (Pont de Suert-Adons) 
38,8 

 
Connexió Alta Ribagorça-Pallars Sobirà (Pont de Suert-Portarró 
Espot) Total kms  

98,27  
 Total Import Actuació 1.2 137.516,50€ 
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Actuació 1.3 
 

                                                 Connexions CONSELH GENERAU D’ARAN 

kms Trams 
20/28,33 Connexió Aran-Pallars Sobirà (Vielha- Bonaigua) 

17,4/15,95 Connexió Aran-Alta Ribagorça (Vielha-Boca Sud túnel) 
20,75/17,65 Connexió Aran-Aragó (Vielha-Port dera Picada) 

4,4 Connexió Aran-Aragó (Artiga de Lin-Malh dera Artiga) 
26,37 Connexió Aran-França (Vielha-Pont de Rei) 

Total Kms  

142  

 Total Import Actuació 1.3 213.401,94€ 

 
 
Actuació 1.4 
 

                                                 Connexions COMARCA LA CERDANYA 

kms Trams 
27,15 Connexió Cerdanya-Alt Urgell (Puigcerdà-Martinet) 

Total Kms  
27,15  

 Total Import Actuació 1.4 49.881,37€ 
 
 
Actuació 1.5 
 

                                                 Connexions COMARCA LA NOGUERA 

kms Trams 
10,5 Connexió Noguera-Pallars Jussà (Rialp- Serra de Benavent) 

9 Connexió Noguera-Alt Urgell (Rialp-Peramola) 
 Senyalització i redacció de projecte 

Total kms  
19,5  

 Total Import Actuació 1.5  14.524,68€ 
 
 
Actuació 1.6 
 

                                                 Connexions COMARCA PALLARS JUSSÀ 

kms Trams 
40 Connexió Pallars Jussà- Pallars Sobirà(Terradets-Collegats) 

17,45 Connexió Pallars Jussà-Alta Ribagorça (Tremp- Adons) 
24 Connexió Pallars Jussà-Alt Urgell (Tremp-Boumort) 

31,3 Connexió Pallars Jussà-Noguera (Terradets-Serra de Benavent) 
27,1 Connexió Pallars Jussà-Aragó (Terradets Mont-rebei) 

Total Kms  

139,8  

 Total Import Actuació 1.6 69.048,50€ 
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Actuació 1.7 
 

                                                 Connexions COMARCA PALLARS SOBIRÀ 

kms Trams 
47,94 Connexió Pallars Sobirà-Pallars Jussà (Llavorsí-Sort-Collegats) 
24,45 Connexió Pallars Sobirà-Alta Ribagorça (Guingueta-Portarró 
40,84 Connexió Pallars Sobirà-Aran (Llavorsí- La Bonaigua) 
14,31 Connexió Pallars Sobirà-Alt Urgell (Llavorsí- Sant Joan de 
19,87 Connexió Pallars Sobirà-Alt Urgell (Sort-Sant Joan de l’Erm) 

Total Kms  

147,41  

 Total Import Actuació 1.7 208.351,33€ 

 
 
Actuació 1.8 
 

                                                 Connexions COMARCA DEL SOLSONÈS 

kms Trams 
36,22 Connexió Solsonès-Alt Urgell (Solsona-Sant Llorenç-Tuixent) 
36,36 Connexió Solsonès-Anoia (Solsona-Molsosa) 
29,04 Connexió Solsonès- Alt Urgell (Solsona-Castellar) 
17,15 Connexió Solsonès-Bages (Solsona-Cardona) 
35,45 Connexió Solsonès-Alt Urgell (Coll de Jou-Oliana) 
24.67 Connexió Solsonès-Berguedà (Sant Llorenç-Valldora) 

 Reparacions d’accés a finques 
 Construcció marges pedra seca 

Total Kms  

179,8  

 Total Import Actuació 1.8  159.621,36€ 
 

 

Actuació 2. 

TÍTOL: Valorització d’infraestructures relacionades amb els vials. 

PRESSUPOST GLOBAL: 614.975,58 €   

TEMPORALITZACIÓ: 01/01/2020-31/12/2021 

Amb la intenció de valoritzar el territori, l’acció 2 de la nostra operació  planteja  un 

seguit d’actuacions com són el desenvolupament de la xarxa secundària de camins 

seguint els mateixos criteris que la xarxa principal. 

De la mateixa manera, també es realitzarà la instal·lació d’equipaments complentàris 

que reforcen  la xarxa principal, com son;  passeres, arranjament, miradors...  
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                                                 ACCIONS DE VALORITZACIÓ 

Comarca Actuació 
 

Alta Ribagorça 
Inventaris municipals  
Millores dels ferm  
Senyalització rutes BTT (Solsona-Castellar) 

Noguera Adeqüació Alberg-refugi de Pallerols 
 

Pallars Jussà 
Adeqüació camí tremp a Cellers 
Adeqüació camí del Bosc 
Mirador Roca Regina 

      Pallars Sobirà Adeqüació camí de Sort a Vilaür 

           
          Solsonès 

Ruta de Sant Pere de Capdevila-Castell de Lladurs  

Projecte senderisme Òden 

Actuacions GR7 a la Molsosa 

 Total Import Actuació 2  614.975,58€ 

 

Actuació 3. 

TÍTOL: Creació de producte, Imatge i Promoció 

PRESSUPOST GLOBAL: 325.732 €   

TEMPORALITZACIÓ: 01/07/2019-31/12/2021 

Mitjançant aquesta actuació, es duran  a terme totes les accions necessàries per posar 

en valor la xarxa. 

Aquestes accions es centralitzen en informar i sensibilitzar a la població en general i a 

la local, en concret,  dels avantatges d’utilitzar aquestes infraestructures. Al mateix 

temps, també es treballarà pre crear productes de senderisme, ja sigui: de senderisme 

itinerant interpretatiu, senderisme moderat, senderisme itinerant per famílies..... En 

definitiva l’objectiu principal de l’acció 3 es vetllar per la correcta aplicació i desenvolupament 

del Pla de Comunicació (veure punt 10 de la present memòria) 

                                                 CREACIÓ DE PRODUCTE, IMATGE I PROMOCIÓ 

Accions  

3.1 Foment de la creació de producte 

3.1.1 Concurs per la creació de porducte 

3.2 
 

Imatge, promoció 

3.2.1 Creació de marca/logo 

3.2.2 Adaptació cartogràfica 

3.2.3 Edició de mapes 

3.2.4 Web 

3.2.5 Comunicació 

3.2.6 Banc de medias, dades geolocalitzades 

3.2.7 Accions de promoció en fires  

 Import actuació 325.732€ 
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Actuació 4. 

TÍTOL: Gestió del projecte 

PRESSUPOST GLOBAL: 144.388,80 €   

TEMPORALITZACIÓ: 01/01/2019-31/12/2021 

La gestió de l’operació es basa en la coordinació tècnica de la pròpia operació, és a dir, 

la coordinació de les diferents actuacions que formen part del projecte, coordinació 

amb tots els agents implicats (Diputació,Consells, Conselh i IDAPA), la gestió pròpia del 

fons FEDER, el control pressupostari, la justificació econòmica.En resum, aquesta 

actuació és la que ha de vetllar pel correcte funcionament de l’operació i el correcte 

acompliment de la normativa comunitària. 

 

                                                 Gestió i Coordinació 

Acció Descripció 

 
4.1 

Coordinació i gestió  

  

Import actuació 144.388,80€   
€  

Actuació 5. 

TÍTOL: Governança 

PRESSUPOST GLOBAL: 24.200 €   

TEMPORALITZACIÓ: 01/01/2019-31/12/2021 

Amb les actuacions previstes en aquesta actuació, es pretén garantir l’èxit del model de 

governança establert en la present memòria. 

