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Identitat, qualitat de vida i gestió 
ambiental, tres dels eixos de la nova 
Xarxa de Turisme Sostenible i Competitiu 
de la UE, constituïda a Barcelona 
 

• El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, J osep 
Huguet, ha clausurat al Palau de Congressos de Cata lunya 
la 1a Conferència de la UE sobre Turisme Sostenible  i 
Competitiu, on s’ha concretat l’estructura de la no va xarxa 
de la UE de Turisme Sostenible i Competitiu, lidera da per 
Catalunya, juntament amb la Toscana i la regió Prov ença-
Alps-Côte d’Azur, amb la participació de 24 regions . 

 
•  La nova xarxa — que orientarà la política comunità ria en 

matèria de turisme sostenible i competitiu— s’artic ularà en 
cinc grups de treball: gestió ambiental, qualitat d e vida dels 
residents i dels treballadors, conservació del patr imoni i la 
identitat, desestacionalització, i transport i mobi litat.  

 
• Així mateix, s’ha acordat crear un sistema d’indica dors de 

turisme únic i harmonitzat, per tal de disposar d’u n mateix 
sistema estadístic que permeti estudiar de forma 
comparada la situació del turisme a les diferents r egions 
europees i implementar una agenda comuna.  

 
Dissabte, 16 de febrer de 2007.— Mediambient, qualitat de vida, patrimoni i 
identitat, desestacionalització i transport i mobilitat són els cinc eixos de la nova 
Xarxa de Turisme Sostenible i Competitiu de la UE, constituïda a Barcelona. El 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha clausurat aquest 
migdia al Palau de Congressos de Catalunya la 1a Conferència de la UE sobre 
Turisme Sostenible i Competitiu, organitzat per l’Observatori de Turisme de 
Catalunya.  
 
En aquesta trobada d’alt nivell europeu, s’ha concretat l’estructura de la nova 
xarxa de la UE de Turisme Sostenible i Competitiu, liderada per Catalunya, 
juntament amb la Toscana i la regió Provença-Alps-Côte d’Azur, amb la 
participació de 24 regions europees. 
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La nova xarxa — que orientarà la política comunitària en matèria de turisme 
sostenible i competitiu— s’articularà en cinc grups de treball: gestió ambiental, 
qualitat de vida dels residents i dels treballadors, conservació activa del patrimoni 
i la identitat, desestacionalització, i transport i mobilitat.  
 
Així mateix, s’ha acordat crear un sistema d’indicadors de turisme únic i 
harmonitzat, per tal de disposar d’un mateix sistema estadístic que permeti 
estudiar de forma comparada la situació del turisme a les diferents regions 
europees i implementar una agenda comuna.  
 
Segons ha apuntat el conseller Huguet, “la tasca que desenvolupin aquests 
grups de treball estarà orientada per tres pilars t ransversals que seran el 
diàleg social, la competitivitat de les destinacion s i empreses, tenint en 
compte especialment la petita i mitjana empresa, i els sistemes 
d’avaluació”.   
 
Actualment, a la xarxa hi participen 24 regions europees, i segons ha apuntat el 
conseller Huguet, “està oberta a nous membres i, de fet hi ha noves 
propostes d’adhesió, amb la intenció de crear una a utèntica xarxa 
paneuropea”.  En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que la xarxa “també 
està  oberta a altres agents, a través del comitè d e membres afiliats i del 
grup acadèmic”.  Segons ha assenyalat, es vol obrir la xarxa “al món 
empresarial, altres agents socials i també al món u niversitari”.  
 
La 1a Conferència de la UE sobre Turisme Sostenible i Competitiu, celebrada ahir 
i avui a Barcelona, —i que ha comptat amb la participació de representant de 24 
regions europees així com de la Comissió Europea, entre els quals, el director de 
Turisme de la Comissió Europea, Franco Ianniello, el ministre de Turisme, 
Comerç i Cultura de la Toscana, Paolo Cocchi, i el vicepresident de la Comissió 
Econòmica per al Desenvolupament, Larouussi Oueslati— ha fixat les bases 
organitzatives de la xarxa i culminarà amb la signatura formal de la creació de la 
xarxa, prevista pel proper mes d’octubre a Marsella.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


