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Jornada tècnica



PRESENTACIÓ

Avui dia, la societat demanda llocs naturals ben conservats
per sortir de las grans àrees urbanes i gaudir d’espais
tranquils que difícilment es troben a les grans ciutats. Però,
alhora, molts espais naturals, agrícoles i forestals es troben
desprotegits  com a conseqüència d’un progressiu abandó
de l’activitat econòmica tradicional. Per aquest motiu cal que
qui està en el territori, aprengui a valorar el que pot  aportar
a la societat pel seu benestar i al medi ambient en general,
per tal de reivindicar aquest valor davant la mateixa societat
i que les institucions públiques els recolzin.

Actualment estan sortint noves activitats agrícoles i
energètiques que, fent una valoració justa del seu impacte
ambiental amb una bona pedagogia, han de permetre
generar activitat econòmica que mantingui la gent en el
territori.

El paisatge és el resultat de les interaccions entre la natura
i la societat. En aquest sentit, tenen especial interès les
activitats agràries que han modelat el paisatge actual (parets
de pedra, barraques de vinya, etc.).

L’agroturisme, avui dia, permet descobrir i revalorar els
diferents aspectes del territori i es converteix en un nou
recurs econòmic.

Les persones que oferim agroturisme i turisme rural som els
primers que hem de conèixer el nostre paisatge per valorar-
lo, estimar-lo i saber-lo compartir amb els nostres hostes.

LLOC DE REALITZACIÓ

Local social de Rubió
Rubió (Anoia)

INSCRIPCIONS

Cal fer la inscripció trucant al telèfon 938 691 886 (matins)
o a l’A/e: info@faciagroturisme.com

Preu del dinar: 20€ (Restaurant El Castell de Rubió)

PROGRAMA

Cervera

Igualada

Jorba

La Panadella Copons

Els Prats del Rei

VISITA FORA DE PROGRAMA

9.15 h. Lliurament de la documentació.

9.30 h. Inauguració i presentació de la Jornada.

Sr. Josep M. Solé Estany, president de la FACI.

Il·lm. Sr. Miquel Archela Gil, alcalde de l’Ajuntament de
Rubió (Anoia).

Sr. Llucià Alquézar, Cap de l’Oficina Comarcal del DAR
a l’Anoia.

9.50 h. Introducció.

Sr. Tomàs Castells, responsable d’Assessorament Rural
i Innovació Tecnològica. Serveis Territorials del DAR a
Barcelona.

10.00 h. Què entenem per paisatge?

Sra. Maria del Tura Bovet i Pla, llicenciada en Farmàcia,
doctora en Geografia. Servei de Gestió i Evolució del
Paisatge. Universitat de Barcelona.

11.00 h. Pausa – cafè.

11.30 h. La importància dels paisatges de secà a la Catalunya
Central.

Sr. Jordi Ribas i Vilàs, enginyer tècnic en Química, llicenciat
en Geografia. Servei de Gestió i Evolució del Paisatge.
Universitat de Barcelona.

12.30 h. Els valors del paisatge i l’agroturisme.

Sra. Rosalina Pena i Vila, llicenciada en Magisteri i doctora
en Geografia. Servei de Gestió i Evolució del Paisatge.
Universitat de Barcelona.

13.00 h. La FACI informa. Torn obert de paraula.

Sr. Josep M. Solé Estany, president de la FACI.

13.30 h. Cloenda de la Jornada.

Sr. Josep M. Solé Estany, president de la FACI.

Sr. Pere Masana Nadal, president del Consorci de
Promoció Turística de l’Alta Anoia.
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A la tarda, després de dinar, es realitzarà una visita
a l’església de Santa Maria i seguidament al Parc Eòlic

de Rubió acompanyats de l’alcalde del municipi,
Il·lm. Sr. Miquel Archela Gil.


