DIÀLEGS AMBIENTALS ‘12
Quartes jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals

- TURISME I SOSTENIBILITAT

Institut d’Estudis Catalans, del 24 de maig al 28 de juny de 2012
Dijous 31 de maig - Sala Nicolau d’Olwer

Dijous 24 de maig - Sala Pi i Sunyer

Turisme litoral

Dijous 14 de juny - Sala Pi i Sunyer

Ecoturisme

Turisme comunitari

Protegir la costa surt a compte?

Revalorització dels entorns
naturals o massificació?

Entre el mite i la realitat

El ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va
anunciar a principis d’any una reforma molt profunda de la
Llei de Costes per fer-la compatible amb el desenvo-lupament de les activitats econòmiques i la creació d’ocupació.
El resultat d’aquest anunci són dues postures contraposades: la dels que consideren que el turisme és la clau per
reactivar l’economia i, per tant, cal explotar més el litoral; i
la dels que creuen que la mesura només conduirà a privatitzar el litoral i no a replantejar el model de desenvolupament turístic. En aquesta sessió es reflexionarà sobre les
implicacions ambientals i turístiques que pot comportar la
modificació de la Llei i es valorarà si és més rendible conservar o explotar aquestes àrees o si es poden simultaniejar
els dos objectius.

Tot i que la freqüentació d’espais naturals amb finalitats recreatives és antiga, ha estat en les últims vint anys quan s’ha
popularitzat el turisme vinculat a la natura. Actualment, el
creixement quantitatiu de les visites als parcs naturals protegits ha adquirit tal volum que és inevitable que es plantegin certs dilemes, sobretot en relació a com compaginar
l’activitat i la conservació del medi ambient. L’espai natural
és el recurs i a la vegada el suport físic de l’activitat turística, i és per això que cal vetllar per la seva preservació si no
se’n vol malmetre la qualitat i, de retruc, l’atractiu turístic.
La sessió versarà sobre el necessari equilibri entre turisme i natura, i s’hi exposaran els reptes que ha d’afrontar
l’ecoturisme per esdevenir una estratègia turística de futur
a Catalunya.

Els hàbits de consum turístic actuals, cada cop més avesats
a l’exclusivitat i singularitat en l’experiència turística, han
contribuït a desenvolupar el turisme en els països en vies
de desenvolupament. Sovint, però, la gestió que se n’ha fet
― fruit de models turístics desvinculats del territori i de la
població local― ha conduït a impactes negatius evidents. El
turisme comunitari pretén combatre la perversió del model garantint que l’activitat turística contribueixi realment
al desenvolupament local i d’una manera sostenible. En
aquesta sessió s’exposaran els principis del turisme comunitari a través d’experiències en països en vies desenvolupament i es reflexionarà sobre els seus beneficis i costos.

Oriol Nel·lo és geògraf especialitzat en estudis urbans

Xavier Basora és llicenciat en ciències ambientals i pe-

i planejament, ha estat director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999) i Secretari per a la
Planificació del Govern català (2003-2011). Actualment és
professor del Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

riodisme i treballa a la consultoria Espai TReS • Territori
i Responsabilitat Social. El 2009 va coordinar i elaborar
l’informe Ecoturisme a Catalunya. Una alternativa de turisme
sostenible a la natura, promogut pel Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat.

José Antonio Donaire Geògraf especialitzat en

Josep M. Prats és llicenciat en filosofia i lletres, és res-

Jordi Gascón és doctor en Antropologia social. Els
seus àmbits de recerca són els impactes del turisme en les
economies camperoles, el turisme com a instrument de
cooperació al desenvolupament, i les polítiques agràries a
l’Amèrica Llatina. És el coordinador d’Acció per un Turisme Responsable i membre del Col·lectiu d’Estudis sobre
Cooperació i Desenvolupament.

els processos socials del turisme cultural, és director de
l’Institut Superior d’Estudis Turístics (INSETUR) de la
Universitat de Girona.

ponsable de l’Àrea d’Ús Públic i Turisme del Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Ha participat activament en la redacció i coordinació de la Carta Europea del
Turisme Sostenible en Espais Naturals Protegits.

