CURS 17. TURISME, PANDÈMIES I CANVI CLIMÀTIC. CONFLICTES I REPETES
Divendres 16 de juliol de 2021
De 9 A 14H
5 hores

COORDINA: Aurora Pedro Bueno. Departament d’Economia Aplicada. Directora de la Càtedra
de Nova Transició Verda en Turisme. Universitat de València
RESUM: El curs te com a objectiu revisar els reptes i conflictes que es plantegen al voltant del
turisme davant el canvi climàtic i les pandèmies, especialment la del covid-19 que ha paralitzat
la vida social i econòmica de la majoria de països. Les conseqüències econòmiques han sigut
protagonistes destacades als últims mesos. Però no podem oblidar les dimensions socioculturals, mediambientals i polítiques o de governança d’aquesta activitat. A mes, la posada en
marxa de mesures ja implicades en la lluita contra el canvi climàtic ens farà reflexionar sobre les
oportunitats i els límits del turisme. Especial atenció rebran els espais urbans on la intensificació
del turisme a les últimes dècades fa sorgir conflictes importants per als residents. Però no podem
oblidar qüestions com el rol que pot tenir als territoris despoblats, la sobre-explotació dels
recursos i espais, etc., al pensar en el futur de l’activitat. Cal, també, introduir l’anàlisi des d’una
perspectiva de gènere en un sector on la dona te condicions molt complicades per poder parlar
d’igualtat. Si fins ara podem afirmar que el turisme ha tingut una evolució semblant a les formes
d’una societat de consum massiu, barat i d’obsolescències programades, les noves restriccions
mediambientals podrien condicionar notablement l’evolució futura d’aquesta activitat. El repte
mes important serà, per tant, com poder continuar gaudint del turisme en un context econòmic,
mediambiental i socio-cultural que està incorporant noves restriccions.
PROGRAMA:
9- 9.30h. Presentació del curs: “Conflictes i reptes del Turisme en un futur pròxim”. Aurora
Pedro. Departament d’Economia Aplicada. Directora de la Càtedra de Nova Transició Verda en
Turisme. Universitat de València
-

-

-

9.30 – 10.15 Previsions post-covid de l’Organització Mundial del Turisme. Omar Valdez,
Director executiu de la UNWTO Academy. Organització Mundial del Turime
(INTERVENCIÓ EN LÍNIA)
10.15- 11.15h. Espai/temps compartit: noves formes de repensar el turisme. Jaume
Mata, Cap d’Àrea Sostenibilitat Turística Fundació Visit Valencia
11.45-12.45h. La identidad de los destinos en la estrategia de la reactivación a través
del turismo cultural y creativo y la sostenibilidad. Jordi Tresseras. Director del
Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultura. Universitat de Barcelona. President
ICOMOS (INTERVENCIÓ EN LÍNIA)
12.45-13.45h. Turisme urbà i dret a l'hàbitat: transició verda, feminismes i justícia
social. Adoración Guamán i Alberto Rubio Directora General de Coordinació Acadèmica
i Director General de Rehabilitació Vicepresidència Segona Generalitat Valenciana

COL.LABORA: CÀTEDRA DE NOVA TRANSICIÓ VERDA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

