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Activitats
per grups

Totes les nostres activitats estan totalment adaptades i dissenyades a mida, adaptant-se així
totalment al perfil, necessitats, objectiu, ubicació, disponibilitat de temps i pressupost.
Sumem sinèrgies amb proveïdors locals, els que considerem mes experts, perquè els nostres
clients, puguin descobrir el Territori, i segons els seus interessos el seu Patrimoni Social, Cultural
o Natural , i aportem la creativitat de DescobreixTerritori.cat, convertint així cadascuna en una
experiència exclusiva.
La projecció de DescobreixTerritori.cat, va mes enllà de la pròpia activitat, oferint Activitats;
Outdoor ,per Grups i TeamBuilding. Així com També Activitats de Dinamització de Territori , i
projectes de creació de producte Turístic.
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Barcelona360º una mirada fotogràfica
•
•
•

Barcelona 360º és la millor manera de (re)descobrir
la ciutat, a partir d’una mirada fotogràfica.
Barcelona 360º és l’escenari idoni que ens permet
aprendre o millorar la nostra tècnica fotogràfica.
Barcelona 360º és moviment i vitalitat. I passejant
tindràs la oportunitat de conèixer, historia, cultura,
arquitectura, monuments, mercats, maneres de
viure als barris, etc... de gairebé tots els indrets e la
ciutat.
Tallers fotogràfics a mida, a l’aire lliure, que es
centren sobre el tema concret de Barcelona.
D’aquesta oferint la possibilitat que els participants
escolleixin la temàtica, ens permet profunditzar,
sobre el que pugui ser del seu interès, I a partir del
detall, obtenir una visió més global. Una visió a
360º.

Per les empreses, Barcelona 360º ofereix una doble
variant. Per una banda la part formativa, a partir de
màster class, impartides per fotògrafs professionals
especialistes en Barcelona i per l’altre, la part més
lúdica on s’hi afegiran les entrades i vistes a
monuments, guies especialitzats, etc... Una
combinació perfecta per compaginar una jornada de
formació, amb una sortida d’oci. I també ideal com a
activitat Outdoor.
Barcelona 360º és una gran eina per estimular la
competició entre els participants, fomentar el
treball d’equip i cooperació, a través de proves
imaginatives i originals, i descobrir la capacitat
creativa i resolutiva dels participants.
Barcelona 360º és la suma de turisme,
fotoperiodisme, fotografia i comunicació.
Tallers aptes per a tots els públics. No es
requereix nivell avançat de fotografia, i
l’activitat es pot realitzar amb càmera o
smartphone..

Alguns dels nostres tallers
GAUDI LLUM I COLOR
BON APPETIT
DE GRAN VULL SER
BARCELONA CIUTAT I NATURA
GINCANES A MIDA

CLICK EXPERIENCE
Descobreixterritori.cat

•Tallers Fotogràfics confeccionats a mida, per grups visitants,
turistes, familiars, d’amics, viatges d’oci i de negoci.
•Activitats outdoor / team building on el motor de l’activitat és la
FOTOGRAFIA combinada amb experiències a territori.
•També confeccionem clicks a mida per Hotels, Hostals,
Allotjaments Rurals, Municipis, Comarques, etc... que desitgin
ampliar la seva oferta d’activitats i/o donar-hi visibilitat.
Tots els tallers es basen en alguna temàtica, son impartits per
reconeguts fotògrafs professionals, i s’hi incorporen valors
afegits. ACTIVITATS-VISITES-DEGUSTACIONS-CATES etc...

APOSTEM PER TERRITORI I CERQUEM EL MES
AMPLI VENTALL DE POSSIBILITATS adaptat a
l’entorn, PERQUÈ EL PUGUIN DESCOBRIR AL
MATEIX TEMPS QUE APRENEN FOTOGRAFIA.

Per turistes - visitants – i grups en general

Una manera diferent de descobrir
territori. A través de rutes i activitats
guiades. On al mateix temps que aprenen
fotografia de la mà de reconeguts
fotògrafs professionals, gaudeixen i
aprenen de l’entorn.

