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Acaba a Barcelona el Cicle de Jornades
TIC-Turisme, després de recórrer tot el
territori català

 Pimes i entitats locals del sector han pogut conèixer de
primera mà les tendències i solucions TIC que s’apliquen a
l’àmbit del turisme per millorar-ne la competitivitat

 El cicle, organitzat pel Departament d’Empresa i Ocupació,
s’emmarca en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya
2013-2016 i el projecte tractor eTurisme del Pla idigital

Dijous, 12 de desembre de 2013.- La seu del Departament d’Empresa i Ocupació,
a Barcelona, ha acollit aquest matí l’última de les set jornades que s’han
desenvolupat per tot el territori català dins del Cicle de Jornades TIC-Turisme,
que, des del passat mes de setembre, ha ofert sessions a Manresa, Tremp,
Lleida, Girona, Tarragona i Tortosa davant més de 160 empresaris i entitats locals
del sector.

Aquest cicle s’emmarca dins del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-
2016 i del projecte tractor eTurisme del pla idigital, i té com a objectiu fomentar la
innovació i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
en el sector turístic per reforçar-ne la competitivitat i per potenciar el nou sector
tecnològic d’empreses especialitzades en aquest àmbit.

La Jornada TIC-Turisme, que s’ha celebrat aquest matí ha reunit una cinquantena
d’empresaris i entitats locals del sector turístic de les comarques barcelonines
interessats a conèixer les tendències i solucions TIC que s’apliquen en l’àmbit del
turisme per millorar les competències digitals i la competitivitat de professionals i
empreses. La sessió, organitzada, pel Departament d’Empresa i Ocupació a
través de la Direcció General de Turismei la Direcció General de
Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha estat inaugurada pel
subdirector general d’Ordenació Turística, Joan Abad, i ha comptat amb la
participació, com a ponent, de la consultora digital Núria Gil.

Aquestes jornades s’adrecen fonamentalment a petites i mitjanes empreses
turístiques del territori, de segments com ara el turisme rural, els petits hotels o
els càmpings, i que no disposen dels coneixements bàsics per aplicar les TIC al
seu model de negoci. Durant cadascuna de les jornades, s’ha fet un repàs a
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l’estat actual del sector i de l’ús de les TIC en l’àmbit turístic; s’ha ofert una àmplia
ponència sobre com les TIC poden ajudar a millorar els negocis turístics dels
petits i mitjans empresaris, i s’ha exposat un cas d’èxit.

A més, també s’ha presentat als assistents el Servei d’orientació idigital com a
eina de suport per a la posada en marxa de projectes d’aplicació de les TIC en
l’estratègia de l’empresa. El Servei d’orientació idigital és un conjunt de serveis
especialitzats que la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de totes les pimes i
micropimes catalanes, a qui ofereix una diagnosi i una proposta de
recomanacions per millorar la seva competitivitat empresarial en les temàtiques
com ara la presència a Internet, posicionament web, comerç electrònic, facturació
electrònica, presència i ús de les Xarxes Socials, mobilitat i seguretat informàtica.


