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EL PROGRAMA PIRINEUS I LES JORNADES INTERPIRINEUS 2016. 

El programa Pirineus posa en valor tota la diversitat de l’oferta turística dels Pirineus 
catalans amb l’objectiu de consolidar el turisme de les comarques del Pirineu català. 

Des de l’any 2003, aquest programa de treball potencia tots els recursos i productes 

disponibles des d’una visió transversal. L’oferta comprèn des d’activitats de turisme 

actiu i natura a la muntanya (Senders de gran recorregut, visites a parcs naturals…) 

a patrimoni cultural i gastronòmic pirinenc, i tot el ventall de serveis d’allotjament 
necessaris per a l’estada. 

El programa Pirineus es recolza en un conveni de col·laboració entre l’Agència 

Catalana de Turisme, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, Turisme de Barcelona, i els Patronats de Turisme de la Diputació de Lleida, 
Costa Brava Girona, Diputació de Barcelona, i el Conselh Generau d’Aran. 
 

I és en el marc d’aquest programa que s’organitzen, per tercer any consecutiu, les 

Jornades InterPirineus. Unes trobades amb empreses del sector turístic dels Pirineus 

catalans que tenen per objectiu la creació de producte turístic i la comercialització de 
la oferta ja existent al territori. 

 

PROGRAMA DE LES JORNADES. Dimecres, 23 de novembre. 

09:30-10 :00  Acreditacions 

10 :00-10:10  Benvinguda 

10:10-12:00  Ponència-Formació a càrrec del Sr. Christopher Doyle, Director de 

l’Adventure Travel Trade Association (ATTA) a Europa. www.adventuretravel.biz 

La ponència serà en anglès, però hi haurà servei de traducció simultània. 

12:00-12:30 Pausa 

12:30-13:30 Presentació dels resultats d’estudis de mercat sobre diferents 

aspectes de la destinació Pirineus, a càrrec de la Sra. Mònica Santaeulàlia, Cap de 

Recerca i Intel·ligència de Mercats de l’Agència Catalana de Turisme.  

13:30-15:30 Dinar.  
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Durant el dinar, aquelles empreses que ho vulguin podran fer una presentació 

sobre la seva empresa, serveis i productes que ofereixen a la resta de 

participants. Es posarà a disposició dels interessats en fer-ho, un projector i 
una pantalla.  

Cal confirmar l’interès en fer la presentació al correu 

aparcerisa@innovanetgrup.com. 

 

15:30-18:30 Sessió de networking amb agències de viatges de Catalunya. 

Cada agència de viatges disposarà d’una taula. Les empreses locals aniran passant 

per cadascuna de les taules per parlar amb cada agència, o amb aquelles que 
considerin més interessants. 

Per poder treure el màxim profit de les reunions amb les agències, es recomana portar 

una presentació de la vostra empresa així com dels productes disponibles a la vostra 

oferta i informació detallada sobre preus. 

 
 

LLOC DE CELEBRACIÓ. 

Les Jornades tindran lloc al Mas El Mariner, de Camprodon.  

Per a més informació: www.elmariner.com. 

 
 
DADES DE CONTACTE DE L’ORGANITZACIÓ. 
 
En cas de dubtes o imprevistos d’última hora, preguem us poseu en contacte amb 

l’organització. 

Anna Parcerisa – aparcerisa@innovanetgrup.com – 646.66.53.90 

Dèlia Montesinos – dmontesinos@gencat.cat – 607.07.27.66 
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AGÈNCIES DE VIATGES PARTICIPANTS. 
 
Llistat d’agències de viatges participants a les Jornades InterPirineus 2016 a 
Camprodon. 

