Tallers de Turisme del LAB-IIT
#Tatu2022
#economiacircularLABIIT

L’impuls de
l’economia circular
a l’activitat turística.
Com implementar
un full de ruta?
A partir dels impactes que genera l’activitat, aplicar el concepte de l’economia circular a la cadena de valor
turística a través d’eines i recursos que ho faciliten, familiaritzar-nos amb termes com el cicle de vida o l’eficiència
energètica i vertebrar un ecosistema que promogui la transició del turisme on els diferents actors que hi intervenen
hi siguin implícits, és l’objectiu d’aquest taller. Donarem directrius de com realitzar una diagnosi de l’organització i
pautes per plantejar un full de ruta circular que contribueixi a un turisme més sostenible i regeneratiu alineat amb
els ODS.
SESSIÓ A TERRES DE L’EBRE
Data: 16 de juny de 2022
Horari: De 10.00 a 13.15 hores
Lloc: Museu de Tortosa (Rambla Felip Pedrell,
3, Tortosa)
SESSIÓ A COSTA DAURADA
Data: 17 de juny de 2022
Horari: De 10.00 a 13.15 hores
Lloc: Sala polivalent de l’Ateneu de Cambrils
(Av. Horta de Santa Maria, 14, Cambrils)
INSCRIPCIONS
Taller pràctic amb places limitades.
Imprescindible inscripció prèvia a través
d’aquest formulari.
La participació al taller permet obtenir un
certificat d’assistència lliurat pel Departament
d’Innovació Turística del centre tecnològic
Eurecat.
PER A MÉS INFORMACIÓ
Tel. 977 395 518
web Eurecat
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Introducció a l’economia circular i impactes del turisme.
Models d’economia circular exitosos.
Pautes i instruments per a la diagnosi de l’organització.
Anàlisi i realització del cicle de vida.
Tecnologies facilitadores i recursos d’economia circular.
Exemples, casos pràctics i creació de valor.
Definició d’un full de ruta adaptat i consells.

DOCENT
Jofre Tessier
Impulsor i dinamitzador de la plataforma eAgora
i cofundador d’Itinere Circular
Diplomat en màrqueting a París i postgraduat en economia
circular a la UPC Barcelona. Cofundador d’Itinere Circular i key
account manager d’eÀgora.
Especialitzat en acompanyar i assessorar persones amb projectes
vinculats a l’Economia Circular que tinguin un impacte positiu en
l’economia, la societat i el medi ambient del nostre territori.