Diego Barrado Timón és doctor en Filosofia i Lletres

i professor titular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Els seus àmbits de recerca són: planificació i ordenació
d’espais turístics, desenvolupament turístic, estudis urbans
i ciutat i cultura. Té una àmplia experiència professional en
planificació i desenvolupament turístic.
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Institut d’Estudis Catalans, del 24 de maig al 28 de juny de 2012
Dijous 21 de juny - Sala Nicolau d’Olwer

Turisme de neu

La candidatura Barcelona - Pirineu
2022. Una oportunitat per dinamitzar
turísticament el Pirineu?

Dijous 28 de juny - Sala Nicolau d’Olwer

Turisme i canvi climàtic

Riscos i oportunitats
en un escenari de canvi

Els Jocs Olímpics d’hivern han tingut un paper destacat en
la popularització del turisme de neu: han posicionat internacionalment els espais de muntanya com a destinacions
per a la pràctica de l’esquí. La candidatura Barcelona-Pirineu 2022 es postula com una oportunitat més per refermar
el lideratge i la projecció internacional de Barcelona i, alhora, contribuir al desenvolupament econòmic del Pirineu.
El projecte, però, suscita veus crítiques que posen en qüestió si s’ha de seguir promocionant un model turístic tradicional, amb un elevat impacte ambiental i profundament
estacional. En la sessió s’analitzaran els beneficis i costos
del projecte i es debatrà sobre si és idoni o no en l’actual
context de crisi.

El canvi climàtic és en l’actualitat un dels grans reptes ambientals, socials i econòmics als quals s’enfronta el sector
turístic. El clima és un dels factors determinants del desplegament de l’activitat turística, per la qual cosa el canvi
climàtic alterarà necessàriament les formes de fer turisme,
creant nous escenaris i dibuixant fluxos turístics diferents
als actuals. La sessió reflexionarà sobre les estratègies que
es poden desenvolupar des del sector turístic per adaptarse a la nova realitat aprofitant les noves oportunitats, i per
a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Enric Truñó és comissionat de l’Alcaldia pel projecte de la candidatura de Barcelona i el Pirineu Català per
a l’organització dels Jocs Olímpics i els Jocs Paralímpics
d’Hivern de l’any 2022 i coordinador del Pla Estratègic de
Turisme de la Ciutat de Barcelona 2008-2010.

M. Belén Gómez Martín és doctora en Geografia i
Professora Agregada del Departament de Geografia Física
i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona. La seva recerca s’ha centrat fonamentalment en
les relacions que, a diferents nivells, s’estableixen entre el
clima i les millors activitats, incorporant també la perspectiva del canvi climàtic.

Francesc López Palomeque és catedràtic d’Anàlisi

Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona, té com
a línees d’investigació principals la geografia del turisme i
de l’oci, i el turisme, territori i desenvolupament sostenible.
Dirigeix un projecte de recerca d’I+D+i sobre turisme en
espais d’interior d’Espanya, i el Grup de Recerca Consolidat Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT).

Jorge Olcina Cantos és catedràtic d’Anàlisi Geogrà-

fica Regional i responsable del Laboratori de Climatologia de la Universitat d’Alacant. Les seves investigacions
tracten diverses temàtiques geogràfiques i ha participat en
molts projectes de recerca d’I+D sobre clima i hidrologia.

L’objectiu d’aquestes jornades és posar sobre
la taula els principals reptes ambientals i territorials del país. A la vegada, aportar nitidesa
sobre els aspectes clau on cal enfocar la recerca, les polítiques i els esforços en matèria de
sostenibilitat.
Totes les sessions se celebraran a l’Institut
d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de
Barcelona) de 18.30h a 20.30h.
L’assistència a les jornades és lliure. Es prega
confirmació d’assistència per correu electrònic
a l’adreça accamb@gmail.com
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’ACCA. Feu-ho a través de la pàgina
web
(http://www.cienciesambientals.org),
per correu electrònic o seguiu-nos al Twitter
(@ACCA_CAT) o Facebook: https://www.facebook.com/ACCAmbientals
Organitzen:

