«Fa milions d’anys, al cor geogràfic de Catalunya, existí un mar que va desaparèixer
empès per l’aixecament de serralades com els Pirineus. Els processos geològics
han deixat un territori amb espectaculars formacions rocoses com Montserrat i
rics recursos naturals com la sal… ¡Benvinguts al Geoparc de la Catalunya Central!»

nes geològiques per al sector turístic:
la maleta de la geologia
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 activitats senzilles i atractives.
El conjunt d’activitats realitzades poden constituir una maleta de la geologia a disposició de tots els
col·laboradors del Geoparc.

INSCRIPCIÓ: Formulari d’inscripció a la 3a Sessió de Formació: "La maleta de la geologia"
ESPAI: Espai Hemalosa.Avinguda Manuel Lopez, 10 - 08273 Santa Maria d'Oló (veure mapa)

9.30h

Presentació |5 minuts


Tinc tres criatures i dues hores, què podem fer? |6 0 minuts

Una part important dels visitants del Geoparc són públic familiar que està en les seves
estones de lleure. A l’hora de crear un recurs adequat cal conèixer com cal enfocar les
activitats dirigides un públic infantil i juvenil per captar la seva atenció i assegurar-ne l’èxit.
9.35h

Ponent: Manel Justícia Rivasés. Coordinador de serveis educatius i de lleure de la Fundació
la Xarranca.

un recurs educatiu i familiar per a descobrir els racons del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa|60 minuts
10.35h

JugaParc:


EducArt és una empresa de serveis educatius i culturals que treballa per a museus i espais
naturals a la província de Girona desde fa 20 anys. És col·laboradora del PNZVG i Turisme
de la Garrotxa.
Ponent: Mireia Tresserres. Gerent de l’empresa EducArt.
11.35h

Pausa |20 minuts


11.55h

Sinèrgies

geològiques al Geoparc Conca de Tremp-Montsec|50 minuts

El Geoparc Mundial UNESCO Conca de Tremp-Montsec ha estat nomenat recentment com
a membre d’aquesta xarxa global. Com a territori geològic compten amb molts més anys
d’experiència, en els que la col·laboració amb els agents del territori ha generat sinergies
positives. En alguns casos el resultat ha set la creació de materials i activitats destinades al
clients i visitants.
Ponent: Guillem Puras. Coordinador Geoparc Mundial de la UNESCO Conca de Tremp Montsec
12.45h

Torn


de debat |15 minuts

13.00h

Visita


13.30h

Finalització


a l’Espai Hemalosa i Ecomuseu|30 minuts
de la jornada

