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Dijous 7 d´octubre 
III Congrés de Turisme i Desnvolupament Sostenible 

 
Contexte 
 
En aquesta crisi sanitària mundial, de pandèmia sense precedents, hem posat la sostenibilitat i la resiliència en 
el punt de mira com a actor principal per prevenir problemes de salut, oferir seguretat alimentària, aigua, mitjans 
de vida sostenibles i impulsar una reconstrucció verda. 
 
Des d´Hospitality Inspiration Council Ibiza amb la col·laboració i el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística 

del Govern de les Illes Balears, just ara fa gairebé tres anys, posàvem en marxa el primer congrés de Turisme i 

Desenvolupament Sostenible sota el títol "Posa't en marxa cap al compromís per la Sostenibilitat Turística ". A 

través d'aquesta jornada i la següent edició, hem donat veu a persones expertes, científics i investigadores, a les 

destinacions, agents i entitats implicades en el sector del turisme i de la conservació del patrimoni natural i cultual 

dels pobles i ciutats, i hem aconseguit, fins al moment, que els seus missatges arribin a més de 1.800 persones. 

 

Ara, posem en marxa la tercera edició, a la seu de l´Universitat de les Illes Balears a Eivissa. En aquesta tercera 

trobada per a professionals, volem posar en relleu l´importància de fomentar la Recuperació, Transformació i 

Resiliència com a elements clau per afrontar la digitalització, la transició energètica / ecològica, la cohesió social 

/ territorial i la bretxa de gènere, així com per capacitar i donar a conèixer informació, eines i tècniques per 

inspirar i promoure la innovació, la conservació de la biodiversitat i la digitalització, en la gestió de destinacions 

i empreses turístiques. 

 

Aquest congrés és el tercer d'un cicle de conferències anual que vam posar en marxa a Eivissa, per debatre i 
difondre aspectes transversals de la relació entre el desenvolupament sostenible i el turisme, i el seu impacte 
sobre la biodiversitat i les comunitats locals. Mitjançant la participació de diversos experts pretenem posar en 
valor el paper del turisme com a pilar fonamental de la recuperació verda, posant el focus en els beneficis que 
ens aporta i en les solucions que ens ofereix per promoure un canvi en el model cultural, ambiental i econòmic. 
Atès que les accions a prendre són cada vegada més urgents, cal aconseguir que el sector del turisme 
internacional actuï de forma coordinada i focalitzi els seus esforços en entendre els indicadors, les dimensions i 
les oportunitats del Pacte Verd Europeu i dels fons Next Generation EU. 
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Objectiu 
 
Aquest congrés, compta amb la participació de 16 persones expertes en diferents aspectes relacionats amb el 
turisme, la conservació de la biodiversitat i la ciència ciutadana per compartir així coneixements per tal de 
promoure la col·laboració, afermar vincles, i identificar línies d'acció estratègica per a l'avanç conjunt. Es divideix 
en 5 blocs: 
 

 Destinacions i Desenvolupament Sostenible 

 Innovació i Transició Ecològica 

 El Pacte Verd Europeu 

 Turisme i Biodiversitat: Illes Blaves i Circulars 

 Empresas y Lideratge 
 

Format 
 
El seminari es divideix en 2 parts: 
 

 Presentació (4 hores) retransmitida per streaming a través de la web hic.travel, 
ibizasostenible.com i de les xarxes socials HICTRAVEL.  
 

 Reunió i taula de treball entre intervinents (1 hora). Abordará de manera més profunda les 
diferents temàtiques plantejades i es reculliràn les conclusions en un document que es facilitará 
a les persones interesades. 
 

Respecto a los intervinientes, estarán de manera presencial en la sede de la Universitat de les Illes Balears en 
Ibiza. Algunos se conectarán desde otras localizaciones a través de la herramienta zoom. 
 

Públic al que va dirigit 
 
El congrés está dirigit a professionals, destins i empresas del sector turístic previa confirmació d´inscripción i 
registre a través de la web hic.travel. 
 
La retransmisió es oberta ja que se podrá seguir en directe a través de la pàgina web de hic.travel, 
Ibizasostenible.com, i de les xarxes socials HICTRAVEL.  

 

Entitat que organiza 
 
Hospitality Inspiration Council en colaboració amb l´Agència d´Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i 
amb el suport del Consell Insular d´Eivissa, la Red Española del Pacto Mundial de Nacions Unides, B Lab Spain, 
la Red Española de Turismo Accesible y el Consell Global de Turisme Sostenible. 
 

Contacte organització 
 
Beatriz Soliva 692 043 145 - spain@hic.travel 
Hospitality Inspiration Council - Área de Relacions Institucionals 
  

mailto:spain@hic.travel
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Programa  
 
09:00h  Benvinguda i Acreditacions. Auditori Universitat de les Illes Balears a Eivissa. C/ del Calvari, 1, 07800 Eivissa. 

 

09:30h                 Presentació  
 
  Noelia Atance. Periodista.    
 
09:36h                 Benvinguda III edició 

 
Oscar Caro. CEO y Fundador Hospitality Inspiration Council. 

 
09:45h                 Ibiza 

 
Juan Miguel Costa. Director Insular de Turismo Consell d´Eivissa. 
 

09:50h                 VÍDEO IBIZA “TOTES LES ILLES EN UNA” (2’) 
 
09:52h                  Presentació blocs temàics 
 
09:53h                    Destinacions i Desenvolupament Sostenible 

 
Juan Antonio López Juan. President del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza. 
 
