Jornada tècnica:
La fauna com a recurs per al
desenvolupament local

Programa
09.45 – Inauguració de la jornada
Sr. Oriol Anson, Director General de Desenvolupament Rural
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Sr. Josep Caelles, President del Patronat de Turisme del Solsonès

Solsona, 26 d’octubre de 2016
El projecte vida silvestre de cooperació catalana LEADER
pretén situar l’aprofitament de la riquesa faunística de
Catalunya i proposar accions que permetin recolzar les
demandes dels agents locals, com aconseguir un turisme
desestacionalitzat que aprofiti el potencial de recursos i
establiments, aconseguir el creixement de les empreses i
crear sinèrgies amb la producció local, la sostenibilitat de
les accions, entre d’altres.

10.00- 10.15- Presentació projecte Vida Silvestre
Jordi Vilalta, gerent Consorci Leader Catalunya Central
1. Un repàs a la situació general.
10.15-11.00- Adam Dutton, Expert de la RSPB (Royal Society for the Protection of Birds)
Impacte del turisme de fauna en les economies locals.
11.00-11.45- Cristina Sánchez, directora de l’oficina de SEO/Birdlife a Catalunya.
Projecte IBERAVES- SEO BIRDLIFE. Una certificació de bones pràctiques en
activitats turístiques des del conservacionisme.
11.45-12.15 – descans

La jornada pretén ser un aparador de diferents
experiències al voltant de la fauna i el desenvolupament
local, on conflueixen el món de l’empresa, de les entitats
conservacionistes i els projectes d’altres territoris.

Organitza:
Consorci per al Desenvolupament
de la Catalunya Central (LEADER
2014-2020)

Amb el finançament de:

12.15- 14.00 - taula de debat: models de turisme de fauna
- Gorka Gorospe. Birding Navarra
- Vanessa Palacios. Birding Extremadura
- Eugenio García-Rojo. Projecte Trino
- José Ángel García. Projecte Reto “red española de turismo ornitológico”
14.00- dinar relacional ( 5€/persona)
2. El turisme de fauna vist des de Catalunya. visions de la fauna i el seu aprofitament
15:30-16:00. Francesc Kirchner, responsable del Delta Birding Festival.
Un gran festival de birding a Catalunya?
16:00-17:30. Taula rodona d’empresaris-debat: Trescàlia, Plàncton, Photo Logistics.

Inscripció:
Col·labora:

http://scur.cat/9YZH4G

Contacte: gerencia@lcc.cat / 618465368
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