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Programa

9:40h – 9:45h

Especial Keynote Speaker

10 de maig de 2022
El congrés es realitzarà presencialment en horari de 08:50h a 17:15h i simultàniament
per streaming. Els debats seran en castellà.

⁙ Benjamin Lephilibert

2017
Keynote
speaker

Managing Director
LightBlue Consulting

08:00h - 08:45h

Acreditacions

09:45h - 11:00h

Estem preparats per oferir
un turisme sostenible al món?

08:45h - 08:50h

Obertura del Forum Turistic 2022
Presentació del Forum TurisTIC per part de:

Si ens centrem en les preferències i tendències en el món dels viatges, sembla que la tendència
estrella és la sostenibilitat, és un repte per a les empreses del turisme, per als viatgers i per a les
destinacions. Malgrat els canvis geopolítics, o la situació pandèmica, el que sembla que ja no tornarà
enrere és que el futur del món del turisme passa per ser sostenible. Totes aquestes qüestions les
parlarem amb experts en turisme sostenible.

⁙ Ivana Miño

Actriu i presentadora

Modera:

08:50h - 09:30h

⁙ Dr. Xavier Font Urgell

Benvinguda institucional
⁙ Sr. Xavier Torra
President
Eurecat

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

⁙ Dr. Carles Ibáñez

Director de la Línia de Canvi Climàtic
Eurecat

Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme
Diputació de Barcelona

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

⁙ Sr. D. Enrique Martínez Marín
President
SEGITTUR

⁙ Patricio Azcárate Díaz de Losada

⁙ Dr. Xavier Amores

⁙ Dra. Natàlia Ferrer Roca

⁙ Susana Conde

Secretari General
Turisme de la Biosfera (Biosphere Tourism)

Professora Universitària, Formadora
i Consultora en Turisme Sostenible
Facultat de turisme Universitat de Girona

Director
Catalan Water Partnership (CWP)

Sòcia fundadora i responsable
de sostenibilitat
Rethink Sustainably i GenuineSpain

⁙ Il·lm. Sr. Xavier Marcé

Regidor de Turisme i Indústries Creatives
Ajuntament de Barcelona

11:00h - 11:40h

Coffee Break. Networking presencial als jardins de CosmoCaixa
i plataforma d’streaming en directe.
09:30h - 09:40h

Introducció a les sessions
A càrrec de:

⁙ Dr. Salvador Anton Clavé

Director Científic de l’Àrea de Turisme
Eurecat
Professor
Universitat Rovira i Virgili

11:40h - 11:45h

Especial Keynote Speaker
⁙ Simon Milne

Professor of Tourism
Auckland University of Technology
Director
New Zealand Tourism Research Institute

2015
Keynote
speaker

⁙ Esther Fernández

Modera:

11:45h - 12:45h

Els usos i l’impacte de les xarxes socials en el turisme
Les Generacions Z i Alpha ens plantegen un repte. Són digitals i estan connectades de manera
natural ja que l’exposició a la tecnologia és quelcom que la resta de generacions no ha tingut, són Z i
Alpha els nascuts el 1994 i fins al 2025. La interacció amb la tecnologia, l’experiència personalitzada
i la passió per la immediatesa fa d’aquesta generació un nou patró de consum. Avui ens explicaran
alguns experts que estan fent per connectar amb el turista del futur.

⁙ Mar Pagès

Modera:

⁙ Anna Jiménez

Co-Founder
Solo Female Travelers

Director Strategic Partnerships
KAYAK

⁙ Alberto Linares

⁙ Patrick Torrent

Strategy Advisor
and Innovation Management
Amadeus

Director Executiu
Agència Catalana de Turisme

⁙ Dra. Karina Gibert

⁙ Álvaro Carrillo Albornoz

⁙ Íñigo Valenzuela

⁙ Joan Borràs

Directora
Centre de recerca Intelligent Data Science
& Artificial Intelligence (IDEAI-UPC)

CEO
Smartvel

Managing Director
Instituto Tecnologico Hotelero (ITH)

Responsable de projectes de la unitat Data
Science and Big Data Analytics
Eurecat

⁙ Guille Rodríguez

Fundador i director d’Innovació
Bridder i Everywoah

Director global de Social Media
i reputació online
Palladium Hotels Group

14:15h - 16:00h

Dinar. Networking presencial als jardins de CosmoCaixa
i plataforma d’streaming en directe.

12:45h - 12:55h

16:00h – 16:05h

Especial Keynote Speaker

Especial Keynote Speaker
2016

⁙ Professor Dimitrios Buhalis

Visiting Professor, School of Hotel and Tourism Management
The Hong Kong Polytechnic University
and Bournemouth University Business School

Keynote
speaker

⁙ Hai Ho

Vice Chairman Of The Board
Pacific Asia Travel Association (PATA)
Co-founder & CEO
Triip - The sustainable travel tech company

2019
Keynote
speaker

⁙ Nicholas Hall

Founder and CEO
Digital Tourism Think Tank

2020
Keynote
speaker

12:55h - 14:10h

Tecnologia aplicada al sector turisme
S’ha dit en diverses ocasions que el 2022 és l’any de la recuperació, del creixement i de la tornada
a la normalitat. Per aconseguir aquesta recuperació, són imprescindibles les millores i anar cap
a la definitiva transformació digital del sector del turisme. Els turistes ja no són passius, sinó que
són actius i actors, tenen informació de 1a mà, la generen i són més crítics i més exigents quan
volen triar la seva experiència. Busquen la personalització del viatge, des de l’inici fins al final. Per
continuar sent competitius i superar aquests reptes trobarem algunes respostes sobre tecnologies
tals com: IA, Big Data o la realitat augmentada.
A la taula Tecnologia aplicada al turisme ens explicaran quin ha de ser el rol que ha de prendre
la tecnologia en el sector del turisme. Com identificar les necessitats i les eines necessàries per
aquesta transformació.

16:05h -17:05h

Turisme de futur i el fenòmen metavers
Sembla que hi ha una pregunta que sona des de fa uns mesos, el metavers és una nova oportunitat
per al món del turisme? No hi ha una resposta clara al respecte i segurament és aviat per saber-ho.
La societat està preparada?

⁙ Roberto Romero

Modera:

⁙ Xavier Suñol

Director de Turisme i Indústries Creatives
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció
Econòmica
Ajuntament de Barcelona

⁙ Rafael de Jorge

Creative Technologist Senior Manager
Accenture Interactive
Accenture Interactive, Metaverse
Continuum Bussines Group

⁙ Javier Jurado

Llicenciat en filosofia
Director de desenvolupament de negoci
Axians

CEO i Fundador
Growtur

17:05h · 17:15h

Cloenda del
congrés
i conclusions
breus
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www.eurecat.org
events@eurecat.org
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

Amb la col·laboració de:

Entitats col·laboradores en la difusió:

Media Partners:

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

