ACTE INAUGURAL

22a Setmana de la Ciència
a Catalunya (SC’17)
Institut d’Estudis Catalans, dilluns 13 de novembre de 2017
La 22a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’17),
organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació (FCRi), amb el suport del Departament
d’Empresa i Coneixement (Secretaria d’Universitats
i Recerca) i la col·laboració de Gas Natural Fenosa,
Obra Social “la Caixa”, Endesa, Fundació Banc
Sabadell, IberCaja Obra Social, HP i Surt de Recerca
per Catalunya, se celebrarà del 10 al 19 de novembre.
Aquest veterà programa d’activitats agrupa centenars
d’actes de divulgació del coneixement científic i
tecnològic arreu Catalunya.

per al Desenvolupament, promogut per Nacions
Unides, que aspira a sensibilitzar els responsables
de prendre decisions i el públic en general de la
contribució del turisme sostenible al desenvolupament.
L’Any Internacional del Turisme Sostenible per al
Desenvolupament posa èmfasi en el paper del turisme
en cinc àmbits clau: creixement econòmic inclusiu i
sostenible; inclusió social, ocupació i reducció de la
pobresa; ús eficient dels recursos, protecció ambiental
i canvi climàtic; valors culturals, diversitat i patrimoni; i
la comprensió mútua, pau i seguretat.

Enguany, la Setmana s’inaugura a l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC), amb la conferència “Paradoxes
turístiques”, a càrrec de Miquel Puig, economista i
director general del Consorci de Serveis Universitaris
de Catalunya (CSUC).

Un dels grans reptes de la Setmana és impulsar el
coneixement de la ciència i les vocacions científiques
entre els estudiants d’ESO i batxillerat, els nostres
investigadors del futur. Amb aquest objectiu, l’SC’17
acollirà un any més el Dia de la Ciència a les Escoles.
El dia 15 de novembre, prop de 100 investigadors
faran conferències divulgatives de forma simultània
a centres d’educació secundària d’arreu Catalunya.
Des de 2003, el Dia de la Ciència a les Escoles ha
estat seguit per més de 143.000 estudiants d’ESO i
batxillerat.

L’acte inaugural anirà seguit, a la Sala Pere i Joan
Coromines, de la taula rodona “El model de turisme
a la Catalunya del segle XXI”, organitzada per l’FCRi
amb el suport de l’IEC. La taula analitzarà el present,
els potencials models i la sostenibilitat futura del
turisme, un sector vital per a l’economia catalana, amb
la participació de científics, professionals del sector,
economistes i periodistes.
La Setmana de la Ciència, un esdeveniment de país,
compta amb el suport de nombroses institucions i
entitats del sistema català de recerca i innovació (prop
de 100 en aquesta edició). L’SC’17 pren com a eix
temàtic central el turisme sostenible, amb motiu de la
celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible
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L’SC’17 oferirà un ampli ventall d’activitats
multidisciplinàries de divulgació cientificotecnològica
a tot el territori català, fonamentalment conferències i
taules rodones, jornades de portes obertes a centres
de recerca i museus, cursos i tallers i exposicions,
accessibles gratuïtament per a una gran varietat de
públics.
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TAULA RODONA

“El model de turisme a la
Catalunya del segle XXI”
Dilluns 13 de novembre de 2017
09.45 h
Acreditacions
10.00 h
Inauguració de la 22a Setmana de la Ciència
a Catalunya (SC’17)

11.00 h
Pausa cafè

PRESIDENT DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

11.30 h
Taula rodona “El model de turisme a la
Catalunya del segle XXI”

Sr. Antoni Esteve

Sr. Joandomènec Ros

Sr. Joandomènec Ros

PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CATALANA
PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

Sr. Arcadi Navarro
SECRETARI D’UNIVERSITATS I RECERCA DEL DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Conferència inaugural SC’17:
“Paradoxes turístiques”
Sr. Miquel Puig

PRESIDENT DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Sr. Roger Callejà
DIRECTOR D’INNOVACIÓ I E-COMMERCE
DEL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA

Sr. Joan Bóveda
MEMBRE DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA DEL TURISME
DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA I SOCI-DIRECTOR
DE BURGMASTER HOSPITALITY CONSULTANTS

DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS
DE CATALUNYA (CSUC)

Sr. Marc Portella

Presentador
Sr. Rafael Marín

Moderador:
Sr. Ramon Aymerich

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓ CATALANA
PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

REDACTOR EN CAP D’ECONOMIA DE LA VANGUARDIA
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COORDINADOR DE SURT DE RECERCA PER CATALUNYA (FCRi)
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