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WORKSHOP
EL VALOR DELS SERVEIS

CLIMÀTICS PER AL TURISME

FACULTAT DE TURISME 
i GEOGRAFIA - URV
 

VILA-SECA

https://www.google.com/maps/place/Facultat+de+Turisme+i+Geografia+-+URV/@41.1027718,1.147911,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3ba9bb7077c5ad3?sa=X&ved=2ahUKEwjS-P2WhLXnAhVz6uAKHf96C9UQ_BIwC3oECAwQCA


Sr. Gabriel Pérez, Meteoròleg. Director de
Meteowhizz.com

Sr. Aleix Roig i Sra. Georgina Serven, Membres-
Fundadors d'Astroprades - Parc Astronòmic de les
Muntanyes de Prades (PAP)

Dr. Marc Pons, Director de l'Observatori de la
Sostenibilitat d'Andorra (OBSA). Cap de l'Àrea de
Medi Físic del Centre d’Estudis de la Neu i la
Muntanya d’Andorra (CENMA)

9.00/ ACREDITACIONS
 
 
9.30/ BLOC 2: Les condicions meteorològiques
per a la pràctica turística: mar i muntanya
Modera: Anna Boqué, investigadora del projecte
 

 

 

 
11.00/ Pausa-cafè
 
11.15/ Taller participatiu: activitats nàutiques i
activitats de muntanya
Conduït per l'equip investigador del projecte: GRATET i C3

 
14.00/ Dinar
 
 
15.00/ BLOC 3: Turisme de neu i canvi climàtic:
impactes, mitigació i adaptació
Modera. Dr. Jon Olano
 

 
 

15.45/ Taller participatiu: turisme de neu
Conduït per l'equip investigador del projecte: GRATET i C3

 
17.30/ Cloenda
 
 

Les condicions meteorològiques determinen
la viabilitat i la competitivitat de les activitats  
socioeconòmiques de qualsevol territori per
a molts sectors, com el turístic, fent
necessari el co-desenvolupament de serveis
climàtics amb agents locals.
 
S'enten per serveis climàtics la transmissió
d’informació processada a partir de dades
meteorològiques i climatològiques d’una
manera que sigui útil en la presa de
decisions. Això pot aplicar-se a curt, mig i
llarg termini i hauria de ser útil per
desencadenar accions que adapten l’activitat
turística a les tendències futures i els canvis
sobtats del context competitiu, o que
mitiguen els efectes que el turisme genera
sobre les condicions climàtiques.
 
En el marc del projecte INDECIS, es realitzen
tallers de disseny de serveis climàtics a
diferents destinacions turístiques europees,
amb la participació d’agents públics i privats
del territori, d’usuaris i turistes.
 

 
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
Es requereix omplir formulari
www.indecis.eu // Tancament
d'inscripcions: 31 de març. 
Es lliurarà certificat d'assistència
 
 

CONTACTE
Alba Font, INDECIS' Project Manager
alba.font@urv.cat
 
 

 
INDECIS is part of ERA4CS, an ERA-NET initiated by
JPI Climate, and funded by FORMAS (SE), DLR (DE),
BMWFW (AT), IFD (DK), MINECO (ES), ANR (FR) with
co-funding by the European Union (Grant 690462)

 

 
Dimecres 
1 d'abril

Dra. Marta Nel-lo, Degana de la Facultat de Turisme
i Geografia, Universitat Rovira i Virgili

Dr. Enric Aguilar, Coordinador del projecte INDECIS

Dra. Yolanda Luna, Agencia Estatal de
Meteorología. Coordinadora del WP7 d'INDECIS
"Creació i comunicació de Serveis Climàtics"

Dr. Emilo Martínez, Geògraf especialitzat en
climatologia turística i riscos climàtics costaners.
Professor-investigador PPTDL, Universidad de
Granada

Sr. Joaquim Queralt, Cap de l'Oficina de Turisme 

Sr. Xavier Abril, Tècnic de l'Àrea d’Ús Públic del
Parc Natural del Delta de l'Ebre

9.00/ ACREDITACIONS
 

9.10/ INAUGURACIÓ
 

 

 

 
 
9.30/ BLOC 1: Turisme, temps i clima: 
relacions dinàmiques, decisions estratègiques
Modera.  Alba Font, investigadora del projecte
 

 

de Montblanc
 

 
 
11.00/ Pausa-cafè
 
11.15/ Taller participatiu: turisme de sol i platja  
 i turisme cultural
Conduït per l'equip investigador del projecte: GRATET i C3
 
14.00/ Dinar
 
15.00/ Seminari de validació de serveis climàtics 
Dr. Jon Olano, investigador del projecte
 

Dijous
2 d'abril

Presentació

http://www.gratet.urv.cat/ca/
http://www.ftg.urv.cat/ca/
http://www.c3.urv.cat/
http://www.geografia.urv.cat/ca/
http://www.indecis.eu/
http://www.astroprades.cat/
http://www.meteowhizz.com/wp/
https://forms.gle/PaR6vwKm6GAHaWfw8
https://sej170.ugr.es/datos_inicio/
https://www.iea.ad/cenma
http://www.obsa.ad/

