
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  
Oficina de Premsa 

 
 Comunicat de premsa  

 
 

 1

 
Catalunya participa en la primera acció 
conjunta europea de recerca en turisme 
 

 Catalunya,  a través de la Direcció General de Turisme, és 
l’amfitriona de les jornades internacionals del projecte 
ERNEST que se celebren a Barcelona i que tenen per 
objectiu construir una acció conjunta de recerca 
internacional en matèria  d’innovació turística i 
sostenibilitat.  

 
 15 regions europees, punteres en recerca turística, 

participen aquests dos dies en el disseny d’aquest projecte 
finançat pel 7è Programa marc de la Unió Europea. 

 
 
Divendres, 19 de marc de 2010.- Catalunya participa en la primera acció conjunta 
europea de recerca en turisme. La Direcció General de Turisme del Departament 
d’innovació Universitats i Empresa, ha coordinat l’organització de les jornades 
internacionals del projecte ERNEST, on Catalunya és l’amfitriona, i que tenen per 
objectiu construir una acció conjunta de recerca internacional en matèria de 
turisme sostenible 
 
Durant ahir i tot avui, les 15 regions europees que integren el partenariat del 
projecte ERNEST (European Network on Sustainable Tourism) s’han reunit al 
Museu d’Història de Catalunya per dissenyar l’arquitectura d’una xarxa que 
finançarà projectes de recerca en l’àmbit del turisme sostenible.  
 
Catalunya, Toscana, Provença Alps Côte Azur, País Basc, Prefectura d’Ilia 
(Grècia), Illes Balears, Emilia Romagna, South West England, són algunes de les 
regions que ja discuteixen els àmbits, els possibles beneficiaris, i la tipologia de 
projectes que podrien ser finançats en el marc del que seria la primera acció de 
recerca conjunta que Europa realitzarà en l’àmbit del turisme. 
 
La innovació i la sostenibilitat són els eixos principals sobre els que pivoten els 
projectes de recerca aplicada, de la qual podran beneficiar-se ens locals i pimes 
en col·laboració amb les universitats i centres de recerca. Sobre les temàtiques 
específiques que desperten l’interès de les regions europees destaca la 
preocupació per la desestacionalització, la qualitat de vida dels residents de les 
destinacions turístiques, la conservació activa del patrimoni cultural, natural i la 
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projecció de la identitat de les destinacions turístiques, l’optimització de l’ús dels 
recursos naturals, l’eficiència energètica, els transport i la gestió de residus, entre 
d’altres. 
 
Durant aquestes jornades de treball conjunt, el director General de Turisme, Joan 
Carles Vilalta, ha destacat “la importància de la recerca i la innovació en 
turisme com la millor forma de contribuir a forjar un sector important, de 
primer ordre, capaç d’afegir valor i ser capaç de donar respostes als reptes 
que ha d’afrontar la indústria turística”. 
 
El projecte ERNEST finançat en el marc de l’ERANET del 7è Programa Marc de la 
Unió Europea,  compta amb 1,2 milions d’euros de pressupost i és liderat per la 
Regió de Toscana. El projecte ERNEST articula una xarxa de regions amb 
l’objectiu d’impulsar la recerca en sostenibilitat i innovació turística. Les jornades 
han permès dissenyar l’arquitectura del que serà la primera  “Joint Call Research” 
europea en turisme on les regions participants construiran una convocatòria 
conjunta de recerca per finançar projectes comuns d’interès compartit. 
 


