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Antecedents: turisme i desenvolupament sostenible 

S'estima que 1,2 bilions de persones varen participar en viatges amb finalitats turístiques a l’any 
2015. S'espera que aquesta xifra augmenti fins als 1,8 bilions a l'any 2030. Clarament, el turisme és 
un dels sectors econòmics més dinàmics del món, una indústria que genera grans impactes en 
l'economia, el medi ambient i la societat. 

En reconeixement a la importància del turisme, l'ONU ha declarat el 2017 com l'Any Internacional 
del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. La idea és simple: mobilitzar totes les parts 
interessades perquè treballin conjuntament amb la finalitat que el turisme sigui un catalitzador per 
a un canvi positiu. Però, ¿Què és el "turisme sostenible"? 

Iniciatives com la Carta Europea del Turisme Sostenible i la Carta Mundial per al Turisme Sostenible 
+ 20 proporcionen una guia important per a respondre a aquesta qüestió. A més, l'Agenda 2030, 
adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el setembre de 2015, estableix un ambiciós 
conjunt de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la finalitat d’eradicar la pobresa 
extrema, reduir les desigualtats, protegir i restaurar el medi ambient natural, mitigar el canvi climàtic 
i promoure el creixement econòmic sostenible i la pau. 

La col·laboració es considera crucial per a complir els objectius establerts per aquests marcs globals, 
i la indústria del turisme ha estat escollida com un actor estratègic. En paraules de l'ex secretari 
general de l'ONU, Ban Ki-moon, "L'aprofitament dels beneficis del turisme serà fonamental per a 
assolir els objectius de desenvolupament sostenible". 

 

 

L’enfocament: el turisme en àrees naturals 

Els sistemes ecològics, econòmics i socials que interactuen a l’interior i al voltant de les àrees naturals 
juguen un paper clau en el desenvolupament local, regional i global. En la majoria dels casos, el 
turisme és un factor important en aquesta dinàmica. Per tant, quan s'avalua el grau en què el turisme 
pot contribuir (o impedir) el desenvolupament sostenible, també s'ha de considerar l'impacte dels 
visitants en el patrimoni natural. 

Un dels indicadors que darrerament està agafant més força per tal de confeccionar la gestió d’una 
destinació és la capacitat de càrrega. Per aquest motiu, s’ha realitzat un estudi per conèixer com 
aborden els espais naturals l’arribada de visitants i les seves regulacions envers la gestió sostenible 
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del turisme. Aquest exercici permet una avaluació comparativa de bones pràctiques com a punt de 
partida per a un debat que prendrà en consideració els criteris establerts pels marcs internacionals, 
com ara la Carta Europea del Turisme Sostenible i els ODS de l'ONU. 

 

El col·loqui 

Al llarg de la jornada, investigadors científics, gestors d’àrees naturals, tècnics de l’administració 
pública i representants de programes internacionals de cooperació compartiran els seus 
coneixements en sessions plenàries i grups de treball participatius, per tal d’analitzar diverses 
qüestions relacionades amb l'impacte del turisme a les àrees naturals.  

Amb la participació del Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies, 
l’Institut Forestal Europeu, els Membres Afiliats de l’Organització Mundial del Turisme i Linking 
Tourism and Conservation, aquest col·loqui internacional donarà lloc a debat i recomanacions per 
millorar l’encaix entre l’ús turístic d’àrees naturals i l’equilibri ecològic dels espais visitats. Les 
conclusions seran presentades a la secretaria de l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament, i distribuïdes a través de xarxes socials i professionals amb l'objectiu de promoure 
l'aprenentatge continu, la recerca i experiències pilot. 

Aquest esdeveniment tindrà lloc al Recinte Modernista de Sant Pau, a Barcelona, el 15 de desembre 
de 2017. La inscripció és gratuïta. Aforament limitat. Més informació: 
naturalareastourism2017@gmail.com. 

 

 

 

 

Els socis per a aquest esdeveniment inclouen: 
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Programa 

8:30 a 9:00 Registre 

9:00 a 9:30 
Auditori 
 
 

Plenari d’obertura 

Sr. Jesús Calderer i Palau, Diputat adjunt per Espais Naturals, 
Diputació de Barcelona 

Sr. Miquel Forns i Fusté, Diputat delegat per Turisme, 
Diputació de Barcelona 

Dra. Maite Paramio, Adjunta del Vice-rector de Relacions 
Institucionals, Universitat Autònoma de Barcelona 

Dr. Francesc Xavier Roigé Ventura, Vice-Rector de Doctorat i 
Promoció de la Recerca, Universitat de Barcelona 

Dra. Elena Gorriz, Directora adjunta, Programa Mediterrani de 
l’Institut Forestal Europeo (EFIMED) 

9:30 a 10:30 
Auditori 

Marcs internacionals per al turisme sostenible 

Dr. Peter Prokosch, Director de Linking Tourism and 
Conservation. 

Dr. Tomás Azcárate, President de l’Institut de Turisme 
Responsable 

Sr. Àngel Pes, President de Xarxa Espanyola del Pacte Mundial 
de les Nacions Unides 

10:30 a 11:00 
Auditori 

El turisme en les àrees protegides de la Mediterrània: el cas 
d'Itàlia 

Sr. Fabio Renzi, Secretari General de la Fundació Symbola.  

11:00 a 11:30 Pausa cafè 

11:30 a 11:50  
Auditori 

Presentació de la Declaració de Castellet 

Dr. Martí Boada, Coordinador del Centre Internacional 
UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies. 

11:50 a 12:10 
Auditori 

Presentació de l’estudi de la capacitat de càrrega de les àrees 
naturals de la província de Barcelona 

Dr. Carles Barriocanal, Professor, Departament de Geografia – 
Universitat de Barcelona i Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals – Universitat Autònoma de Barcelona. 
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12:15 a 14:00 
 

Sessions paral·leles i dinar de treball (“working lunch”) 

Els usos socials de les àrees naturals protegides, moderada pel 
Sr. Josep Melero Bellmunt, Cap de la Secció de Divulgació i 
Communicació d’Espais Naturals, Diputació de Barcelona. 

L’impacte econòmic de l’activitat turística en àrees naturals 
protegides, moderada per la Dra. Elena Gorriz, Directora 
adjunta, Programa Mediterrani de l’Institut Forestal Europeu. 

Campatibilització dels objectius de conservació i el turisme en 
àrees naturals protegides, moderada per Dr. Roser Maneja, 
Coordinadora tècnica del Centre Internacional UNESCO per les 
Reserves de la Biosfera Mediterrànies i Investigadora 
postdoctoral, ICTA-UAB. 

14:15 a 15:15 Aspectes destacats de les sessions paral·leles, debat 
d’experts i propostes d‘acció 

Presentats pels coordinadors de les sessions paral·leles. 
Moderat pel Dr. Carles Barriocanal. 

15:15 a 15:30  Cloenda 
 

Conductora de l’acte: Sra. Kathrine Raleigh, Cap de programes i continguts, Recinte Modernista de 
Sant Pau, Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
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