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El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pi-
rineu (CETAP) de la Seu d’Urgell ha acollit 
aquest matí una sessió de treball de la marca 

“Pirineus de Catalunya” per millorar el posicionament 
de la destinació dels Pirineus catalans amb la crea-
ció d’un únic fil conductor en clau de l’economia del 
turisme experiencial que ajudi a millorar la cohesió, 
tant en l’àmbit de gestió com logístic i operacional, 
entre els diferents agents implicats al territori. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
com a soci del programa Pirineus, ha participat en 
aquesta sessió de treball, que ha tingut l’assistència 
d’un total de 23 representants d‘empreses i institu-
cions dels Pirineus catalans. La jornada ha estat di-
namitzada per Dan Moore, responsable de l’empresa 
Padion Consulting, especialitzada en millorar els 
estàndards en termes de qualitat o sostenibilitat del 
sector turístic. 

El programa Pirineus ha organitzat dues sessions de 
treballs a dues localitats diferents per facilitar el des-
plaçament dels participants. Ahir dimecres va tenir 
lloc la primera jornada a Ripoll, la capital de la co-
marca del Ripollès, i avui s’ha celebrat la segona a la 
Seu d’Urgell, capital de l’Alt Urgell. 

El cap de Promoció i  Màrqueting del  Patronat de 
Turisme, Juli Alegre, ha fet la presentació de la jorna-
da, en la qual ha destacat l’oferta turística dels Piri-
neus en quan a paisatge i  natura, i ha posat en valor 
l’important llegat patrimonial i cultural que conserven, 
a més d’una important oferta de museus, pobles amb 
encant i una rica i variada producció agroalimentària 
i gastronòmica, entre d’altres elements. Alegre ha 
afegit que ”si bé tenim nombrosos recursos turístics, 
és molt important estructurar paquets i experiències 
turístiques atractives de qualitat i amb clau de sos-
tenibilitat per poder-les adreçar als nostres turistes 
potencials”.

Dan Moore, que té una experiència amb més de 15 
anys com a emprenedor en el sector turístic i ha li-

derat diferents empreses i projectes a escala inter-
nacional, ha dirigit les dues sessions, basades en el 
desenvolupament d’una història i visió global com a 
destinació.  

La jornada ha pretès disposar de diferents perfils clau 
del sector per poder explorar quina és la historia que 
es vol compartir amb el món partint de la visió grupal 
que el turisme hauria de tenir de la destinació dels 
Pirineus en un futur. Aquesta singularitat i aquesta 
identitat és el que cada vegada busca més el turista.

El resultat d’aquestes sessions, com també d’altres 
treballs, i la visita al territori que farà Dan Moore for-
maran part de l’anàlisi de la destinació per elaborar 
unes conclusions que es presentaran de cara l’any 
2020.

Jornada de treball de la marca “Pirineus de 
Catalunya” per millorar el posicionament 

de la destinació turística

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, com a soci del programa Pirineus, ha participat 
en la sessió que s’ha celebrat aquest matí a la Seu d’Urgell

Sr. Juli Alegre

S’adjunten 1 tall de veu amb la intervenció del 
cap de Promoció i Màrqueting del  Patronat de 
Turisme, Juli Alegre.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat
http://www.aralleida.cat/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2019/Juli Alegre.mp3

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