Mitjançant aquesta actuació es vetllarà pel correcte funcionament dels Comitès de 

producte d’itinerància, creant un calendari de reunions/trobades, així com el document  

tipus informe on s’hi inclouran les accions dutes a terme, les propostes..... 

De la mateixa manera manera, en l’actuació 5 s’hi preveuen totes les accions 

relacionades amb la participació en la Taula de Senderisme (IDAPA), i on, igual que amb 

els Comitès d’itenerància, s’establirà un calendari de reunions/trobades, i s’elaborarà 

un document  on s’hi inclouran les accions dutes a terme, les propostes.....  

                                                           GOVERNANÇA 

Acció  

5.1 
5.1 

Comitès de producte d’itinerància  

5.2 Taula de Senderisme  

   

 Import actuació 24.200€ 
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6. CALENDARI PREVIST DE DESENVOLUPAMENT DE CADA UNA DE LES 

ACTUACIONS. 

 

D’acord amb el pressupost adjunt i les accions descrites en la present memòria, els 

calendari previst per al desenvolupament de l’operació és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

XARXA PRINCIPAL

Execució connexions xarxa principal

VALORITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES REALCIONADES AMB LA XARXA

Execució obres valorització de la xarxa

CREACIÓ DE PRODUCTE, IMATGE I PROMOCIÓ

Creació de producte

Creació de marca

Adaptació  cartogràfica

Creació, disseny,impressió de mapes

Web i apps

Comunicació

Banc de medias i dades geolocalitzades

Accions de promoció

COORDINACIÓ I GESTIÓ

Direcció, coordinació i gestió tècnica del projecte

GOVERNANÇA

Creació i coordinació Comitès de productes itinerància

Coordinació participació Taula de Senders

2019 2020 2021



23 
 

7. PRESSUPOST EQUILIBRAT I JUSTIFICAT PER A CADASCUNA DE LES ACTUACIONS 

DE L’OPERACIÓ, JA SIGUI AMB FONS PROPIS O ALTRES AJUTS O SUBVENCIONS, 

D’ACORD AMB L’ARTICLE 19.3 DE LA LLEI  38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, 

GENERAL DE SUBVENCIONS. EN CAS DE TENIR COFINANÇAMENT APROVAT, 

CAL JUSTIFICAR-LO. 

 

 

 

 

 

 

 

XARXA PRINCIPAL
COST TOTAL 

AMB IVA

COST TOTAL 

SENSE IVA

COST TOTAL 

SUBVENCIONABLE

Inversió 900.816,03 €        744.476,06 €     744.476,06 €          

Contractació de serveis 101.569,64 €        83.941,85 €        83.941,85 €             

TOTAL 1.002.385,67 €    828.417,91 €     828.417,91 €          

VALORITZACIÓ D'INFRAESTRUCTURES RELACIONADES 

AMB ELS VIALS

 COST TOTAL 

AMB IVA 

 COST TOTAL 

SENSE IVA 

 COST TOTAL 

SUBVENCIONABLE 

Inversió 547.328,27 €        452.337,41 €     452.337,41 €          

Contractació de serveis 67.647,31 €          55.906,87 €        55.906,87 €             

TOTAL 614.975,58 €        508.244,28 €     508.244,28 €          

CREACIÓ DE PRODUCTE, IMATGE I PROMOCIÓ
 COST TOTAL 

AMB IVA 

 COST TOTAL 

SENSE IVA 

 COST TOTAL 

SUBVENCIONABLE 

Creació de producte 23.353,00 €          19.300,00 €        19.300,00 €             

Creació de marca 9.680,00 €            8.000,00 €          8.000,00 €               

Adaptació  cartogràfica 12.100,00 €          10.000,00 €        10.000,00 €             

Creació, disseny,impressió de mapes 126.324,00 €        104.400,00 €     104.400,00 €          

Web 39.325,00 €          32.500,00 €        32.500,00 €             

Comunicació 62.920,00 €          52.000,00 €        52.000,00 €             

Banc de medias i dades geolocalitzades 25.410,00 €          21.000,00 €        21.000,00 €             

Accions de promoció 26.620,00 €          22.000,00 €        22.000,00 €             

TOTAL 325.732,00 €        269.200,00 €     269.200,00 €          

 GESTIÓ DEL PROJECTE
 COST TOTAL 

AMB IVA 

 COST TOTAL 

SENSE IVA 

 COST TOTAL 

SUBVENCIONABLE 

Personal 125.555,48 €        125.555,48 €     125.555,48 €          

Despeses Indirectes 18.833,32 €          18.833,32 €        18.833,32 €             

TOTAL 144.388,80 €        144.388,80 €     144.388,80 €          

GOVERNANÇA
COST TOTAL 

AMB IVA

COST TOTAL 

SENSE IVA

COST TOTAL 

SUBVENCIONABLE

Creació i coordinació Comitès de productes itinerància            18.150,00 €          15.000,00 €               15.000,00 € 

Coordinació participació Taula de Senders               6.050,00 €            5.000,00 €                 5.000,00 € 

TOTAL 24.200,00 €          20.000,00 €        20.000,00 €             

TOTAL CAMINS TRADICIONALS DELS PIRINEUS 2.111.682,05     1.770.250,99   1.770.250,99        
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8. RECURSOS HUMANS DEDICATS INEQUÍVOCAMENT A L’OPERACIÓ 

SUBVENCIONADA: DESCRIPCIÓ DEL PERSONAL DE NOVA CONTRACTACIÓ I 

DESCRIPCIÓ DEL MANTENIMENT DEL PERSONAL JA EXISTENT, QUE S’HAN DE 

FER CONSTAR EN UNA LLISTA AMB INDICACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES, 

CATEGORIES, TIPOLOGIA DE CONTACTE I PERCENTATGE DE DEDICACIÓ. 

 

Amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de l’estratègia de la Unió per a un 

creixement  intel·ligent, sostenible i integrador i a l’assoliment de la cohesió econòmica, 

l’operació “Camins tradicionals del Pirineu” , en el marc de les actuacions cofinançades 

pel fons FEDER, té en compte potenciar la creació d’ocupació, especialment ocupació 

d’alta qualitat. 

En la mateixa línia i per tal d’assegurar l’èxit de l’operació, és cabdal que la gestió i 

coordinació de la mateixa es dugui a terme de manera eficient, vetllant per correcte 

desenvolupament de les accions que es desenvolupen.  

És per aquest motiu que es contempla la contractació d’un/a tècnic/a nivell A2 per a 

realitzar les funcions de coordinació del projecte.  

Aquesta contractació serà sempre respectant la pròpia normativa de la Diputació de 

Lleida, així com els principis de concurrència, idoneïtat i publicitat.  

Aquest tècnic/a durà a terme principalment dues tipologies de tasques: 

 

1. Tasques de gestió: Consistiran en la realització del seguiment de totes i 

cadascuna de les actuacions, seguint el seu control pressupostari, vetllant per a 

que les contractacions d’obres, subministraments i serveis es duguin a terme en 

els terminis previstos, s’executin segon el previst en els projectes i es liquidin 

segons l’executat. Tan mateix, serà l’encarregat/da d’assegurar l’acompliment 

de tota la normativa europea en matèria d’informació i comunicació de 

l’operació finançada per fons FEDER, així com d’introduir totes les dades 

generades en els aplicatius que s’utilitzen per realitzar la justificació del projecte. 

 

2.  Tasques de dinamització econòmica i turística: serà l’encarregat/da de que 

dugui a terme totes les actuacions incloses en el pla de comunicació, així com 

totes les actuacions corresponents a la dinamització turística, en coordinació 

amb els consells comarcals participants en el projecte, els membres de la Taula 

de Senderisme del Pirineu i l’IDAPA (Gencat). 

