L’ASTROTURISME I EL SEU POTENCIAL DE GENERACIÓ DE
NEGOCI PER AL SECTOR EMPRESARIAL
18 de febrer de 2020
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
L’astroturisme és sens dubte un dels sectors de negoci emergents i amb major potencial
de creixement previst per als propers anys. De manera progressiva molts territoris del
planeta prenen consciència del magnífic recurs natural que suposa el cel fosc, com a
complement perfecte a l’oferta de naturalesa que ofereixen des de fa anys. Prova d’això és
el creixement continuat de destinacions Starlight, de parcs Dark Sky, d’empreses
especialitzades o el fet que la revista Forbes publiqués fa uns mesos l’article “Is
Astrotourism the Netx Big Thing? Incredible nighttime outdoor adventures for stargazer”
(Wendy Altschuler), que apunta l’astroturisme com la gran tendència per als propers anys.

Menorca, amb la seva doble declaració de reserva i destinació Starlight, disposa de la base
necessària per desenvolupar productes turístics basats en la qualitat del seu cel. Us imaginau
gaudir del Camí de Cavalls sota el cel estrellat? Rutes marítimes per observar la posta de sol i les
estrelles? Esperar la primera sortida del sol del país en un lloc inoblidable? Conèixer com veien el
cel els primers pobladors de Menorca visitant un jaciment talaiòtic? Aquests i molts altres
exemples són experiències que únicament es poden gaudir a Menorca.

Objectius
A través d’aquesta jornada, pretenem donar a conèixer als empresaris les possibilitats que
l’astroturisme pot aportar al sector turístic, com a sector emergent de negoci i complement a la
resta de sectors turístics ja consolidats a la nostra illa. En general, es tracta de mirar d’identificar
oportunitats de creació de nous productes vinculats a l’astroturisme i el potencial que tindria de
promoció de nous projectes empresarials.
A la jornada comptarem amb la participació d’empreses consolidades en el sector de
l’astroturisme, que explicaran des de la seva experiència particular quina ha estat la seva
trajectòria, el sector d’activitat en el qual s’han especialitzat, el volum de negoci i les tendències
que observen entre els seus clients.

Programa
9.00 h Recepció dels participants.
9.10 h Benvinguda de la vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, Sra. Maite Salord, i de la
directora de la Fundació Starlight, Sra. Antonia Varela.
9.25 h "Del hosting de telescopios al turismo astronómico", per Cristina Fabo Indurain

Entre Encinas y Estrellas és el primer complex astronòmic d’observatoris hosting d’Europa, on els clients controlen
remotament els seus telescopis des de qualsevol lloc del món. E-eye és, a més, un allotjament d’agroturisme que
ofereix també activitats relacionades amb l’observació del cel.

10.10 h "Oportunidades de negocio en torno al cielo nocturno", per José Jiménez Garrido

AstroÁndalus va néixer com a assessoria sobre contaminació lumínica i en poc temps va orientar la seva activitat a
l’oferta d’activitats d’observació del cel i científiques. Ara, convertits en agència de viatges, comercialitzen paquets
turístics i organitzen viatges especialitzats a altres destinacions del món.

10.45 h Pausa cafè

11.15h "¿Cómo aprovecha Teruel el cielo nocturno para crear riqueza? Similitudes y posibles
sinergias con Menorca", per Maribel Aguilar Martín
Periodista de formació i vinculada des de fa anys al desenvolupament local de la seva província, Terol, és guia
d’estrelles i auditora de destinacions turístiques de la Fundació Starlight; la seva experiència professional li permet
analitzar com el cel pot convertir-se en un recurs estratègic per al desenvolupament rural i econòmic d’una regió.

11.50 h Col·loqui dirigit per la Sra. Antonia Varela "¿Tiene Menorca potencial para generar
negocio local entorno a la calidad de su cielo nocturno y la certificación Starlight?"
12.30 h Clausura de la jornada