Nom de l'empresa Web Seu 

Aventur Travel www.aventurviajes.com  Barcelona 

Barcelona Travel Designers www.dsmartcat.com  Barcelona 

Bracap Global Tours http://bracap.net Barcelona 

Bussa Travel http://bussatravel.com/en Barcelona 

Cornellà Viatges http://cornellaviatges.com Cornellà 

DiscoverLand www.discoverland4x4.com  Girona 

Go Sailing Bcn, S.L. http://gosailingbcn.com Terrassa 

Hisegip viatges www.hisegip.com/ 
www.clubviatges.com Badalona 

Krisla Tours http://krislatours.traveltool.es Badalona 

Nateva Travel http://natevatravel.group-team.com Arenys de 
Mar 

Op&Kids, ocio para singles con niños www.opandkids.com  Barcelona 

Paddle in Spain (Activitats d'aigüa i 
Aventura) www.paddleinspain.com  Lleida 

Petit Món Viatges www.petitmonviatges.com Igualada 

Promoviatges www.promoviatges.net Sabadell 

Quoma Travel S.L. www.quomatravel.com  Olot 

Sòrisa Viatges www.sorisaviatges.com  Súria 

Valua Travel www.valuatravel.com Mataró 

Viajes China Espanya www.cvctravel.com Barcelona 

Viajes pelayo s.l. - Barcelona 

Viatges Cerdanyola http://viatgescerdanyola.com Cerdanyola 

Viatges Gamma Tours www.gammatours.com  Lloret de Mar 

Viatges Pirineus http://viatgespirineus.cat La Garrotxa 

http://www.aventurviajes.com/
http://www.dsmartcat.com/
http://www.discoverland4x4.com/
http://krislatours.traveltool.es/
http://www.opandkids.com/
http://www.paddleinspain.com/
http://www.promoviatges.net/
http://www.quomatravel.com/
http://www.sorisaviatges.com/
http://www.cvctravel.com/
http://www.gammatours.com/
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Llistat d’empreses participants a les Jornades InterPirineus 2016 a Camprodon. 
 

Empresa Web Breu descripció 

Agència de Desenvolupament del 
Ripollès www.elripolles.com 

Entitat de promoció econòmica del Ripollès que promociona el turisme del 
territori i dóna suport a la creació de productes turístics per la comarca 
vinculats a la natura, la cultura i la gastronomia. 

Ajuntament de Campdevànol www.campdevanol.org/turisme/pla
nol-turistic/ 

Ens públic, que es dedica entre d'altres, a donar suport a la promoció turística 
del municipi de Campdevànol. 

Ajuntament de Castelló d'Empúries www.castelloempuriabrava.cat 

Empuriabrava és una destinació turística única per la seva construcció amb 25 
km de canals navegables i 5.000 amarradors. És el cor dels aiguamolls de 
l'Empordà i ubicada en una de les badies més belles del món, és una bona 
destinació per a la pràctica del sport outdoor tant per terra, mar i aire. l'Oferta 
de Skydive Empuriabrava i Windoor, el túnel del vent  fan que siguem una 
Destinació de Turisme Esportiu en la modalitat de paracaigudisme. 

Ajuntament de Ribes de Freser/ Vall 
de Ribes 

www.vallderibes.cat 
 Organisme dedicat a la promoció turística de la Vall de Ribes. 

Ajuntament de Setcases http://webspobles2.ddgi.cat/setcas
es/ 

Ens públic, que es dedica entre d'altres, a donar suport a la promoció turística 
del municipi de Setcases. 

Associació CEA Alt Ter www.alt-ter.org 
Entitat sense ànim de lucre dedicada a l'educació ambiental, a activitats de 
descoberta del patrimoni per a grups a través de visites guiades i a projectes 
de sensibilització. 

Associació Empordà Turisme www.empordaturisme.com Entitat mixta (públic-privada) depenent el Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
que promociona el turisme de la comarca. 

Berga Resort - The Mountain & 
Wellness Center www.bergaresort.com  

El complex turístic esportiu de Berga Resort és ideal per gaudir tot l'any, de 
vacances o caps de setmana, amb família o amics a la muntanya del 
Berguedà (Berga). 

Càmping Bassegoda S.L. www.bassegodapark.com 

El Bassegoda Park és un càmping i parc de bungalows de 1ª categoria situat a 
Albanyà (Alt Empordà), llindant amb el Parc d'Espais d'Interès Natural de l'Alta 
Garrotxa, a tant sols 7 km del bonic conjunt medieval de Sant Llorenç de la 
Muga i a 25 km de Figueres, la ciutat del reconegut pintor Salvador Dalí. 

 

http://www.campdevanol.org/turisme/planol-turistic/
http://www.campdevanol.org/turisme/planol-turistic/
http://www.vallderibes.cat/
http://www.bergaresort.com/
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Empresa Web Breu descripció 

Casanova de Baix www.casanovadebaix.cat Allotjament rural situat a Ripoll. 

Catalunya Park Hotels www.catalunyaparkhotels.com Empresa de gestió familiar (des de 1920) formada per 2 hotels situats a Ribes de 
Freser (Girona):l'hotel Catalunya i l'hotel Catalunya Park. 

Club Elements La Molina www.clubelements.com/ 
www.ribals.com Agència receptives per grups especialitzada en activitats de neu i esports d’aventura. 

Ferrocarrils de Generalitat de 
Catalunya www.turismefgc.cat 

Empresa que gestiona 5 estacions d´esquí repartides entre el Pirineu de Lleida i 
Girona : Espot, La Molina, Portainé , Vall de Núria i Vallter 2000. Ofereix activitats 
durant tot el any tant per grups, com per famílies i gestiona diversos establiments 
hotelers. 

