NOTA DE PREMSA

Una cinquantena d’agents turístics dels àmbits social, privat i
públic participen en les taules de reflexió estratègica sobre la
responsabilitat en turisme a la Costa Daurada i les Terres de
l’Ebre
Impulsades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb el suport
tècnic del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, obren una nova
línia de treball en turisme responsable que continuarà els propers mesos
Una cinquantena d’agents turístics, procedents dels àmbits social, empresarial i
d’administracions locals de les zones d’interior i costa de la Costa Daurada i les Terres de
l’Ebre, han participat en les taules de reflexió estratègica sobre la responsabilitat en turisme
organitzades pel Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística del Parc Científic i Tecnològic
de Turisme i Oci de Catalunya i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
L’objectiu de les taules de treball ‘La responsabilitat en turisme a la Costa Daurada i les Terres
de l’Ebre’ és generar una reflexió col·lectiva entre els agents de l’activitat del turisme, per
diagnosticar l’estat de la sostenibilitat del turisme a la demarcació, així com a partir d’aquesta
diagnosi proposar possibles línies d’actuació futura per millorar-ne les condicions actuals,
assolint una major responsabilitat de l’activitat del turisme en el territori de acollida i en la
cadena de valor.
Les dues taules de reflexió a Costa Daurada s’han celebrat aquest dimarts a Vila-seca, al Parc
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, que es troba en procés d’integració amb
Eurecat; i la taula a Terres de l’Ebre ha tingut lloc dimecres a Tortosa, al Campus Terres de
l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili.
S’han plantejat diferents eixos de reflexió marc als agents participants i les aportacions que
s’han posat en comú han estat recollides per elaborar un informe de síntesi que es lliurarà a les
administracions i empreses turístiques de referència del territori.
Com ha indicat Marta Farrero, directora tècnica del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona, amb les taules s’ha engegat una nova línia de treball sobre la importància de posar
en valor l’eix social i la sostenibilitat de l’activitat turística, així com la responsabilitat que el
turisme assumeix en el desenvolupament dels territoris.

La visió sostenible del turisme en un escenari a mig i llarg termini és una necessitat ineludible
per a les destinacions, incorporant a l’òbvia valoració econòmica de l’activitat, lectures de
viabilitat social i ambiental amb una visió integral.

NOTA:
Adjuntem tres fotografies de cadascuna de les sessions de treball celebrades, dues a Costa
Daurada i una a Terres de l’Ebre.
També veureu el PDF del cartell de les taules.

