VIII Jornada Tècnica d’Agroturisme

El turisme rural com a motor
del desenvolupament
Jornada tècnica
LES AVELLANES I SANTA LINYA, 10 de maig de 2018
Presentació
En aquesta vuitena edició de la jornada
de turisme rural es vol fer evident el
paper determinant que els allotjaments
rurals han desenvolupat, des de la seva
creació
el
1983,
com
agents
dinamitzadors de l’economia de les zones
rurals.
Actualment continuen exercint aquesta
funció i generalment constitueixen l’eix
activador de l’oferta d’activitats turístiques
en el medi rural.
En la jornada participaran ponents molt
rellevants que exposaran diversos casos
d’èxit en la promoció i comercialització
conjunta de l’oferta turística de les àrees
rurals catalanes. I comptarem també amb
una ponència de caràcter instrumental,
que permetrà a les petites empreses
assistents, posar-se al dia amb els nous
criteris que cal aplicar respecte a la Llei
de Protecció de Dades (LOPD).
Per acabar es presentaran els primers
resultats d’un nou projecte: “Fem xarxa a
la Noguera Rural. Nova agenda
d’activitats. Estiu 2018”, un projecte que
Turalcat anirà aplicant progressivament a
diverses comarques rurals, amb l’objectiu
d’atraure nous turistes a les àrees rurals
catalanes.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Benvinguda i presentació de la Jornada
Il·lma. Sra. Lídia Ber, alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya.
Sr. Josep Mirada, president de l’Associació d’Allotjaments de Turisme Rural
de la Noguera.
10.10 h Comercialització conjunta d’allotjaments rurals i oferta turística
complementària. Exemples de la província de Lleida
Sra. Maria Mora, guia turística i comercialitzadora d’allotjaments.
10.40 h L’allotjament rural com a motor de desenvolupament a la Catalunya rural
Sra. Montserrat Coberó, directora dels serveis tècnics de TURALCAT.
11.05 h Pausa
11.35 h Aplicació del reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD) en les PIME turístiques
Sr. Josep Costa, advocat, assessor jurídic de TURALCAT.
12.05 h El projecte “Vine al Pallars. Viu el Jussà”
Sr. Josep Palau, president de l’Associació APAT.
Sra. Eli Planxeria, representant del turisme rural a APAT.
12.50 h Presentació del projecte “Fem xarxa a la Noguera Rural: agenda
d’activitats Estiu 2018”
Sra. Montse Coberó, directora dels serveis tècnics de TURALCAT.
Taula rodona amb: Sr. Salvador Ribes (parc astronòmic del Montsec),
Sr. Ferran Alemany (Torrons Alemany), Sr. Ivan Solé (Mas Serrallímpia) i
Sr. Domènec Puñet (Masia Tomaso).
13.50 h Cloenda de la Jornada
Sr. Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural. DARP.
Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida.
Sr. Ramon Alturo, director dels Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Coneixement a Lleida.
Il·lma. Sra. Lídia Ber, alcaldessa de les Avellanes i Santa Linya.
14.15 h Dinar
16.30 h Visita a Torrons i Mel Alemany (Os de Balaguer)

Ajuntament de les Avellanes
i Santa Linya

Col·laboració

Lloc de realització
Sala de Reunions. Ajuntament
Plaça Església, núm. 1
25612 LES AVELLANES I SANTA LINYA

Inscripcions

@ruralcat

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s abans del 7 de maig a través de l’Oficina
Comarcal de la Noguera (Tel.: 973 443 603 - A/e: joan.ortiz@gencat.cat). Persones
de contacte: Sra. Carme Borrell i Sra. Dolors Molins o de l’Ajuntament de les
Avellanes i Santa Linya (Tel.: 973 454 004 – A/e: ajuntament@avellanes.ddl.net).
El cost de l’esmorzar és de 4€ i el del dinar de 15€. S’abonarà a l’inici de l’acte.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a Jornades del
PATT de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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