JORNADA SOBRE TURISME URBÀ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Dimecres, 20 de març de 2019
De 9 a 14.15 hores
Palau Maricel
Carrer de Fonollar, s/n
08870 Sitges

Presentació
El turisme esdevé actualment un sector estructural de l’economia en les societats
contemporànies. En aquest context, la supervivència econòmica i demogràfica, i el
manteniment dels estàndards de qualitat de vida de moltes localitats i territoris (de l’àmbit local,
comarcal i nacional) dependrà, en major o menor mesura, del desenvolupament del turisme en
tres línies. D’una banda, mitjançant la creació de productes turístics basats en els recursos del
territori). D’altra banda, impulsant la creació de la infraestructura turística necessària, i
finalment, fixant l’atenció en la gestió del turisme, fet que contribuirà a atenuar l’impacte de la
presència turística en la societat local i millorarà l’experiència turística dels visitants.
A l’eclosió del turisme, hi han contribuït circumstàncies molt diverses que contribueixen a
augmentar l’atractiu i a potenciar el desenvolupament econòmic local, en una estratègia per a
millorar-ne la competitivitat. Malgrat que els efectes econòmics són la punta de llança en la
motivació de la producció d’esdeveniments, els gestors urbans també haurien de tenir present
que hi ha diverses vies per a obtenir rèdit social a partir de l’organització de festivals, fires,
festes, competicions i altres celebracions. També hi contribueix el canvi de paradigma social i
cultural en els darrers anys, en què es valoren més les experiències i emocions personals que
les possessions materials.
Objectiu
L’objectiu d’aquesta jornada és debatre aquestes reflexions i exemplificar-les. En aquest sentit,
es proposa fer un repàs del paper dels esdeveniments de turisme i lleure com a instruments per
a dissenyar polítiques urbanes de desenvolupament local i per a oferir vies que afavoreixin
dinàmiques socials i contribueixin a millorar la qualitat de vida de la comunitat local i comarcal.
Destinataris
Els col·lectius destinataris de la jornada són, principalment, electes, directius, secretaris,
interventors i personal tècnic de l’Administració local.
Programa
8.45 h

Recepció i acreditació dels assistents

9.15 h

Inauguració institucional
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, vicepresident i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i alcalde de
Sitges.

Presentació dels temes
Sr. Josep Oliveras i Samitier, president de la Societat Catalana de Geografia
(Institut d’Estudis Catalans).
9.30 h

El planejament turístic a escala local. Reptes i oportunitats
Sr. Jaume Font Garolera, ex-subdirector general de Programació Turística
(Generalitat de Catalunya), departament de Geografia de la Universitat de
Barcelona

10.10 h

La producció d’esdeveniments a les ciutats com a forma de
desenvolupament
Sr. Francesc González Reverté, director del Grau de Turisme, departament
d’Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, investigador del grup
NOUTUR.

10.50 h

Pausa

11.10 h

Turisme urbà i comunitat local: els museus participatius com a espais
d’innovació social
Sra. Mònica Molina Hoyo, membre del grup de recerca TUDISTAR, departament
de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en turisme
accessible.

11.50 h

El turisme després del turisme
Sr. José Antonio Donaire, professor de l’Escola de Turisme, departament de
Geografia de la Universitat de Girona, especialista en turisme urbà i cultural.

12.30 h

Turisme responsable: el «Compromís per la sostenibilitat Biosphere» i
la Diputació de Barcelona
Sra. Rosa Serra Rotes, coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona.

13.10 h

Taula rodona sobre turisme urbà i desenvolupament
Sra. Sira Puig, cap del Departament de Turisme de l’Ajuntament de Sitges.
Sra. Ana M. Sánchez Orensanz, cap de l’Oficina de Promoció Turística de la
Diputació de Barcelona i directora de màrqueting estratègic de la Destinació
Barcelona, de Barcelona Turisme.
Sr. Damià Serrano, director de Màrqueting d’Experiències i Recerca de l’Agència
Catalana de Turisme.
Modera: Sr. Josep Oliveras i Samitier, president de la Societat Catalana de
Geografia (Institut d’Estudis Catalans).

14 h

Cloenda institucional
Sra. Glòria García i Prieto, presidenta del Consell Comarcal del Garraf.

Inscripcions
La inscripció és gratuïta i se sol·licita a través de l’aplicació Gestforma.
Un cop acabada la jornada, els participants podran descarregar-se el certificat d’assistència des
d’aquesta aplicació.
Amb la col·laboració de

