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El Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu, es constitueix el
febrer del 2008 amb l’objectiu essencial de millorar, promocionar
i fomentar el turisme de les nostres valls.
Formen part d’aquesta entitat els quatre ajuntaments de les valls
d’Àneu i l’associació VAIT (Valls d’Àneu Iniciatives Turístiques).
L’associació VAIT, creada el 1996, representa la part privada del
consorci. Està formada pel teixit empresarial de les valls d’Àneu,
des d’empreses del sector de la construcció fins a petites
empreses d’esports aventura.
Actualment una seixantena d’empreses en formen part, tot i que
representa un percentatge bastant baix si es té en compte el total
d’empreses. 
El dia a dia del consorci comporta una sèrie de tasques entre les
quals destaquen: 
- Promoure activitats destinades a incrementar la demanda
turística.
- Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que
puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de
l’oferta turística de les valls d’Àneu.
- Promoure la presència activa de les valls d’Àneu com a
destinació als mercats turístics, procurant la coordinació dels
sectors interessats en el turisme.
- Afavorir, possibilitar i ajudar a l’adequació de les estructures i
dels serveis a l’oferta turística, donant suport a la iniciativa
privada del sector.
- Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i
activitats anàlogues, al territori o a fora.
- Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb
l’allotjament, la restauració, les activitats i els serveis
complementaris, els recursos i els atractius del territori, i l’oferta
turística de qualitat de tots.
- Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics de la
comarca i adoptar o proposar les mesures més adients per
resoldre’ls.

Carlos Cortina i
Cortina, Consorci 
de Turisme de les

Valls d'Àneu

PATRIMONI I TURISME AL PIRINEU 11es TRObAdES CULTURALS PIRINENqUES: 83-84 (2014)
Societat Andorrana de Ciències, Andorra
dOI: 10.2436/15.8060.04.9  ISbN: 978-99920-61-21-3

Experiència del Consorci Turístic mixt,
públic i privat, a les Valls d’Àneu 



Onzenes Trobades Culturals Pirinenques  

- Elaborar i difondre el material de divulgació de publicitat i d’imatge necessari a fi de
donar a conèixer els recursos de les valls d’Àneu i fomentar la captació de visitants.
- Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció de les valls d’Àneu
en benefici de l’atracció de visitants i la millora de l’oferta.
- Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres organismes per
a la realització d’accions de promoció turística del territori.
- Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socioculturals del territori per
avançar cap a un model de turisme sostenible.
- Estudiar i analitzar la situació del turisme de la comarca, i oferir la informació obtinguda
al sector.
- Coordinar, dinamitzar i ajudar tots els sectors interessats en el foment del turisme.
- Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès turístic per al territori.
- Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar.
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