


Casa Leonardo:

Turisme rural, 
productes locals i 

desenvolupament local.

Com orientar la qualitat dels
allotjaments a mercats específics.

Móra d’Ebre, 27 d’abril de 2016



Situació geogràfica

Comarca del Pallars Jussà:
•Zona  Pre-Pirineu
•Zona  Alpina (La Vall Fosca): paradís pels aficionats al senderisme



Història

1913- Origen fundacional de la 
posada, relacionat amb el moviment 
constructiu de la primera central 
hidroelèctrica de Catalunya.
1977-Tancament per jubilació.
2001- Reobertura de Casa Leonardo 
com a casa de turisme rural.



La nostra filosofia

Treball constant + millora continuada + professionalització + passió pel turisme rural +
la cerca i manteniment dels trets identitaris històrics del territori



Casa Leonardo un museu viu

Diferenciant-nos, oferint aquells 
valors únics que tenim i posant-los 
en valor:

“Casa Leonardo un museu viu”:
recuperem i transmetrem els nostres 

valors patrimonials i etnogràfics. 



Casa Leonardo un museu viu

La rehabilitació i decoració de tots 
els espais s'ha realitzat seguint les 
característiques tradicionals de la 
zona, integrant-se així a l'entorn 
natural, urbà, cultural i paisatgístic 
tradicional, amb un mobiliari i 
decoració que s'adeqüen a l'estètica 
pallaresa de la primera meitat del 
segle XX



i amb un seguit 
de vitrines que 
Expliquen la vida 
quotidiana a 
principis de segle 
en un poble de 
muntanya. 

Casa Leonardo un museu viu



Patrimoni gastronòmic

El patrimoni gastronòmic és part molt
important de les nostres tradicions i per tant, 
de la nostra cultura.

Què oferim?

Casa Leonardo ofereix productes de 
proximitat en totes les menges:

• productes que ens donen un valor afegit

• productes que ens diferencien

• productes autèntics, únics

• plats de cuina local 

• recuperem plats de la cuina tradicional



Patrimoni gastronòmic

Visitants que no volen ser turistes:

• el visitant vol deleitar un producte
únic, diferent, excepcional,…

• el visitant que consumeix turisme 
rural vol aquesta autenticitat, 
aquesta experiència, vol conèixer
aquesta cultura gastronòmica, gaudir
de la cuina local.

Per tant, la gastronomia i els
productes locals si els treballem bé
ens ajuden a fidelitzar el client
durant i desprès de la seva estada 
(newsletter).



Els allotjaments promocionem els productors locals

Per tant, oferint productes locals i els
plats locals de sempre:

Col·laborem en la continuïtat de la 
nostra cultura i de la nostra
tradició

Sóm l’aparador dels productors
locals

Dinamitzem les economies locals
agroalimentàries

Tendència fins ara  : falta d’autoestima. 

En canvi, si el posem en valor és :

una oportunitat de negoci.

més ingressos: compra els productes
que han deleitat per regalar-los o 
compartir-los amb la seva família.



Del recurs turístic al producte turístic 

A cada racó tenim un productor que si el sabem treballar bé ens dóna un valor 
afegit, ens diferencia, ens fa únics i ens permet crear producte turístics

El Pirineu: un territori d’oportunitats

Darrera cada productor hi ha una història, un amor cap al seu treball



Del recurs turístic al producte turístic 

vídeo

Per què crear productes turístics?
Tenir un valor afegit
Crear experiències que 

emocionin
Desestacionalitzar
Internacionalitzar

I per crear els productes turístics hem:

• Especialitzar-nos. Per què no en el senderisme? 
• Cooperar per crear, cooperar per avançar. 

• Copiar el què funciona: l’outdoor i l’ecoturisme
• Sent autèntic, diferent i únic. 

un territori d’oportunitats



Productes ecoturístics que posen en valor el patrimoni

Casa Leonardo ofereix una oferta 
complementària dinamitzadora 
de l’entorn que posa en valor els 
seus elements d’identitat que 

fa reflexionar sobre la 
preservació, conservació i 
rehabilitació dels elements 
paisatgístics de muntanya. 

valoritza els antics camins 
crea productes responsables i 

sostenibles.



Productes que es basen en els criteris de sostenibilitat 

Ofereix producte
ecoturístic a un segment
de mercat molt
específic, treballant la 
sostenibitat des de tots els
àmbits:
• Mediambiental, 
generant els mínims
residus i fomentant la 
mobilitat sostenible.
• Econòmica, dinamitzant
i diversificant les 
economies locals
• Social, recuperant antics
camins i la història.



