JORNADA-TALLER:
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS-RECREATIUS, TERRITORI I TURISME EN
ÀREES D’ INTERIOR I DE MUNTANYA
Divendres, 2 de març del 2018. Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Esquirol
Programa:
9:00 - 9:30 h. Registre d’inscrits
9:30 - 9:45 h. Apertura
9:45 - 10:00 h. Conferència: Lleure a la muntanya, sostenibilitat, turisme i desenvolupament local
10:00 - 11:30 h. Presentacions: Esdeveniments esportius-recreatius, turisme i desenvolupament local
en territoris d’ interior i de muntanya
11:30 - 12:00 h. Pausa-cafè
12:00 - 13:30 h. Taula rodona: Esdeveniments esportius-recreatius. Perspectives des de les
institucions i des de l’empresa
13:30 - 14:00 h. Cloenda de la jornada
14:00 - 16:00 h. Temps lliure
16:00 - 17:30 h. Recorregut per la ruta Cabrerès BTT
Organitzen:
Universitat de Barcelona
Grup de Recerca Consolidat ANTERRIT Generalitat de Catalunya (SGR-2017-1509)
Ajuntament de l’ Esquirol
Projecte del Plan Nacional d’I+D+i MINECO (CSO2014-59660P)

Contacte: anterrit@gmail.com
Inscripcions: Formulari
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PROGRAMA DE LA JORNADA
L’organització d’activitats esportives-recreatives en territoris d’interior i de muntanya ha adquirit una gran rellevància
en els darrers anys, fins al punt que s’han multiplicat arreu del territori. És el cas de la cursa anual no competitiva de
la Cabrerès BTT, que l’any 2017 va celebrar la seva XXV edició, amb una xifra de 3.000 participants i un gran èxit
organitzatiu i d’assistència de públic. També és el cas d’altres proves com l’Olla de Núria, el Burriac Xtrem o
l’Ironkoala al Berguedà, per citar alguns exemples. L’ objectiu de la jornada és reflexionar sobre els impactes a mitjà
i llarg termini d’aquestes pràctiques en els territoris concernits, més enllà de les dates puntuals en què es realitzen.
És a dir, si contribueixen al desenvolupament i a la sostenibilitat (ambiental, econòmica i cultural) del territori.
Sessió oberta a organitzadors de curses, trails i esdeveniments de turisme actiu i de muntanya, empresariat turístic,
acadèmics del turisme, el territori i l’ esport i al públic en general.
Programa detallat:
•

9:00 - 9:30 h. Registre d’inscrits

•

9:30 - 9:45 h. Obertura a càrrec d’Àlex Montanyà (Alcalde de l’Esquirol) i Francesc López Palomeque (Grup de
Recerca Consolidat ANTERRIT-UB)

•

9:45 - 10:00 h. Conferència “Lleure a la muntanya: sostenibilitat, turisme i desenvolupament local” a càrrec
de Jaume Font (Grup de Recerca Consolidat ANTERRIT-UB)

•

10:00 - 11:30 h. Presentacions: “Esdeveniments esportius-recreatius, turisme i desenvolupament local en
territoris d’ interior i de muntanya”
 Les curses de muntanya al Berguedà i a Catalunya. L’estat de la qüestió
Guillem Tristany. Geògraf, expert en curses de muntanya
 Cabrerès BTT, un exemple d’èxit de cursa no competitiva
Àlex Montanyà. Comitè organitzador de la Cabrerès BTT
 L’Olla de Núria: una cursa d’alta muntanya consolidada
Marta Pares. Responsable de comunicació de l'Olla
 Els nous formats de les curses de muntanya: Les estacions de trail
Eva Martínez Picó. Domini d’Isards

•

11:30 - 12:00 h. Pausa-cafè

•

12:00 - 13:30 h. Taula rodona “Esdeveniments esportius-recreatius. Perspectives des de les institucions i
des de l’empresa” Modera: Dolores Sánchez Aguilera (Grup de Recerca Consolidat ANTERRIT-UB)
 Gerard Costa. Gerent de l’empresa de turisme actiu i de natura - ANIGAMI
 Josep Coma. Alcalde de Molló i Vice-president del Consell Comarcal del Ripollès
 Daniel Imbert. Professor de Turisme (CETT-UB)
 Martí Cors. Professor de Geografia (UB)
 Rosa Colomer. Tècnica de Turisme – Agència de Desenvolupament del Berguedà

•

13:30 - 14:00 h. Cloenda de la jornada

•

14:00 - 16:00 h. Temps lliure

•

16:00 - 17:30 h. Recorregut per la ruta Cabrerès BTT

