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VI Jornada: Debat
2020. El futur del
turisme a Girona:
línies d?actuació
política i
iniciatives del
sector.

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: En línia
Demarcació : Girona
Data inici : Dijous, 10
desembre, 2020
Horari: De 10 a 14

hores
Tornar
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El dijous 10 de desembre tindrà lloc, en línia, la darrera jornada del Debat 2020. El turisme
a les comarques de Girona, on els relators de cada una de les sessions de debat posaran
sobre la taula les conclusions, i els representants polítics exposaran les línies de govern de
futur per al sector turístic. D?aquesta manera, es vol generar un darrer procés de debat amb
tots els agents implicats, on es defineixin les línies d?actuació futures i es consensuïn
polítiques per al turisme de Girona.
Programa de la jornada
10.00 h | Acte d?inauguració
- Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar
- Salvador Balliu, president del Consell Comarcal de la Selva
- Ernest Plana, president de FOEG a Girona
- Cristina Cabañas, presidenta Fundació Climent Guitart
- Enric Dotras, membre de la Taula Gironina de Turisme
10.15 h | Les conclusions de les Jornades
Presentació de les conclusions de les Jornades, per part dels relators.
- Joaquim Majó, relator de la jornada L?Oferta Turística a les Comarques de Girona. Present i
futur.
- Josep Maria Aguirre, relator de la jornada Turisme, Medi Ambient i Paisatge
- Anna Garriga, relatora de la jornada Turisme i economia
- Xavier Canosa, relator de la jornada Turisme i Arquitectura: Urbanisme i Infraestructures
11.00 h | Línies polítiques de futur
- Octavi Bono, director General de Turisme de Catalunya
- Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona
- Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar
11.45 h | Debat Obert
12.15 h | Aproximació general sobre l?estat de situació del nou període de programació
i dels fons de recuperació europeus
- Alfonso González Bondia, director general d?Afers Europeus i Mediterranis
12.30 h | Breu lectura de les Conclusions del Debat 2020
- Sr. Jordi Martí, president de la Taula Gironina de Turisme
Moderador de la Jornada: Albert Closas, periodista
SEGUIMENT DE LA SESSIÓ
Si voleu seguir la jornada a través del Zoom, heu de formalitzar la inscripció [3]. Tambe?
podreu seguir la transmissio? al canal de Youtube de la Taula Gironina de Turisme [4].
Més informació.[5]
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