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FORMACIONS DIRIGIDES ALS AGENTS
TURÍSTICS DEL TERRITORI
Fa milions d’anys, al cor de Catalunya, va existir un mar que va desaparèixer
empès per l’aixecament de serralades com els Pirineus.
El Geoparc agrupa una oferta de qualitat avalada per la UNESCO que
integra cultura, natura, geologia, mineria i gastronomia.

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya
Central t’ofereix un munt d’oportunitats!
www.geoparc.cat

«Fa 36 milions d’anys el centre de Catalunya estava cobert per un mar que va
desaparèixer. L’aigua, la sal i el temps han deixat una geologia i un paisatge
espectaculars. L’acció de l’ésser humà hi ha deixat també un ric llegat històric i un
gran patrimoni miner.»

JORNADA
TÈCNICA 1

5 de febrer

El patrimoni geològic i miner. Un recurs a l’abast

JORNADA
TÈCNICA 2

14 de març

El relat del mar interior del Geoparc que vincula
els principals recursos del territori

JORNADA
TÈCNICA 3

9 de juliol

Eines geològiques per al sector turístic: la
maleta de la geologia

JORNADA
TÈCNICA 4

25 de setembre

Que s’entén per producte Geoparc. Exemples i
experiències

El Geoparc de la Catalunya Central presenta la segona edició del programa de Jornades
Tècniques del Geoparc. És un conjunt de 4 sessions matinals distribuïdes al llarg de l’any
que pretén aprofundir en el coneixement sobre el Geoparc i el seu relat.
Són jornades destinades principalment als agents del territori, del sector públic o privat, més
vinculats a l’activitat turística. És un cicle que permet una formació continuada als
col·laboradors del Geoparc.
La proposta va encaminada a donar eines i mostrar experiències vinculades al Geoparc en
general, i a la geologia i el seu patrimoni, per crear nova oferta o complementar la que ja
s’ofereix al territori.

JORNADA TÈCNICA 1:El patrimoni geològic i miner. Un recurs a l’abast| 5 de febrer
La primera jornada va destinada a posar en relleu el valor del patrimoni geològic i miner i veure com
aquest pot ser una proposta turística per si mateix o bé pot anar de la ma d’una experiència més
diversa. Un camí ple de reptes que el Geoparc està treballant per desenvolupar en col·laboració amb
els diferents agents del territori. Es realitzarà una breu introducció al concepte de patrimoni geològic.
Tot seguit es mostraran els espais més rellevants i s’aprofundirà en l’experiència concreta de les
Coves de Montserrat, a Collbató, com un dels principals elements geològics visitables. Inscripció
Formació 1

JORNADA TÈCNICA 2:El relat del mar interior del Geoparc que vincula els
principals recursos del territori| 1
4 de març
El mar interior és sense dubte el principal argument del discurs del Geoparc. La seva història, i la
seva 
mort 
poden explicar perquè la nostra terra és com és. Com a substrat on s’hi ha desenvolupat
durant segles la nostra activitat permet que la geologia sigui el nexe d’unió del territori que la
UNESCO ha designat com a Geoparc Mundial. Aquest patrimoni és alhora un recurs en si mateix
però també conforma el camí que comunica tots els recursos del territori. Aquesta és una formació
tancada, inclosa en el programa de Punts d’Informació Turística del Geoparc, que servirà
d’introducció als nous participants del programa.
Inscripció Formació 2

JORNADA TÈCNICA 3: Eines geològiques per al sector turístic: la maleta de la
geologia| 9
 de juliol
Com ja es va fer palès en la formació sobre “Les claus bàsiques per explicar la geologia de casa” de
l’any passat les diferents activitats econòmiques existents al Geoparc poden incorporar la geologia de
proximitat al seu discurs d’una manera efectiva i senzilla. Aquesta jornada presentarà noves maneres
i propostes a l’abast de tothom per animar l’estada dels visitants amb petites activitats, de baix cost.
El conjunt d’activitats realitzades poden constituir una maleta de la geologia a disposició de tots els
col·laboradors del Geoparc.
Inscripció Formació 3

JORNADA TÈCNICA 4: Que s’entén per producte Geoparc. Exemples i experiències
| 25 de setembre
Un dels pilars bàsics dels Geoparcs és crear una estratègia de desenvolupament sostenible que
aglutini gran part dels recursos que disposa el territori. La manera com aquest missatge arriba al
públic visitant en gran mesura és a partir de la creació de “Producte Geoparc”. Aquesta sessió tindrà
format de taller i plantejarà què és i com es pot crear un Producte Geoparc així com exemples i
propostes que animin a la creació de nous articles i experiències identificables amb el Geoparc que
reverteixin en el foment de l’activitat econòmica vinculada al Geoparc. És una formació tancada,
inclosa en el programa de Compromís per la Sostenibilitat Biosphere, ja que únicament els
col·laboradors oficials poden crear producte Geoparc.
Inscripció Formació 4

