
 

Barcelona participa a la fira de turisme ITB de Berlin, 
centrada en el turisme sostenible 
 
 

Una delegació de l’Ajuntament de Barcelona encapçalada pel regidor 
d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, participa al congrés internacional 
referent del sector del turisme, que se celebra del 8 al 12 de març a la capital 
alemanya, i que enguany està centrada en el turisme sostenible 
 
L’estratègia de Barcelona en la gestió del turisme serà una de les 
protagonistes de la ponència sobre “Overtourism in destinations: best 
practice solutions from high-tech to quota restrictions”, en el marc de la fira 

 
També en aquest fòrum internacional, la ciutat de Seul convidarà Barcelona 
a participar en el congrés que acollirà la ciutat coreana al setembre sobre la 
gestió sostenible del turisme urbà 

  
  
L’Ajuntament de Barcelona participa a la fira internacional del sector del turisme ITB 
Berlin, que se celebra fins al 12 de març a la capital alemanya, amb una delegació 
encapçalada pel regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom. La fira ITB Berlin compta 
en l’edició de 2017 amb més de 10.000 expositors de 184 països i regions. Se celebra del 
8 al 12 de març i és el fòrum de referència del sector del turisme internacional, enguany 
centrat en el turisme sostenible i amb Botswana com a país convidat. 
  
 
Barcelona, exemple de bones pràctiques per a la gestió sostenible del turisme urbà 
  
En el marc de la fira, Barcelona serà un dels exemples sobre gestió del turisme a la 
ponència sobre “Overtourism in destinations: best practice solutions from high-tech to 
quota restrictions” (“Turisme de masses en les destinacions: solucions de bones 
pràctiques des de la tecnologia a les restriccions”), que conduirà el gurú d’innovació, 
tendències i desenvolupament de destinacións turístiques, Doug Lansky, amb el cas de 
Barcelona com un dels protagonistes. 
  
També durant aquest fòrum internacional, la ciutat de Seul ha convidat Barcelona a 
participar a la conferència que acollirà la ciutat coreana al setembre sobre la gestió del 
turisme sostenible i per intercanviar pràctiques de governança compartida. 
  
Colom aprofitarà el marc del congrés turístic per entrevistar-se amb responsables del 
consistori berlinès, i amb experts i professionals del turisme, com Nick Greenfield, 
d’ETOA, l’Associació Europea de Tour Operadors, i Yan Han, vicesecretari general de 
la World Tourism Cities Federation, entre altres contactes. 
 
 
 
 



Nova edició de la Trobada internacional de Ciutats per la Governança del Turisme 
  
L’ITB Berlin serà també l’escenari d’una nova Trobada de Ciutats per la Governança del 
Turisme, on s’hi sumaran nous membres, per treballar conjuntament en la recerca de 
noves fórmules de gestió del turisme a les ciutats. L’amfitriona del congrés, Berlin, se 
suma a les ciutats que formen part d’aquest fòrum que lidera Barcelona, per abordar la 
gestió del turisme, on ja hi participen representants i responsables de turisme de ciutats 
com París, Amsterdam, Estocolm, Reykjavik, Viena, Santiago de Compostela, Palma de 
Mallorca, València, Bilbao, San Sebastián i Madrid, entre altres. 
  
L’objectiu és funcionar com un fòrum de debat internacional de ciutats per buscar noves 
fórmules, més enllà de les xarxes i grups de treball existents en l’actualitat a nivell 
europeu i mundial, que se centrin bàsicament en millorar l’encaix de l’activitat turística 
en la vida de les ciutats. 
  
L’organització d’aquest fòrum de ciutats que va iniciar Barcelona amb una primera edició 
al novembre de 2016 a la capital catalana s’emmarca en l’estratègia del Govern municipal 
per aprofundir en una governança participada i de liderar la reflexió sobre la gestió dels 
efectes del turisme. 
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