TURISME RESPONSABLE: PROPOSTES PER IMPULSAR LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Dijous 6 d’octubre al Recinte Fabra i Coats, Espai Josep Bota, de 9 a 14h.

9h00. Benvinguda i salutacions institucionals.
9h15. Què volem dir quan parlem de “turisme responsable i sostenible”? La resposta del sector als desafiaments
contemporanis. Keynote Speaker.
9h30. Els reptes del Turisme Responsable i Sostenible vers la transició socioecològica.
Taula rodona amb representants de les administracions, sector del turisme i societat civil.
-

El turisme a Catalunya. Dades actuals, plans en curs i perspectives: on som i cap a on anem?
Reptes d’adaptació del turisme als ODS per impulsar la transició socioecològica.
El turisme a Barcelona: innovació turística al servei de les persones.
La reconciliació de l’ecosistema turístic a Barcelona: un cas d’èxit.
Models turístics responsables per a la configuració de destinacions resilients.

10h30. Turisme, Cooperativisme i Economia Social i Solidària. Una mirada transformadora.
Taula rodona amb representants de les administracions i de l’àmbit de l’ESS.
-

Turisme i Economia Social i Solidària, estratègies per un canvi de model des del cooperativisme.
El turisme, sector estratègic per a una ciutat compromesa amb l’ESS.
El turisme de proximitat com a motor cap a la transició ecosocial.
Assentar les bases per a l’articulació d’un ecosistema turístic en clau ESS.

11h30 - 11h45. Pausa Cafè.
11h45. Prefigurar nous imaginaris per avançar cap a models turístics més resilients.
Taula rodona amb acadèmics, sector públic, sector del turisme i societat civil.
-

Creativitat i innovació, construint nous imaginaris turístics.
Turisme i justícia de gènere, les bases del turisme responsable.
Identitat i territori, el turisme com a motor de dinamització.
Nous models per a la dignificació del treball turístic.

12h45. Nous paradigmes per un turisme socialment responsable: La Xarxa d’Aethnic.
Taula Rodona amb entitats membre de La Xarxa.
-

La Xarxa de Turisme Responsable, un projecte de base comunitària.
El turisme com a element de dinamització territorial.
Turisme inclusiu i mobilitat sostenible.
Turisme, identitat i patrimoni.
Turisme inclusiu i sobirania alimentària.

13h45. Cloenda i foto final.

Organitza:

Amb el suport de:

