jornada. turisme a la natura.
La Fundació Catalunya-La Pedrera té, entre altres, la missió de protegir el patrimoni natural i el paisatge,
així com de sensibilitzar la societat en el respecte a la natura i als valors ambientals. Per tal de complir aquesta
finalitat és propietària i gestiona 24 espais naturals i tres equipaments de turisme a la natura que ofereixen
diverses activitats i estades que, en conjunt, són visitats anualment per prop de 400.000 persones.
L’interès per els projectes de turisme de natura és substancial a la Fundació des dels seus inicis, tot i que
arrel de la transformació en Fundació privada l’any 2013, l’interès i la necessitat de trobar models de
sostenibilitat econòmica d’aquests projectes ens ha fet reflexionar molt sobre la millor manera de dur a
terme amb èxit aquestes iniciatives.
Per altra banda, enguany el Govern de la Generalitat ha presentat el Pla de foment del turisme de
natura als espais naturals protegits (ENP) de Catalunya, que defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Catalunya, amb l’objectiu de posicionar Catalunya com a referent en aquesta matèria a la regió
mediterrània en l’horitzó 2020.
Amb la Jornada d’Ecoturisme del 27 d’octubre de 2015 a MónSant Benet, volem obrir aquest debat a tots
els actors del turisme de natura de Catalunya per tal de que puguin aportar la seva experiència i opinió en
un moment en què la innovació resulta clau per a la supervivència de projectes i negocis.
Us convidem, doncs, a assistir a una jornada on l’experiència de grans experts europeus i de diverses
iniciatives d’èxit a Catalunya aportaran la seva visió en el turisme de natura.

JORNADA

TURISME A LA NATURA
—

27 D’OCTUBRE DE 2015

on es fa?
Món Sant Benet
Camí de Sant Benet de Bages s/n
08272 Sant Fruitós de Bages

Coordenades:
– Latitud: 41° 44’ 40.2354” (N)
– Longitud: 1° 53’ 59.8194” (E)

inscripcions
La jornada te un cost de 20 € / persona i inclou el dinar.
Cal fer la reserva a la web de la Fundació:
http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/jornada-turisme-la-natura
o a l’agenda de la Fundació:
http://agenda.fundaciocatalunya-lapedrera.com/cat/acte/jornada-turisme-a-la-natura/

Organitza:

PROGRAMA
9.00 - 9.30 h
9.30 - 10.00 h

REGISTRE D’ASSISTENTS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

14.00 - 15.30 h DINAR A LA FONDA

INAUGURACIÓ DE LA JORNADA PER PART DE FUNDACIÓ
CATALUNYA-LA PEDRERA I AUTORITATS

15.30 - 16.30 h BLOC III: Tinc una bona proposta. I ara què?
		 Debat de 3 especialistes de l’àmbit de la comunicació i noves tecnologies a

l’entorn del Turisme i la Natura, que resoldran els dubtes de com arribar al
nostre públic objectiu. Quina és la millor comunicació? Què hauria de contenir
la meva oferta per ser atractiva? Com juguen les noves tecnologies a la
natura? Com em puc diferenciar? On he de posar el focus?

		 A càrrec de l’autoritat pertinent de la Generalitat de Catalunya i de Fundació
Catalunya-La Pedrera.

10.00 - 11.45 h BLOC I: Europa i el turisme de natura
		 Dues experiències d’èxit a nivell europeu explicaran com han afrontat els

reptes que comporta compatibilitzar el turisme amb la conservació del territori.
(Aquesta sessió comptarà amb 25 minuts de col·loqui)

		 El National Trust, una entitat privada, un model de gestió del territori.
Sr. Justin Albert, Director Executiu Internacional i Director Regional de Gales del National
Trust d’Anglaterra.
		 Grands Sites de France, un model d’excel·lència per al patrimoni natural i
cultural. Sra. Anne Vourc’h, Directora dels Grands Sites de France.

11.45 - 12.15 h COFFEE BREAK

12.20 - 14.00 h BLOC II: Catalunya, petit país, grans experiències
		 Descobrim experiències concretes del món de l’empresa turística

per descobrir el patrimoni natural de Catalunya i diferents models de
funcionament. 8 empreses o iniciatives d’èxit al nostre país i que destaquen
per coses diferents, ens explicaran la seva experiència.
(Cada ponència comptarà amb 20 minuts + 5 per a torn de preguntes)

		
Sala Fàbrica 1 Senderisme al sud de Catalunya, per El Brogit guiatges, empresa de senderisme

interpretatiu i ecoturisme per les muntanyes del sud de Catalunya.
		 Rutes en bicicleta a l’abast de tothom, per Burricleta, empresa de lloguer de
bicicletes elèctriques amb proposes d’ecoturisme de qualitat.
		 Turisme actiu en bicicleta i de qualitat, per CicloTurisme i Medi Ambient, agència de
viatges especialitzada en rutes i viatges en bicicleta i a peu ubicada a Girona.
		 Turisme naturalista, turisme de qualitat, per Focus On Mediterranean Wildlife,
empresa que ofereix sortides d’observació d’ocells i la possibilitat de fer fotografies de natura
des d’aguaits especialitzats.
		
Sala Fàbrica 2 El Cinquè Llac, reinventant el senderisme als Pirineus, per Sra. Mireia Font, de
Casa Leonardo, Impulsors d’El Cinquè llac, travessa circular de senderisme de mitja muntanya
al Pirineus lleidatà, assequible a tot tipus d’aficionats.
		 Les tradicions com a valor turístic, per Delta Polet, empresa familiar de servei de
guiatge de natura i tradicions, nativa del delta de l’Ebre.
		 La custòdia del territori com a valor turístic, per Sra. Anna Subirana, de la Xarxa
Custòdia del Territori, presentant els aprenentatges i reptes del projecte Arrèlia,un projecte
d’ecoturisme amb l’objectiu de conservar espais en custòdia.
		 Turisme de submarinisme a les Illes Medes, turisme sostenible?, per
Sr. Josep Capellà, com a dinamitzador del turisme de natura a les Illes Medes.

		 (Aquesta sessió comptarà amb 30 minuts de col·loqui)
		
		
		
		

Ponents:
Sr. Joan Morales, Director de la revista Descobrir
Sr. Daniel Gutiérrez, Kiribatis, Agència de comunicació per a iniciatives de turisme
Sr. José Luís Gallego, naturalista, periodista ambiental i escriptor.

16.30 - 17.00 h BLOC IV: Una nova eina de formació per al guiatge
	de natura
		 Presentació del projecte HeriQ, un projecte de formació de guies de natura

amb certificació i segell de qualitat europeu que els ha de donar noves eines i
visions per a millorar la qualitat de la seva feina.

		 Ponent:
		 Sr. Evarist March, Naturalwalks.

17.00 - 18.30 h BLOC V: Turisme + natura + territori: una bona
	aposta de creixement per Catalunya
		 Representants dels dos departaments implicats exposaran la seva visió i
debatran en una taula rodona sobre els reptes que afronta Catalunya i com es
plantegen a nivell de l’administració.
		 (Aquesta sessió comptarà amb 30 minuts de col·loqui)
		
		
		
		
		

Ponents:
Sra. Marian Muro, Directora General de Turisme
Sra. Marta Subirà, Directora General de Polítiques Ambientals
Moderador:
Sr. Miquel Rafa, Director de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de Fundació
Catalunya-La Pedrera

18.30 - 18.45 h CLAUSURA INSTITUCIONAL

