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34S2

EL BIOTURISME COM A MOTOR 
ECONÒMIC I DE CONSERVACIÓ DE 
LA BIODIVERSITAT

Del 9 a l’11 de juliol
Seròs

L’objectiu del curs és demostrar la importància dels elements de la 
fauna i la flora com a recursos turístics, de dinamització econòmica 
i de salvaguarda de la biodiversitat. També es tractarà la tasca de 
comercialització i de promoció turística, com afecten els grans nu-
clis i centres temàtics a la destrucció del medi natural i com hi ha 
alternatives per conduir diferents menes de turistes i enfocar-los a 
activitats més respectuoses. 
Els curs s’adreça a persones vinculades amb el turisme, la natura 
o la biologia que es vulguin formar en aquest turisme específic o 
fer una campanya de marxandatge per promoure els seus espais 
naturals i les seves poblacions.

Coordinació Delfí Sanuy Castells (Departament de Producció Animal de 
la UdL)

Equip docent Guillem Chacón Cabas (Oficina Catalana de Bioturisme), 
Eduard Ribes Salvia (informador turístic) i Delfí Sanuy 
Castells (UdL)

Hores lectives 20
Espai INS de Seròs
Preu 40 €
Places 20

PROGRAMA                                                                                       

Dissabte 9 
 Delfí Sanuy 
09.30-11.30 h Què és la biodiversitat? I
12.00-13.00 h Què és la biodiversitat? II
 Guillem Chacón
13.00-14.00 h Què és el bioturisme?
 Eduard Ribes
15.00-15.45 h Branques del bioturisme (birding, herping, etnotu-

risme, etc.)
16.00-17.00 h El turisme en el medi natural. Eina de conservació i 

desenvolupament
17.15-18.45 h Exemples d’espais naturals: l’Aiguabarreig i l’Estany 

d’Ivars i Vila-sana

Diumenge 10 
 Eduard Ribes
09.00-10.00 h Els canvis de les destinacions turístiques. De la des-

trucció a la recuperació
10.00-11.30 h Els parcs naturals vs. els parcs temàtics. El coneixe-

ment de la natura
12.00-13.00 h El bioturisme vs. la caça
13.00-14.00 h El control i la salvaguarda de les espècies
 Eduard Ribes
15.00-15.45 h El guia i l’intèrpret de la biodiversitat
16.00-17.00 h L’ensenyament de la natura a les escoles
17.15-18.45 h Marxandatge i promoció per a espais naturals I

Dilluns 11 
 Eduard Ribes
09.00-10.00 h Viure i conviure en la natura. Gestió del patrimoni 

natural
10.00-11.30 h Marxandatge i promoció per a espais naturals II
12.00-13.00 h Marxandatge i promoció per a espais naturals III
13.00-14.00 h És possible el turisme sostenible?
 Eduard Ribes
15.00-15.45 h El bioturisme com a eina de desenvolupament
16.00-17.15 h Conclusions: turisme de natura i bioturisme al segle 

XXI

Ajuntament de Seròs