Tots els tallers, es confeccionen a mida, i
son aptes per tots els nivells.

Per Empreses
Com Actividad - Outdoor- Team Building
Els dissenyem el click personalitzat, adaptat totalment
a les seves expectatives. Combinem el taller fotogràfic amb
l’entorn, convertint-lo en una experiència singular.

formació,
gimcanes, motivació, competició, etc. els oferim la
possibilitat de desenvolupar creativitat i habilitats,
fomentar relació entre participants i treball d’equip,
potenciar valors, treballar l’ organització, planificació,
A través de diversitat de formats com;

capacitat de resolució i lideratge. També disposem de
formats per potenciar marca i/o dinamitzar xarxes socials.

Per SECTOR TURÍSTIC – TERRITORI
I com a complement d’altres activitats

A través de projectes de
col·laboració , els dissenyem
CLICKS personalitzats, pensats
per dinamitzar Territori, i
per
ampliar o empaquetar
l’oferta
d’activitats, amb producte propi i
exclusiu.

Per grups de Fotògrafs
Associacions o Agrupacions fotogràfiques
Posem al seu abast, la nostre experiència en
organització de trobades, escapades i tallers.
Pensats perquè no es tinguin de preocupar
de res mes, que gaudir i compartir la seva
passió per la fotografia.

Treballem amb creativitat, rigor i entusiasme. Confeccionant totalment
a mida cada click. Amb L’objectiu d’una activitat fresca, innovadora,
exclusiva i singular.
On els participants, al mateix temps que aprenen fotografia, compartiran,
gaudiran i descobriran Territori i el seu Patrimoni. I a través del visor i
la diversitat de combinacions que oferim, tindran la possibilita d’endinsarse a la cultura, historia, natura, paisatge, arquitectura, enoturisme,
gastronomia, agricultura, comerç, pobles, ciutats, costums, festes etc...
D’una manera diferent.
Els nostres clicks son la suma de

FOTOGRAFIA + TERRITORI + ACTIVITAT + LLEURE
Pensats per Descobrir-Aprendre-Compartir i Gaudir A/De
Catalunya
Sempre amb la garantía de reconeguts fotògrafs professionals,
coordinador/a durant tota l’activitat

i amb servei de

On tu vulguis
Tens una estada programada? una trobada?
una reunió d’empresa? Una ruta organitzada?
Una visita? I t’agradaria complementar-la amb
una activitat de grup? Els nostres clicks,
sempre sumen, aportant valors afegits. Per
això treballem en col·laboració, amb Hotels,
Hostals, Allotjaments Rurals, Municipis, Guies
turístics, Rutes i visites guiades. I això ens
permet, adaptar-los segons l' ubicació o els
interessos dels nostres clients.
APOSTEM PER TERRITORI I CERQUEM EL MES AMPLI VENTALL DE
POSSIBILITATS adaptat a l’entorn, PER DESCOBRIR-LO AL MATEIX TEMPS
QUE S’APREN FOTOGRAFIA.

Click Experience
City - Nature
Uns clicks que ens endinsen en la tècnica de:
•Photo-street, on el moviment, el color, l’instant, el
barri, la gent, les històries, les façanes, els
monuments, seran protagonistes.
•Fotografia de natura, la gran biodiversitat i bellesa
paisatgística del nostre país, el converteix en el
marc ideal per dur a terme aquest tipus de
fotografia.
També hi ha la possibilitat de combinar els dos
clicks, ja que moltes de les nostres ciutats, tenen el
privilegi de pogué passar de l’escenari mes
cosmopolita a la plena natura en un breu espai de
temps.

Click Nature
Experience
a la vinya
Un trekking a les vinyes, combinat amb una visita i
degustació dels excel·lents vins o caves del
territori. Al mateix temps que compartim una
activitat de grup, que ens permet aprendre a
captar el moment, l’instant, percebre, expressar,
inspirar-nos, i fer click al que li agradaria retenir a
la nostra mirada. És tota una experiència que
desperta els sentits.

