
1a. Jornada de
Pobles amb Encant de Catalunya

28 i 29 d'abril
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Dijous, 28 d'abril

10: 00h

Benvinguda dels assistents
• Narcís Ferrer, Director de l'Agència Catalana de Turisme
• Albert Marcé, Alcalde de Rupit i Pruit
• Xavier Font, Cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de l'Àrea  

de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació  
de Barcelona

10:15h – 11:45h

Gestió turística als pobles amb encant: el repte de la governança turística  
i la sostenibilitat global
Moderador: Xavier Font, Cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona

10:15h – 10:45h
Ponència a càrrec de Carlos Romero Dexeus, Director de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de SEGITTUR
Des de fa uns anys els nous patrons de consum turístic, accelerats durant la pandèmia, 
han derivat en un ús intensiu dels espais d’interior que han afectat especialment els 
nuclis de viles que ara tenim caracteritzades com a “pobles amb encant”, situats 
preferentment en entorns naturals de gran atractivitat, però alhora fràgils. Aquest fet pot 
posar en perill l’experiència turística i que aquesta generi un impacte positiu en el visitant, 
però sobretot en el resident.
Més enllà de la necessària intervenció intel·ligent en màrqueting sota nous conceptes 
de productes regeneratius, convé fer un plantejament rigorós sobre quins models 
de governança intel·ligent i sostenible cal plantejar i dissenyar per aquests recursos i 
productes turístics. 
Estem davant de l’oportunitat de revisar la planificació i la gestió de les destinacions 
caracteritzades com a “Pobles amb Encant” des d’una òptica de model intel·ligent, on la 
innovació, la tecnologia i la sostenibilitat han de jugar un paper determinant. 

10:45h a 11:45h
Taula rodona
• Niko Osinalde, Tècnic del Goierri.
• Alex Montanya, Alcalde de l’Esquirol
• Joaquim Queralt, Coordinador de l’Oficina de Turisme de Montblanc

11:45h – 12:15h Pausa – esmorzar ofert per l’Ajuntament de Rupit i Pruit
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Espai Joan Font - Rupit
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12:15h – 13:45h
Turisme regeneratiu com a oportunitat d’estratègia de màrqueting  
de sensibilització
Moderador: Pau Pitarch, Soci de Pax Advising

12:15h a 12:45h
Ponència: “El turismo como catalitzador de regeneración territorial” 
a càrrec de Lucía Hernández, Consultora en estratègies d’ecosistema

12:45h a 13:45h
Taula rodona 
• Roser Cedó, Brand Manager Grand Tour de Catalunya 
• Casos d’experiències regeneratives:

 – Jordi Torrent, Sastres Paperers - Molí de la Farga
 – Agnès Zander, Sències Can Girona       
 – Josep Polet, Safari Ecocultural i Immersió Deltaica

13:45h – 14:00h Conclusions de la jornada

14:00h – 15:30h Dinar inclòs en el programa, ofert per l’Agència Catalana de Turisme

16:00h – 18:00h

• Visita guiada a Rupit, oferta per l’Ajuntament de Rupit i Pruit 
Oberta a tot el públic assistent 

• Reunió d’alcaldes  
Espai Font

• Reunió tècnica de Pobles amb Encant afiliats  
Can Castellet – C/ Esglèsia, 7

18:15h – 19:15h
Visita de Rupit dels alcaldes i els tècnics dels municipis afiliats  
a la marca Pobles amb Encant de Catalunya

20:30h Sopar  a la Fonda Marsal ofert per l’Ajuntament de Rupit i Pruit

Allotjaments suggerits que ofereixen un preu especial 
(cal contactar-hi directament):

FONDA MARSAL · 938 522 086  · info@fondamarsal.cat

MAS LA SERRA · 938 522 139 · info@maslaserra.com 

HOSTAL LA DEVESA · 938 522 012 · info@ladevesarupit.com

MASIA SANTA LLÚCIA · 671 048 981 · masiasantallucia@gmail.com

Programa reservat als afiliats  
de Pobles amb Encant
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Divendres, 29 d'abril

Benchmark Pobles amb Encant

9:30h
Sortida de Rupit
Punt de trobada: Oficina de Turisme

10:00h
Camí de Rupit a Tavertet. Mirador del Silenci 
(perspectiva general del Collsacabra)

11:00h
Visita a Tavertet
Rebuda de l’alcalde de Tavertet, Albert Prados
Explicació del model de gestió turística del Collsacabra

12:00h
Visita al Morro de l’Abella, un dels espais naturals  
més visitats de Catalunya
Explicació del model de gestió d’aquest espai natural

13:15h
La Foradada – Cantonigròs 
Parada a la caseta d’informació, centre logístic. Model pioner en la gestió  
d’un espai natural massificat

13:45h Sortida de Cantonigròs direcció Rupit

14:00h Dinar Fonda Marsal (Rupit)

Fi del programa i retorn dels participants

Programa reservat als afiliats  
de Pobles amb Encant

Incriu-te aquí

https://event.turismecat.com/jornadapoblesambencant/ca/info


5

Programa organitzat per:

Amb la col·laboració de:


