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Parlem de...
cases rurals en
sis webinars
Amb motiu del 30è aniversari de 
l’Associació Turisme Rural Girona – Costa Brava – Pirineu 
volem parlar amb experts de primer nivell sobre els 
principals temes d’interès de les cases rurals que afecten 
a la gestió diària dels establiments i al sector. 

www.turismeruralgirona.org
#turismeruralgirona30anys



COMERCIALITZACIÓ
“Comportaments pro hostes en 
comercialització de cases rurals ” 

A càrrec de Lluís Matamala Frigolé 
Consultor de l’empresa de Gestión del 
Cambio Empresarial.

20 Abril 3 Maig
JURÍDIC
“Empresa familiar i herències de les
cases rurals” 

A càrrec de Josep Maria Prat Sàbat 
Soci fundador del despatx Prat Sàbat Advocats
a Girona i, Esteve Gibert Utzet Doctor en 
Economia especialitzat en empresa familiar.

SOSTENIBILITAT
“Turisme rural sostenible: una oportunitat per millorar el teu 
negoci” 

A càrrec de Beth Cobo, Sòcia fundadora de l’agència de viatges de 
senderisme i natura Trescàlia.

“Casa Leonardo, buscant la sostenibilitat econòmica, social
i medioambiental” 

A càrrec de Mireia Font
Arqueòloga i propietària de la casa rural Casa Leonardo a Senterada,
la Vall Fosca. 

13 Setembre

 “La Ciberseguretat per a propietaris i hostes
en cases rurals” 
A càrrec d’una empresa representant de l’AENTEG. 

“Com prevenir els ciberatacs” 
A càrrec de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

“Què fer en casos d’un atac informàtic?” 
A càrrec del sotsinspector Albert Alvarez Fontanet, cap de l’Àrea de 
Seguretat en Tecnologies de la Informació dels Mossos d’Esquadra.     

7 Juny
CIBERSEGURETAT



"La vinculació entre l’associacionisme i les organitzacions 
empresarials” 
A càrrec d’Ernest Plana, president de FOEG.  

 "Associació público-privada, un model de col·laboració pel 
desenvolupament d'un turisme sostenible comarcal" 
A càrrec de Turina Serra, gerent de Turisme Garrotxa. 

“Avantatges de formar part d’una associació turística 
d’allotjament”
A càrrec de Paul Noel, director d’Expansió d’Europa del Sur de LOGIS. 

 

15 Novembre
PRESENT I FUTUR DE L’ASSOCIACIONISME
TURÍSTIC – LA IMPORTÀNCIA D’ESTAR
ASSOCIAT. CASOS D’ÈXIT.  

“La digitalització un camí que obre noves oportunitats”  

A càrrec de Laura Mestres propietària de la casa rural - Mas Ramades
de Torroella de Montgrí, Baix Empordà. 

"Tendències presents i futures en transformació digital" 

A càrrec de Guillem Alsina, director de l'AENTEG
Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
4 Octubre

#turismeruralgirona30anys



 

 

Amb el suport de:

Amb la col·laboració: 

Organitza:
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INSCRIPCIONS

Les sessions de caràcter gratuït es durant a terme un cop al 
mes de 10 a 12 h en línia a través de la plataforma Zoom.

Inscripció prèvia 

 

www.turismeruralgirona.org


