
OBJECTIUS

Les jornades pretenen donar a conèixer el conjunt d’eines i elements necessaris per a organitzar 

curses esportives a la muntanya, seguint criteris de sostenibilitat ambiental i les guies de bones 

pràctiques en curses per muntanya. Analitzarem també les repercussions GEO ambientals i 

socio-econòmiques; així com la normativa actual en el marc territorial del RIPOLLÈS  i els criteris per 

a l’autorització de curses per muntanya dins el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser- 

RIPOLLÈS.

www.ripollesdesenvolupament.com

QUÈ CAL SABER
PER OGANITZAR
CURSES DE MUNTANYA?

JORNADES DE FORMACIÓ

DILLUNS, 5, 12 I 19 DE FEBRER 2018 DE 17.30h a 20h
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
(Polígon Industrial els Pintors, Carrer Joan Miró, 2. Ripoll)

Donar a conèixer la normativa actual, les guies, els manuals i codis de bones pràctiques en l’organització 

de les curses per muntanya.

Els criteris per a l’autorització de curses per muntanya dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i 

del Freser- RIPOLLÈS.

Oferir eines i mètodes per a l’anàlisi de les repercussions geo-ambientals en activitats esportives a la

muntanya per organitzar activitats sota criteris de sostenibilitat ambiental

Definir els principals impactes potencials de les activitats esportives en espais naturals

Analitzar les curses com un focus turístic que cal saber encaixar i desenvolupar, amb serveis adaptats i perfils 

professionals que facilitin les estades, els entrenaments i l’organització d’esdeveniments sota criteris de soste-

nibilitat ambiental. 

Exposar exemple d’experiències i estudis en diferents zones a escala de Catalunya i a nivell internacional

Presentació de l’estudi realitzat l’any 2017. Anàlisi i potencialitats dels esports de

muntanya i activitats de natura a la comarca del Ripollès.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

A QUI  VA DESTINAT
Organitzadors d’activitats esportives a la muntanya (trails, BTT, crono, caminades, stage...)

Participants i seguidors d’activitats esportives per la muntanya

Administració local

Tècnics municipals

A qui tingui vinculació amb l’esport i pugui interessar

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

DILLUNS, 5, 12 I 19 DE FEBRER 2018 DE 17.30h a 20h
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
(Polígon Industrial els Pintors, Carrer Joan Miró, 2. Ripoll)



hORARIS
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Dilluns, 5 de febrer de 2018

17.30 a 18.30 h Espais naturals protegits del Ripollès: Legislació, ús públic, patrimoni natural, vulnerabilitat, poten-

cialitats. Criteris per a l’autorització de curses per muntanya.

A càrrec de Santi Farriol Rafel (Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser). Responsable de Coordinació 

d'Espais Naturals de Protecció Especial, Departament de Territori i Sostenibil itat.

18,30 a 18.45 h Descans

18,45 a 20,00 h Normativa i legislació sobre curses per muntanya i activitats esportives a la muntanya, Les guies 

i manuals de bones pràctiques de les curses per muntanya

A càrrec de Roger Mata Lleonart, Director Tècnic Axial geologia i medi ambient SL

Dilluns, 12 de febrer de 2018

17.30 a 18.45 h Avaluació de les repercussions geoambientals, indicadors, mesures preventives, mesures correcto-

res, disseny de traces sostenibles, exemples d’estudis i avaluacions ambientals

A càrrec de Roger Mata Lleonart, Director Tècnic Axial geologia i medi ambient SL

18,45 a 19.00 h Descans

19.00 a 20,00 h Presentació i visita al Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès

Pavelló de l’Avellaneda- RIPOLL

Dilluns, 19 de febrer de 2018

17.30 a 19.00 h Retorn estudi realitzat any 2017. Anàlisi i potencialitats dels esports de muntanya i activitats de 

natura a la comarca del Ripollès

A càrrec de Roger Mata Lleonart, Director Tècnic Axial geologia i medi ambient SL

19.00 a 19.15 h Presentació nou Calendari 2018 de Curses i esdeveniments esportius a la natura pel RIPOLLÈS

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

DILLUNS, 5, 12 I 19 DE FEBRER 2018 DE 17.30h a 20h
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS 
(Polígon Industrial els Pintors, Carrer Joan Miró, 2. Ripoll)

INSCRIPCIONS

Totes les jornades són gratuïtes però cal inscriure’s prèviament a:

Agència de Desenvolupament del Ripollès

Tel: 972 70 44 99  

rmolina@ripollesdesenvolupament.com

turisme@ripollesdesenvolupament.com