 

Per la realització d’aquestes tasques es preveu una dedicació del 100% de la jornada 

laboral.  
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A més a més, el projecte “Camins Tradicionals dels Pirineus” també vetllarà pel 

manteniment de llocs de treball d’alta qualificació (cost no elegible), ubicats en el 

Patronat de Promoció Econòmica i en el Patronat de Turisme .   

Aquests lloc de treball seran: 

1 tècnic/a  que realitzarà les tasques de coordinació i gestió general de l’operació i comunicació 

amb la Direcció General de l’Administració Local, adscrit/a al Patronat de  Promoció Econòmica 

i amb una dedicació del 50% de la jornada laboral. 

1 tècnic/a que realitzarà la  supervisió de totes les actuacions vinculades amb el 

desenvolupament dels productes turístics, adscrit al Patronat de turisme i amb una dedicació 

del 50% de la jornada.   

 

 

9. DESCRIPCIÓ DELS MÈTODES INNOVADORS A UTILITZAR EN L’ÀMBIT LOCAL , 

AMB ESPECIFICACIÓ DE SI ÉS UNA ADAPTACIÓ DE MÈTODES D’ALTRES ZONES 

O NO. DESCRIPCIÓ DE L’APLICABILITAT I L’ÚS D ELES NOVES TECNOLOGIES 

IMPLEMENTADES EN L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ. 

 

9.1 INTRODUCCIÓ 

Aquesta tipologia de projecte basada en estructurar uns eixos singulars i establir  una 

jerarquia  de vials  tradicionals connectant les comarques veïnes,  així com  fonamentar 

el desenvolupament de productes i experiències turístiques sobre aquests eixos 

singulars, és innovadora en el nostre territori,  ja que gran part dels projectes de 

desenvolupament d'estructures de mobilitat lenta per a ús local i turístic ha tingut lloc 

fonamentalment a nivell comarcal. 

 

Partim dels següents models de referencia: 

A nivell català, itinerannia supera el nivell comarcal, pel fet de coordinar les accions de 

desenvolupament de xarxa de camins entre tres comarques el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt 

Empordà. Aquest projecte unifica la metodologia de treball, la definició de la xarxa, els 

elements identificatius, etc. 

En el desenvolupament de la xarxa d’Itinerànnia, el projecte només estructura petits 

itineraris de descoberta d’un dia i no ha previst la creació de grans eixos o rutes singulars 

i es recolza en la planificació que fan els mateixos usuaris.  

A nivell europeu, els projectes Move Your alps http://www.moveyouralps.com/, 

Grands Treverse du Jura https://www.gtj.asso.fr/en/ i Switzerland Mobility 

https://www.schweizmobil.ch/en/hiking-in-switzerland.html , també són un referent  

proper als resultats que la nostra operació preten aconseguir.   
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Però, el referent clau de “Camins tradicionals dels Pirineus”, el trobem en el projecte  

Via Alpina http://www.via-alpina.org , consistent en una xarxa de senders a través de 8 

països (30 regions); Itàlia, Suïssa, Alemanya, Liechtenstein, Austria, França, Slovènia i 

Mònaco. 

EL projecte neix l’any 2001 en el marc del program europeu Interreg, i es consolida amb 

5000kms de senders, distribuïts en 341 etapes. 

Al 2005, i també en le marc d’un program Interreg es va dur a terme una segona fase de 

desenvolupament i valorització de l’oferta turística.   

 

« Aquests projectes contenen aspectes claus per a la nostra operació, ja 

que integren l’ús de les xarxes de camins amb el desenvolupament 

econòmic, turístic, social i ambiental dels seus territoris. Així mateix, Via 

Alpina també és un projecte desenvolupat, en els seus inicis, a través de  

Fons Europeus i ha esdevingut un clar exemple de projecte sostenible en 

el temps » 

 

Partint dels principis d’aquets models i adaptant-los a les oportunitats, al medi i a la 

ideosincràcia del territori que ens ocupa, el projecte aporta nous trets innovadors en la 

definició del producte ; basats en la Governança i la Tecnologia.   

 

9.2 INNOVACIÓ EN LA DEFINICIÓ DE PRODUCTE 

 

Pel que fa a la innovació de producte; els aspectes clau de la nostra operació són els 

següents :   

A. Estableix uns itineraris singulars. 

Que es fonamenten en les diferents xarxes de camins tradicionals de cada comarca i 

altres rutes i senders de Gran Recorregut, amb els que s’estableixen les connexions 

intercomarcals.: 

 

Aprofita i reforça els grans itineraris existents, com poden ser els GR o altres rutes 

turístiques de gran recorregut (Camí dels Bons Homes, Camí de l’Últim Càtar, etc)  en el 

nostre cas la innovació respecte als senders de Gran Recorregut és que aquests han 

estat pensats per recórrer grans distàncies sense entrar en les poblacions i en canvi la 

nostra actuació crea una  xarxa pensada perquè  connecti poblacions. On els usuaris 

poden trobar serveis i punts d’interès patrimonial i a la vegada s’afavoreix el 

desenvolupament econòmic en les petites poblacions de pas. 
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B. Utilitza les capitals de comarca  com a nodes principals 

 

Estableix els punts d’inici i final en els llocs on es concentren els serveis turístics, 

comercials, de sanitat, etc., i on al mateix temps es pot assegurar la millor connexió amb 

el transport públic, element essencial per a poder treballar amb públic forà de les 

comarques pirinenques lleidatanes 

 

En contraposició a les rutes itinerants d'alta muntanya aquestes rutes  tenen més 

versatilitat a  nivell d'usuaris, ja que poden ser utilitzades per la població local com 

també a nivell turístic 

 

C. Els itineraris singulars es situen per sota de la cota d’innivació 

 

Fet que permet allargar la temporada útil, complementàriament a les rutes d’alta 

muntanya existents. 

 

Pels Pirineus, la temporada de rutes i excursions es concentra sobretot entre  mitjans de 

juny, juliol, agost i setembre. Situar els itineraris per sota de la cota  dels 1.500 m permet 

iniciar la temporada  durant l'abril i finalitzar-la a mitjans de novembre.  Això significa 

incrementar la temporada útil de senderisme en els Pirineus. 

 

    

D. Alhora, els itineraris que resulten, conformen una graella en la que cada 

comarca pot estructurar i densificar la seva xarxa de camins 

 

Amb la inclusió de ramals secundaris, itineraris circulars o fins i tot amb connexions a 

equipaments públics o privats, augmentant així la diversitat d’usos i el valor intrínsec de 

cadascun dels itineraris. 

 

D’aquesta manera, “Camins tradicionals dels Pirineus” es converteix en un projecte viu 

i amb un alt potencial per anar creixent. Aquest fet també justifica la sostenibilitat de 

l’operació més enllà dels Fons FEDER.   

 

En aquest sentit, tal com ja s’ha nomenat en la memòria, la situació estratègica 

privilegiada del nostre projecte marca un dels punts forts ja que les vies que formen la 

nostra xarxa garanteixen la connexió amb rutes externes al nostre àmbit com és el cas 

del Camí de Sant Jaume per St. Beat, Perseguits i Salvats amb França, camí de l’Artiga de 

Lin cap a l’hospital de Benasc, camí de Sant Jaume per Roda d’Isàbena amb Aragó i les 

Rutes Blaves del Llobregat i el Cardener i el Camí dels Bons Homes amb la Catalunya 

Central 
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E. Dimensió territorial poc comuna: s'aplica a les 8 comarques. 

 

La xarxa d’itineraris té una dimensió territorial poc comuna, és a dir, s'aplica a les    

8 comarques pirinenques i pre-pirinenques de Lleida, utilitzant una metodologia 

homogènia en totes les comarques.  Aquesta dimensió territorial el converteix en un 

projecte pioner a Catalunya. 