Inventari dels antics camins

Per tal de poder realitzar les 
circulars des de Casa Leonardo, 
hem treballat durant 3 anys amb 
la gent gran dels pobles. El 
resultat ha estat un inventari 
dels antics camins del 
municipi que hem cedit a 
l’administració local perquè 
comenci a creure que els 
camins són part del nostre 
patrimoni i comenci una 
política de protecció. I sembla 
que ho hem aconseguit. 



Productes ecoturístics basats en el senderisme, la interpretació del territori i 
on els productes locals hi tenen un paper principal

Ruta en estrella:
• Paquets de senderisme
• Camins entre formatges
• Camins entre orquídies 
• Vacances entre herbes
• Vacances entre bolets
• Vacances de natura

Ruta semi itinerant:
• Caminant a pas de ruc

Ruta itinerant:
• El Cinquè Llac



Camins entre formatges

De cap de setmana: 2 nits i 2 circulars

Caminant es visiten dues formatgeries artesanals:

L’explotació d’ovelles de Corroncui: 
Formatge Or Blanc.

L’explotació de cabres de Puigcerver: Formatge 
ecològic de Puigcerver.

Caminant es gaudeixen d’elements màgics:

El Llac de Montcortès

La Casa Encantada.

Taller de transformació de la llet amb formatge.



Vacances entre herbes

Entre setmana: 5 nits i 4 circulars

Caminant es visiten elements màgics
El Llac de Montcortès.
Cèrvoles i Sant Roc.
El Pont del Diable
La Casa Encantada

Acompanyats d’un guia especialitzat
en botànica

Aprenentatge: Descobrir les diferents
plantes en funció del seu ús

remeier
gastronòmic
per elaborar begudes
i pel seu ús com a plantes 

tintoreres i saboneres. 

4 tallers relacionat amb les herbes
recol·lectades

VACANCES ENTRE HERBES AL
PIRINEU CATALÀ!

Unes vacances diferents on caminant
descobriràs el món de les nostres
herbes.



Vacances entre bolets

Entre setmana: 5 nits i 4 circulars

Caminant es visiten elements màgics
El Llac de Montcortès.
Cèrvoles i Sant Roc.
El Pont del Diable
La Casa Encantada

Acompanyats d’un guia especialitzat
en botànica

Aprenentatge: Descobrir :
on i per què surten els bolets. 

Bolets dels boscos i dels prats d’alta
muntanya i muntanya mitjana

com s’han de collir i els principis
per no fer malbé l’entorn natural .

aprendrem a classificar-los.
Diferenciar els comestibles dels 

tòxics.

4 Tallers relacionats amb els bolets
recol·lectats.

VACANCES ENTRE BOLETS AL
PIRINEU CATALÀ!

Unes vacances diferents on caminant
descobrireu el món fascinant dels bolets.



El Cinquè Llac: el producte ecoturístic amb més èxit

Ruta circular de senderisme 
responsable i sostenible, 

en 5 etapes, 
pel Pirineu de Lleida. 



El Cinquè Llac: un ric patrimoni en paret de pedra seca

El Cinquè Llac: 
una experiència autèntica, única i diferent

que emociona.

Arquitectura en pedra seca, un ric tresor de la nostra història

un espai realment rural, 
inèdit però humanitzat

habitat des de la prehistòria fins
a l’actualitat



El Cinquè Llac: una història que enganxa

El Cinquè Llac: 
un paisatge que crida la curiositat i fomenta el descobriment, 

creant una molt bona narració que ens permet estar atents
pel pròxim descobriment



El Cinquè Llac: les llegendes que donen nom a cada etapa



El Cinquè Llac: el Ganxo de pastor

El premi final: el Ganxo de Pastor
Bastó d’avellaner + 5 marques de pastor



El Cinquè Llac: 
un paisatge preciós que dóna seguretat

Senyalètica oficial
Vinil del producte turístic
Línia de continuïtat groga.

Complements a la senyalització:

• Guia exclusiva pels que compren el Cinquè Llac
• Cartografia a escala 1:30.000. Editorial Alpina.
• Descàrrega gratuïta dels tracks i petit roadbook

des de http://www.elcinquellac.com



Apostant per la Qualitat

• Manteniment i senyalització dels camins
• Millora de l’oferta gastronòmica gràcies a l’assessorament de la Fundació Alícia
• Distintiu de qualitat d’acollida per senderistes i cicloturistes “Benvinguts”



El Cinquè Llac: cap a un turisme responsable i sostenible

Un turisme que crea millors llocs  on viure i millors llocs per ser visitats.

