
Jornades de Turisme al Ripollès 2015 

 Dies: 9 i 17 de juny 



Jornades de Turisme al Ripollès 2015 

Les jornades de turisme del Ripollès pretenen ser un punt de trobada entre els diversos agents turístics que treballeu i dinamitzeu el tu-
risme a la comarca del Ripollès. Enguany, s’han organitzat dues jornades de temàtica molt diferent, però d’actualitat i que poden esde-
venir de gran utilitat pel sector turístic de la comarca. 
Així doncs, l’objectiu  d’aquestes  jornades de turisme al Ripollès és donar-vos les eines necessàries per a poder promocionar el vostre 
negoci a través de les xarxes socials, un fenomen en auge avui en dia, i conèixer què implica esdevenir un Parc Natural, així com també 
les activitats que s’hi poden desenvolupar, arrel de la futura declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. 
 
Jornada 1 (9 de juny): Dins el programa de formació 360º en l'àmbit turístic del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, 
s’ofereix aquesta sessió, que en aquesta ocasió tindrà lloc a Ripoll, al Consorci Ripollès Desenvolupament, on aprendrem a treure rendi-
ment a facebook com a plataforma de màrqueting pel teu negoci, coneixent en profunditat com una empresa/marca pot aprofitar aques-
ta xarxa social per atraure nous clients i usuaris a la seva pàgina, promocionar-la òptimament i interpretar les analítiques que ofereix per 
aconseguir els seus objectius. Sense oblidar altres plataformes com Instagram i Whatsapp que formen part de Facebook.  
 
Jornada 2 (17 de juny): Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’està treballant per la declaració del Parc Natural de les Cap-
çaleres del Ter i del Freser.  Per aquest motiu, en aquesta jornada s’explicarà la gestió i funcionament de dos parcs per veure quin im-
pacte tenen en els territoris on han estat declarats: El Parc Natural de l’Alt Pirineu, que serà el parc amb les característiques més sem-
blants al nostre, i el funcionament del parc Natural Regional dels Pirineus Catalans, situat a la línia transfronterera del nostre futur parc. 
La idea és explicar breument la seva història, el seu funcionament, el desenvolupament sòcio-econòmic en el territori sobretot lligat al 
turisme i el producte local també poder conèixer de primera mà experiències d’aquests parcs vinculats al sector primari vinculat a la ra-
maderia, i amb experiències de productors del territori així com experiències d’empreses turístiques;  d’allotjament d’activitats, restaura-
dors... 
 

 

 



 

Jornades de Turisme al Ripollès 2015— dimarts, 9 de juny 

JORNADA 1:  FACEBOOK.  APRÈN A TREURE-LI  

RENDIMENT COM A PLATAFORMA DE MÀRQUETING 

PER AL TEU NEGOCI 

   
09:00h  Benvinguda  

     Sr. Josep Coma, Conseller comarcal en funcions de l’àrea  

            de dinamització econòmica i projecció comarcal del Ripollès 

 
09:15h  Possibilitats de Facebook per promocionar el teu  
     negoci—Part I 
    Sr. Marc Elena, d’Adsmurai   
 
11:00h Pausa-coffee break a càrrec de l’Aula d’Hostaleria 
   del Ripollès 
 
11:30h Possibilitats de Facebook per promocionar el teu   
         negoci i altres plataformes—Part II 
  Sr. Marc Elena, d’Adsmurai  
 
14:00h Finalització de la jornada 

Dia: dimarts 9 de juny 

Hora: 9:00h 

Lloc: Càpsules Consorci Ripollès Desenvolupament 

Pol. Ind. els Pintors. C/Joan Miró, 2  RIPOLL 

Organitza: Patronat de Turisme Costa Brava  

Girona 

Col·labora: Consorci Ripollès Desenvolupament 

Inscripcions: Aquesta jornada forma part del 
programa de formació Turisme 360º que organitza el 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 

 

Preu: 55 € cada taller (38 € per als membres  
de clubs de producte del Patronat de Turisme  
Costa Brava Girona)  
Inscriure’s a: 
http://jornades.costabrava.org/inscripcio/  



 
Jornades de Turisme al Ripollès 2015— dimecres, 17 de juny 

JORNADA 2: EXPERIÈNCIES TURÍSTIQUES I  

AGROALIMENTÀRIES ENTORN ALS PARCS NATURALS 

    
09.30h  Presentació de la jornada 
    -Sr. Josep Maria Farrés, president del Consorci Ripollès Desenvolupament. 
   -Sra. Eulàlia Comas, tècnica del Departament de Territori i Sostenibilitat  
 
09.45h  El Parc Natural de l’Alt Pirineu 
     -Funcionament del parc. Sr. Marc Garriga, director del parc  
     -Experiència d’un productor Sr. Josep Maria Orteu, ramader 
     -Experiència d’una empresa d’activitats Sr. Imma Rubio, Guies de            
              Muntanya de l’Alt Pallars 
     -Experiència d’un restaurador / hostaler Sra. Teresa Aubach, Turisme        
              Rural Casa Borrut 
 
11.15h  Pausa 
 
11.45h  El Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans  
    -Funcionament del parc, a càrrec de Christelle Frau, tècnica de patrimoni,        
              cultura i cooperació transfronterera. 
     -Presentació de la estratègia turística del Parc i del dispositiu “marque 
              parc”, a càrrec de Teddy Maignan, tècnic de turisme sostenible, "marque 
              parc",  d’allotjaments i sortides de muntanya 
     -Experiència vinculada a la “marque Parc” 

 
13.15h  Cloenda de la jornada  

    Sra. Imma Constans, alcaldessa de Queralbs. 

Dia: dimecres,  17 de juny 

Hora: 09:30h 

Lloc: Ajuntament de Queralbs, Plaça de la Vila, 3 

QUERALBS 

Organitza: Consorci Ripollès Desenvolupament 

Col·labora: Generalitat de Catalunya  

Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Inscripcions:  

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament 

a través del Consorci Ripollès Desenvolupament. 

Tel.: 972704499 – A/e: info@productesdelripolles.com 

També us podeu inscriure a través del servei de 

Preinscripcions a jornades del PATT del portal  

RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt 