 

 

9.3 GOVERNANÇA 

 

 

Pel que fa a la Governança, aquest s’articula a través de  dos principis:  

 

9.3.1 El principi de multinivell 

9.3.2 El principi de col·laboració público-privada 

 

 

9.3.1.PRINCIPI DE MULTINVELL 

 

 

La nostra operació du a terme una cooperació en multinivell ja que  la coordinació i la 

gestió de “Camins tradicionals dels Pirineus” es realitza tant a nivell local; amb els 

Consells Comarcals, com a nivell de Catalunya; amb IDAPA. (Generalitat), amb la 

finalitat de que totes les administracions que duguin a terme un paper rellevant en 

l’operació, treballin alhora en la planificació i manteniment de la infraestructura pública. 

 

 

La coordinació a nivell local 

 

 

A. Treballa la cohesió entre les diferents administracions comarcals. 

 

S’estableixen vincles  de cooperació, evitant l'aïllament provocat per la dispersió 

territorial 

A nivell de gestió, l’operació incorpora el treball conjunt entre els responsables de les 

diferents comarques, d’IDAPA i de la Diputació de Lleida,  cosa que implica debatre i 

trobar models i metodologies comunes que permetin solucionar problemes similars,  

mantenint però  la personalitat singular de cada una de les comarques participants. 

 

B. Desenvolupa una imatge conjunta en les accions de comunicació i de 

promoció, així com la construcció conjunta de la imatge dels Pirineus.  
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El fet de superar els límits administratius comarcals, permet utilitzar una imatge 

homogènia amb els diferents materials  de difusió que s’elaboraran. 

Un exemple d’això és el fet de que la base cartogràfica és la mateixa per a totes les 

comarques i que en la realització dels  mapes comarcals la informació traspassa el límits 

de cada una d'aquestes comarques.   

Una imatge,  disseny i maquetació comuna  dels materials de difusió de  la xarxa de 

camins de cada comarca  afavoreix el posicionamient de tot el territori entre els usuaris 

especialitzats.  

 

La coordinació a nivell  de Catalunya 

Es materialitza amb la participació en la Taula de Senderisme.  

Durant el projecte i un cop finalitzat,  es treballarà per col·laborant amb la Taula, 

participant en les sessions anuals amb la finalitat de prendre part de les iniciatives que 

aquest organisme impulsa mitjançant IDAPA. 

 

9.2.2.COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 

 

Per a la posada en valor turística, es treballa de manera coordinada amb el sector 

públic i els actors privats, siguin del sector turístic com d’altres que poden aportar valor 

als usuaris 

 

En aquest sentit es crearan els comitès de producte itinerància, que seran l'instrument 

essencial per dotar de valor econòmic social i ambiental  aquests itineraris  singulars.  

 

Es  proposa que cada un d'aquests comitès s’estructurin a partir de l’itinerari que va 

d'una capital de comarca a l'altre.  La vinculació directa de cada actor amb un tram 

específic de l’itinerari l’ajuda a corresponsabilitzar-se del bon funcionament d'aquest 

itinerari. Això també implicarà la participació  de tècnics d'administracions i 

professionals de dues comarques diferents. 

 

Amb la creació d’aquests comitès, s’assegura la continuïtat de l’operació  un cop extingit 

el finançament del FEDER, ja que s’establirà una coordinació: 

a. entre els diferents tècnics de l'administració comarcal i provincial 

b. entre el  sector públic i el privat 

c.  interna dins el sector privat 

d. entre el sector turístic i d'altres que puguin complementar el 

desenvolupament futur del projecte 
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   9.3 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

 

Pel que fa a l’aspecte  tecnologic, la nostra operació treballa amb un repositori de 

dades obertes geolocalitzades, amb informació útil per a ser utilitzada tant  pels socis 

del projecte com per altres  actors. 

 

Aquest repositori consistirà en: 

 

a.La recopilació del conjunt de dades geolocalitzades sobre els recursos 

principals, és a dir els camins,  recopilats amb una metodologia similar 

 

b.La recopilació diferents recursos turístics necessaris per estructurar els 

productes turístics sobre aquesta xarxa:   

 

i. els allotjaments,   

ii. els equipaments culturals,   

iii. les oficines d'informació,   

iv. comerç,   

v. productors  agroalimentaris locals,   

vi. els sistemes de transport i les seves parades i, 

vii. tota aquella altra informació que pugui ser d'interès per als  usuaris 

dels camins. 

 

El projecte preveu estructurar aquesta informació, sistematitzar-la, facilitar 

l’actualització i posar-la a disposició de qualsevol actor públic i privat, de dins o de fora 

de les 8 comarques, perquè pugui aportar valor al desenvolupament econòmic del 

territori.  

 

10. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE. 

 

Les accions relacionades amb la comunicació i difusió del projecte “Camins Tradicionals  

dels Pirineus” es fonamenta en les següents accions: 

10.1  Creació de producte turístic 

Les línies d'oportunitat de creació de nous productes són les següents:  

- Productes de senderisme  itinerant interpretatiu 

- Productes   que tinguin traçat perpendicular a l’eix pirinenc 

- Productes de senderisme moderat 

- Productes de senderisme itinerant per families 
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Per afavorir la creació d'aquests nous productes es preveuen les accions següents: 

1. Realització de seminaris de treball per desenvolupar conjuntament línies de 

producte. 

Aquestes reunions es realitzarien amb una freqüència de dues l'any, han de permetre 

que els organitzadors tinguin el coneixement necessaris per la creació de productes que  

responguin a: 

a. Les oportunitats relacionades amb nous  segments d’usuaris 

b. Les oportunitats relacionades amb nous mercats 

c. Les oportunitats relacionades amb la innovació en la prestació dels 

serveis per als usuaris 

d. La millora i el seguiment de la qualitat en la prestació dels serveis  

 

2. Establir  una convocatòria anual d'un concurs per a la creació de productes 

turístics innovadors relacionats amb les xarxes de camins. 

 

Aquest concurs que ha de premiar la innovació (nous productes,  millora de processos,  

aprofundiment de la gestió i la cooperació entre professionals, etc) i  incorporarà per 

cada un dels anys una temàtica o repte diferent.  

Es preveu que cada concurs incorpori tres premis, per tal  de favorit diferentes 

categories de productes i organitzacions 

 

Un exemple de llistat de categories  pels concursos pot ser: 

 

a. Premi per productes complexes on intervinguin  un  mínim de cinc 

professionals de dos sectors turístics, per exemple, allotjaments i 

empreses de guiatge. 

b. Premi en nous productes de senderisme  experièncial. Activitats on el 

participant tingui un paper a actiu.  

c. Premi a nous serveis de logística per als senderistes 

 

 Les Bases per a la participació en aquests concursos incorporaran: 

a) Criteris del Pla estratègic del Patronat de Turisme de la Diputació de 

Lleida 

b)  Criteris  que fomentin la cooperació dels professionals 

c) Un premi en espècies relacionat amb la visibilitat i promoció dels nous 

productes o serveis en  els mitjans i les accions del projecte “Camins 

tradicionals dels Pirineus” 

 



32 
 

10.2 Creació de la marca i altres elements gràfics identificatius  

Dins d'aquest apartat es contemplen dos grups d'accions: 

1. El disseny de la marca i la seva imatge gràfica. 

 

Aquest apartat inclou el disseny del logo gràfic i d'aquelles adaptacions necessàries per 

als diferents suports objetiu del projecte: 

 

a. web 

b. Fulletons i altre material de difusió 

c.  altres elements de  marxandatge 

 

2. El disseny de tots aquells elements per a la correcta identificació  de la xarxa 

d’itineraris singulars sobre el terreny.  

