El turisme arqueològic: un nínxol de
turisme especialitzat a la Mediterrània
Del 2 al 4 de juliol de 2014
Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis. Can Victori, Camí des Castell, 28 - Maó
Coordinador:
Dr. Jordi Tresserras Juan, Universitat de Barcelona
Professors:
Dr. Juan Carlos Matamala Mellin, IBERTUR – Xarxa de Patrimoni, Turisme i
Desenvolupament Sostenible
Paola Pinna, CRENOS - Università di Cagliari / Università di Sassari
Elena Sintes Olives, Menorca Arqueològica

Objectius:

Programa:

- Conèixer què és el turisme arqueològic i com realitzar un pla de gestió turística del
patrimoni arqueològic. Anàlisi de models i estratègies.

El seminari-taller combinarà una sessió introductòria, anàlisi de casos que fomentin el
debat, una visita d’estudi, un taller presencial amb material complementari de suport i un
projecte treball en grup que tindrà continuïtat a posteriori del curs.

- Identificar noves oportunitats per a l’obtenció de recursos per a la conservació i l’activació
patrimonial, així com la creació d’oportunitats de desenvolupament i ocupació a través del
turisme.
- Contextualitzar el turisme arqueològic a la Mediterrània dins el segment del turisme
cultural i interrelacionat amb d’altres segments especialitzats com el turisme actiu i de
natura, el turisme nàutic i el turisme de creuers.

L’avaluació del curs es realitzarà a través de l’assistència i la participació en les activitats
(30%), així com en la realització individual o grupal d’un projecte sobre turisme arqueològic:
una anàlisi de cas, la proposta de millora d’una experiència existent o un projecte nou.

- Analitzar casos de turisme arqueològic a la Mediterrània, amb una especial atenció al cas
de les illes mediterrànies.

2 de juliol de 2014

- Valorar el potencial del turisme arqueològic a la conca mediterrània, treballant com estudi
de cas l’illa de Menorca, amb un taller on s’analitzaran propostes de conceptualització,
creació d’oferta i productes, identificació de la demanda i definició d’estratègies de
promoció i comercialització com a nínxol de mercat.

10.00 - 11.30 h. – El turisme arqueològic o arqueoturisme a la Mediterrània: creació de
producte, promoció i comercialització. Reptes i perspectives. Jordi Tresserras

Persones a qui s’adreça el curs:
- Responsables de polítiques de patrimoni, medi ambient, turisme i desenvolupament
sostenible.
- Empresaris, tècnics i professionals del sector públic, privat i organismes del tercer sector
dels àmbit de cultura (en especial arqueologia i i museus), medi ambient i/o turisme
interessats en el desenvolupament del turisme arqueològic.
- Professors i investigadors del patrimoni arqueològic i el turisme cultural a la Mediterrània.
- Emprenedors de projectes de turisme arqueològic a la Mediterrània.
Idioma: Castellà
Preu de la inscripció: 80 euros

9.30 - 10.00 h. Inauguració i presentació del curs. Autoritats, UIMIR i coordinadors

11.30 - 12.00 h. Pausa-cafè
12.00 - 14.00 h. Musealització, interpretació i presentació del patrimoni arqueològic.
Elements claus per a un turisme sostenible. Juan Carlos Matamala
14.00 - 16.00 h. Dinar
16.00 - 17.30 h. El turisme arqueològic com a eina de desenvolupament territorial i de les
comunitats locals. Experiències mediterrànies. Paola Pinna
17.30 - 19.00 h. El turisme arqueològic en els itineraris culturals del Consell d’Europa i en
els llocs inscrits en la Llista del Patrimoni Mundial i en les Reserves de la Biosfera de la
UNESCO. Sinergies entre la conservació i el turisme sostenible. Jordi Tresserras
3 de juliol de 2014
9.30 a 19.00 h. Seminari-Taller - Anàlisi de casos. Visita a jaciments arqueològics de
Menorca. Juan Carlos Matamala, Elena Sintes i Jordi Tresserras
4 de juliol de 2014
9.30 a 19.00 h. Seminari-Taller. Com fer un pla de gestió turística del patrimoni
arqueològic? Treball individual o en grup sobre un cas d’estudi. Dr. Jordi Tresserras i Dr.
Joan Carles Matamala
Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es, uimir@cime.es, tel. 971351500

