
Elena

Us presentem el programa formatiu 2021

impulsat per Turisme Montseny. El seu objectiu

és traslladar coneixement sobre diferents

temes del Montseny al sector públic i privat que

hi treballa. D'aquesta manera, es pretén dotar

d’idees i propostes per a què els agents del

territori puguin posar-les en pràctica, per

millorar la qualitat dels seus establiments i

serveis i donar una visió de territori als seus

clients.

Sessions telemàtiques independents, d'entre 60

i 90 minuts de durada.

Hora d'inici: 18.00h

Com inscriure's?

Les jornades són gratuïtes.

Inscripció prèvia al següent enllaç:

FORMACIÓ TURISME MONTSENY

Coincidint amb la floració d’algunes plantes
que intervenen en l’elaboració de la ratafia,
mostrarem com es poden recollir i assecar,
per tenir-les a punt al juny quan farem
aquest licor.També parlarem d’altres
espècies que ja comencen a créixer i de les
que podem fer el seguiment del seu cicle
fins a principis d’estiu, moment de la seva
recol·lecció.

Ponent: Carme Clopés, d'Ademc Itineraris
Montseny

Descoberta de les plantes de

l'entorn a través de l'elaboració 

de la ratafia - 1a sessió

ABRIL
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MAIG
 

18
Com repensar el meu equipament

sense espècies exòtiques invasores

Entendrem la problemàtica de les espècies
exòtiques invasores, conèixer les espècies
vegetals que provoquen aquesta
problemàtica més esteses a l’àmbit del
Montseny, descobrir plantes alternatives
pel jardí, plantejar alguns procediments
efectius per erradicar-les de l’entorn de
l’equipament, identificar els principals
animals invasors montsenyencs,...

Ponent: Andreu Salvat, d' Aprèn Serveis
Ambientals

JUNY
 

16

La biodiversitat aplicada al

turisme del Montseny: Conservar

per fer negoci o fer negoci per

conservar?

ABRIL
 

28

Claus bàsiques per a una bona

gestió de les xarxes socials. 

T'ajudarem a millorar el teu
posicionament als teus canals socials a
través de petites accions que
t’ajudaran a crear una estratègia i
seguir-la de manera fàcil i àgil,
optimitzant i rendibilitzant el teu temps.
Formació per a aquelles petites
empreses i entitats que volen ser
presents a les xarxes socials.

Ponent: Sílvia Arau, tècnica de l'Ass.
d'Empresaris Turístics del Montseny

Descoberta de les plantes de

l'entorn a través de l'elaboració 

de la ratafia - 2a sessió

En aquesta segona sessió mostrarem
els ingredients que formen part de la
recepta de la ratafia i explicarem el
procés d’elaboració d’aquest licor.

Ponent: Carme Clopés, d'Ademc
Itineraris Montseny

JULIOL
 

7

En aquesta xerrada donarem algunes
pautes per valorar què podem fer com
empresaris per contribuir a millorar la
qualitat de les nostres empreses i del
territori com a reclam turístic.

Ponent: Evarist March, de Natural Walks

SETEMBRE
 

15

Els oficis perduts.Les noves

activitats i la sostenibilitat

Intercanviarem “sabers” i
contextualitzarem les noves activitats, la
sostenibilitat i els objectius de
desenvolupament sostenible (Els ODS)

propugnats per les Nacions Unides. Les
feines i oficis d’antes o avantes, els pous i
poues de neu i la fabricació de gel, el
carboneig, l’extracció de minerals i pedra
per a la construcció...

Ponent: Lluís Pagespetit, de
Viladraueducacio.com

https://forms.gle/MUHYQiFswhFFHk7j6
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Us presentem el programa formatiu 2021

impulsat per Turisme Montseny. El seu objectiu

és traslladar coneixement sobre diferents

temes del Montseny al sector públic i privat que

hi treballa a fi de dotar d’idees i propostes que

les diferents entitats públiques i empreses

privades poden posar en pràctica per millorar

la qualitat dels seus establiments i donar una

visió de territori als seus clients.

Sessions telemàtiques independents, d'entre 60

i 90 minuts de durada.

Hora d'inici: 18.00h

Com inscriure's?

Les jornades són gratuïtes.

Inscripció prèvia al següent enllaç:

OCTUBRE
 

19
Com gestionar els marges de la

meva finca i els meus camins per

mantenir la biodiversitat

Entendrem la importància de la
biodiversitat, valorar grups faunístics,
copsar l’efecte positiu que poden tenir
els marges en el control de les plagues
de l’hort ecològic, aprendre a mirar amb
uns altres ulls el que tradicionalment
s’han conegut com males herbes i donar
idees per fer una mínima gestió per
aconseguir marges naturals i atractius. 

Ponent: Andreu Salvat, d'Aprèn Serveis
Ambientals

NOVEMBRE
 

17

Festes i tradicions

Una sessió amb la participació de tots
els assistents on intercanviarem
informació de tradicions, festes i actes
culturals com a fons d’atracció turística
i valorització del patrimoni immaterial
del Parc Natural del Montseny –
Reserva de la Biosfera. 

Ponent: Lluís Pagespetit, de
Viladraueducacio.com

DESEMBRE
 

18

Disseny i posicionament de marca. 

Aprendrem, a través del programa Canva,

com crear continguts per a les teves
xarxes socials, la teva web o fins i tot
presentacions per a la teva empresa o
entitat.

Ponent: Sílvia Arau, tècnica de l'Ass.
d'Empresaris Turístics del Montseny

 


