Viu el parc, fes-lo viure.
Apostem per l’ecoturisme al
Parc Natural del Cadí-Moixeró?
Sr. Pere Pedrals

Presentació
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és
un parc natural a cavall entre tres
comarques
de
realitats
socioeconòmiques
molt
diferents.
Unes realitats marcades, en part, per
l’orografia d’aquest territori. Les
Serralades del Cadí i el Moixeró han
fet de línia divisòria entre una i l’altra.
El model turístic ha estat diferent
d’una comarca o l’altra però ara la
mirada d’uns i altres es va reenfocant i
va convergint cap un model turístic
més sostenible.
Tenint el Parc Natural del CadíMoixeró com a “joia” per a
l’ecoturisme, cal apostar per un
turisme que ve motivat per conèixer
les tradicions del territori, la gent que
en forma part, el paisatge, els valors
culturals i naturals, etc.
Si ets un allotjament, una empresa
d’activitats turístiques, un restaurant,
un productor que vol donar una volta a
la
seva
activitat,
una
oficina
d’informació o qualsevol administració
o organització que treballa en temes
de turisme; us hi esperem.

Organització
Departament de Territori i
Sostenibilitat

Jornada tècnica
BELLVER DE CERDANYA, 6 de maig de 2019

Programa
9.50 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Jordi Garcia Petit. Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Sra. Núria Sendrós. Serveis d’Espais Naturals Protegits de la
Generalitat de Catalunya.
10.10 h Qui és l’ecoturista? Què busca? Perquè és un perfil que ens
interessa? Som una destinació preparada per rebre’l?
Sra. Beth Cobo. Gerent d’agència de viatges de Trescàlia SL.
10.50 h Recursos ecoturístics del Parc Natural del Cadí-Moixeró
Sr. Jordi Garcia. Director del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
11.20 h Experiències ecoturístiques de casa nostra
Sr. Oriol Baños. Casa rural de Rústic Vilella.
Sr. Fran Izquierdo. Allotjament i activitats de Vents del Cadí.
Sr. Àngel Bonada. Empresa d’activitats de Taigà, natura als
Pirineus.
12.20 h Visita a l’explotació ramadera ecològica “Cal Calsot”
Sr. Josep Bombardó de Cal Calsot.
14.30 h Cloenda de la Jornada
Al finalitzar la visita es realitzarà al mateix Cal Calsot un dinar-tast de
diferents productes obtinguts i elaborats en l’àmbit del Parc Natural del CadíMoixeró on també podreu conèixer els seus productors.

Lloc de realització
Centre d'Interpretació, Informació i recerca del Parc Natural Cadí-Moixeró
C/ de la font,5
25721 TALLÓ (Bellver de Cerdanya)

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
(A/e: pncadimoixero@gencat.cat).
Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Sra. Núria Sendrós
(Tel.: 935 674 200. ext. 4161).
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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