 

El fet que el projecte aprofita diferents xarxes de camins locals implica que en la seva 

senyalització  sigui necessari incorporar un element que els identifiqui com a itinerari 

singular.  

 

Entre d'altres els elements que on es considera  necessari incorporar-la identificatiu de 

la xarxa singular són en: 

 

a. Els panells informatius  situats en els nodes principals,  les capitals de 

comarca 

b.  Els panells informatius situats en altres poblacions 

c.  En les senyals direccionals verticals 

 

10.3 Adaptació cartogràfica a escala aproximada entre 1:100.000 i 1:150.000. 

 

Per a la realització dels mapes de les xarxes de camins singulars.  

Aquesta cartografia utilitzarà les bases del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  i 

els  mapes resultats  estaran regits per la mateixa llicència de Creative Commons.  

 

Això permetrà que aquests mapes puguin ser utilitzats per qualsevol de les 

administracions  participants en el projecte com també de les empreses privades que 

vulguin aportar valor sobre aquesta informació. 
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10.4 Edició de materials de difusió 

S’editarà un conjunt de materials de difusió turística impresos formats per dos tipus 

d’elements, un mapa general i un mapa per a cada comarca que compartiran disseny i 

imatge gràfica.  

Aquests material es traduïran a 4 idiomes; català, castellà, francés i anglès. 

El material estarà format per:  

Un mapa de la xarxa d'itineraris singulars  del conjunt de les comarques participants. 

Els Continguts previstos de l’anvers d'aquest mapes són: 

 

a. Una base cartogràfica amb continuïtat cap a les altres comarques veïnes 

b. El traçat dels itineraris singulars objecte d'aquest projecte 

c. El traçat d'altres rutes itinerants organitzades supracomarcals 

d. Els principals punts d'interès turístic  provincial 

Els Continguts previstos del revers d'aquests mapes són: 

a. Una fitxa tècnica i descriptius dels grans itineraris i les grans rutes 

supracomarcals, amb els enllaços i informació pràctica per la seva 

realització  

b. Un esquema amb les connexions amb les grans rutes itinerants fora del 

territori Pirinenc Lleidatà, GRs o altres rutes similars. 

c. Dades de contacte de les oficines de turisme comarcal 

 

8 mapes de les xarxa d'itineraris comarcals, un per cadascuna de les comarques 

participants. 

 

10.5 Realització d'un web i app   

 

El projecte contempla la realització d'una web i app  que ajudi a la difusió  i transmissió 

de tots aquells elements informatius que generi el projecte.  

Per això es contemplen les accions següents: 

1. Estructuració, disseny i maquetació  

2. Allotjament i domini 

3. Manteniment i actualització  
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Entre les característiques que tindràn aquests productes s'inclouen: 

 

-  que tingui un disseny clar i una usabilitat fàcil 

-  què s'adaptin a les diferents plataformes mòbil o PC 

-  que tingui capacitat d’ampliació  a  mesura que creixi el projecte 

-  que  els diferents participants puguin actualitzar la seva informació 

-  que permeti la interacció amb els usuaris finals 

 

Els continguts mínims previstos pel web són: 

 

a) La xarxa de camins singulars 

b) Les propostes de rutes per etapes del territori 

c) les propostes d’experiencies  i productes relacionats amb les rutes 

itinerants i/o amb els camins  

d) els serveis de suport per als usuaris a prop dels camins 

 

10.6 Comunicació 

10.6.1. Informació i sensibilització per la població local 

Tal com s’ha anat descrivint al llarg de la present memòria, l’objectiu del projecte és la 

creació d'una xarxa de camins per ús social i turístic, es per aquest motiu que el projecte 

incorpora accions encaminades a informar i sensibilitzar a la població local dels 

avantatges que poden obtenir a l'hora d'utilitzar aquestes xarxes de Camins. 

En aquest sentit, es preveu  la realització de les accions següents: 

Jornades  de sensibilització per a la població local 

 

És important que la població local conegui l’existència d'aquests camins i reconegui el 

valor que poden aportar a la seva vida diària.  El projecte inclou activitats de 

sensibilització respecte dels camins en les diferents activitats dels centres cívics 

comissions de festes i altres esdeveniments dirigits a la població local 

 

      Seminaris per a prescriptors: professionals de la salut, educació, seguretat, 

esport, etcètera... 

Una de les estratègies per rendibilitzar l’aspecte social dels camins tradicionals 

és sensibilitzar tots aquells professionals que tenen capacitat de prescripció en 

la disponibilitat d'un recurs de primer ordre: 
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a. Actualment els metges de capçalera ja recepten caminar com activitat 

preventiva de malalties cardiovasculars,   

b. En èpoques de dificultat de trànsit,  els camins poden tornar a ser 

utilitzats per anar a l'escola o per a petits desplaçaments locals 

c. Els mestres poden incloure els camins dins de les seves activitats 

curriculars,   

d. Els camins poden ser el recurs per a la realització d'activitats esportives. 

 

Comitès de producte itinerància amb els professionals turístics 

Un dels grups singulars dins la població del local són els professionals turístics,  és a dir,   

els tècnics de l'administració turística comarcal i local i   els professionals de les empreses 

privades: gestors d'allotjaments, guies, empreses de transport i  altres serveis que 

puguin tenir un interès turístic. 

 

Per assegurar que cada un dels enllaços entre les capitals de comarca  disposa dels 

serveis i logística per esdevenir un producte turístic,  els comitès estaran formats  per 

les empreses relacionades amb cada un d'aquests sectors.   

 

10.6.2 Contractació de campanyes de comunicació online i 

offline 

Per a la difusió i comunicació  de projecte es  contractarà l’assistència d’un equip 

especialitzat per tal de dur a terme les següents tasques: 

Es preveu la realització de campanyes: 

 

a.  en mitjans digitals  

i. bloc 

ii. xarxes socials 

iii. portals especialitzats del senderisme, la muntanya o les activitats 

a l’aire lliure 

b. en mitjans impresos 

i. revistes especialitzades 

ii. placement en establiments especialitzats 

c. campanyes de comunicació aprofitant els esdeveniments especialitzats: 

i. curses de muntanya 

ii. festivals de senderisme 

iii. altres esdeveniments a l’aire lliure 
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10.7. Banc de medias i dades geolocalitzades 

10.7.1 La creació d'una base de dades obertes d’informació 

geolocalitzada 

Aquest projecte generarà un nombre important d'informació geolocalitzada de recursos 

útils tant per la població local com pels  turistes: 

- xarxes de camins  i altres vials per a la mobilitat  lenta. 

- rutes i itineraris singulars  que es defineixin a partir de les xarxes de 

camins    

- equipaments turistics, públics i privats 

- Elements patrimonials 

- localització de serveis 

-  

Per a la posada en valor de tots aquests recursos s'utilitzaran metodologies conjuntes 

per tal de unificar i homogeneïtzar la manera com es presenta aquesta informació.  

Aquesta informació pot servir com a fonaments en el desenvolupament  de productes 

i altres serveis de valor afegit per als usuaris dels camins  així com també per altres 

usuaris no contemplats en aquest projecte.  

La voluntat de tots els agents i entitats involugrats en el projecte és afavorir la 

disseminació d'aquesta informació i la incorporació a en tot tipus de productes.   

És per això que aquesta informació restarà sota els criteris de les llicències Creative 

Commons, que permeten la seva utilització tant per a finalitats personals com 

comercials amb l'únic requisit de citar la seva font. 

Per afavorir la disseminació d'aquesta informació es preveu l’establiment d'un servidor 

lleuger de cartografia oberta dels diferents recursos que generi el projecte. 

Per servidor lleuger s'entén aquella  plataforma tecnològica de codi obert  que permeti 

la flexibilitat  en la introducció de dades  per part dels diferents entitats i organismes 

participants i que permeti   la visualització en diferents canals com web, mòbil, apps, 

etcètera. 