Criteris mediambientals:

Fomentem l'arribada amb transport públic
Allotjaments cada cop més involucrats en la
gestió ambiental
Generem els mínims residus
Fomentem que no es deixi cap traça al paisatge
Contribuïm a la conservació dels camins i
dels paisatges

Criteris  socials:

És fruit de la conscienciació, responsabilitat i 
participació dels propietaris vers la conservació 
del seu entorn

Té el suport popular.
Fomenta un “turisme d’autenticitat”
Informa sobre les riqueses del patrimoni natural 

i cultural cultural



El Cinquè Llac: cap a un turisme responsable i sostenible

Criteris  econòmics:

Promocionem productes locals 
agroalimentaris i artesanals

Impliquem el visitant amb el territori
Dinamitzem i diversifiquem l’economia local



El Cinquè Llac: l’Associació Marques de Pastor

L´objectiu de l´associació és:

Crear activitat econòmica i turística.

Recuperar  i transmetre valors 
patrimonials i etnogràfics

Promocionar els productors locals tant 
agroalimentaris com artesanals

Valoritzar els antics camins i crear 
productes turístics responsables i 

sostenibles

La gestió:
Allotjaments  

(Can Fasersia, Casa Parramon, Casa Macianet, 
Casa Batlle, Casa Leonardo i Casa Churchill)

+

Agència comercialitzadora 

=
Associació 

Marques de Pastor



El Cinquè Llac: exemple de recuperació de patrimoni 

• Aportació anual dels privats
• Ecotaxes dels senderistes
• Voluntariats
• Col.laboració administració



El Cinquè Llac: exemple de recuperació de patrimoni 



Promoció Offline-Màrqueting convencional 
Edició en paper: folletons promocionals



Promoció Offline-Màrqueting convencional 
Edició en paper: premsa i revistes



PromocióPromoció Online-Màrqueting digital
Immedietesa       Viralitat       Efecte multiplicador 



La pàgina web pròpia www.casaleonardo.net Portals especialitzats T.R www.toprural.com /www.escapadarural.com

Portals de reputació on line com www.tripadvisor.es Portals d’intermediació/ reserves on line com www.booking.com

Promoció
Promoció Online-Màrqueting digital



Promoció

Xarxes socials especialitzades en senderisme: Wikiloc

Promoció Online-Màrqueting digital 



Promoció

El bloc www.casaruralvallfosca.com
Crear continguts amb paraules claus relacionades amb la gastronomia

Promoció Online-Màrqueting digital 



Promoció

Crear continguts a Facebook. Explica’t: introdueix el contingut. S’ha d’enganxar al lector.

Promoció Online-Màrqueting digital 



Promoció

Crear continguts a Twitter

Promoció Online-Màrqueting digital 



Promoció

Flickr (professionals), Instagram (perfecta per crear marca) i Pinterest (aparador dels nostres productes i serveis)
Una imatge val més que mil paraules

Promoció Online-Màrqueting digital 



Promoció

Un canal a Youtube

Promoció Online-Màrqueting digital 



Promoció

Foursquare

Promoció Online-Màrqueting mòbil 

I molts més,……………….



Esdeveniments

Locals. 

Presentacions dels productes en fires 
especialitzades

Participació en taules rodones i en 
xerrades.

Convidar periodistes: prescriptors que
parlen del Cinquè Llac. Màrqueting de
continguts.



Premis de turisme responsable

• Guanyador dels I Premis de Turisme Responsable de 
Catalunya 2013

Millor contribució a l’economia local ( atorgat a una 
organització turística que actua en benefici del desenvolupament
de l’economia local i la millora del benestar de la població del 
destí ): El Cinquè Llac, per la seva aposta per la revalorització del 
patrimoni local tangible i intangible que genera cohesió en el 
territori i per la promoció de la sostenibilitat ecològica en el 
transport (Slow Travel) 

• “El Cinquè Llac” premi Medi Ambient 2015 

Millor iniciativa de protecció i millora del medi
ambient” per fomentar la col·laboració publico-
privada que ha permès ampliar  l’oferta turística de la 
zona oferint un producte útil fora de temporada i 
respectuós amb l’entorn.



