
 

 
 
 

ACCIÓ GRATUÏTA COFINANÇADA PEL 
FSE - Programa empleaverde 

 
“Gestió de la biodiversitat en un Sector Empresarial de referència a 

Catalunya” (acció FP5) 
 
 

EL BINOMI TURISME I BIODIVERSITAT 
 

Riscos, oportunitats i reptes del sector en relació a 
la conservació de la biodiversitat. 

 

Taller pràctic 
 

DIMECRES, 28 DE MARÇ DE 2012 
 

 
 

Lloc: Torre Jussana 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 - 08035 Barcelona 

 
a 5 minuts caminant de la parada de metro “Montbau” 
(Línia L3), o 12 minuts de la parada “Horta” (Línia L5). 

 
La biodiversitat configura el capital natural del sector 
turístic, per la qual cosa un vincle directe entre ambdós 
conceptes: 
 

• Els turistes de costa cerquen gaudir d’unes platges netes 
banyades per aigües cristal·lines i no contaminades, 
idealment emmarcades per vegetació o entorns de roca 
escarpada. Volen banyar-se en aigües plenes de vida, i sortir 
a la mar per observar dofins, balenes, i ocells marins.  

 

• Altres turistes necessiten dels serveis de recreació, educació, 
cultura i diversió que els ofereixen els ecosistemes de 
muntanya o rurals, amb pràctiques com l’esquí, el 
senderisme, o l’allotjament en cases rurals.  

 

• Finalment, d’altres contracten viatges i safaris a terres 
llunyanes, per meravellar-se de la vida salvatge que habita 
els indrets més “verges” de la Terra.  
 

Totes aquestes activitats tenen al menys una cosa en comú: 
requereixen d’uns ecosistemes atractius i sans ... 
característiques directament lligades a la biodiversitat, que amb 
la seva presència i funcionalitat configura d’aquesta forma el 
capital i recurs fonamental per la sostenibilitat a llarg termini 
del sector turístic. 
 
OBJECTIUS DEL TALLER 
 

El taller cerca establir les bases perquè els/les PROFESSIONALS 
DEL SECTOR TURÍSTIC (hotels, agències de viatge, càmpings, 
cases rurals, empreses d’esports d’aventura, etc.): 
 

1. reflexionin sobre la seva dependència de la biodiversitat i 
els serveis que aquesta ens ofereix, 

 

2. analitzin el seu impacte sobre la biodiversitat, i  
 

3. passin a l’acció pràctica, entenent els riscos, oportunitats i 
reptes en relació a la conservació de la biodiversitat que es 
presenten per la seva organització o treball autònom. 



 

 
 

 
 

 
 
Requeriments de participació 
 

Podran assistir al taller de forma gratuïta tots els 
treballadors/les treballadores de PIME, microPIME i autònoms, 
així com altres treballadors/treballadores del sector NO PÚBLIC 
residents a Catalunya, Extremadura, Castella La Manxa, Madrid, 
Múrcia, Galícia, València i Canàries. 
 
 
Inscripcions: Tel: 93 237 38 02 
 

Places limitades (20 persones màxim).  
 

Acciónatura – Stefan Esser - info@accionatura.org 
 
 

 
 
 
El programa “Empresa i Biodiversitat” 
 

El taller forma part d’una sèrie d’activitats desenvolupades sota 
el programa empleaverde, amb l’objectiu d’animar i capacitar 
als treballadors/treballadores de diferents sectors empresarials a 
incorporar la biodiversitat com un aspecte més del dia a dia de 
les seves empreses o treball autònom.  
 
Web del programa: www.empresaybiodiversidad.org 

 
 
 

 
 
 
 

Programa 
 
9.00 – El taller sobre “turisme i biodiversitat” en el marc del 
programa “Empreses & Biodiversitat”. 
 
9.30 – De quins serveis dels ecosistemes depèn el sector 
turístic en general, i la meva organització o treball autònom 
en particular? Exercici pràctic. 
Stefan Esser (Acciónatura)  
 
11:00 - Impactes del sector turístic en la biodiversitat. 
Josep Mª Mallarach (Consultor ambiental) 
 
12:15 – Riscos, oportunitats i reptes en relació a la conservació 
de la biodiversitat dintre del sector turístic.  
Francesc Giró (Acciónatura) 
 
13:30 – PASSEM A L’ACCIÓ. Què puc començar a fer la setmana 
vinent en relació a la biodiversitat? Exercici pràctic. 
 
14.30 – Posada en comú. Conclusions. 
 


