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Notícies del Sector

Catalunya presidirà la XARXA EUROPEA
DE TURISME SOSTENIBLE NECSTOUR
durant tres anys més
La xarxa NECSTouR de regions europees per la sostenibilitat i la competitivitat en el turisme (www.
necstour.eu) és un organisme que treballa per
potenciar la cooperació entre regions i per influir directament en la política turística europea. En
formen part 36 regions, 13 empreses, institucions i
associacions, i 20 universitats i centres de recerca, una de les quals és el Campus CETT-UB. Per a
Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya i president de NECSTouR,
“la presidència suposa una oportunitat excel·lent
per projectar la imatge de Catalunya i de les seves
millors experiències com a destinació turística”.

A Brussel·les, Catalunya va ser escollida, el passat 10 d’octubre,
per presidir la xarxa NECSTouR els propers tres anys. Flanders i
Andalusia n’ocuparan les vicepresidències; Toscana, la secretaria general; i Västra Götland, la tresoreria. Aquest nomenament
dona continuïtat a l’anterior mandat que ja ostentava Catalunya
des del 2015 i que ha permès impulsar la cooperació entre regions europees per a posicionar el turisme en l’agenda europea,
augmentar les possibilitats de finançament per a projectes en
turisme i enfortir la presència de les regions en les polítiques
europees d’aquest àmbit.
Entre altres accions, els darrers tres anys han permès a NECS-

TouR fer lobby i posicionar la xarxa a alt nivell europeu dins d’organismes com ara la Comissió Europea, el Parlament Europeu i
altres institucions europees; millorar la governança turística de
les destinacions membres i garantir-ne la gestió estratègica a
través de l’intercanvi de coneixement i la implementació de noves tecnologies i del big data; impulsar el turisme sostenible amb
accions com ara la declaració de l’Any Internacional de Turisme
Sostenible per part de la Unió Europea el 2017 o la cooperació
amb l’Organització Mundial del Turisme per al desenvolupament
de la plataforma dels Objectius pel Desenvolupament Sostenible
2030; desenvolupar un turisme sostenible també amb la cultura,
aprofitant la declaració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
per part del Consell d’Europa i del Parlament Europeu el 2018,
mitjançant la declaració “Better Places to Live, Better Places to
Visit”, desenvolupada durant la jornada que va tenir lloc l’abril
a Barcelona –per tal que es converteixi en una línia de treball
consolidada, s’han establert els primers vincles de cooperació de
NECSTouR amb el Consell de les Rutes Culturals Europees; consolidar la innovació del sector turístic des de la formació, amb
la promoció del talent entre els nous professionals per tal que
adquireixin noves competències i cobreixin les necessitats que
emergeixen a les empreses turístiques, i analitzar el fenomen de
l’economia col·laborativa en el sector turístic. n

L’'Informe de l’Activitat Turística a Barcelona' 2017, disponible
Ja es poden consultar els quatre volums referents a l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona de l’any 2017, de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió (Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Turisme de Barcelona).
El primer capítol recull informació sobre la demanda turística, l’oferta d’allotjament i les infraestructures; el segon ho
fa sobre el perfil i la despesa del turista; el tercer se centra en la valoració, el turisme de reunions i el posicionament
internacional, mentre que el capítol quart tracta sobre la cultura i el lleure i inclou informació general sobre Barcelona. n
Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/estadistiques_enquestes