Goyo Zurro. Director de Turisme y Hosteleria del Govern Vasc. 
 
Yolanda Garví. Responsable de Coordinació y Direcció Adjunta de l´Oficina d´Inversiones Estratégiques del 
Govern de les Illes Balears. 

 
Gabriel Castañares. Director General a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Govern d´Espanya. 

 
11:00h                  Coffee Break & Live music 

 

11:15h Innovació i Transició Ecològica 
 

Clara Arpa. Presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Nacions Unides. 
 
Teresa Berástegui. Vice-consejera de Turisme del Govern de Canarias. 
 
Luigi Cabrini. President del Consejo Global de Turismo Sostenible. 

 
12:05h                    Turisme i Biodiversitat: Illes Blaves i Circulars 

 
José Manuel Lapeña. Cónsul de Islas Seychelles a España. 
 
Dr. Jorge Terrados. Profesor del Institut Mediterrani d´Estudis Avançats (IMEDEA) i del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Pablo Montoto. Coordinador de Bilogía Marina a Restaura Coral & Posidonia. 
 

13:00h El Pacte Verd Europeu 
 

Yannis Virvilis. Cap de Premsa i Relacions amb els mitjans Representació Comisió Europea a Espanya. 
 

13:19h                  Empresas y Lideratge 
 

Valentina Demori. Head of Community en B Lab Spain. 
 

13:33h                  Clausura  

 Noelia Atance. Periodista. 
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13:35h                   Fin del acto  

 

COMIDA Y MESA DE TRABAJO (Ponentes y Autoridades) 
 
14:30- 16:00h 
 
Moderado/a con intervinientes, se abordarán todos los temas de manera más profunda y se recogerán en un documento de 
conclusiones. 

 
 
 
 

Reseñas de los intervinientes 
 

 Óscar Caro. CEO y Fundador de HOSPITALITY INSPIRATION COUNCIL e Ibiza Sostenible. Presidente de la Fundación Blue Life. 
https://www.linkedin.com/in/oskarcaro/?originalSubdomain=esl . 

 

 Juan Miguel Costa. Director Insular de Turismo del Consell d´Eivissa.  https://www.uib.es/es/personal/AAzk4NA/ 
 

 Juan Antonio López Juan. Presidente del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-l%C3%B3pez-jaime-85712a1a7/?originalSubdomain=es 

 
 Goyo Zurro. Director de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco. 

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/13343/zurro_tobajas_goyo_es.pdf 
 

 Yolanda Garbí. Responsable de Coordinación y Dirección Adjunta de la Oficina de Inversiones Estratégicas del Gobierno de las 
Islas Baleares. https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/3828387 

 
 Gabriel Castañares. Director General en la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de España. 

https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_9682&lang=es&fcAct=2020-05-
11T18:17:24.019Z 
 

 Clara Arpa. Presidenta de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. https://www.linkedin.com/in/clara-arpa-
azofra/?originalSubdomain=es 

 
 Teresa Verástegui. Vice-consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. 

https://www.gobiernodecanarias.org/turic/consejeria/EstructuraOrganica/index.html?uo=39166 
 

 Luigi Cabrini. Presidente de Global Sustainable Tourism Council. https://www.linkedin.com/in/luigi-cabrini-
aa86a129/?originalSubdomain=es 

 
 Yannis Virvilis. Jefe de Prensa y Relaciones con los medios. Representación Comisión Europea en España. 

https://spain.representation.ec.europa.eu/ioannis-virvilis_es 
 

 José Manuel La Peña. Cónsul de Islas Seychelles en España. https://www.egov.sc/ 
 

 Dr. Jorge Terrados. Profesor del Instituo Mediterráneo de Estudios Avanzadios y  del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). https://imedea.uib-csic.es/ficha.php?pid=365 

 

 Beatriz Soliva. Directora de Relaciones Institucionales en Restaura Coral & Posidonia. 
https://www.linkedin.com/in/beatrizsoliva/?originalSubdomain=es 

 
 Valentina Demori. Head of Community en B Lab Spain. https://www.linkedin.com/in/valentina-demori-

79093474/?locale=es_ES 

http://hic.travel/
https://www.uib.es/es/personal/AAzk4NA/
https://www.linkedin.com/in/juan-antonio-l%C3%B3pez-jaime-85712a1a7/?originalSubdomain=es
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/13343/zurro_tobajas_goyo_es.pdf
https://www.caib.es/seucaib/es/organigrama/3828387
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_9682&lang=es&fcAct=2020-05-11T18:17:24.019Z
https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/curriculums.htm?id=CV_9682&lang=es&fcAct=2020-05-11T18:17:24.019Z
https://www.linkedin.com/in/clara-arpa-azofra/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/clara-arpa-azofra/?originalSubdomain=es
https://www.gobiernodecanarias.org/turic/consejeria/EstructuraOrganica/index.html?uo=39166
https://www.linkedin.com/in/luigi-cabrini-aa86a129/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/luigi-cabrini-aa86a129/?originalSubdomain=es
https://spain.representation.ec.europa.eu/ioannis-virvilis_es
https://www.egov.sc/
https://imedea.uib-csic.es/ficha.php?pid=365
https://www.linkedin.com/in/beatrizsoliva/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/valentina-demori-79093474/?locale=es_ES
https://www.linkedin.com/in/valentina-demori-79093474/?locale=es_ES

