L’ecoturisme: una
oportunitat per al
turisme rural a l’Urgell
Jornada tècnica
CASTELLSERÀ, divendres 19 d’octubre de 2018
Presentació
L’objectiu de la jornada és posar en
valor i debatre sobre les oportunitats
de realitzar projectes de turisme de
natura a l’Urgell o al territori de la
plana de Lleida.

Programa
9.30 h Arribada dels participants i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Marcel Pujol, alcalde de Castellserà.
Il·lm. Sr. Salvador Bonjoch, president del Consell Comarcal de l’Urgell.

Aquesta jornada comptarà amb la
presència de persones que treballen
professionalment en l’ecoturisme i
presentaran iniciatives d’èxit.

10.00 h L’ecoturisme a Catalunya: oportunitats i reptes d’un sector en
creixement
Sr. Xavi Cazorla, secretari tècnic de la Taula d’Ecoturisme de Catalunya.

La
jornada
està
destinada
a
empresaris,
futurs
emprenedors,
tècnics de turisme, alcaldes, regidors i
a tot el públic en general, interessats
en conèixer eines pràctiques i
experiències positives per aplicar al
seu municipi, territori o establiment.

10.40 h Projectes de col·laboració sobre desenvolupament sostenible,
turisme, conservació i estudi de la natura
Sr. Marcel Gutinell, Cooperativa Gisfera.

Organització

11.15 h Coffee Break
11.40 h Experiències d’Agroturisme
Sra. Mireia Cabrero, Casa rural “O Chardinet d’a Formiga”.
Sr. Guillem Figueras i Sra. Natacha Filippi, Associació Corremarges de
Comalats.
Sra. Irene Barón i Sr. Roger Tutusaus, Boira Experience.
Sra. Minerva Sellés, Observatori “Els Sentits” de Vallbona de les
Monges.
13.00 h Taula rodona: turisme, natura i territori
Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent.
Sr. Jaume Ramon, president de l’Associació de Cases de Turisme Rural
de l’Urgell i president del GEMA de Tàrrega.
Sr. Mario Urrea, alcalde de Torrebesses.
Sr. Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de
Lleida.
14.00 h Fi de la jornada
DINAR: els participants es poden quedar a dinar al restaurant Fonda Pla
d’Urgell de Castellserà, per un preu de 13 euros per persona. Cal reservar
prèviament en fer la inscripció.
VISITES GUIADES: a partir de les 15.30 h hi ha la possibilitat de visitar
l’Observatori Els Sentits de Vallbona de les Monges i l’hort ecològic de Josep
Moret de Castellserà.

Col·laboració

Lloc de realització
Edifici de la Panera a Castellserà
C. Sta. Maria , s/n
25334 - CASTELLSERÀ

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal fer la inscripció a través de l’Oficina Comarcal
de Turisme de l’Urgell, tel. 973 500 707, promotur@urgell.cat

@ruralcat

Cal indicar nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, si es quedarà a dinar o
no, i si es participarà a les visites guiades.

1234
1234 // 3,00
3,00

180025 / 3,50