Macro – nature
experience
En aquest click, mentre compartim una activitat de
grup, aprendrem com apropar-nos a captar aquest
diminuts tresors i detalls que moltes vegades a
simple vista ens passen desapercebuts, i al veure’ls
en foto ens sorprenen per la seva bellesa.
L’activitat es combina amb visites, a jardins
botànics, parcs naturals, etc.. Per mencionar-ne
alguns ; Parc Natural Cadí Moixeró – Jardí Botánic
Históric de Barcelona- Parc Natural de Collserola ,
Montseny,

Clikc -Trekking

El trekking ens permet descobrir camins, indrets,
paratges, de la costa, el pre-pirineu, la Catalunya
interior i fins i tot de la ciutat.
Activa’t, mentre realitzes exercici físic, aprèn i
sorprèn-te captant la bellesa del nostre país.

Click Nature
Experience
al camp
L’escenari d’aquest click és al camp, descobrint
l’agricultura de molt aprop. I combinada amb
visites tècniques o lúdiques i degustacions.
Mentre aprenem fotografia, compartim, i ens
rel.lacionem, recorrerem el camí entre la Terra i la
Taula.

Click Experience
Mediterràniament
Aquest click, està pensat per descobrir la
mediterrània, i captar la seva bellesa a través de
molts i diferents formats que us posem a l’abast.
Possibilitat de sumar-hi valors afegits, com
activitats nàutiques, visites, degustacions, camins
de ronda i passejades guiades arran de mar. Al
mateix temps que compartim una experiència
fotogràfica, la que ens permetrà obtenir millors i
sorprenents imatges.

Share experience
Tallers fotogràfics a mida, on vulguis i quant
vulguis, amb part teòrica i practica. Adaptats
a tots els nivells, des de principiants
interessats en aprendre , a kdd de fotògrafs
que vulguin compartir una experiència.
També els confeccionem en exclusiva, com
activitat outdoor o team building.
Tots impartits per reconeguts fotògrafs
professionals.

Click
Navigate
Son cursos fotogràfics, per grups tancats. Que es
realitzen durant un viatge en CREUER. Tots ells
s’han de reservar amb una antelació mínima de 3
mesos. S’adapten a tots els nivells i son una
manera diferent d’aprendre fotografia.
Al mateix temps que gaudeixen de les comoditats
d’un creuer, tenen l’oportunitat d’aprendre
fotografia, i practicar el que han après als destins
que visiten. Sempre amb el suport d’un reconegut
fotògraf professional.

Click discovery
architecture
La combinació de l’Arquitectura amb l’activitat
fotogràfica ens permet aprendre i descobrir un munt
de detalls, de monuments, edificis, barris, façanes, i el
seu interès Arquitectònic, de la mà d’un Arquitecte
Professional. Al mateix temps que aprenem tècnica
per captar millors imatges, diferents maneres de mirar
i mostrar, potenciant la creativitat, la relació entre els
participants, i realitzant una activitat física mentre
caminem per la ciutat.
Aquesta activitat, té moltes possibilitats i segons el
perfil del grup, us cercarem la proposta que més
s’ajusti al vostre interès. Amb possibilitat d’incloure
visites a obres privades, i fins i tot conferències de
reconeguts professionals de l’arquitectura i el disseny
de l’espai interior.

Click Art
Experience
Cerquem les combinacions mes excepcionals , a
través de passejos pel temps i espais, perquè els
amants de l’art, puguin despertar tots els seus
sentits. Captant instants d’una experiència única i
irrepetible, al mateix temps que aprenen
fotografia de la mà d’un reconegut fotògraf
professional.

Click Vip
Un taller fotogràfic confeccionat totalment
a mida, pel nostre CLIENT VIP. El que li
permetrà aprendre tècnica i desenvolupar
creativitat fotogràfica, al mateix temps que
gaudeix del luxe, la exclusivitat de serveis,
visites privatitzades i la guia dels mes
reconeguts professionals.

