TURISME SOSTENIBLE: entendre’l, aplicar-lo i
comunicar-lo
1a edició
Informació pràctica
On
Seu del COAMB.
C/ Muntaner, 81, 6è
1a. Barcelona.
Com arribar: FGC : L6 i L7
“Provença”. Metro: L1
“Universitat”, L5 “Hospital
Clínic”, L3 “Passeig de Gràcia”.
Bus: 20, 43, 44, 54, 58, 63, 64 i
66.

Quan

14, 19, 21, 26 i 28 d’octubre de 2015
Formació presencial i online sobre les oportunitats professionals del
tàndem turisme i sostenibilitat
El turisme sostenible és un objectiu al qual
haurien de tendir tots els segments del
turisme i que haurien d’assumir tots els
sectors implicats en la indústria turística:
destinacions, empreses i els propis turistes.
Es tracta d’un enfocament que respecta
l’entorn i que, alhora, enriqueix l’experiència
turística.
Amb aquest nou curs de 20 hores lectives de
l’Escola de Formació del COAMB, en format
presencial o bé online, podreu introduir-vos
en aquesta apassionant temàtica lligada a un sector d’indiscutible interès social i econòmic.

14, 19, 21, 26 i 28 d’octubre

Destinataris

Horari

 Professionals del medi ambient interessats en introduir-se en l’àmbit del turisme des d’una

De 9:30 a 14 hores.
Idioma
Català/Castellà
Hores lectives
20 hores
Certificat que s’obté
Certificat d’assistència
al curs “Turisme Sostenible” del COAMB.
Per aconseguir el certificat és
necessari assistir al 80 % de
les hores lectives i completar
la valoració del curs, o bé
complir els requisits de seguiment de la formació online
del COAMB.

INSCRIPCIONS

Fins el 5 d’octubre
o cobrir places

Més informació o dubtes a
coamb@coamb.cat

aproximació sostenible i responsable.
 Tècnics de destinacions turístiques que vulguin apostar per la sostenibilitat com un valor

afegit dels seus territoris.
 Professionals d’empreses turístiques (allotjaments, transports, agents de viatges, activitats i

guiatges, etc.) que vulguin donar resposta a una demanda cada vegada més elevada en termes de sostenibilitat.

Per què un turisme sostenible?
Més enllà dels grans titulars associats al turisme, està emergint un canvi de paradigma associat
al turisme sostenible i responsable que poc a poc va guanyant pes en l’agenda política,
institucional i empresarial. Alguns exemples ho demostren: l’aposta de diverses destinacions
del nostre país per acreditar-se amb certificacions de turisme sostenible o responsable, l’edició
2015 del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya dedicat al turisme, o el nou
programa de turisme sostenible de l’Organització Mundial de Turisme.
I és que el turisme, com tota activitat econòmica, pot generar greus disfuncions (tant
ambientals com socials) si no es gestiona de manera sostenible. L'Informe sobre Economia Verda publicat el 2011 pel PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient) revela
que en un escenari en què tot seguís igual, el creixement del turisme fins al 2050 faria augmentar el consum d'energia en un 154%, les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 131%, el
consum d'aigua en un 152% i el tractament de residus sòlids en un 251%.
En aquest context, calen professional preparats per donar resposta als nous reptes del turisme
en clau ambiental.

Objectius
Es pretén que els assistents al curs:






Entenguin els fonaments del turisme sostenible i les seves especificats geogràfiques (la sostenibilitat turística
en zones rurals, de muntanya, litorals o en les ciutats té especificitats pròpies).
Coneguin els principals sistemes de certificació del turisme sostenible i els indicadors de sostenibilitat que fan
servir tant les destinacions com les empreses turístiques, així com casos reals que estan apostant per aquests
sistemes.
Detectin les principals oportunitats de finançament per a projectes de turisme sostenible.
Aprenguin criteris i instruments de comunicació per transmetre adequadament els valors de la sostenibilitat
turística i els beneficis que comporta, i poder així també promoure el canvi en el comportaments dels ciutadans a l’hora de viatjar i practicar turisme.

Programa
Bloc 1 / Entendre’l
Sessió 1

Dimecres 14/10/2015

9:30 - 10 h. Benvinguda i introducció. A càrrec de Xavi Basora (Espai Tres).
10 - 11:45 h. Xerrada introductòria sobre turisme sostenible. Ponent: Jordi Ficapal, Director de l'Observatori de
Turisme Responsable (i RSE) a la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi (URL).
12:15 - 14 h. Turisme sostenible en zones rurals i de muntanya. Ponent: Xavi Cazorla (ELEMENTS - Muntanyes
d'Idees).
Sessió 2

Dilluns 19/10/2015

9:30 - 11:30 h. Turisme sostenible al litoral. Ponent: Pendent de confirmació.
Pausa
12 - 14 h. Turisme sostenible en ciutats. Ponent: Xavier Suñol (Responsable de projectes estratègics a la Direcció de
Turisme de l’Ajuntament de Barcelona).
Bloc 2 / Aplicar-lo
Sessió 3

Dimecres 21/10/2015

9:30 - 11:30 h. Oportunitats de finançament a Europa, a Espanya i a Catalunya. Ponent: Jordi Escribà (B · link).
Pausa
12 - 14 h. Ambientalització d’empreses turístiques a través de certificacions . Ponent: Isabel Junquera (Repte
Territorial).
Sessió 4

Dilluns 26/10/2015

9:30 - 11:30 h. Ambientalització de destinacions i indicadors de sostenibilitat. Ponent: Anna Torres (Coordinadora de
postgraus de l'Escola Universitària Hoteleria i Turisme CETT - Universitat de Barcelona i investigadora del Grup de
Recerca Turisme, Cultura i Territori).
Pausa
Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

12 - 14 h. Taula rodona de turisme sostenible: empreses i destinacions.
Modera: Xavi Basora (Espai Tres). Experiències participants: Pendents de confirmació.
Bloc 3 / Comunicar-lo
Sessió 5

Dimecres 28/10/2015

9:30 - 11:30 h. Comunicar la sostenibilitat en turisme: empreses i destinacions. Ponent: Pendent de confirmació.
Pausa
12 - 14 h. Xarxes socials i màrqueting de continguts per al turisme sostenible: estratègies, eines i exemples.
Ponent: Daniel Gutiérrez (Kiribatis).

Versió online del curs
Els alumnes inscrits a la versió online del curs podran accedir als continguts de la formació amb total llibertat d’horaris a
través de la plataforma de formació en línia del COAMB. Disposaran de:
· La gravació de les ponències en vídeo, que es penjaran posteriorment a la realització de la sessió presencial. Podran accedir a les ponències i tornar a visionar-les sempre que vulguin.
· Les presentacions i documentació complementària que aportin els ponents.
· Contacte amb la resta d’alumnes participants a la formació a través de l’espai online del curs*.

Preus

INSCRIPCIONS
Curs presencial

Preu versió online

Sessions individuals**

Membres del COAMB a l’atur

160 €

130 €

45 €/sessió

Membres del COAMB

225 €

190 €

65 €/sessió

Altres

300 €

250 €

85 €/sessió

RECORDA:
Pots recuperar el cost
d’aquest curs ja que és
bonificable.
Indica-ho al formulari
d’inscripció i el COAMB
farà la gestió!

INFORMACIÓ IMPORTANT:
* Als alumnes de la versió presencial també se’ls donarà accés a l’espai online del curs.
** Només és possible accedir a les sessions individuals a la versió presencial del curs.

Si tens cap dubte, estem a la teva disposició · escola.formacio@coamb.cat · 93 304 21 09

