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Catalunya lidera la posada en marxa de la 
Xarxa de Regions Europees per a un 
Turisme Sostenible i Competitiu 
 
 

• El secretari general del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Enric Aloy, ha signat a Mar sella la 
constitució formal de la xarxa que, de moment, aple ga 40 
regions d’arreu d’Europa. La xarxa és liderada per 
Catalunya, juntament amb les regions de la Toscana i 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, i compta amb el suport de la 
Comissió Europea. 

 
• La xarxa es fonamenta en els tres pilars de la sost enibilitat  

—l’ambiental, el socioeconòmic, i el cultural— però  també 
en la competitivitat de les destinacions  i de les empreses 
turístiques. En la signatura, Aloy ha incidit en la  vinculació 
entre ambdós conceptes apuntant que “ara i cada vegada 
més, no es podrà ser competitiu sense ser sostenibl e”.  

 
• L’acte de constitució de la xarxa ha estat presidit  pel 

director de la Direcció General d’Empresa i Indústr ia de la 
Comissió Europea, Pedro Ortún, que ha reiterat el s uport de 
la Comissió a aquesta iniciativa i ha encoratjat al s membres 
de la xarxa a “assolir l’objectiu d’aplegar les prop de les 260 
regions que hi ha a la UE”.   
 
 

Divendres, 31 d’octubre de 2008.– El secretari general del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Enric Aloy, ha formalitzat a Marsella (França) 
la signatura per la creació i de la Xarxa de Regions Europees per un Turisme 
Sostenible i Competitiu, en el marc de les jornades que finalitzen avui. Catalunya, 
juntament amb les regions de la Toscana i de Provence-Alpes-Côte d’Azur, lidera 
la xarxa que de moment integra 40 regions europees i que compta amb el suport 
de la Comissió Europea.  
 
L’objectiu de la xarxa és establir un marc de coordinació i col·laboració entre les 
regions de la xarxa per a l’aplicació de l’Agenda per a un Turisme Sostenible i 
Competitiu a Europa, feta pública a l’octubre de 2007 per la Comissió Europea. 
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La xarxa es fonamenta en els tres pilars de la sostenibilitat —l’ambiental, el 
socioeconòmic i el cultural— però també fa èmfasi en la competitivitat tant de les 
destinacions com de les empreses turístiques. En aquest sentit, el secretari 
general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Enric Aloy, ha 
incidit en l’estreta vinculació entre ambdós conceptes, apuntat que “ara i cada 
vegada mes, no es podrà ser competitiu sense ser so stenible”, en el seu 
parlament adreçat a les regions i representants d’altres organismes presents en 
l’acte de signatura. 
 
Aloy ha afegit que “la sostenibilitat encara pot ser percebuda com un 
concepte abstracte però aspectes actuals i candents  en el context mundial, 
com el canvi climàtic o la crisi energètica, demost ren la necessitat 
d’aquesta adaptació”.  
 
La xarxa fonamentarà el seu treball en cinc àrees temàtiques: gestió ambiental, 
qualitat de vida dels residents, patrimoni i identitat, desestacionalizació, i transport 
i mobilitat. A partir d’aquestes àrees es desenvoluparan experiències, anàlisis de 
bones pràctiques, i es dissenyaran projectes actius per a dur a terme en els 
territoris.  
 
Un dels primers projectes de la xarxa, liderat per Catalunya, serà l’establiment 
d’un sistema d’indicadors harmonitzat per a totes les regions de la xarxa, que 
permeti disposar de més informació, comparable, i que possibiliti el seguiment i 
l’anàlisi de l’evolució (monitoratge) de les accions desenvolupades.  
 
Els membres de ple dret de la xarxa seran regions europees d’Estats membres 
de la UE, però també s’han adherit representants d’altres Estats no membres, 
com Suïssa i Croàcia (estat candidat). Tanmateix, la xarxa es dota d’uns 
instruments que volen incentivar i comptar amb la participació de la resta 
d’agents, com empreses, sindicats i universitats.  
 
Aloy ha apuntat que “el talent i la innovació constitueixen els fonamen ts de 
futur, no només per a l’adaptació de les noves tend ències, sinó també per 
fer front a la crisi econòmica global” . En aquest sentit, ha destacat “la 
necessitat de la implicació dels centres de recerca  dins la xarxa així com de 
la conveniència de comptar amb l’expertesa i ‘know how’ de l’empresariat i 
altres agents”.  
 
La xarxa es reunirà anualment en assemblea general, mentre els cinc grups de 
treball, coordinats per una secretaria general, treballaran al llarg de l’any en 
l’anàlisi, disseny de les accions i seguiment de la implantació dels projectes.  
 
L’acte de signatura ha comptat amb la presència del representant de la Comissió 
Europea, Perdro Ortún, director de la Direcció General d’Empresa i Indústria de la 
CE, que ha reiterat el suport a la xarxa i ha explicat, entre d’altres qüestions, els 
instruments financers existents tant per part de la Comissió com del Parlament 
Europeu. Ortún ha assenyalat que “hi ha la voluntat de difondre al màxim 
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aquesta xarxa”  i ha instat als membres de la xarxa a “arribar a l’objectiu 
d’aplegar les prop de 260 regions que hi ha a la UE ”.  