 

Per altra part aquest servidor ha de permetre incorporar, mitjançant widgets o altres 

elements, la informació que està allotjada en el web del projecte així com també en els 

webs dels organismes participants o  de les empreses del territori que així ho desitgin.  
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10.7.2  Realització d'un banc d'imatges i vídeos 

Es considera important pel projecte disposar d’un banc d'imatges i vídeos per a poder 

ser utilitzats en: 

1.  Les diferents campanyes comunicatives que es duguin durant l’operació  

2.  Les accions que duguin a terme  els consells comarcals participants en el 

projecte 

3.  Les accions  comunicatives dels professionals 

 

 

Per aquest motiu s'ha previst la realització d'un banc de mèdies, imatges i videos,  que:  

- Mostrin aspectes del territori  al llarg de les diferents estacions de l'any 

- Mostrin els principals recursos turístics 

- Cobreixin de manera homogènia les 8  comarques participants 

- Mostri les activitats  i experiències que es poden fer en els itineraris 

singulars 

-  representin els diferents segments de població   als que s’adreça aquest 

projecte 

 

Les accions previstes són la contractació de 3 sessions fotogràfiques que cobreixin de 

manera homogènia les 8 comarques participants. 

 

10.8 Accions promocionals com fires, workshops, famtrips i 

pressrips 

Per complementar les accions de promoció que realitzen al llarg del projecte, es reserva 

una partida de pressupost que permeti participar en les accions següents: 

1. Participació a fires especialitzades d’àmbit nacionals o internacionals 

2. Assistència a Workshops i altres accions de networking 

3. Suport a viatges de familiarització d’intermediaris turístics 

4. Suport a viatges i accions amb prescriptors (periodistes, blocaires, etc)  
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11. JUSTIFICACIÓ DE L’IMPACTE, LA DIMENSIÓ TRANSFORMADORA, LA 

INNOVACIÓ I LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I AMBIENTAL DELS RESULTATS 

DE L’OPERACIÓ. HA DE CONTENIR UNA DESCRIPCIÓ I UNA QUANTIFICACIÓ DE 

L’IMPACTE ESPERAT EN EL TERRITORI, DURANT L’EXECUCIÓ, I MÉS ENLLÀ DE LA 

SEVA FINALITZACIÓ, PEL QUE FA ALS BENEFICIS DIRECTES I INDIRECTES, I DELS 

FACTORS QUE INCIDEIXEN EN EL RESULTAT FINAL. 

 

El projecte “Camins tradicionals dels Pirineus” justifica el seu impacte en 6 dimensions:   

A. Competitivitat teritorial 

B. Innovació i coneixement: 

C. Creixement econòmic: 

D. Social:  

E. Sostenibilitat 

F. Competitivitat turística 

 

Els objectius de cada tipologia d’impacte es descriuen a continuació: 

 

A.COMPETITIVIAT TERRITORIAL:   

 

La dimensió transformadora a nivell territorial del projecte es fonamenta en:  

 

Contribuir a una connectivitat equilibrada entre les 8 comarques participants. 

Fins ara, el desenvolupament dels projectes turístics comarcals s'havia realitzat  en gran 

mesura de manera independent  i desconectades de les comarques veïnes.  El projecte 

“Camins tradicionals dels Pirineus” vol canviar aquesta tendència i establir les 

connexions i els sistemes de treball conjunts entre comarques veïnes. 

 

Afavorir la cooperació entre comarques  de dinamisme  variat. 

Dins del conjunt de comarques que participen en aquest projecte n'hi han algunes que 

tenen un nivell  més alt de desenvolupament del senderisme que les altres.  La 

participació conjunta de totes aquestes comarques en el projecte ha de servir per reduir 

aquestes diferències.  

 

B.INNOVACIÓ I CONEIXEMENT:  

 

Les actuacions del projecte aporten un component d’innovació, (tal com es descriuen 

en el punt 9 de la present memoria) i de nou coneixement que ha de permetre al sector 

turístic especialitzar-se en el turisme d'itinerancia així com també de preveure els canvis 

futurs amb: 
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Contribució al desenvolupament de nous productes, serveis o processos. 

Com són per exemple: el turisme d’itinerància no esportiva,  una modalitat 

relativament nova dins el sistema turístic lleidatà i que actualment es concentra en la 

zona pirinenca, i com són també els nous models de negoci que sorgeixen com: guarda 

maletes (per llargs recorreguts, serveis de transport…. 

 

La creació d’aquests itineraris singulars que es poden connectar amb les grans rutes 

nacionals, incentivarà el desenvolupament de nous serveis de manera homogènia a les 

8 comarques participants. 

 

 

C.CREIXEMENT ECONÒMIC:  

 

Dimensió que avalua la millora econòmica i la generació de llocs de treball: 

 

Contribució a la millora de l’ocupació turística amb nous segments de població. 

La introducció d'una xarxa  de camins sense una dificultat tècnica elevada, pot ajudar a 

ampliar  la tipologia de visitants o bé oferir noves maneres de visitar als clients actuals 

 

Contribució a la millora de l'ocupació turística  en temporada mitja o baixa. 

El perfil del senderista detectat en altres projectes similars  fa referència a que un 30%  

recorren aquestes rutes en temporada mitja o baixa. Això vol dir que un augment en 

general del nombre de senderistes pot ajudar  a la sostenibilitat econòmica dels petits 

negocis locals 

 

Contribució a la generació directa, indirecta o induïda de nous llocs de treball. 

Un augment en l'ocupació turística actual  combinat amb l'increment de turistes fora de 

temporada  afavorirà l'increment del consum turístic amb el conseqüent augment del 

impacte econòmic directe i indirecte o induït  i un repartiment més equilibrat al llarg de 

l'any..  

 

Contribució a la millora de la qualificació professional i ocupabilitat dels professionals 

turístics. 

El projecte  inclou accions que permetin la millora de les habilitats i els coneixements 

dels professionals turístics per tal  que puguin adaptar els seus serveis als nous turistes 

especialitzats.  

 

Contribució a l’increment i atracció d’inversions públiques i privades al territori. 

Territori actiu turísticament i on  el nivell d'ocupació es reparteix  de manera més 

equilibrada al llarg  de l'any  contribueix a l'atracció d'inversió tant de  dels organismes 

públics o privats. 
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D.SOCIAL  

 

En el senit de mesurar els aspectes qualitatius i de benestar de la població 

 

Facilita el contacte dels visitants amb la població local. 

Apropar les rutes itinerants a les zones on es concentra la població afavoreix el contacte 

entre les els turistes i els habitants. El ritme pausat dels desplaçaments dels turistes pot 

fer augmentar la qualitat d’aquests contactes.     

 

 

Facilita la reducció en la despesa relacionada amb la Salut. 

Diferents estudis han demostrat que l'exercici físic ajuda a reduir les malalties coronàries 

en un percentatge elevat. El fet que aquest projecte es desenvolupa connectant les 

poblacions permet que aquestes disposin de itineraris que puguin ser realitzats per la 

població local 

Aquests itineraris són susceptibles de ser incorporats dins de les rutes saludables del 

departament de salut, ser prescrits pels metges de capçalera. 

 

Augment de la rendibilitat del transport públic comarcal. 

Fonamentar els desplaçaments en el sistema de transport públic comarcal ajuda a 

mantenir el nivell de rendibilitat òptim per assegurar el seu manteniment  i fins i tot pot 

ajudar a la millora dels serveis o de les freqüències. 

