
GUIES dels 
PIRINEUS 
junts per posar en 
valor la descoberta 
del territori
19 d’abril de 2017
Sort, Oficina de Turisme | 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:    
Formulari d’inscripció         |       info@sompirineu.cat        |       Tlf. 973 35 55 52  
Places limitades                           www.idapa.cat 
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DESTINATARIS
• Empreses de guiatge i guies professionals (sigui quina sigui l’especialització): 
guia de  natura, cultural, d’activitats esportives al medi natural, etc.
• Associacions i entitats vinculades als professionals del guiatge.
• Professionals d’entitats públiques que ofereixen activitats guiades o hi donen 
suport (parcs naturals, oficines de turisme, etc.). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR01KkNx3majfLwNTfEafe4x6iytQAvPoQuKUo6QrqN9TY-w/viewform
mailto:info@sompirineu.cat
www.idapa.cat


Programa 
09.45h – 10.00h
Benvinguda i presentació del seminari

10.00h – 10.30h
Com s’organitzen els guies de natura i de patrimoni en altres territoris? el model 
francès, a càrrec de Gwenaëlle Plet, guia de muntanya i co-dinamitzadora de la Xarxa 
Pirineus Vius. 

10.30h – 10.50h
El model dels guies de la Garrotxa, una experiència de territori en xarxa, a càrrec 
de Mireia Treserras (EducART i membre de Turisme Garrotxa).

10.50h – 11.10h
Propostes per al reconeixement de la qualitat dels guies turístics, culturals i de 
natura a Catalunya, a càrrec de la DG Turisme, Departament Empresa i Coneixement, 
Generalitat de Catalunya. 

11.10h – 11.30h 
La formació de guies interpretadors  als parcs naturals de Catalunya, a càrrec del  
Servei d’Espais Naturals Protegits, Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat 
de Catalunya.

11.30h – 12.00h |   Pausa - Descans

12.00h – 12.30h
Balanç dels Festivals de Senderisme 2016 i presentació de la 2a Edició 2017. 
Presentació de la Carta d’adhesió als Festivals de Senderisme dels Pirineus, a 
càrrec de la Secretaria tècnica de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran 

12.30h – 13.30h
Cap a on va la professió del guia intèrpret? Reflexions des dels Pirineus, a càrrec 
de Xavier Cazorla, consultor en turisme sostenible i ecoturisme a eleMents, i secretari 
tècnic de la Taula d’Ecoturisme a Catalunya, Pla NaturCAT2020. 

Sessió de debat plenària:  És el nostre torn, què podem fer des del propi sector?
• Com generem més valor afegit en la nostra feina i la fem més atractiva als usuaris? 
• Com millorem la visibilitat dels professionals del guiatge als Pirineus i el 
reconeixement per part dels usuaris?
• Com ens podem organitzar per assolir aquests objectius?

13.30h – 14.00h
Síntesi de conclusions i propostes

14.00h 
Dinar-Tastet i Coworking 
Visita guiada i dinar a la formatgeria Tros de Sort.  
Presentació d’iniciatives i productes de guiatge 
per part dels assistents. 
Cost del dinar a càrrec de cada assistent.
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