Click Food
Experience
Ja que les imatges food, son unes de les
principals protagonistes de les time-lines a
través de la gran tendència que s’ha creat
en compartir a les xarxes socials el que
mengem. En aquest taller els proposem al
mateix temps que descobreixen i degusten
la típica gastronomia Catalana, aprenguin
a captar-la tal i com els hi agradaria veure
aquesta fotografia tan llaminera. Ja que
com totes les besants fotogràfiques
aquesta també requereix la seva tècnica i
experiència.

Cada CLICK
Mentre aprenem, compartim i gaudim

Ens apropa a descobrir Catalunya
d’una manera divertida, exclusiva i singular

Agricola-Experience
Algunes de les Activitats

ACTIVITAT CREADA EN COL.LABORACIÓ
COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA.

AMB LA FEDERACIÓ DE

De la terra a la transformació i degustació del
producte. Aquestes activitats els permetran
participar i conèixer tot el procés, adquirir i
compartir coneixements i fins i tot per la gent del
sector, explorar noves vies de producció i
comercialització.

Tallers de cocteleria

De la mà dels mes
prestigiosos professionals
del nostre país.

Algunos de los talleres

Cata de Gintónic- Taller de Gintónic- Aprende a ser un buen anfitrión- Concurso de cócteles- Bebe
el mundo- Coctels sin coctelera- Prepara una sangria – Quién es quién- explosión de sabores, etc….

Cata i Degusta
Experiències úniques confeccionades a mida
dels nostres clients.
A cellers, bodegues, Caves, Cerveseries, Al
Camp, A cooperatives Agràries, i als Espais
més singulars que pugueu imaginar. Us oferim
la possibilitat de
Degustacions producte proximitat
Cates
Maridatges
Tallers d’iniciació al tast
Sempre de la mà de reconeguts professionals,
i pensades per viure un món de sensacions
que desperta els sentits.

Experiències Saludables
Exercici Verd– activitats a la natura
La combinació de natura, diversió, creativitat i
activitat de grup, és un generador de salut per
si mateix. La experimentació a la natura
afavoreix el desenvolupament saludable de
les persones; respirar millor, exercitat el cos,
sentir llibertat, créixer a nivell personal,
augmentar la capacitat d'oïda i observació. El
que es denomina exercici verd.
Aquestes activitats son dirigides per dos grans
professionals, en salut, ciència, comunicació i
activitats.

Coneixin una mica mes de qui les
dirigeix.

Directora-Infermera especialitzada en
oncologia en mes de 17 anys
d’experiència en infermeria assistencial,
gestió, direcció, docència i investigació a
l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet
del Llobregat. Ha estat supervisora
responsable de Qualitat i Directora de
cures de l' Institut Oncològic ICO del dpt.
Salut de la Generalitat de Catalunya.

Periodista especialitzat en Cultura. Ha estat
director de les publicacions de la revista dels
Supers i revista Conocer la ciencia. Fa mes
de dues dècades que es dedica ala divulgació
cultural, a diferents mitjans de comunicació.
Gran coneixedor de la natura, és tècnic
esportiu de la modalitat de marxa nòrdica,
pel Consell Català de l’Esport

Itineraris guiats per espais naturals

Activitats Anti-estrés. Gaudint del
Montanyisme.

Senderisme als parcs naturals del centre de Catalunya.

Servei a la carta, on professionals expertes en muntanyisme,
llicenciades en biologia i ciències medi-ambientals, els acompanyaran
a descobrir l’entorn o profunditzar en el coneixement de la fauna i la
vegetació, d’una sèrie de rutes i espais.

Pastor per un dia
Una experiencia singular per viure a plena natura.

