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la Biosfera
19 de novembre de 2018
Aula Magna del Campus
de les Terres de l'Ebre
Av. Remolins, 13-15,
43500 Tortosa

PRESENTACIÓ
Les evidències globals sobre la insostenibilitat del nostre model
econòmic són unànimes. Ens ho venen dient totes les
institucions internacionals referents. Les nostres economies, de
fet, consumeixen tants recursos i generen tants residus,
inclosos el contaminants atmosfèrics, que s'està veient
amenaçada directament la nostra vida en el futur. És per això
que la sostenibilitat com a principi basal determina, i
determinarà, el futur econòmic de tots els sectors i mercats. La
sostenibilitat no seria ja, doncs, tant un objectiu estratègic com
una conducta "automàtica". El turisme, com a activitat
econòmica, no és aliena en aquest context i més amb la seva
necessitat de “consumir territori”. A la XXI Trobada d’Economia
de les Terres de l’Ebre aprofitant que estem en un territori que
en el seu gruix, és Reserva de la Biosfera, i on el turisme ocupa
un lloc central, voldríem reflexionar sobre la sostenibilitat
turística, la seva mesura i quines oportunitats ofereix pel
sector i les seves empreses al nostre territori
PROGRAMA
11.00-11.15 h Inauguració
11.15-12.00 h Los retos del turismo sostenible en espacios
naturales protegidos.
Juan Ignacio Pulido. Profesor titular
Economia Aplicada y Director del Laboratorio
de Análisis e Innovación Turística en la
Universidad de Jaén
12.00-12.45 h Taula rodona. Empreses turístiques amb la
marca Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera
Moderador: Francesc Minguell. Cambra de
Comerç de Tortosa
Lluís Ferré. Beniemocions S.L.
Albert Guzmán. Albert Guzmán Restaurant.
José Luis Todó. Donum Deus.
12.45-13.00 h Cloenda

Coordinació de la jornada:
Juan Antonio Duro, Xavier Farré i Jordi Sardà, professors del Grau
d’Administració i Direcció d’Empreses al campus de les Terres de
l'Ebre.
Informació i inscripció:
Enviar correu a: cte@urv.cat, indicant:
nom complert, DNI i títol de l’activitat
Inscripció gratuïta
Es lliurarà certificat d’assistència a la finalització de l’activitat
Dates d'inscripció: del 6 al 19 de novembre de 2018

