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Què és un Geoparc de la UNESCO?

Per què estem implicats en el projecte?

Com col·laborem amb el Geoparc?

És un territori rural que implementa un model de desenvolupament
reconegut per la UNESCO basat en la gestió d’un patrimoni geològic,
paleontològic i miner excepcional.

Ens estimem el nostre territori i participem en les iniciatives que
creiem que poden aportar valor a la seva gent i als seus visitants.

Formem part de la taula de treball de Turisme i Geoturisme. Aquest
grup es reuneix periòdicament amb els objectius de:
- Participar en la definició de l’estratègia de desenvolupament
econòmic del territori amb la geologia com a fil conductor.
- Crear una xarxa de col·laboració entre tots els agents econòmics
implicats: allotjaments, restaurants, agències de viatges, agents
turístics, empreses d’activitats i empreses de transport.
- Organitzar jornades de formació dels agents implicats tenint en
compte les seves necessitats.
- Coordinar productes turístics locals existents que utilitzen
georecursos de proximitat i crear nous productes turístics que
ofereixin una experiència diferencial als nostres visitants.
- Ser partícips del disseny del sistema de gestió d’informació
vinculada al segment geoturístic.

L’objectiu principal és la dinamització econòmica i cultural que
beneficiï la comunitat local.
Actuacions i activitats que es duen a terme als Geoparcs:
- Valorar i conservar el patrimoni geològic, paleontològic i miner
com una part integrada dels valors que representen l’entitat del
territori.
- Fomentar l’apropiació d’aquests valors per part dels residents.
- Promocionar la recerca científica continuada.
- Desenvolupar programes didàctics (Ciències de la Terra, educació
ambiental) i de divulgació.
- Diversificar l’oferta per un turisme de qualitat i sostenible
(geoturisme, ecoturisme i turisme cultural).
- Incentivar els emprenedors i agrupar iniciatives econòmiques sota
una mateixa marca paraigües.

Estem convençuts del potencial turístic i econòmic del territori on
vivim i on volem seguir vivint.
El nostre territori té un valor geològic, paleontològic, paisatgístic,
cultural, agroalimentari i de serveis de qualitat que mereix ser
respectat, potenciat, conegut i visitat.
El projecte Geoparc ens dóna l’oportunitat de crear una xarxa de
col·laboració de tots els operadors turístics i econòmics locals amb
uns objectius comuns.
Creiem en la capacitat dels agents econòmics de la zona per tirar
endavant un projecte comú que afavoreixi el desenvolupament
econòmic del nostre territori respectant i potenciant els seus valors
diferencials.

Participem en la difusió de la marca i els valors del Geoparc.
El nostre compromís amb el Projecte Geoparc Conca de Tremp –
Montsec està rubricat amb un conveni de col·laboració.

