Viu el parc, fes-lo viure.
Ecoturisme al Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà
Jornada tècnica
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, 13 de novembre de 2018
Presentació
L’entorn socioeconòmic del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
és avui en dia un entorn clarament
marcat pel boom turístic dels anys 60 i
70. El turisme de sol i platja va
esdevenir i és encara el principal
motor econòmic de la zona.
Però perquè no 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 turístic, una
empresa d’activitats turístiques, un
restaurant, un productor que vol donar
una volta a la seva activitat o una
oficina d’informació o qualsevol
organització que treballa en temes de
turisme, aquesta jornada us serà molt
interessant.

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Sergi Romero de Tejada. Director del parc natural dels Aiguamolls
de l’Empordà.
Sra. Núria Sendrós. Serveis d’Espais Naturals Protegits de la
Generalitat de Catalunya.
10.10 h Ecoturisme, perfil de l’ecoturista i dades d’aquest
Sr. Josep Capella. DCB Turisme i desenvolupament local.
10.40 h Recursos ecoturístics del parc natural dels Aiguamolls de
l’Empordà i què cal canviar del model actual
Sr. Josep Espigulé. Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
11.15 h Experiències ecoturístiques de casa nostra
Sra. Turina Serra. Turisme Garrotxa.
Sr. Pau Calero. Caiac SK KayaK.
Sra. Laura Mestres. Turisme rural Mas Ramades i agència viatges
CostaBrava Experience.
12.15 h Visita guiada a “Mas Mata” i degustació de productes del parc
natural
Visita fins a Mas Matà amb el trenet turístic del parc i la interpretació
d’un guia.
A l’arribar a Mas Matà hi haurà una degustació de productes produïts
en l’entorn del parc natural o de proximitat a aquest.
14.00 h Cloenda de la Jornada

Organització
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Lloc de realització
El Cortalet
Seu del parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà GIV-6216
(ctra. Sant Pere Pescador-Castelló d'Empúries) km 4,2
17486 CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de:
Centre d’informació del Cortalet.
(Tel.: 972 45 42 22 - A/e: pnaiguamolls@gencat.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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