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La Diputació de Lleida ha acollit aquest matí la 
creació de l’Associació de Professionals de 
Senderisme del Pirineu i les Terres de Lleida, 

que neix amb el suport del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida. En la reunió de constitució s’ha 
elegit a José Luís Garcia, de l’empresa Camins de 
La Val d’Aran, com a president de l’associació. L’acte 
de constitució  ha comptat amb la participació de di-
ferents empresaris del sector de les comarques de 
Lleida i del director del Patronat de Turisme, Jordi 
Blanch, com també dels tècnics del Patronat.
L’Associació de Professionals de Senderisme del 
Pirineu i les Terres de Lleida neix amb l’objectiu 
d’integrar tots els empresaris del sector, tant empre-
saris individuals com persones jurídiques que esti-

guin legalment constituïdes, amb la finalitat d’enfortir 
el teixit empresarial i alhora la solidaritat entre les di-
ferents empreses turístiques mitjançant la promoció 
i la creació de serveis comuns basats en la pràctica 
del senderisme.
A partir d’ara podran integrar-se a l’associació totes 
les empreses de senderisme i/o ecoturisme, com 
també les empreses de turisme actiu que ofereixen 
en el seu catàleg de productes un percentatge sig-
nificatiu d’activitats de senderisme de manera es-
pecífica. L’associació està oberta també als guies i 
als treballadors autòctons amb activitats vinculades 
amb el senderisme, els allotjaments turístics reglats 
que organitzin i promocionin l’activitat entre els seus 
clients, a més dels taxistes o altres empresaris dedi-
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cats a la mobilitat de visitants que tinguin lligams amb 
el senderisme. Finalment, també en podran formar 
part  totes aquelles empreses que acreditin un cert 
grau de dedicació a la creació i/o difusió de produc-
tes de senderisme de manera especifica a les comar-
ques de Lleida.
L’associació, al marge de representar les empreses 
del sector en la defensa de les seves problemàtiques 
particulars, també s’ha fixat com a objectius fomentar 
la pràctica del senderisme i crear canals informatius 
i formatius per als seus associats. Finalment, també 
treballarà per la promoció de l’activitat, a més de la 
comercialització d’activitats que duguin a terme les 
empreses, tant de manera individual com col·lectiva, 
per fer del senderisme un actiu de primer ordre en 
l’oferta turística de natura de les comarques del Piri-
neu i les Terres de Lleida.
En el decurs de la reunió els assistents han posat de 
manifest que, davant l’actual moment econòmic del 
país, es fa necessari treballar per cercar l’excel·lència 
del nostre territori en l’àmbit turístic en estreta coo-

peració amb les diverses iniciatives empresarials 
que neixin dins de les comarques de Lleida, tant per 
captar i consolidar el públic procedent del mercat de 
Catalunya i del conjunt de l’Estat espanyol com tam-
bé de cara al mercat estranger, que cada vegada es 
mostra més exigent i demanda una major professio-
nalització que respongui a les seves expectatives.
El senderisme és una activitat esportiva i recreativa 
no competitiva que en els darrers anys s’ha convertit 
en una oferta molt atractiva per als turistes i en un eix 
de desenvolupament econòmic local d’alguns territo-
ris rurals que sovint queden fora dels circuits turístics 
de caràcter massiu. Amb motiu de la recuperació i del 
manteniment dels camins i dels senders, actualment 
totes les comarques lleidatanes -tant les de la plana 
com les del Pirineu- disposen  d’una extensa xarxa de 
rutes de senderisme amb recorreguts turístics, espor-
tius i de natura, de dificultat variable i aptes per a tots 
els públics. Molts d’aquests traçats també són aptes 
per fer-los amb bicicleta de muntanya.