Consorci de les Vies Verdes de 
Girona www.viesverdes.cat Organisme públic local adscrit a la Diputació de Girona, que gestiona les 

infraestructures de la xarxa de via verda per a les comarques gironines. 

Empresa Sagalés  www.sagales.com Transport de viatges per carretera. 

Guies Roc Blanc www.guiesrocblanc.com 
Empresa dedicada als esports d'aventura, especialitzada en raquetes de neu, cursos 
d'orientació, photowalk, trekking i BTT. Et volem donar a conèixer el nostre territori, la 
Vall de Camprodon i l'Alta Garrotxa. Estem interessats en ensenyar-te com tractar el 
Medi Natural que ens envolta, alhora que fem esport.  

Hostal El Forn www.elforndebeget.com Hostal-restaurant de caràcter i tracte familiar que disposa de còmodes habitacions i 
restaurant amb plats tradicionals de la zona 

Hotel La Coma www.hotellacoma.com 

L'Hotel La Coma disposa de vint-i-dues habitacions exteriors, amb parquet i terrassa, 
totalment equipades, dos amplis menjadors on es pot gaudir d'una gran varietat 
d'especialitats culinàries de la zona amb productes locals. A l'exterior de l'hotel hi ha 
un gran jardí amb green de golf i parc infantil, una piscina exterior oberta durant els 
mesos d'estiu i un espai d'aigües interior. 

 

http://www.casanovadebaix.cat/
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Empresa Web Breu descripció 

Hotel Villa Paulita Puigcerdà www.villapaulitahotel.com 
Villa Paulita és un hotel amb encant situat al centre de Puigcerdà. Limita amb el Llac, 
envoltat de l'arbrat Parc Schierbeck, formant un insuperable recés de bellesa i 
tranquil·litat. 

La Petjada www.lapetjada.com Empresa d'organització de rutes de senderisme i caminades culturals al sector 
pirinenc. 

Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon 

www.valldecamprodon.org 
 

Ens públic de la Vall de Camprodon creat l'any 1976, que representa 6 municipis: 
Camprodon, Llanars, Molló, St. Pau Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter,  que 
treballa de forma mancomunada per assolir uns objectiu, entre ells la promoció i 
dinamització turística de la Vall de Camprodon. 

Molló Parc www.molloparc.com 
Parc d'animals del Pirineu, recorregut entre boscos i Prats tot observant els animals 
salvatges que habiten o habitaven als Pirineus. També Mollo Parc Aventura: circuits 
de tirolines i jocs als arbres. 

Privylife www.privylife.com 

Privylife és una empresa d'organització d'esdeveniments esportius per empreses, 
implantant una cultura "be healthy" prèvia, amb esportistes d'elit com instructors. A 
més organitzem estades de turisme esportiu per estrangers, i també Training Camps a 
diferents indrets del panorama internacional. 

Rourevell www.rourevell.com 
Cases de turisme rural (3) Habitatges turístics (2) cases en àmbit rural i un habitatge 
nucli urbà. El negoci proporciona bàsicament allotjament i pot també donar serveis 
complementaris. 

Sercotel www.sercotel.com 

Cadena hotelera con mas de 170 hoteles distribuidos en España,Portugal, Andorra 
Italia y Latinoamérica.  Disponemos de equipo comercial , segmentado en Grandes 
Grupos, Corporate , Colectivos, Mice,TTOO,Grupos Deportivos, Montaña y nieve y 
OTA´s. Ofrecemos Dpt. Canales, Reservas Att. Cliente, Gestión y posicionamiento 
webs, DPt. Creativo, Dpt. Comunicación. Llevando a cabo una estrategia multinivel. 
(50) Por otro lado, ofrecemos la posibilidad de gestión  integral de  hoteles que así lo 
soliciten. 

Solana del Segre, S.L. www.solanadelsegre.com  

Camping de muntanya, amb parcel·les de mobile home i caravanes. A prop del Parc 
Natural Cadí Moixeró.  

 
 

http://www.villapaulitahotel.com/
http://www.valldecamprodon.org/
http://www.solanadelsegre.com/
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Empresa Web Breu descripció 

Terra de Comtes i Abats www.terradecomtes.cat 
El projecte Terra de Comtes i Abats ofereix al visitant un fascinant viatge per un 
territori carregat de recursos vinculats a aquest període fundacional del país. Terra de 
Comtes i Abats engloba els elements patrimonials de Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Campdevànol i Gombrèn. 

Turisme Garrotxa www.turismegarrotxa.com 

Associació privada sense afany de lucre integrada principalment per representants del 
sector turístic privat i públic de la Garrotxa. Treballem per a la millora de la 
competitivitat dels nostres socis i promovem, representem i coordinem, de forma 
participativa, un model de desenvolupament turístic sostenible arrelat al territori. 

 


