
Cicle Noves Mirades en Turisme i Patrimoni (en línia)

Reptes 
Sectorials

Dijous 15 d’abril a les 11.00h  
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El cicle de conferències dedicat a Noves Mirades en Turisme i Patrimoni té com a objectiu presentar 
iniciatives innovadores que posen en relleu els nous usos i direccions que estan emergint a l’entorn 
d’aquests dos àmbits en constant transformació. 

En aquesta quarta sessió, Gerard Rocamora, director científic i president fundador del Island 
Biodiversity and Conservation Centre de la Universitat de Seychelles, introduirà el tema de la 
dependència turística a les illes Seychelles, relacionada amb la conservació i gestió del patrimoni 
natural. Beth Cobo, fundadora i cap de producte de Trescàlia, parlarà del projecte europeu Destimed+ 
a la Garrotxa i sobre com el turisme pot esdevenir un impacte positiu en la gestió i conservació d’espais 
naturals protegits. En darrer lloc, Arnau Teixidor, responsable del programa d’ecosistemes i territori 
al Centre de Cooperació Mediterrani de l’UICN, complementarà aquesta visió amb la presentació de 
MEET Network, una associació constituïda a partir d’àrees protegides del Mediterrani que es dedica 
al desenvolupament, la monitorització i la promoció de l’ecoturisme.  
L’assistència és gratuïta amb inscripció prèvia mitjançant el següent enllaç.

Conservació del patrimoni natural 
i gestió turística, una simbiosi de futur

Col·loqui 

Més informació
https://www.udg.edu/campusturisme
https://www.udg.edu/campuspatrimoni
campus.turisme@udg.edu telèfon 972 41 95 79

Programa 

11.00h Presentació i moderació de la sessió a càrrec de Jaume Guia, director científic del 
Campus Turisme de la Universitat de Girona

11.10h Conservació del patrimoni natural i turisme a les Illes Seychelles: èxits i reptes
Gerard Rocamora, Scientific Director  Chair, Island Biodiversity  Conservation Centre (IBC), University 
of Seychelles

11.30h Propostes d’impacte positiu del turisme en la conservació d’espais naturals protegits a La 
Garrotxa (projecte Destimed +)
Beth Cobo, fundadora i cap de producte de Trescàlia, agència de viatges senderisme i natura

11.50h L’associació MEET Network: Un nou model per l’ecoturisme en espais naturals protegits 
del Mediterrani
Arnau Teixidor, Ecosystem Programme Officer UICN-Med

12.10h Torn obert de preguntes

12.30h Finalització de la sessió

Col·labora:

https://docs.google.com/forms/d/1VNS4CjVLcbsvM-XYHmYNNOht3R9eX2UMMftreO3_aYo/viewform?edit_requested=true

