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Debat 2020. II.
Turisme, medi
ambient i
paisatge, a Roses
Imatge:
© Cap de Creus. Josep Miquel Guasch. Arxiu d'imatges PTCBG

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Teatre de Roses. Pl. de Catalunya, 8. Roses.
Demarcació : Girona
Data inici : Dimecres, 26 febrer, 2020
Horari: De 9 a 14.30 hores
Tornar
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La segona jornada del Debat 2020: el turisme a les comarques gironines dedicada al
Turisme, medi ambient i paisatge, tindrà lloc al Teatre de Roses el 26 de febrer, de 9 a
14.30 hores. En aquesta sessió, organitzada per la Taula de Turisme de Girona, amb la
col·laboració de la Universitat de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes
de Catalunya (COAC), es debatrà sobre quina ha estat i quina és la gestió del patrimoni
natural, conèixer quin model de planificació integral del territori i del seu paisatge tenim i
sobre si la sostenibilitat ambiental esdevé un element indispensable per als recursos turístics
de qualitat.
L?acte d?inauguració comptarà amb la ponència ?El paisatge gironí al món del cinema? a
càrrec d?Isona Passola.
PROGRAMA
09.00 h.- Acte d?inauguració.
Il·lma. Sra. Montserrat Mindan, alcaldessa de Roses.
Sra. Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal de l?Alt Empordà.
Sr. Pol Fages, president de la Comissió de Turisme del Consell General de Cambres de
Catalunya.
Sr. Lluís Torrent, membre Fundador de la Taula Gironina de Turisme.
09.15 h. ? Conferència inaugural de la Jornada ?El paisatge gironí al món del cinema?, a
càrrec d?Isona Passola.

09.45 h. ? Taula I: Territori i Medi Ambient.
Sr. Josep Pintó, professor Titular de Geografia a la Universitat de Girona.
Sra. Marta Ball-llosera, ambientòloga i membre de SOS Costa Brava.
Sr. Ricard Pié, catedràtic emèrit. Director Institut ?Hàbitat, Turisme, Territori?.
Sra. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
Debat amb el públic.
11.30 h. ? Pausa Cafè
12.00 h. ? Taula II: Paisatge.
Sr. Felip Puig, ex-Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Marina Cervera, directora de la Biennal Internacional del Paisatge.
Expert en Medi Natural i Paisatge a designar.
Sr. Pere Sala, director de l?Observatori del Paisatge de Catalunya.
Debat amb el públic.
14.00.h. ? Conclusions de la Jornada, a càrrec del relator-moderador.
14.15 h .? Cloenda a càrrec del Sr. Pere Vila, Delegat del Govern de la Generalitat a Girona.
Relator-Moderador II Jornada: Josep Maria Aguirre, Professor de Dret Administratiu a la
Universitat de Girona.
INSCRIPCIONS OBERTES
Inscripció obligatòria en aquest formulari de registre [3]. Places limitades.
El Debat 2020: el turisme a les comarques gironines
Aquest Debat 2020 es presenta com una nova revisió del Debat Costa Brava de l?any 1976,
en el qual, i a través de les seves conclusions, es va posar en relleu els reptes de futur del
sector turístic de la Costa Brava, i que es van continuar treballant en el Debat Urbanístic de la
Costa Brava del 1990 i el segon Debat Costa Brava del 2004, impulsats per la Demarcació de
Girona del COAC.
Setze anys després, temps suficient per a poder extraure noves conclusions, es proposa un
nou debat, aquest cop centrat en el turisme i amb un àmbit geogràfic més extens: les
comarques gironines.
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