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BENVINGUDA AL CONGRÉS

09:10h - 09:15h 
A càrrec de:

 ⁙ Ivana Miño
Actriu i presentadora

Obertura institucional
09:15h - 09:35h 

Hi participen:

 ⁙ Sr. Jaume Ferrús i Estopà
Vicepresident
Eurecat

 ⁙ Molt Hble. Sr. Roger Torrent
Conseller d’Empresa i Treball
Generalitat de Catalunya

 ⁙ Il·lm. Sr. Xavier Marcé
Regidor de Turisme i Indústries Creatives
Ajuntament de Barcelona

 ⁙ Il·lma. Sra. Abigail Garrido
Diputada Delegada de Turisme
Diputació de Barcelona

Keynote Speaker

09:35h - 10:05h  

La Intel·ligència artificial ofereix grans oportunitats per 
modernitzar el turisme, però un gran nombre d’empreses 
turístiques no saben aplicar-la correctament.

 ⁙ LASSE ROUHIAINEN
International Keynote Speaker on Artificial Intelligence 
Board Member @ Roybi and 1MillionBot
Lasse Rouhiaien ens explicarà i mostrarà:

Exemples clars sobre com la intel·ligència artificial pot 
generar valor per als negocis turístics

Aplicacions d’intel·ligència artificial que les empreses 
turístiques poden utilitzar abans, durant i després del 
viatge. 

Quines són les principals oportunitats que la intel·ligència 
artificial oferirà en els següents 2 – 3 anys per al turisme?

L’anàlisi:  
Els efectes de la pandèmia a través del Big Data
10:05h-10:25h 

Seguiment dels efectes en l’activitat turística de la pandèmia 
de la COVID-19 a través de Big Data

 ⁙ Màrius Boada
Director de l’Oficina Municipal de Dades
Ajuntament de Barcelona
La ciutat al dia. Indicadors d’Alta Freqüència a la ciutat de 
Barcelona. (B-IAF)

El congrés es realitzarà presencialment i en streaming en directe en horari de 9:15h a 14:00h.
Les sessions de la tarda (16:00h a 18:00h) es podran seguir únicament a través de la plataforma d’streaming.
No s’oferirà traducció simultània. Les ponències es realitzaran en l’idioma original del ponent.

Programa 22 de juny de 2021

PAUSA

10:25h-11.10h (45 min)

L’adaptació:  
Alguns exemples de nous públics
11:10h - 11:40h 

Els nòmades digitals 
Els nòmades digitals estan generant idees de negoci  
i innovació en el sector del turisme. Com? Com convertir-se 
en destinació referent per als nòmades digitals? 

Modera:

 ⁙ Anna M. Sánchez Orensanz
Cap de l’Oficina de Màrqueting Turístic  
a la Gerència de Serveis de Turisme 
Diputació de Barcelona

Participen:

 ⁙ Alexandra Marcó
Directora Màrqueting
Turisme de Barcelona
Barcelona Workation, un nou segment de mercat

 ⁙ Ariadna Randúa
Marketing & Communications Manager
Gallery Hoteles
Gallery Hoteles, crea el primer coliving professional  
en un hotel

 ⁙ Reinald Gimeno
Director Comercial 
Mas Salagros EcoResort
Mas Salagros, el primer EcoResort 100 % ecològic  
de la península

11:40-11:50h 

Fusion economy: 
El futur del turisme i el sector cultural by eXplorins

 ⁙ Daniel Ferrer
CEO
eXplorins

11:50h-12:00h 

L’aplicació d’una prova de concepte Blockchain  
al projecte del Grand Tour de Catalunya

 ⁙ Agustí Rochet
Cap d’Organització i Gestió del Coneixement  
a l’Agència Catalana de Turisme
Generalitat de Catalunya



La reputació:  
Analitzar i posicionar-se per ser la destinació més 
desitjada
12:00h-12:20h  

La confiança i la percepció de seguretat sanitària s’han 
convertit en elements determinants per a la competitivitat de 
les empreses i les destinacions turístiques, així com també 
ho ha fet la reputació digital.  La reputació de les empreses 
és el mirall on els turistes veuen reflectida la seva destinació. 
Analitzarem aquests i altres aspectes. 

 ⁙ Santiago Rosero
Chief Marketing & Sales Officer 
Nethodology
La reputació digital com indicador de l’atractiu d’una 
destinació. Claus per mesurar-la i analitzar-la.

 ⁙ Rafael González
Soci-Director
Vivential Value
Confiança, reputació online i percepció de la seguretat 
sanitària en temps de pandèmia.

