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Mollet del Vallès acull un curs de formació turística de la
comarca del Vallès Oriental
La tercera de les cinc sessions de què consta el curs Punts d’informació
turística, organitzat per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental, ha acollit a Mollet unes 25 persones de l’àmbit de turisme de
la comarca i s’ha impartit entre el Museu Abelló i la Biblioteca Can Mulà.
Aquest dilluns, 28 de setembre ha tingut lloc a Mollet la sessió formativa
Coneixement del territori adreçada a professionals del sector turístic del Vallès
Oriental. Mercè Pérez, regidora de Turisme i Promoció de la ciutat de l’Ajuntament
de Mollet del Vallès iniciava la sessió, al Museu Abelló, donant la benvinguda al
grup de tècnics d’ajuntaments i biblioteques de La Garriga, Santa Maria de
Palautordera o Sant Celoni, entre altres; i d’empreses privades com La Roca
Village i l’Hotel Porta de Gallecs.
La primera part de la sessió formativa ha inclòs una visita a la Casa del Pintor Abelló
i al Menhir de Mollet.
Els assistents han mostrat la seva gran sorpresa tant pel que fa a l’àmplia, diversa
i interessant col·lecció artística de Joan Abelló, visitable a la Casa del Pintor, com
per l’espectacularitat i importància arqueològica del Menhir de Mollet, una de les
peces més grans i interessants dins de les seves característiques del patrimoni
arqueològic del sud d’Europa.
La sessió ha conclòs a la Biblioteca Can Mulà amb l’elaboració, per grups de treball,
de diferents propostes de visites turístiques d’un dia.
A partir dels treballs fets durant el curs, la Diputació de Barcelona configurarà un
recull de fitxes amb activitats turístiques de la comarca per fer-ne difusió. La idea
és que aquesta selecció sigui una eina accessible i dinàmica per als professionals
del sector de manera que puguin adaptar-la a les necessitats de cada territori.
A Mollet del Vallès, l’oferta turística més destacada inclou patrimoni artístic, al
Museu Abelló; patrimoni arqueològic, amb el Menhir com a element central; i
patrimoni natural, a Gallecs.
Les dues primeres sessions han tingut lloc abans de l’estiu a Granollers i a Caldes
de Montbui. Les darreres seran els propers 21 d’octubre i 2 de novembre.
(adjuntem fotografíes)
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