El Cinquè Llac en xifres
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El Cinquè Llac en xifres
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El Cinquè Llac en xifres

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Last Minute 15
dies

Entre 15 dies i 2
mesos

Entre 2 i 6
mesos

Més de 6 mesos

Anticipació reserva

2014

2015



El Cinquè Llac en xifres
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El Cinquè Llac en xifres: tipologia del senderista
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El Cinquè Llac en xifres: tipologia del senderista
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El Cinquè Llac en xifres: procedència geogràfica
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El Cinquè Llac en xifres: procedència geogràfica



El Cinquè Llac en xifres: tipologia del senderista

• Parella o petit grup
• De 45 a 64 anys
• De procedència majoritària de 
l’àrea metropolitana de Barcelona i 
de l’estranger.
• Nivell cultural-adquisitiu mig-alt
• Amants de la natura i molt
respectuosos amb el medi ambient
• Valoren molt el tracte proper i 
familiar dels allotjaments
• Molt interessats en els productes
de la gastronomia local així com la 
forma de vida dels llocs que 
caminen
• Consumidors habituals de 
senderisme (mínim 3 rutes)



El Cinquè Llac en xifres: la mobilitat sostenible

L’any 2011 hi havia 3 trens diaris en cada sentit.

L’any 2015 hi ha 1 tren diari en cada sentit:
• Sortida de Lleida 09:10 h arribada a la Pobla 
11:00 h
• Sortida de Pobla 12:56 h arribada a Lleida 
14:46 h

Quin públic està més disposat a 
perdre o a invertir dos dies més?
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Novetats 2016: El Cinquè Llac Slow-Soft

Gaudir del territori a poc a poc

Dissenyat pels senderistes que volen tenir
temps per fer fotos, compartir xerrades amb
els locals o gaudir tranquilament del dinar. 
Per aquest públic, és tan important la pròpia
caminada com la resta de l’experiència.



Novetats 2016: El Cinquè Llac Slow-Soft

Per gaudir el Cinquè Llac a poc a poc

Mitjana caminada diària: 16-18km 
Mitjana de temps diari: 4-6 hores per dia

"Nous sommes tous très contents de cette 
randonnée qui nous a permis de découvrir 
un pays authentique (paysages variés, 
villages abandonnés, villages vivants , la 
grande solitude et les grands espaces) , 
loin du tourisme de consommation , des 
repas succulents et des gens attachants 
que nous n'oublierons pas" 

Jacques Lacroux et Monique Roueire , 
Espalion (France)



Novetats 2016: El Cinquè Llac Slow-Soft

Per gaudir el Cinquè Llac a poc a poc

Mitjana caminada diària: 16-18km 
Mitjana de temps diari: 4-6 hores per dia



Novetats 2016: El Cinquè Llac amb ruc

Us proposem fer un tastet del Cinquè Llac 
acompanyat del ruc català

El ruc català és un animal interessant per a la pràctica
de senderisme, ja que té un ritme que permet apreciar 
millor el paisatge i el contacte amb les poblacions locals, 
al mateix temps que es contribueix a la defensa d’un
animal en risc d’extinció i al manteniment dels camins. 



Novetats 2016: El Cinquè Llac amb BTT

El Cinquè Llac en bicicleta

No apte per a principiants, es requereix un nivell 
mínim de condicions físiques i tècniques. 
Els trams de sender amb més dificultat, es podran 
evitar amb una variant per pista apta per a tots els 
públics.

Etapes de 30-40 Km 
Desnivell de 1.000m de mitja



L’aposta per la qualitat i la creació de productes turístics destinats a 
segments de mercat específics ,ens aporta beneficis.

Aquesta valoració del patrimoni històric-cultural i 
gastronòmic:
Beneficis per als propietaris i els visitants:

Fa diferenciar-nos de la competència. Som únics.

Ens aporta un valor afegit.

Desestacionalitzar

Especialitzar-nos i oferir serveis de qualitat. Fidelitzar.

Millorar el coneixement del medi al crear els itineraris i l’oferta
complementària.

Promocionar els nostres allotjaments.

Augmentar els ingressos.



L’aposta per la qualitat i la creació de productes turístics destinats a 
segments de mercat específics ens aporta beneficis.

Beneficis per al territori:
Mantenir  i millorar els  camins

Revaloritzar el patrimoni local
Millorar la qualitat de l'oferta turística

Practicar turisme sense aglomeracions . 
Incorporar mesures específiques i efectives per minimitzar 

l’impacte ambiental.
Respectar la natura, la cultura i les seves tradicions locals
Promocionar turísticament el territori
Posar el territori com a referent de productors agroalimentaris 

i artesans.
Conscienciar a la gent local que el turisme és important.
Creure amb el turisme com a sector emergent a la comarca. 
Millorar l'autoestima del territori.
Generar activitat econòmica a través dels serveis que s'hi 

vinculen (comerços, restaurants, taxistes, compra de guies i 
cartografia, compra de records



Moltes gràcies!

Mireia Font i Vidal de Casa Leonardo
C/La Bedoga nº2
25514 Senterada
Tel.973661787

info@casaleonardo.net-www.casaleonardo.net


