Activitats del Col·legi de Geògrafs
Setembre - novembre (2018)

Els Periples
Els periples són activitats / trobades de curta durada on posarem
la geografia professional al centre del debat, amb l'objectiu de
conèixer i visualitzar el nostre col·lectiu i les tasques que desenvolupem.

Dissabte 20 d’octubre

Dimecres 24 d’octubre

Dimecres 21 de novembre

Horari: de 10.00h a 13:00h.
Lloc: Barcelona. Lloc de trobada a confirmar.
Sortida a càrrec de: Albert Arias Sans,
geògraf, Director del Pla Estratègic de Turisme
de Barcelona.

Horari: de 18.30h a 20.30h.
Lloc: COACB (Col·legi Oficial d’Agents
Comercials de Barcelona). C/ Casp 130. Aula
3, 5ª planta. Barcelona.
Xerrada a càrrec de: Oriol Estela Barnet,
geògraf, Coordinador General del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona.

Horari: de 18.30h a 20.30h.
Lloc: ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya). Parc de Montjuïc. 08038 Barcelona.
Xerrada a càrrec de: Pau Sainz de la Maza,
geògraf, Responsable xarxa Natura 2000.

En molt pocs anys el turisme ha esdevingut
un fenomen cabdal en la construcció de
Barcelona. L'augment i la diversificació de
l'oferta d'allotjament, la pressió dels recursos
urbans o l'accelerada especialització
funcional de moltes zones de la ciutat; fan
emergir nous reptes que precisen noves
polítiques turístiques plenament integrades
en l'agenda de gestió de la ciutat.

L'any 1988 Barcelona va posar en marxa un pla
estratègic que va ser una peça clau de l'èxit
de la ciutat al voltant de la celebració dels
JJ.OO de 1992. 30 anys després, el context ha
canviat radicalment i cal pensar la Barcelona
del futur d'una manera molt diferent de com
es va fer en aquell moment.

En Pau Sainz de la Maza, geògraf responsable
de la xarxa Natura 2000 a Catalunya, ens
donarà la seva particular visió sobre els reptes
de la geografia professional en l'àmbit de la
conservació del patrimoni natural, de
l'aprofitament de les fonts d'informació
disponibles...

Aforament limitat a 25 persones.

Aforament limitat a 25 persones.

Sortida. “Gestionant la ciutat
turística. Turisme 2020 Barcelona”

Xerrada: “30 anys pensant la Barcelona del futur”

Xerrada: Patrimoni Natural i Biodiversitat a Catalunya, aplicacions i reptes
de futur per geògrafs professionals

Places limitades 25 persones.

Organització:

Col·laboració:

COL·LEGI DE GEÒGRAFS

Tots els periples són gratuïts però cal
inscripció prèvia a través de:
informacio@geografs.org
Tel. 93 481 50 73

