Jornades Professionals de Turisme Industrial

PRESENTACIÓ
En paral·lel a l’àrea d’estands del B-Industrial, on els expositors oferiran les seves
propostes de turisme industrial i on els assistents podran gaudir de les demostracions,
tallers i tastos de l’Àrea d’Activitats, el divendres dia 22 i el dissabte dia 23,
s’organitzaran les Jornades Professionals de Turisme Industrial, on hi haurà
presentacions de projectes i productes de turisme industrial, comunicacions i taules
rodones amb debats.
Les jornades també inclouran visites a espais referents en turisme industrial com són
el Museu Agbar i l’antiga fàbrica Can Casarramona (actual Caixaforum)
Enguany, es dedicarà una bona part de les jornades al tema
“El paper del voluntariat, en la gestió del turisme industrial”
en aquest sentit, obrim la possibilitat a presentar comunicacions a tots aquells que
creguin que poden presentar una experiència, de cas real, relacionada amb el tema
(veure apartat Comunicacions)
A part dels professionals acreditats al B-Travel i professionals del turisme que ho
sol·licitin, la inscripció estarà oberta a qualsevol persona interessada a assistir a les
Jornades, d’acord amb les condicions establertes (veure apartat Inscripcions)

INSCRIPCIONS
Sense incloure cocktail-networking del divendres a la nit, ni les visites de divendres i
dissabte:


15 € (Inclou coffe-break de les sessions de treball)



Gratuïta per als expositors del B-Industrial, premsa i professionals acreditats al
B-Travel.



Gratuïta per a les persones que hagin estat seleccionades per presentar una
comunicació (li serà reintegrat l’import, un cop acabades les Jornades)

Incloent cocktail-networking del divendres a la nit, i les visites de divendres i dissabte:


75 €



60 € per a les persones seleccionades per presentar una comunicació.



Els expositors de B-Industrial disposen de dues places gratuïtes

Per formalitzar les inscripcions, caldrà complimentar la butlleta següent i enviar-la a
l’email: bindustrial@elgenerador.cat indicant “Inscripció Jornades” i adjuntant el
resguard de l’ingrés corresponent al compte bancari: ES72.0081.0062.8600.0164.5671
del Banc Sabadell, a nom de EL GENERADOR TURISME I CULTURA SL
Data límit d’inscripció:

10 de març de 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom i cognoms:
Edat:
Població de Residència:
País:
Telèfon de contacte:
Email de contacte:
Representa a una

EMPRESA

ENTITAT

INSTITUCIÓ

Si és així, a quina? :
_____________________________________________________________________
Vol que conservem les seves dades, a la base de dades de EL GENERADOR, per a
properes edicions del B-Industrial o d’altres esdeveniments de turisme industrial?
SI

NO

COMUNICACIONS
Enguany les Jornades Professionals de Turisme Industrial, a part de la seva secció
habitual de presentacions de projectes i productes de turisme industrial que mostren
els expositors del B-Industrial, també s’obren a la presentació de comunicacions, que
tinguin com objecte la temàtica central escollida enguany:
“El paper del voluntariat en la gestió del turisme industrial”
És sabut que, sovint el turisme industrial patrimonial o històric es basa en elements
patrimonials que han estat preservats en primera instància, gràcies al paper jugat per
persones i entitats que, de forma desinteressada, s’han mobilitzat per evitar que
desapareguessin, i que han tingut un paper determinant en la posterior posada en
valor com a recurs cultural i turístic. En alguns casos, a més, la figura d’aquest
voluntariat ha anat més enllà, jugant un paper important –i en alguns casos
indispensable- en la gestió del posterior recurs i del producte turístic, ja sigui fent el
manteniment, guiant als visitants, o fent funcionar alguns d’aquests elements
patrimonials per al públic, o de vegades portant la totalitat de la gestió i explotació
d’aquesta proposta turística. A les Jornades de 2019 volem analitzar aquest paper,
amb els seus pros i contres, i com interactua la figura d’aquest voluntari, o entitat no
lucrativa, en una activitat econòmica com és el món del turisme.
En aquest sentit, les persones físiques o jurídiques que vulguin exposar alguna
experiència, on la figura dels voluntaris o associacions no lucratives intervinguin en la
gestió d’un recurs o d’un producte de turisme industrial, de manera tal que la seva
participació sigui important i/o necessària per poder oferir aquest producte o servei
turístic al públic, podran sol·licitar fer una comunicació, en el marc de les Jornades.
Per a la qual cosa, caldrà que enviïn la sol·licitud a l’email:
bindustrial@elgenerador.cat abans del 30 de gener de 2019, complimentant la
informació següent:

