Turisme: eina de cooperació per a un desenvolupament sostenible. Realitat o ficció?
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Contingut/programa

Dilluns 1 de juliol de 2013
Aproximació teòrica

9.00 h Presentació del curs. Dra. Marta Nel.lo, Facultat de Turisme i Geografia, Departament de Geogra
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9.30-11.00 h "És realment el turisme un instrument de desenvolupament sostenible? Factors determinan

11.00-12.00 h "Fem més sostenible el nostre desenvolupament", Dr. Òscar Saladié, Càtedra DOW /URV

12.00-13.30 h "La professionalització de la gestió de projectes de turisme sostenible" (ponència per vide

Dimarts 2 de juliol de 2013

Experiències en projectes de cooperació en turisme i estudis locals/ regionals que pretenen, des de de d
9.00-10.00 h "Turisme sostenible. Parc Nacional Viñales (Cuba)", Dra. Yolanda Pérez. Departament de

10.00-11.15 h Ponència pendent de definir. Dr. Jordi Tresserras. Director de LAB-PACT Laboratori de P

11.15-12.30 h "Turisme: passaport al desenvolupament? Una revisió amb l'experiència del turisme resid

12.30-13.45 h "Formació i turisme comunitari. Experiències de cooperació a Zanzíbar", Dra. Soledad Mo
Debat

Dimecres 3 de juliol de 2013
Experiències a debat d'altres actors també implicats. Agències de viatges, ONG i universitats

9.00-10.30 h "El sector privat i el turisme solidari". Sra. Mar Furro. Responsable de Viatges Solidaris Ag

10.30-12.00 h "El turisme com eina de cooperació i sensibilització". Sra. Irene Miranda. Responsable de
12.00-13.30 h "Turisme i cooperació des de la universitat. L'experiència Rumb al Sud". Sr. Joan Fuster.
13.30-14.00 h Debat. Coordinat per Joan Fuster

Dijous 4 de juliol de 2013
Avaluació de l'impacte dels projectes de cooperació en turisme
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9.00-10.30 h "Observatori del Turisme Rural Comunitari del Perú". Dr. Ignacio Sariego. Escola Universit

10.30-12.00 h "Els impactes del turisme en el desenvolupament des d'una perspectiva de gènere. El cas

12.00-13.30 h "Promoció del turisme responsable a l'Amèrica Central, Mèxic i el Carib" (ponència per vid
13.30-14.00 h Debat moderat per la coordinadora del curs

Divendres 5 de juliol de 2013

Dinàmiques de grup. Joc de situació sobre turisme i comunitats rurals. "Un resort a Dubinda, una comun

9.00-12.00 h "Turisme en el món rural: un joc de situació per a la reflexió". Ponent i dinamitzador dels gr

12.00-13.30 h "Turisme sostenible(?) en béns i espais patrimonials. La gestió dels recursos patrimonials
Facultat de Ciències Polítiques i Socials, Universitat de La Laguna.
13.30-14.00 h Conclusions

Observacions

La Càtedra de Desenvolupament Sostenible URV-DOW concedirà beques als estudiants que h
Per a més informació adreceu-vos la Càtedra de Desenvolupament Sostenible URV-DOW
http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/index.html

Col.labora: Diputació de Tarragona, Ajuntament de Tarragona i Càtedra de Desenvolupament Sostenibl
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