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Col∙labora:



El t i tiEl turisme creatiu



El T i ti é b l ió d l t iEl Turisme creatiu és una branca en plena expansió del turisme
cultural, que es basa en la col∙laboració creativa entre turistes i
hostes per desenvolupar experiències participatives. Definit per
primera vegada fa deu anys com a:primera vegada fa deu anys com a:

Turisme que ofereix als visitants la possibilitat de desenvolupar el
seu potencial creatiu mitjançant la seva participació activa aseu potencial creatiu mitjançant la seva participació activa a
cursos i experiències característiques del seu lloc de destí. (Greg
Richards i Crispin Raymond, 2000).

El Turisme Creatiu abraça, en la actualitat, un ampli ventall de
programes públics i privats en diferents parts del món.



El nostre concepte del Turisme Creatiu és ampli i us pot interessar si sou:

n to r operador q e organit a iatges a mida o interessat en inclo re aq estaun tour‐operador que organitza viatges a mida o interessat en incloure aquesta
modalitat en els serveis que ofereix,
un càrrec electe o gestor públic
un professional del sector turístic,p ,
una acadèmia d’art amb cursos oberts als turistes,
un artista responsable d’una residència d’ artistes,
el responsable d’una oficina de turisme que ofereix, o vol oferir, tallers artístics i
experiències culturals als visitantsexperiències culturals als visitants,
un membre d’una organització o xarxa cultural,
un operador cultural, un organitzador de festivals participatius,
un investigador o acadèmic que treballa en els camps del turisme o de la creativitat,
un empresari interessat en obrir el seu negoci al turisme creatiu,
un turista creatiu – individual o pertanyent a un col∙lectiu,
un periodista o professional de la comunicació,

……



El bj iEl nostre objectiu



La conferència està organitzada per la Xarxa Internacional de Turisme Creatiu, creada des de
Barcelona amb socis de París i Roma i que té com a objectiu reunir totes les propostes relacionadesBarcelona amb socis de París i Roma i que té com a objectiu reunir totes les propostes relacionades
amb el concepte de Turisme Creatiu, per promoure‐les i desenvolupar el treball en xarxa.

Algunes d’aquestes iniciatives es defineixen clarament com a Turisme Creatiu, mentre que d’altres
tenen un potencial encara per desenvolupar. La xarxa està oberta a tots els projectes,
independentment del seu grau de desenvolupament.

Hi tenen cabuda les destinacions – municipis regions països ‐ que proposen o desitgen proposarHi tenen cabuda les destinacions municipis, regions, països ‐ que proposen o desitgen proposar
activitats i experiències creatives als seus visitants.

Els turistes creatius exploren noves destinacions amb l’únic objectiu de viure experiències creatives.
El hem de presentar un ampli ventall de propostes.

El nostre criteri es basa en la autenticitat, l’intercanvi de coneixements i el treball en xarxa!



La conferència us obrirà un ampli ventall de possibilitats!



Tindreu l’oportunitat de :

Promoure el vostre projecte, activitat i destinació gràcies, entre altres coses,
al nostre video‐call i campanya de comunicació.p y

Conèixer les diverses aplicacions del Turisme Creatiu gràcies a la conferència del
Professor Greg Richards, co‐creador d’ aquest concepte i la presentació de casos
pràctics.

Descobrir un ampli ventall de propostes relacionades amb el Turisme Creatiu i
intercanviar amb els seus promotors.



El f t llitEl format escollit



El nostre objectiu és reunir els professionals involucrats, o que ho
l l d l i ivolen ser, en el sector del Turisme Creatiu.

Som conscients que investigadors operadors turístics artistes iSom conscients que investigadors, operadors turístics, artistes i
activistes culturals no tenen les mateixes expectatives. Por això,
organitzem una sessió comuna en la que tots podran compartir
les seves diferents experiències i tallers temàtics on cada sector
podrà treballar a partir de casos concrets.



La durada de les presentacions permetrà conèixer l’essència de cada 
projecte i deixar temps per el treball en xarxa. 

Un dels seminaris acadèmics serà presidit pel Professor Greg Richards.

Podreu promoure el vostre projecte mitjançant el vídeo callPodreu promoure el vostre projecte mitjançant el vídeo‐call.

No dubteu en comunicar‐nos els vostres interessos per la conferència, 
j d i i l i i ió!us ajudarem a optimitzar la vostra participació!



Més informació:Més informació:
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