
   

        

 
 

Sessió de treball Hiking Europe: Creació i comercialització de paquets turístics 
 

Com el projecte pot ajudar a la internacionalització de paquets de senderisme?  
 
 
Tal com us vàrem avançar, l’Agència Catalana de Turisme conjuntament amb els socis del projecte 
Hiking Europe, cofinançat pel programa COSME de la Unió Europea, organitza dues sessions de 
treball els dies 4 de maig al Pallars Jussà i 5 de maig al Priorat (totes dues jornades al matí i amb el 
mateix format). 
 
Hiking Europe és un projecte creat per impulsar el desenvolupament rural a Catalunya a través de 
la creació de producte turístic entorn rutes de senderisme. Aquest projecte ofereix a la petita i 
mitjana empresa (allotjaments, empreses d’activitats, restaurants, transport, botigues, etc.) 
l’oportunitat d’internacionalitzar aquests paquets turístics adreçant-los a senderistes 
internacionals. Actualment a Catalunya, les 2 zones pilot que formen part del projecte són “El 
Cinquè Llac” als Pirineus (impulsat per Pirineu Emoció) i el Priorat (impulsat per El Brogit Guiatges). 
 
Com recordeu, el passat mes de setembre va tenir lloc el Seminari Internacional Convertim rutes 
de senderisme en productes turístics d’èxit a Barcelona i com a continuació tindran lloc aquestes 
sessions de formació i treball en el marc del projecte Europeu Hiking Europe (COSME). 
 
Ara és el moment de conèixer com pot beneficiar-vos aquest projecte. Us convidem a participar 
en aquesta sessió de treball per tal d’exposar els vostres dubtes, intercanviar idees i col·laborar 
per tal d’impulsar la creació de producte turístic autèntic i sostenible. 
 
L’estructura de treball serà la mateixa per les 2 jornades: 
 

1. Benvinguda i estat de situació del projecte Hiking Europe 
Agència Catalana de Turisme 
 

2. Exemple de bones pràctiques: DMC d’èxit vinculades al senderisme  
- Núria Martí, Pirineu Emoció (a totes dues jornades dels dies 4 i 5) 
- Meritxell Omella, El Brogit Guiatges (a la jornada del Priorat del dia 5) 

 
3. Com convertir un producte turístic en sostenible 

David BRÖDERBAUER, Nature Friends International, Àustria 
 

4. Senderisme Sostenible: intel·ligència de mercat  
Ulf SONNTAG, NIT (Institut de Recerca del Turisme), Alemanya 

 
El contingut de la sessió es planteja amb la intenció de crear debat amb les vostres idees sobre la 
creació i la comercialització de productes de senderisme sostenibles. El vostre feedback serà el full 
de ruta durant la sessió.  
  

http://www.hikingeurope.net/


   

        

 
Recordem que la mateixa sessió tindrà lloc a: 

- 4 de maig -  de 9h a 12h 

- 5 de maig. - de 10h a 13h 
Hotel-Hostal Sport - Falset, Priorat  
C/ Miquel Barceló 4-6 - 43730 Falset 

 
 
Per a consultar el programa en detall podeu accedir a http://hikingeurope.net/events/training/  i 
per a més informació sobre el projecte consulteu www.hikingeurope.net  
 
Per assistir a una de les 2 sessions, podeu inscriure-us fins el 28 d’abril aquí: 
https://es.surveymonkey.com/r/ZHZBFZZ 
 
Rebreu un correu electrònic que us confirmarà la vostra inscripció. Les inscripcions es tramitaran 
per ordre d’arribada. La participació a la sessió escollida, és gratuïta i comptarà amb traducció a 
l’anglès.  
 
Per a qualsevol consulta podeu contactar-nos a info@hikingeurope.net 
 

Epicentre - Tremp, Pallars Jussà  
Centre de visitants del Pallars Jussà 
Pg. del Vall, 13 – 25620 Tremp 
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