Informació pràctica
La formació és gratuïta.
Per inscriure's, els interessats han d'omplir el formulari
habilitat al web:
www.masdeburot.cat/jornades-formacio-turistica-mas-burot
La data límit de la inscripció és el dimarts 10 de juliol a les
23.50 hores. L'endemà, 11 de juliol, es donarà resposta a
totes les sol·licituds.

Jornades de formació sobre el

Mas de Burot
Arquitectura tradicional i vida als Ports

S'atorgarà un certifcat d'assistència.
La formació acreditarà les persones que realitzin el curs per
oferir visites guiades al Mas de Burot a partir de la tardor,
quan s'obrirà l'equipament.

Horta de Sant Joan, 16, 23 i 30 de juliol
Sala d'Actes Ecomuseu dels Ports

Organitza:
Ajuntament
d'Horta de Sant Joan
Col·labora:
Parc Natural dels Ports

Objectiu de les jornades

Programa formatiu

Un cop fnalitzada la rehabilitació del Mas de Burot, un mas
representatiu de l'arquitectura tradicional al Parc Natural
dels Ports, al municipi d'Horta de Sant Joan, s'inicia la fase
d'impulsar l'equipament com un nou actiu turístic amb
l'organització d'unes jornades de formació. L'objectiu de les
jornades és oferir els coneixements necessaris a les
empreses turístiques interessades a oferir visites guiades a
l'equipament i, en segon terme, a tècnics d'ofcines de
turisme, centres d'estudis, entitats, i professionals
interessats a obtenir aquests coneixements i difondre'ls.

Dilluns, 16 de juliol. Sessió teòrica I
I.Patrimoni cultural i arquitectura tradicional. Idees i
conceptes.
II.La vida als Ports: relació i adaptació amb el medi.
III.El cas del mas de Burot:
•Història i evolució de la vida al mas.
•Exemple de bones pràctiques de l’arquitectura
tradicional.

Així, la realització de les jornades esdevé una eina
imprescindible per poder oferir visites guiades a l'indret.
Les jornades es divideixen en tres sessions, els dilluns 16,
23 i 30 de juliol, en horari intensiu de matí. L'última jornada
combina una sessió teòrica amb una pràctica al mateix Mas
de Burot.
El programa formatiu l'oferiran les dues empreses
seleccionades per executar el pla d'impuls turístic del Mas
del Burot: el Col·lectiu Anant i Tourislab.
Equip tècnic de Mas de Burot
Ajuntament d'Horta de Sant Joan

Dilluns, 23 de juliol. Sessió teòrica II
IV. Materials i tècniques constructives del mas de
Burot.
Dilluns, 30 de juliol. Sessió teòrica i pràctica III
V. Com incorporar el mas de Burot a la cartera
d’actius de la meva empresa. En aquest mateix dia,
es realitzarà la visita a l'espai del mas de Burot.

Horari: De 09.30 a 11.30 hores, mitja hora de descans, i de
12.00 a 14.00 hores.
Lloc: Sala d'Actes de l'Ecomuseu dels Ports.
Carrer Picasso, 18. Horta de Sant Joan.

