Conservació i gestió del
paisatge rural
Jornada tècnica
TREMP, dijous 25 d’abril de 2019

Presentació

Programa

L’afectació al medi que representa
l’activitat humana genera canvis en el
nostre entorn. El paisatge rural forma
part del nostre patrimoni cultural i
natural, i la participació dels diversos
agents socials és clau per a la seva
gestió i conservació.

10.00 h Benvinguda i presentació de la jornada

Durant la jornada es presentaran
exemples d’interès d’empreses i
entitats que han portat a terme accions
de valorització dels paisatges rurals
fent-lo compatible amb la conservació
de la natura i amb el retorn dels
beneficis al territori.

11.00 h Presentació del projecte Gratitud Pallars, Responsabilitat social i
turística
Sra. Mireia Font, Associació Marques de Pastor.
Sra. Alícia Bolado, Consorci Leader Pirineu Occidental.

Es presentarà el projecte Gratitud, que
vol reforçar els vincles entre les
persones —locals i visitants— i els
valors del territori a través de
propostes de protecció de la
naturalesa i de recuperació de
patrimoni.

13.00 h Cloenda de la jornada

Organització

10.05 h La sostenibilitat: una oportunitat per a les empreses turístiques
i les destinacions
Sr. Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local.

12.15 h Debat i conclusions

Lloc de realització
Epicentre
Passeig del Vall, 13
25620 - TREMP

Mapa

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent formulari:
INSCRIPCIONS
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb: Consorci Leader Pirineu
Occidental (Tel.: 973652529) a l’atenció de Alícia Bolado

@ruralcat

1234
// 3,00
1234/ 3,00
3,00
190605

Conservació i gestió del
paisatge rural
Jornada tècnica
SORT, dijous 25 d’abril de 2019

Presentació

Programa

L’afectació al medi que representa
l’activitat humana genera canvis en el
nostre entorn. El paisatge rural forma
part del nostre patrimoni cultural i
natural, i la participació dels diversos
agents socials és clau per a la seva
gestió i conservació.

16.00 h Benvinguda i presentació de la jornada

Durant la jornada es presentaran
exemples d’interès d’empreses i
entitats que han portat a terme accions
de valorització dels paisatges rurals
fent-lo compatible amb la conservació
de la natura i amb el retorn dels
beneficis al territori.

17.00 h Presentació del projecte Gratitud Pallars, Responsabilitat social i
turística
Sra. Mireia Font, Associació Marques de Pastor.
Sra. Alícia Bolado, Consorci Leader Pirineu Occidental.

Es presentarà el projecte Gratitud, que
vol reforçar els vincles entre les
persones —locals i visitants— i els
valors del territori a través de
propostes de protecció de la
naturalesa i de recuperació de
patrimoni.

19.00 h Cloenda de la jornada

Organització

16.05 h La sostenibilitat: una oportunitat per a les empreses turístiques
i les destinacions
Sr. Josep Capellà, DCB Turisme i Desenvolupament Local.

18.15 h Debat i conclusions

Lloc de realització
Telecentre de Sort
Camí de la Cabanera s/n
25560 – SORT

Mapa

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent formulari:
INSCRIPCIONS
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb: Consorci Leader Pirineu
Occidental (Tel.: 973652529) a l’atenció d’Alícia Bolado

@ruralcat

1234
// 3,00
1234/ 3,00
3,00
199035

