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Promoure el Turisme Blau a la Mediterrània - Conferència, 30 i 31 

d'octubre al Parlament, inscripció oberta 

Organitzada per l'Institut Europeu de la Mediterrànea (IEMed) i la Lliga 

Europea de Cooperació Econòmica (LECE), amb el suport del Govern de 

les Illes Balears i l'Euroregió Pirineus-Mediterrània 

Inscripció fins a dimarts 30  a les 12h mitjançant correu electrònic a 

voliver@dgri.caib.es 

Programa 

dimecres, 30 d'octubre 

15.30 Arribada i acreditació 

16.00 Benvinguda. 

o Vicenç Thomas, president del Parlament de les Illes Balears 

o Francesc Homs, president de la LECE. 

o Xavier Bernard-Sans, director general de l'Euroregió Pirineus-

Mediterrània 

o Senén Fonseca, president de la comissió mediterrània de la LECE, 

president del comitè executiu de l'IEMed 

16.15 Obertura 

o Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears 

o Nasser Kamel, secretari general de la Unió per la Mediterrània 

16.45 Sessió: el paper del turisme a les economies mediterrànies.  

Quines són les principals tendències? Quines són les externalitats 

positives i negatives al sector al Mediterrània? Como poden ser 

aprofitades o mitigades? Quin és el paper del sector públic? Com es 

pot afrontar l'estacionalitat? Quina és la solució contra la precarietat 

laboral? 
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Modera: Alfons González, director general d'Afers Europeus i 

Mediterranis a la Generalitat de Catalunya 

Intervenen: 

o Mohammed El Razzazz, Divisió de Desenvolupament 

Empresarial i Ocupació, Unió per la Mediterrània 

o Davide Strangis, director executiu de programes europeus, 

Conferència de Regions Perifèriques Marítimes 

o Asma Hamza, professor, Institut Nacional de Ciències i 

Tecnologies de la Mar de Tunísia 

Conclusions: 

o Roger Albinyana, director de polítiques mediterrànies, IEMed 

o Radu Deac, president de la secció de Romania, LECE 

18.15 Sessió: les transformacions del turisme mediterrani a l'era 

digital 

Quin és l'impacte de l'economia digital al sector turístic? Com pot el 

sector privat, i especialment les PiMEs, aprofitar la digitalització? 

Quin és el impacte real de les plataformes digitals d'allotjament i 

transport i como coexisteixen amb el sector tradicional? Com pot el 

sector informa ser transformatr en un creador de riquesa 

compartida? 

Modera: Joe Holles, Cercle d'Economia de Mallorca, president 

Tramuntana XXI 

Intervenen: 

o Patrick Torrent, president de la Xarxa Europea de Regions 

per a un Turisme Competitiu i Sostenible, NECSTouR 

o Santiago Camps, co-fundador de Mabrian 

o Antoni Riera, director Fundació Impulsa Balears. Professor a 

la UIB. 

Conclusions: 

o Jordi Xuclà, exparlamentari. Professor a l'Universitat Ramon 

Llull. 
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dijous, 31 d'octubre 

9.30 h Sessió: l'impacte del canvi climàtic: construint un sector 

turístic resistent i sostenible 

Com afecta el canvi climàtic a la economia blava a la Mediterrània? 

Com poden ser combatuts els seus reptes principals? Com pot ser 

tractat l'exhauriment dels recursos naturals a la vegada que es 

promou el creixement sostenible a les economies mediterrànies? 

Quines són les millors estratègies a mig i llarg termini, i les 

mesures per reduir i mitigar l'impacte mediambiental del turisme? 

Modera: Antoni Vicens, director general de Relacions Exteriors, 

Govern de les Illes Balears. 

Intervenen: 

o Jérémie Fosse, cofundador i president, Eco-Union 

o Irene Estaún, directora-gerent Menorca Reserva de la 

Biosfera 

o Magali Outters, cap de l'equip de polítiques, Centre 

d'Activitat Regional per al Consum i la Producció Sostenibles 

o Rafael Guinea, director gerent de TIRME 

Conclusions:   

o Margarita de Cos, membre del consell, WWF-ADENA 

o Luigi Bistaginino, coordinador d'Itàlia, Fundació per a la 

Recerca i les Iniciatives d'Emissions Zero. 

11.00 h Pausa cafè 

11.30 h Sessió: Promoure la inclusió dels plans estratègic de 

turisme: fertilització creuada entre el turisme litoral i rural 

Quin són els perills de invertir i promoure de forma intensiva certes 

destinacions turístiques? Com poden els polítics incloure el turisme 

en una estratègia de desenvolupament territorial?  Com poden les 

destinacions diferenciar-se i aconseguir una marca turística sòlida? 

Quins són els beneficis de crear una forta fertilització creuada entre 

el turisme litoral i rural? 
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Modera: Sébastien Pla, president de la Comissió de Turisme, 

Consell Regional d'Occitània 

Intervenen: 

o Josep Canals, secretari general, MedCities 

o Brahim Abouelabbes, president, Associació Marroquina per 

l'Ecoturisme i la Protecció de la Natura 

o Manos Vougioukas, secretari general, Xarxa Europea de 

Turisme Cultural 

o David Rico, director gerent d'Hotels i Turisme, Caixabank 

 

13.00 h Observacions finals i clausura 

o Francesc Homs, president, comitè espanyol de  LECE 

o Rosana Morillo, directora general de Turisme, Govern de les Illes 

Balears 

 

 