 

E.SOSTENIBILITAT 

 

Dimensió que mesura la manera en que els impactes assolits ajuden a minimitzar o fan 

desaparèixer les externalitats negatives, fent els processos de producció de béns i 

serveis de l’economia local perdurables en el temps en termes de viabilitat econòmica i 

ambiental 

 

 

Amb la definició de les capitals de comarca com a nodes dels itineraris, s’afavoreix la 

connexió d’aquesta amb el sistema de transport públic ajudant a la reducció de l'emissió 

de CO2 produït pels desplaçaments dels vehicles privats.  

Un dels reptes del sector turístic és colaborar en la reducció de la petjada de carboni, 

és a dir, reduir la contaminació de CO2 provocada pels combustibles fòssils. 

 

 

Recuperació i revalorització dels camins tradicionals 

Els camins van ser els elements essencials amb el que s'han construït les cultures de 

muntanya i després d'unes dècades d'abandonament, la recuperació d'aquests camins 

comporta la construcció d'una nova identitat i manera d'entendre el el territori. Aquesta 

construcció està íntimament relacionada amb el passat proper però és la nova utilització 

el que la vincula amb el futur.  
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Manteniment dels paisatges tradicionals pirinencs. 

Els camins no són res sense el paisatge que els envolta, contribuir a l’economia local 

mitjançant el desenvolupament turístic sostenible ajuda a fixar la població, al 

manteniment de les activitats primàries i al manteniment del paisatge tradicional, motiu 

pel qual els turistes es senten atrets i és en aquest punt on el projecte vol contribuir al 

manteniment d’aquest cercle virtuós. 

 

 

F.COMPETITIVITAT TURÍSTICA:  

 

Entesa com la  capacitat de posicionar-se en el sistema turístic mundial. 

Amb el turisme d’itinerància  a peu, es vol posicionar els pirineus com a destinació de 

turisme de qualitat i sostenible. 

 

12. QUADRE D’INDICADORS PER MESURAR I FER EL SEGUIMENT DELS RESULTATS 

ASSOLITS I DEL GRAU DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE L’OPERACIÓ. ELS 

INDICADORS HAN D’ESTAR ALINEATS AMB ELS INDICADORS DEL PO FEDER DE 

CATALUNYA 2014-2020 I SE N’HAN D’ESPECIFICAR  ELS VALORS A L’INICI I LA 

PREVISIÓ A ASSOLIR L’ANY DE FINALITZACIÓ. 

 

Els indicadors per mesurar i fer el seguiment dels resultats assolits i del grau de 

consecució dels objectius de l’operació, a part dels indicats en la sol·licitud introduïda a 

l’aplicació Sifecat 2014-2020, són els següents: 

Indicadors corresponents a l’Objectiu Específic 6.3.2, alineats amb el PO FEDER 

Catalunya 2014-2020 

Camp d’intervenció 
Indicador  de 
productivitat 

2019 2020 2021 

(CI088/CE090) Carrils per 
bicicletes i camins 

peatonals 

Longitud de pistes per a 
bicicletes i senders 

0 585 836 

(CI089/CE091) 
Desenvolupament i 

promoció del potencial 
turístic dels espais 

Increment del nombre 
de visites (visites/any) 

0 >10% >20% 

Nombre de persones 
impactades per les 

actuacions de difusió i 
sensibilització 

0 50.000 109.750 
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En un segon àmbit es defineixen els indicadors corresponents a l’actuació de promoció 

i difusió i l’actuació de gestió 

Camp 
d’intervenció 

Indicador 2019 2020 2021 

Creació de 
producte 

Seminaris-
tallers 

 1 2 

Web i app Nombre de 
visitants 

 >1000 >7000 

Promoció en 
xarxes socials 

Nombre de 
seguidors 

 >500 >1000 

 

Camp 
d’intervenció 

Indicador 2019 2020 2021 

Coordinació 
entre entitats 

Actes de 
reunions 

3 7 10 

Participació 
Taula de Camins 

Actes 2 4 6 

 

 

13. MODEL DE GESTIÓ UNA VEGADA FINALITZADA L’OPERACIÓ. SI L’OPERACIÓ 

GENERA INGRESSOS, PRESSUPOST DETALLAT D’INGRESSOS I DESPESES DELS 

SET ANYS POSTERIORS A LA SEVA ENTADA EN FUNCIONAMENT.  

 

El model de gestió una vegada finalitzada l’operació, prioritzarà la sostenibilitat dels 
resultats, és a dir, la seva permanència posterior un cop finalitzat el finançament 
comunitari. La finalitat principal de la nostra operació, tal com exigeix la Comissió 
Europea, és aconseguir que aquesta no quedi com un fet aïllat, sinó que tingui 
continuïtat en el temps i un impacte més enllà del territori on es desenvolupa. 

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, durant la vida de l’operació “Camins Tradicionals 

dels Pirineus” es treballarà amb tots els actors implicats seguint la següent metodología:  

-Participació en les sessions de debat i treball anuals de la Taula de Camins de l’Alt 

Pirineu i Aran.  

 

En aquestes sessions es debatran totes les qüestions que es vagin plantejant durant 

l’execució i es proposarà i generarà discurs sobre la gestió posterior aprofitant l’elevat 

grau experiència dels seus participants (tant públics com privats) en aquest àmbit.  



43 
 

Un cop finalitzada l’operació es treballarà per seguir col·laborant amb la Taula, 

participant en les sessions anuals amb la finalitat de prendre part de les iniciatives que 

aquest organisme impulsa per tal de consolidar aquelles activitats turístiques no 

motoritzades que utilitzen els camins amb respecte i en donen a conèixer els valors. 

 

-La creació d’un Comitè tècnic format pels tècnics dels 7 Consells Comarcals implicats, 

el Conselh Generau, IDAPA i la Diputació de Lleida (mitjançant el Patronat de Promoció 

Econòmica i el Patronat de Turisme) i  on es treballarà per la correcta governança. El 

punt més important d’aquesta governança rau en el posterior manteniment dels camins, 

tasca que serà duta a terme pels propis Consells Comarcals. Tal com s’ha descrit en 

l’apartat 3 de la present memòria, aquest treball multinivell garanteix la viabilitat en la 

gestió de la nostra operació.  

Un cop finalitzada l’operació, aquest Comitè tècnic també vetllarà per crear l’anomenat 

“efecte-multiplicador”, és a dir, la capacitat del projecte “Camins tradicionals dels 

Pirineus” per poder transferir els resultats i aplicar-los a altres territoris; com seria el cas 

d’ampliar el projecte cap a la part francesa, en el marc d’un projecte POCTEFA, i 

posteriorment , en el marc d’un projecte INTERREG, cap al sud d’Europa. Seguint, en 

aquest sentit, el model de referència del projecte Via Alpina (veure punt 9 de la present 

memòria). 

L’operació “Camins tradicionals dels Pirineus” no generarà ingressos ja que totes les 
infraestructures resultants seran d’ús públic, és a dir, no es rebrà cap contraprestació 
per a la seva utilització. 

 

14. DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS DE MILLORA DESTINADES A FOMENTAR LA 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS. 

 

D’acord amb  la normativa vigent, basada en documents com el Tractat d’Amsterdam 

(1997); que en el seu art. 13 reforça la idea d’incorporar la perspectiva de gènere a totes 

les polítiques públiques, i en  l’art. 14 i en l’art. 9.2 de la Constitució Espanyola de 1978, 

a més de l’establert més establert en a LO 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dona i 

home i el que disposa l’art. 16 del Reglament CE10/93/2006 referit a la igualtat entre 

homes i dones, no discriminació per qüestions de sexes, raça, origen ètnic, religió o 

conviccions, minusvàlua, edat o orientació sexual i accessibilitat de les persones 

discapacitades. 