Ofereix l’oportunitat d’acompanyar un ramat,
veure com treballa el gos d’atura, conèixer l’art de
musicar un collar, i fer un sarró de pastor. També
gaudiran i aprendran sobre el paisatge i la fauna i
flora de la zona.
Possibilitat de combinar-la amb un taller
fotogràfic.
Aquesta activitat està limitada a dates compreses
entre mitjans de juny i finals de setembre.

Creative experience
Tallers de pintura i manualitats, confeccionats a mida
Pensats perquè visquin una experiència, mostrant les
seves habilitats i el seu costat mes creatiu i artístic. Al
mateix temps que es treballen valors, es potencia el treball
d’equip, la coordinació, i optimització, capacitat de
resolució i lideratge, a través d’un ampli ventall de
possibilitats.

ArqExperience
Una experiencia única que podran viure amb un

Arquitecte e

interiorista de gran prestigi. Director de Máster a Elisava ,
autor de varis llibres, durant mes de 10 anys a escrit en
una secció de la revista Eben interiors, conferenciant a
diversos centres docents internacionals, profesor invitat en
diverses Universitats Americanes, amb publicacions
de les seves obres a les mes reconegudes revistes
d’interiorisme, Nacionals i Internacionals. I actualment membre del

Jurat dels Premis Fad 2015.
Entre alguns dels formats que oferim podeu trobar-hi ;
Conferencies, Col·loquis, Visites a les seves obres, comentant el
perquè dels materials que utilitza, (espai, llum, color, etc.. ) i el
concepte projectual que el caracteritza, rigorós i conceptual
destacant els aspectes mes subjectius del disseny.

MusicExperience

Sent, descobreix, experimenta, aprèn, toca, tasta,
mira, escolta...a través d'experiències

musicals, creades a mida per a cada ocasió.
Tallers participatius, dinàmics i masterclass de
percussió, ritmes, modern, amb professionals de
la indústria musical.

Ponències sobre la història de la música, la
cultura, i produccions musicals.
Concerts amb diferents formacions, trio, quartet
i banda - clàssic, modern, tradicional, temes
populars, folk, jazz, funk, pop, son cubano,
d'actes Maridatges que desperten els sentits,
combinant música, amb terriori, gastronomia,
enologia, Historia, Cultura i Natura.

♫

Inclusive Experience
Amb Cultura de Territori Inclusiva.. Disposem d’una
oferta d’activitats i tallers, pensats perquè
la
“discapacitat intel·lectual o física”, miri l’entorn com una
oportunitat de desenvolupament personal, a través
d’igualtat d’oportunitats de participació.
A través d’ exclusius “Inclusive” ClickExperience,
ArtExperience i ActivitatsSaludables treballem la
comunicació, expressió, creativitat, emocions i
autoestima. I si pot ser del seu interès, amb el
recolzament de moviments associatius i dpt. RSC
d’empreses, que aposten per oferir oportunitats a
persones amb discapacitat, en les activitats d’Art i
Fotografia, sempre que tenim l’oportunitat i obtenim el
finançament necessari, oferim la possibilitat d’alguna
acció posterior, on els petits i grans artistes, puguin
exhibir la seva obra, i així potenciar la cultura d’art
inclusiva.

Social Value

T’agradaria col.laborar en un projecte Solidari, al
mateix temps que fas una activitat Outdoor, Team
Building, Taller, Cata, o precises d’un Catering,
Restauració o Lloguer de Sales?
No dubtis en consultar-nos. Disposem d’una amplia
oferta d’opcions i formats.

Altres activitats
Percusió
Batucada
Espeleología

Motivació

Obstacles
Coaching

Visites privatitzades i exclusives

Risoterapia

Tallers Literaris

Talleres d’innovació
Activitats de Motor

Experiències Hípiques
Experiències culturals

Experiències Singulars d’ Enoturisme i Gastronomia

Informació i pressupostos

info@descobreixterritori.cat
Bet Sabata

Gracies per la seva atenció
Tel. 649 18 71 66

DescobreixTerritori.cat – és la branca d’activitats, Dinamització de Territori i Creació d’Experiències de Seven7DaysViatges GC 2342

