BONES PRÀCTIQUES PER UN TURISME SOSTENIBLE
21 novembre: seu del COPATE, Plaça Lluís Companys s/n, Amposta (Tarragona)
De 9:00 a 18:00 hores
Inscripcions: cliqueu AQUÍ o truqueu al 93 004 75 17 - Per a més informació accediu a: http://lifeclinomics.eu/ca/

PROGRAMA – 21 novembre (matí)
8:30 - 9:00

Recepció participants.

9:00 - 9:20

Benvinguda i Presentació Projecte LIFE-CLINOMICS.
Sr. Marc March, CCOO de Terres de l’Ebre.

9:20 - 10:00

Introducció al context ambiental.
Fundació Empresa y Clima.

10:00-10:45

Introducció al TURISME SOSTENIBLE.
Turisme sostenible o ecoturisme ?
Què ens depara el futur ?

10:45-11:00

Pausa-cafè.

11:00 -12:30

Bones pràctiques ambientals en la gestió dels recursos.
La sostenibilitat turística: definició i tipologies.
Petjada de carboni/empremta ecològica.
Instruments per avaluar l’impacte del turisme: capacitat de càrrega i avaluació
d’impacte ambiental.
Principals vectors afectats en la pràctica del turisme.
La importància de la gestió eficient dels recursos. Perquè és necessària la gestió
eficient dels recursos? Com s’aconsegueix la gestió eficient dels recursos?
Decàleg de bones pràctiques ambientals. Anàlisi dels vectors aigua, energia i residus.
Quins beneficis aporta la gestió eficient dels recursos?

12:30 - 13:00

Beneficis de les bones pràctiques ambientals.

Ponent: Sr. Carlos Barriocanal. Universitat de Barcelona (UB).
13:00 - 14:00
Ponent:

Gestió sostenible a l’hostaleria
Sr. Óscar Rando, emprenedor i activista socio-ambiental

El contingut d'aquesta publicació no reflecteix l'opinió oficial de la Unió Europea. La responsabilitat de la informació és assumida completament pels autors.
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VISITES TÈCNIQUES – 21 novembre (tarda)

14:30- 15:30

Dinar Networking (a Santa Bàrbara)

16:00-16:45

Visita a l’Hotel Diego (Santa Bàrbara)

17:00-18:00

Visita a l’Hotel l’Algadir (Poble Nou del Delta)
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