Jornades
de cicloturisme
2019
En el marc de la cooperació
publico-privada

Tres noves jornades tenen per objectiu ajudar a la reflexió
dels gestors privats i públics del Baix Ebre en
el desenvolupament del cicloturisme.
INSCRIU-TE!

Organitza:

Amb el suport:

____
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

_baixebreavant.cat

www.trekandride.com

Jornades
de cicloturisme
2019

La creació i la comercialització
del producte cicloturístic

La cooperació público
privada

Vertebració del cicloturisme
internacional a través dels
grans traçats: exemples
i realitats

En el marc de la cooperació
publico-privada

A través de les reflexions d’experts en la creació
de producte a territoris que s’estan consolidant i
amb els quals podem establir complicitats.

Per consolidar el treball realitzat pel grup de treball de cicloturisme, és interessant veure exemples de cooperació entre els actors turístics i
també amb els gestors dels territoris i dels organismes de promoció.

S’estan consolidant iniciatives interessants dins i
fora de Catalunya de creació de itineraris de llarg
recorregut que permeten una major visibilitat en
els mercats. Les experiències que es presentaran inclouen les Terres de l’Ebre en el seu traçat
i per tant, cal que les coneguem de primera mà.

4 de setembre de 2019

18 de setembre de 2019

2 d’octubre de 2019

Ebre Terra

Ebre Terra

Ebre Terra

De 10 a les 13 hores

De 10 a les 13 hores

De 10 a les 13 hores

Jesús Monleón de l’empresa Hardacho,
especialistes en activitats a la natura a l’entorn
de la Vía Verde Ojos Negros.
www.hardacho.com

Javier García - Insólito Proyectos. Promotor de
projectes turístics de col·laboració publicoprivada
com Prepyr365 al pre-Pirineu aragonès i Puro
Pirineo, a la vall de Benasque.
www.insolitoproyectos.com
www.prepyr365.com

Eurovelo como soporte del cicloturismo
de largo recorrido
Vicente Hernández. Responsable de
comunicación de la Red Eurovelo España.

Elements clau per introduir-se a nous
segments i a nous mercats

Aquestes tres noves jornades tenen per
objectiu ajudar a la reflexió dels gestors
privats i públics del Baix Ebre en el desenvolupament del cicloturisme.
Això es farà a partir de l’anàlisi dels mecanismes per a la creació de producte i
la seva comercialització, d’aprofundir en la
col·laboració público privada amb exemples concrets així com de la necessitat de
impulsar itineraris de gran recorregut com
a clau d’èxit en el posicionament en mercats internacionals.
Aquesta actuació és un eix central per a
continuar avançant i convertir les Terres
de l’Ebre en una destinació cicloturística
important i referent: per les seves infraestructures, pels seus serveis, per les seves
empreses i, en definitiva, per la preparació
global de la destinació per a la captació i
rebuda de cicloturistes.

Jaume Rué, general manager de l’empresa
Cycling Costa Daurada amb seu a Cambrils.
www.cyclingcostadaurada.com
Anna Sans, Directora de Trek and Ride,
empresa receptiva de vacances a peu i
en bicicleta, referent a Catalunya.
www.trekandride.com

Eix vertebrador per a la consolidació
dels projectes cicloturístics

Antonio Camacho, Centro Ciclista Subbética
de la Vía Verde del Aceite. Experiència recent de
cooperació entre tres trams de Via Verda de les
províncies de Jaén i Córdoba.
www.subbeticabikesfriends.com

EuroVelo 8: estat actual, pla d’acció i
promoció turística
Carolina Tomás. Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat. Generalitat de
Catalunya.
Clara Plana i Montserrat Duran. Direcció
General de Turisme. Generalitat de Catalunya.

