La fauna estepària com a
recurs turístic i de
desenvolupament local
Jornada tècnica
MONTGAI, dimecres 18 d’abril de 2018

Presentació
En el marc del projecte de cooperació
LEADER NATURA - Vida silvestre
dóna continuïtat a la capacitació
tècnica
dels
agents
territorials
relacionats
amb
les
activitats
turístiques de fauna.
En aquesta jornada ens fixem en un
recurs fràgil i d’escassa consideració
per part de la població en general,
però enormement valuós i que té un
gran potencial per diferenciar l’oferta
de turisme catalana de la resta
d’Europa: la fauna dels àmbits de
secans. La fauna estepària.
Es pretén conèixer la seva situació,
característiques
i
activitats
de
desenvolupament local amb la fauna
com a recurs i respecte per la seva
fragilitat.

Programa
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
9.45 h Presentació de la Jornada i del projecte Leader Natura-vida
silvestre
Il.m Sr. Jaume Gilabert, alcalde de Montgai.
Sr. Jordi Vilalta, gerent Consorci Leader Catalunya Central.
10.15 h Estat de la conservació dels ocells esteparis a Catalunya
Dr. Santiago Mañosa, Universitat de Barcelona.
11.00 h L’estat de les estepes ibèriques i el desenvolupament econòmic
Dr. Eduardo de Juana, Universidad Complutense de Madrid.
11.45 h Pausa
12.15 h Oferta d’activitats del Allucant. Un exemple de diversificació de
l’oferta del medi estepari
Sr. Javier Mañas, propietari de l’alberg Allucant (Aragó).
12.45 h L’experiència de la fotografia de fauna en zones estepàries
Sr. Roger Sanmartí, Photologístics.
13.15 h Dinar
15.30 h Sortida guiada d’observació de fauna a la ZEPA de la serra de
Bellmunt-Almenara

Organització

Lloc de realització
Sala l’Ateneu de Montgai.
Reverend Pare Mirats, 4.
25616 MONTGAI

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del:
Consorci Leader Catalunya Central
(Tel.: 973 482 003 - A/e: gerencia@lcc.cat)
El dinar serà a càrrec dels assistents a la jornada.
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt
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