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Presentació

Programa

Sr. Gerard Gimenez, !ecnic del Pare Nacional
d AlgOestortes i Estany de Sant Maurid
Modera: Sr. G~ Portabella

DI OU&, 28 d'sbrll
Seguint els treballs en el marc del desplegament
del Pla Estrategic de Senderisme de l'Alt Pirlneu i
Aran, l'lnstitut per al Desenvolupat i la Promoció de
l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) organitza accions
formatives i divulgatives per donar suport a les
iniciatives que han anat apareixent al terr~ori en
materia de gestió de camins, senderisme i
mobllitat.
D'acord al caraeter itinerant d'aquestes accions, en
aquesta ocasió s'ha organitzat una sessió de
treball per divulgar les experiencies impulsades al
Pallars Sobira. compartir el coneixement entre Iots
els actors que hi treballen i propiciar el debat
col·lectiu i la cooperació territorial entre els
diferents aetors públics i privats que participen en
aquests projectes.

09.30 h Obertura de les Jornades
Sr. Arcadi Castilló, director de l'lnstitut per al
Desenvolupament IIa Promocló de l'AIt Plrlneu I Aran
10.00 h Fent xarxa. Actuaclons raalltzades par
I'IDAPA en el marc del PIa Esbalilgic de
Senderfsme de I'AH Plrlneu I Aran
Sr. Arcadi Castilló, director de I'IDAPA
10.30 h La gestló deis camlnsl del senderlsme al
Paliara Sobiri
El modal de gestió de la xarxa de camlns
Sr. Josep Lluls Piqué, tecnlc del Consell Comarcal del
Pallars Sobira
Impacte del senderlsme en I'economla local
Sr. Lucien Marquilló, guia acompanyant de muntanya i
gula cultural del Pars Cátar
11.45 h Pausa - cafe

Objectius
- Coneixer els models de gestió de camins I de
senders que funcionen a la comarea del Pallars
Sobira
- Analitzar els punts forts i febles per convergir cap
a una estrategia optima de comercialització deis
diferents produetes de senderisme a l'Alt Pirineu i
Aran

12.00 h - 14.00 h Impactas reals i potanclals del
senderlsme en I'economla turistica del Paliara
SobIrlI
Ponimcia: Els factora clau par al deaenvolupament
deis productes de senderlsme en comarques de
muntanya
Sr. Go~ Portabella, consu~or i operador turrstlc
Taula rodona: MoItB camlna ...1 pocs productes?
cap a la definició d'una estrslilgia d'actuacló
conjunta

- Propiciar el debat entre els diferents aetors
implicats per potenciar la maxima valoració
economica del senderisme i la creació d'ocupacló

Ponents:
Sra. Mlreia Font, empresArIa I promotora de la ruta
Buscant el I/ac
Sra. Susagna Cabré, promotora de la ruta El pas del

Les Jornades van adre~des als tecnics de les
inst~ucions locals del territori, empreses de l'Ambit
turrstic, hostaleria, agencies de viatge, guies, etc...
i al públic que tingui relacló amb aquest seetor.

Sra. loIanda Mas, tecnlca de turisme de l'AJuntament
de Sort, impulsor de les Rutes del Pamano i Pedra de
Tartera
Sr. Xavler Serratosa, promotor de la ruta Carros de

se

Temps

Foc

14.00 h Presentacló del manual de bone8
prllctlquas del camf deis Bons Homes
Sr. Jean Pous, vicepresident del Consell Regulador
del Camí deis Bons Homes
Sra. Karlna Behar, gerent del Consell Regulador del
eamr deis Bons Homes
15.00 h -19.00 h VIS~ tecnica a la Vall d'Assua.
Actuaclons realltzadea en la xarxa local de
sendera Ila seva vlnculacló a les rutes llterllrles
de la vall d'A88ua
• Dinar pícnic duran! la sortida
20.00 h Visita guiada al museu del Pastor de Llessui
21.00 h Sopar coI·loqui al restaurant El Pigall (Casa
Kiko) de Llessui
• Preu del Sopar 20€
Divendres, 29 d'abril

09.30 h Recepdó I visita a la seu del Pare Natural de
l'AIt Pirineu a Llavorsr. Presentació del rnocIel de
gestló deis camlns del Pare Natural de l' AIt
Plrlneu I deis productes de senderlsme
Impul88tB
Sr. Jordi Palau, director del Pare Natural de l'AIt
Pirineu
10.30 h Visita tecnica a les Bordes de Virós (Alins)
Actuaclons realltzadea e la xarxa de aendera del
pare al base de VlróB I presentació de les rutes
vinculadas al projacte Boscos de Ferro
Sr. Mare Garriga, tecnic del Pare Natural de l'Alt
Pirineu
• Traslla! a les Bordes de Virós amb vehicles
partlculars
15.00 h Dinar picnic a les Bordes de Virós
16.00 h Cloenda de les jornades

