El paisatge com a recurs territorial per a la
innovació i la competitivitat de les empreses.
Coordinadora: Isabel Salamaña i Serra , professora de Geografia UdG.

Font: trencaclosques.cat

Dates de celebració: 22, 23 i 24 de novembre de 2012
Lloc: Facultat de Lletres. Universitat de Girona

Organitza:
Màster en Medi Ambient
Itinerari de geografia en Ordenació del Territori i Gestió del
Medi Ambient
Universitat de Girona.
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Dia 22 de novembre
lloc: Sala de Graus, Faculta de Lletres, Universitat de Girona
Sessió oberta al públic interessat
15:45h presentació a càrrec d’Isabel Salamaña i Serra, professora de
geografia de la Universitat de Girona

Conferències
De 16:00 a 17:15h: ‘El foment de l’esperit emprenedor: un repte ineludible’,
per M. Àngels Freixenet, economista, professora de l’Escola d’Hostaleria de
Girona

De 17:30
a 18:45h: ‘La bellesa dels territoris de vinya. El vi com a
transmissor cultural, de valors, de tradicions... ´ per Josep Roca cap de
sala, sumiller i copropietari del restaurant El ‘Celler de Can Roca’.

De 19:00 a 20:15h: ‘Catpaisatge 2020: País, paisatge, futur’ per Pere Sala,
ambientòleg, Coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge de Catalunya.
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Dia 23 de novembre
Sortida de camp
(sessió nomes destinada als/les alumnes del Màster en Medi
Ambient. Assignatura: anàlisi i gestió del paisatge).
Conèixer experiències de
comarca del Baix Empordà

persones

emprenedores

a

la

Sortida de Girona a les 8:15 (estació d’autobusos de Girona /RENFE)

9:00h. visita Mas Alba: formatgeria i agroturisme (Tarradelles – Vilademuls)

11:00h. visita de l’hotel Moli del Mig i la pràctica del cicloturisme (Torroella
de Montgrí)

15:30h. visita del Celler Mas Molla (Calonge)
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Dia 24 de Novembre
Sessió de treball
(sessió destinada als/les alumnes del Màster en Medi
Ambient. Assignatura: anàlisi i gestió del paisatge)

Lloc: Cartoteca de la facultat de Lletres de la Universitat de
Girona
Hora: 9:00h
Sessió de treball: proposta/conclusions
Professors/es: Alessandra Casu, professora de la universitat
d’urbanística de l’Alguer; M. Àngels Freixenet, economista,
professora de l’Escola d’Hostaleria de Girona i Isabel Salamaña,
geògrafa, professora de Geografia de la Universitat de Girona.

Font: marcbarcelo10.blogspot.com

Font: elblogdelescienciessocials3eso.blogspot.com
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