PAUSA

12:20h-12:30h (10min)

Oportunitats al 2021-2022 per al sector turístic

12:30h-12:50h  

Què ens ofereixen els programes europeus de suport a la 
innovació i la competitivitat? Oportunitats en 2021-2022 
per al sector turístic

 ⁙ Dra. Marina Martínez
Horizonte Europa Programme Officer
Direcció de Programes de la UE i Cooperació Territorial
Oficina del CDTI a Brussel·les (SOST)

La reflexió. Debat

12:50h-13:50h  

Turisme: De la problemàtica global a la solució local.
Modera:

 ⁙ Patrick Torrent
Executive Director
Agència Catalana de Turisme 
Generalitat de Catalunya

Participen:

 ⁙ Dra. Marina Martínez
Horizonte Europa Programme Officer
Direcció de Programes de la UE i Cooperació Territorial
Oficina del CDTI a Brussel·les (SOST)

 ⁙ Joan Borràs
ICT & Tourism Project Manager del Departament 
d’Innovació Turística
Eurecat

 ⁙ Íñigo Valenzuela
CEO & Founder
Smartvel 

 ⁙ Carlos Romero
Director de Recerca, Desenvolupament  
i Innovació Turística
SEGITTUR

PAUSA MIGDIA

14:00h-16:00h

Benvinguda a les sessions de tarda.
Només Streaming
16:00h-16:05h

A càrrec de:

 ⁙ Ivana Miño
Actriu i presentadora

La gestió de la tornada (1): 
La captació dels turistes
16:05h-16:25h

Com es poden captar nous turistes? Què pot fer la IA per 
les destinacions? Respondrem aquestes qüestions i moltes 
altres en aquesta sessió.

 ⁙ Antonella Rodogno
Co-Founder, Producte i Operacions
Chinespain
El turisme que deixem escapar o el turisme que no hem 
de deixar escapar

 ⁙ Benjamin Devisme
Fundador
Quicktext
Emergence:  Com pot Catalunya aprofitar la IA avui 
per a atreure a més turistes, millorar l’experiència de la 
destinació i contribuir activament a la recuperació del 
turisme?

La gestió de la tornada (2): 
El control de fluxos i la descongestió
16:25h-17:05

Controlar la congestió o la descongestió en diferents espais 
turístics, la generació de nous fluxes gràcies a la IA, són 
alguns dels exemples que podrem veure en aquesta sessió. 

 ⁙ David Leánez
Director de l’Àrea TIC
Turisme de Barcelona
Checkbarcelona: 
Com millorar l’experiència del visitant a la destinació

 ⁙ Esther Rodríguez
CEO & Co-Founder
Mystreetbook
Mystreetbook:  
Els algorismes que porten viatgers de la ciutat al camp

 ⁙ Nicolas Renia
Cap de màrqueting
Affluences
Gestionar l’aforament en temps real en els llocs turístics

 ⁙ Roger Calaf
Promotor tecnològic de l’observatori de Turisme en el 
Departament d’Innovació Turística
Eurecat
Docent
UAB
Projecte TDS2+ 
“Sistema d’Intel·ligència Turística”



PAUSA

17:05h-17:10h

La gestió de la tornada (3): 
L’experiència de l’usuari
17:10h a 17:40h

Com pots continuar donant un servei excepcional i al mateix 
temps permetre que els clients autogestionin la seva estada? 
Virtual Concierge és la solució de la mà de Bravent. Durant 
la presentació de CENFIM es posarà èmfasi en la faceta 
d’espais conceptuals com a laboratoris d’experimentació 
per aconseguir una millor comprensió de la interacció i la 
percepció d’usuaris de l’hotel.

 ⁙ Óscar Peon
Soci fundador. Director de Màrqueting i Comercial 
Imotion Analytics
Monitoritza les emocions dels hostes i usuaris gràcies  
a la visió artificial

 ⁙ John Gutierrez
Business Development Director
Bravent
Redefinint l’experiència dels hostes  
amb Intel·ligència Artificial

Jaisiel Madrid
Living Lab & Digital Manager
CENFIM Furnishings Cluster
Connectant nous estils de vida i espais turístics a través 
del disseny d’interiors basat en evidències

17:40h-17:45h

Presentació del concurs StarTechTour Challenge 2021

 ⁙ Patrick Torrent
Executive Director
Agència Catalana de Turisme
Generalitat de Catalunya

Cloenda del congrés i breus conclusions

17:45h-18:00h
A càrrec de:

 ⁙ Ivana Miño
Actriu i presentadora



Eurecat proveeix al sector industrial i empresarial  
amb tecnologia diferencial i coneixement avançat  
per a donar resposta a les seves necessitats d’innovació  
i impulsar la seva competitivitat.

Els serveis del centre es concentren en: R+D aplicada, 
serveis tecnològics, consultoria tecnològica, formació 
d’alta especialització, desenvolupament de productes  
i serveis innovadors , i promoció i difusió de la innovació 
tecnològica.

Eurecat dirigeix la seva activitat  a tots els sectors 
empresarials però, en especial, a set grans àmbits 
estratègics: Alimentació, Energia i recursos, Sistemes 
industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries 

relacionades amb la mobilitat sostenible, Indústries  
de la salut i Indústries culturals i basades en 
l’experiència. 

En el sector turisme, Eurecat impulsa la innovació  
i la sostenibilitat de les empreses i de les destinacions 
de la cadena de valor turística i altres sectors vinculats, 
a través de solucions centrades en l’aplicació de 
tecnologies, la intel·ligència de mercats i els sistemes 
d’informació i coneixement.

Coneix la nostra àrea d’Innovació Turística: 
eurecat.org/serveis/innovacio-turistica

i la Unitat d’Institutional & Business Events: 
eurecat.org/serveis/eurecatevents

www.eurecat.org 
events@eurecat.org

Media partners:
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