Títol de la Comunicació:
Resum de no més de 15 línies ( 200 paraules) on se sintetitzi el contingut de la
comunicació i l’interès del cas presentat com experiència.
Nom i cognoms de qui llegirà la comunicació:
Nom de l’entitat a qui representa, si és el cas:
Població de Residència:
País:
Telèfon de contacte:
Email de contacte:

Dades sobre la comunicació:
En el resum, o a part, cal que inclogueu els aspectes que se sol·liciten a continuació:













Nom del recurs o servei turístic industrial que es gestiona.
Qui és el titular del recurs o servei turístic en que s’intervé.
Funcions que desenvolupa el voluntariat en la gestió del recurs o
producte turístic.
Quants col·laboradors hi participen?
La gestió és totalment altruista?
Si és una associació no lucrativa qui fa la gestió, percep algun ingrés per
aquests serveis? Si és així, a quines accions es destinen aquests diners?
Quants clients/visitants anuals rep el recurs o servei gestionat?
Si es tracta d’una entitat no lucrativa, quan es va fundar?
Des de quan s’ofereix aquesta gestió en el recurs o servei en qüestió?
La gestió del recurs-producte de turisme industrial és totalment a càrrec
del voluntariat? És mixta? El voluntariat només col·labora en algun
aspecte concret? Especifiqueu.
Altres aspectes que cregueu que mereixen destacar-se

NOTES:


El fet de sol·licitar la presentació de la comunicació, comporta l’obligació de
venir a fer-la presencialment, en la data i hora que se’ls assigni, entre el
divendres 22 de març a la tarda i el dissabte 23 de març al matí.



S’informarà als interessats de les comunicacions que han estat acceptades,
abans del dia 20 de febrer de 2019.



Es disposarà de 10 dies naturals, des de la confirmació d’acceptació de la
comunicació, per formalitzar la inscripció a les Jornades (cas que no s’hagués
fet ja), enviant el resguard de l’ingrés a bindustrial@elgenerador.cat



L’import de 15 € els serà reintegrat, un cop passades les Jornades. Per
aquesta finalitat, se’ls demanarà un número de compte quan se’ls confirmi
l’acceptació de la comunicació. En cas de no presentar-se, es perdrà l’import
de la inscripció.



El dia i hora fixats, es disposarà de 15 minuts per presentar la comunicació, i
podran recolzar-se en suports audiovisuals o power-point.



La comunicació que es vulgui presentar, un cop s’hagi confirmat la seva
acceptació i programació, s’haurà de fer arribar a l’organització, com a molt
tard, el dia 10 de març de 2019.

PROGRAMA
Les Jornades Professionals de Turisme Industrial 2019, tindran lloc a la Sala Príncipe,
dins del Pavelló 8 del recinte firal de Montjuïc, on se celebrarà el saló B-Travel i l’àrea
temàtica B-Industrial.
-

Divendres 22 de març
De les 12:30 a les 19:30:
o

Presentació dels projectes i productes de Turisme Industrial dels
expositors de B-Industrial

o

Primera sessió de comunicacions d’experiències relacionades amb la
temàtica “El paper del voluntariat en la gestió del turisme
industrial”

A les 20:15:
o
-

Visita al Museu Agbar de les Aigües i cocktail-networking

Dissabte 23
De les 10:00 a les 14:00
o

Segona sessió de comunicacions d’experiències relacionades amb la
temàtica “El paper del voluntariat en la gestió del turisme
industrial”

o

Taula rodona, amb ponents convidats que ens parlaran de diferents
experiències on el voluntariat hi té un paper important. Debat sobre els
pros i contres del voluntariat en la gestió del turisme industrial.

A les 16:00
o

Visita a l’antiga fàbrica Can Casaramona (actual Caixaforum) i copa de
cava de final de Jornades.

El detall de les presentacions, comunicacions i ponències de la taula rodona-debat,
s’anunciaran el 10 de març.

