DIÀLEGS AMBIENTALS 2019
TURISME SOSTENIBLE

Desenes jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals
Barcelona, Vilanova i la Geltrú, i Pacs del Penedès, maig de 2019

Sessió 1:

Sessió 2:

Com crear experiències
turístiques més sostenibles?

Iniciatives de turisme sostenible:
compartim encerts i errors!

14 de maig

de 18 a 20 h

Barcelona (COACB)
Repassarem les principals accions que
poden dur a terme les empreses
turístiques per tal d’integrar criteris de
sostenibilitat, així com les certificacions
associades al turisme tant a l’àmbit rural
com a l'urbà.
Ponents:
Josep Capellà (DCB · Turisme i
Desenvolupament Local)
Isabel Junquera (Repte Territorial)
COACB. C/ Casp, 130 (Barcelona)

21 de maig

de 18 a 20 h

Barcelona (COACB)
Comptarem amb les presentacions
d’experiències reals d’empreses de
diferents tipus que han apostat pel
turisme sostenible.
Experiències participants:
· Hotel Andante
· Tarannà (agència de viatges)
· Consell Comarcal del Baix Empordà (experiència
de recollida selectiva en establiments turístics).
· Altres experiències pendents de confirmació.
Dinamitza: Ecoembes.

COACB. C/ Casp, 130 (Barcelona)

L’activitat turística pot generar greus
disfuncions, tant ambientals com socials, si
no es gestiona de manera sostenible i
responsable.
Segons el Programa de les Nacions Unides
per al Medi Ambient, si es manté la tendència
de creixement del turisme actual
augmentarien les emissions de gasos
d'efecte hivernacle en un 131% i el
tractament de residus sòlids en un 251%, de
cara al 2050. S'hi sumen els problemes de
gentrificació o de pèrdua dels valors
paisatgístics, culturals i locals, que fan que el
repte d'assolir un turisme més sostenible ja
no es pugui ignorar.
Amb aquest nou cicle de "Diàlegs
Ambientals" des del COAMB us convidem a
descobrir com transformar la situació. Vine a
debatre!

Coordinació de continguts i
moderació:
Xavier Basora (Espai TReS).
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Sessió 3:

Sessió 4:

Com comunicar la nostra aposta
per la sostenibilitat?

Vull fer turisme sostenible a
Catalunya: per on començo?

28 de maig

de 18 a 20 h

Neàpolis (Vilanova i la Geltrú)
Xarxes socials i màrqueting de continguts
per al turisme sostenible: estratègies,
eines i exemples.
Ponents:
Joan Morales (Revista Descobrir
Catalunya)
Susanna Ginesta (periodista i
instagrammer especialitzada en
paisatge i natura).
NEÀPOLIS. Rambla de l'Exposició
59-69 (Vilanova i la Geltrú)

30 de maig

de 18 a 20 h

Centre de Visites Familia Torres
Sessió adreçada sobretot a la
ciutadania, a la que oferirem
recomanacions i consells pràctics,
incloent una selecció d’experiències de
turisme sostenible que es poden practicar
a Catalunya.
Ponents:
Judit Esteban (Feel by Doing)
Cristina Vilà (Eco Travel Design)
FAMILIA TORRES. Centre de visites.
Finca “El Maset” (Pacs del Penedès)

L’assistència a les jornades és
lliure i gratuïta. Es prega
confirmació d’assistència i
inscripció prèvia en el següent
formulari.
Organitza:

I la col·laboració de:

Amb el suport de:

