
 
 
 
 

El Programa Pirineus de Catalunya, conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de 

Turisme, els Patronats de Turisme de la Diputació de Lleida, Costa Brava Girona, Diputació de 

Barcelona, el Conselh Generau d’Aran, l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran i 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya posa  a la vostra disposició informació relacionada a 

la situació excepcional del COVID – 19.  

 

 

MNISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

 

La Secretaria d'Estat de Turisme, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, ha elaborat les guies 

d'especificacions per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2. Les guies contenen 

especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc per als diferents 

subsectors del sector turístic. 

 

https://www.mincotur.gob.es/ca-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx  
 

 
AGENCIA CATALANA DE TURISME 
 

o Link directe a la landing web de l’Agència Catalana de Turisme amb actualitzacions 
permanent d’interès, trobareu informació sobre les mesures econòmiques previstes pel 
sector, webs d’interès i manuals que poden ser de la vostra utilitat: 
http://act.gencat.cat/covid19/ 

 
o Informes de seguiment de l'impacte de la COVID-19 en l'activitat turística a Catalunya: 

http://act.gencat.cat/informacio-seguiment-activitat-turistica-covid-19/ 
 

o #formacióturismecat en línia. Consulta-ho aquí  
 

 

PATRONAT COSTA BRAVA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 

o Vídeo solidari de conscienciació: La Costa Brava Girona, en pausa 
 

o Programa formatiu per a la demarcació de Girona, s’iniciarà tractant temes de 
sostenibilitat previstos en el Pla d’Accions i Objectius 2020  
 
 

CONSELH GENERAU D’ARAN 
 

o Guia amb informació sobre les mesures de suport a empreses i autònoms de la Val 
d’Aran:  
https://www.conselharan.org/es/eth-conselh-generau-daran-ellabore-ua-guida-damb-
eth-resum-des-mesures-de-suport-enta-empreses-e-autonoms/ 

 

https://www.mincotur.gob.es/ca-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
http://act.gencat.cat/covid19/
http://act.gencat.cat/informacio-seguiment-activitat-turistica-covid-19/
http://www.e-nvia.com/redirect.php?r=ge4dinjqguwdcmrtgmwdonjxge2cyojyge4temi
https://www.youtube.com/watch?v=BSxnOvXg0T0&feature=youtu.be
https://jornades.costabrava.org/
https://www.conselharan.org/es/eth-conselh-generau-daran-ellabore-ua-guida-damb-eth-resum-des-mesures-de-suport-enta-empreses-e-autonoms/
https://www.conselharan.org/es/eth-conselh-generau-daran-ellabore-ua-guida-damb-eth-resum-des-mesures-de-suport-enta-empreses-e-autonoms/


 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
Espai Web temporal d’informació relacionada amb la situació del COVID- 19,  temes de 
coneixement i formació i evolució de les accions de promoció: 
https://sites.google.com/view/cercleturismedesk/p%C3%A0gina-principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de les persones usuàries un 
document amb preguntes i respostes donada la situació de tancament anticipat de les 
estacions d'esquí i muntanya i els trens turístics d'FGC:  
https://multimedia.turismefgc.cat/content/pdf/cat_covid19faqsestacionsmuntanya.pd
f 

 
o Pàgina web principal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, informació de les 

mesures excepcionals en relació al COVID-19: 
 https://www.fgc.cat/mesures-excepcionals/ 

 
 
 
PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

 
o Pla de formació online Ara Lleida 2020,  adreçat al sector públic i privat de la demarcació 

de Lleida vinculat amb l’àmbit del turisme, del patrimoni natural, esportiu, cultural i de 
la promoció turística, permetent  ampliar i perfeccionar coneixements en matèria de 
comercialització, comunicació i màrqueting digital: 
http://www.aralleida.cat/inscripcio-pla-formacio-online/ 

https://sites.google.com/view/cercleturismedesk/p%C3%A0gina-principal
https://multimedia.turismefgc.cat/content/pdf/cat_covid19faqsestacionsmuntanya.pdf
https://multimedia.turismefgc.cat/content/pdf/cat_covid19faqsestacionsmuntanya.pdf
https://www.fgc.cat/mesures-excepcionals/
http://www.aralleida.cat/inscripcio-pla-formacio-online/