El projecte “Camins Tradicionals del Pirineu”, vetllarà en el seu desenvolupament pel 

compliment dels principis d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la no 

discriminació de forma transversal a tots els aspectes de gestió i comunicació de 

l’operació. 
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Accions de millora destinades a fomentar la igualtat d’oportunitats dutes a terme en el 

marc de l’operació: 

-Potenciar l’ús del llenguatge no sexista en tots els  materials i documents 

corresponents al projecte. Cal remarcar en aquest punt, que la pròpia Diputació de 

Lleida té publicats els  les següents títols en aquesta matèria: 

-“Guia de llenguatge Neutre – Recomanacions per l’ús d’un llenguatge amb perspectiva 

de gènere en l’administració”  

-“Breu Recull Lèxic- Recomanacions per l’ús d’un llenguatge amb perspectiva de gènere 

en l’administració” 

-Promoure accions de sensibilització en la conciliació familiar, laboral i personal, ja que  

es tracta d’un concepte estretament lligat amb la qualitat de vida de les persones, 

d’homes i dones. La incorporació de les dones al mercat de treball remunerat ha posat 

en evidència les mancances socials que afecten aquest àmbit. 

-Totes les intervencions que es duguin a terme contemplaran les infraestructures 

necessàries per facilitar l’accès a persones amb mobilitat reduïda 

Cal tenir en compte, també, que la Diputació de Lleida compta amb personal tècnic 

qualificat que assessora de forma transversal a tots els departaments pel que fa a 

l’aplicació de totes els accions de foment de la igualtat d’oportunitats i el foment de 

polítiques de gènere. 

 

15. OPERACIONS EMMARCADES EN ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS 6.3.1 I 6.3.2  

JUSTIFICACIÓ DE L'ADEQUACIÓ DE L'OPERACIÓ ALS CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ 
PER ALS OBJECTIUS ESPECÍFICS 6.3.1 I 6.3.2, TENINT EN CONSIDERACIÓ ELS PUNTS 
SEGÜENTS, SEGONS ESCAIGUI:  

DESCRIPCIÓ DE LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DE LES ÀREES I ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS I/O PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL CATALOGAT PER 
AUGMENTAR LA COMPETITIVITAT DE L'OFERTA TURÍSTICA CATALANA I REACTIVAR 
L'ECONOMIA EN ZONES ESPECIALMENT DEPRIMIDES (CAL ESPECIFICAR SI ES DISPOSA 
D'UN PLA DE GESTIÓ TURÍSTICA DEL TERRITORI EN QÜESTIÓ).  

DESCRIPCIÓ EN CAS QUE L'OPERACIÓ FORMI PART D'UNA ACTUACIÓ ESTRATÈGICA 
DEL TERRITORI I/O SIGUI COMPLEMENTÀRIA D'ALGUNA ALTRA (CAL INDICAR SI LES 
OPERACIONS SÓN DE GESTIÓ FUTURA I ESTAN COORDINADES ENTRE DIVERSOS 
MUNICIPIS) 

L’operació “Camins tradicionals dels Pirineus” és un projecte vinculat al concepte de 
sostenibilitat amb els Espain Naurals Protegits i l’Ecoturisme amb l’objectiu d’establir 
mesures per tal que el turisme en sí permeti que els recursos naturals i culturals es 
conservis per al seu ús i la posteritat. 
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Durant el procès de valorització turística del patrimoni natural i cultural que es du a 
terme, es té en compte la fragilitat dels Espais Naturals Protegits (ENP’s) i capacitat de 
càrrega atenent el desenvolupament local i la participación dels agents que conviuen 
amb els recursos. 

Les característiques d’aquest ENP’s han esdevingut una oportunitat a l’hora de definir el 
nostre projecte, com: 

Ofereixen una gran amplia gama d’activitats durant tot l’any, contribuint a la 
desestacionalització. 

Conviuen amb una creixent oferta de microempreses de turisme de natura així com, una 
important demanda potencial d’aquest tipus de turisme. 

Pateixen d’una precarietat en quant a equipaments públics d’acollida de visitants, 
senyalització i interpretació. 

Existència d’una manca d’eines i accions de promoció, comunicación i comercialització 
conjunta del turisme de natura als ENP’s. 

L’ecoturime entès com a Turisme de Natura és compatible amb els valors dels ENP’s i 
que posa en valor els propis recursos d’aquests espais naturals. 

L’ecotursime a Catalunya té ja una llarga trajectòria. L’any 2002, en l’Any Internacional 
de l’Ecoturisme, es va celebrar a Catalunya una jornada que abordava aquesta 
modalitat. Temps desprès, l’any 2009, el Consell Asessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya (CADS), va publicar un treball pioner “Ecoturime a Catalunya: 
Una alternativa de turisme  a la natura” que clarificava les bases conceptuals d’aquests 
segment, diagnosticava la situación actual i apuntava estratègies i mesures futures al 
nostre país.  

Conscients de la importancia del valor natural dels ENP’s, el 16 de juliol de 2015 la 
Generalitat va presentar el “Pla de foment del Turisme de Natura als Espais Naturals 
Protegits de Catalunya”, conegut com la NaturCAT2020. Un pla que marca, sens dubte, 
un abans i uns desprès en l’àmbit de la sostenibilitat i posteriorment, pel que fa al 
desenvolupament del producte de l’ecoturisme. 

Es molt important tenir en compte que, segons un informe sobre l’impacte econòmic i 
social dels ENP’s de Catalunya impulsat per l’Obra Social de la Caixa amb la 
col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya (2015), es constata que els Espais Naturals Protegits generen un impacte 
econòmic al territori; amb la creació de nous llocs de treball vinculats amb el sector 
serveis, com l’hoteleria, les activitats culturals i d’oci, les empreses turístiques i el 
transport entre d’altres… així com llocs de treballs vinculats amb la gestió dels propis 
Espais Naturals i amb la recuperació o manteniment d’habitats i camins o bé, amb les 
activitats agrícoles.  
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Per la qual cosa, la gestió dels ENP’s és clau per fomentar i impulsar efectes 
socioeconòmics i culturals positius en un territori local.  

L’esmentat informe apunta que de cada euro que s’inverteix en gestió, es generen 8,8€ 
en forma de VAB en les diferents activitats econòmiques del territori, especialment pel 
que fa a comarques d’interior i muntanya, on el turisme es gestiona com a font 
d’ingressos complementaris. 

 

Dit això, la microdestinació del Pirineu de Lleida té el repte d’intentar que la fragilitat 
dels Espais Naturals Protegits passin a ser un patrimoni conservat i valoritzat, amb 
serveis de dinamització turística i territorial, així com una oferta professional 
especialitzada i una demanda especialitzada implicades en la seva preservació i 
continuïtat en el gaudi de les futures generacions.  

 

Tal com s’ha descrit en el punt 3 de la present memoria, la nostra operación s’emmarca 

de manera directa dins les  estratègies:    

 

L’estratègia RIS3Cat i la seva adaptació a Lleida, “Pla estratègic per a l’adaptació de 

l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida”, concretament pel que fa a les línies 

estratègiques i accions del sector turístic d ela nostra província.  

 

2.L’estratègia 2020 de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran; l’òrgan Consultiu i 

Participatiu d’IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i 

Aran.  

 

3.L’estratègia turística de la Província de Lleida, elaborada del Patronat de Turisme de 

la Diputació de Lleida 

 

De manera indirecta, l’estratègia que segueix el nostre projecte sobre l’impuls del 

creixement turístic sostenible és complementària de les següents: 

 

“Ecoturime a Catalunya: Una alternativa de turisme a la natura” Consell Asessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) 

“Pla de foment del Turisme de Natura als Espais Naturals Protegits de Catalunya”, conegut 

com la NaturCAT2020 

 



47 
 

Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 

Carta Europea del Turisme Sostenible 

 

 

 

Signat, 

Joan Buchaca i Arfelis 

Director Patronat de Promoció Econòmica 

 

 

 

Lleida, 27 de novembre de 2018 
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