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1ER CONGRÉS DE TURISME
DIGITAL
BARTOMEU ALORDA
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E
6

l Congrés de Turisme Digital és una aposta conjunta del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions, la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per crear un espai on les necessitats tecnològiques del sector turístic siguin analitzades
en detall. Aquesta primera trobada, que va tenir lloc el dia
14 de març, es va proposar amb una clara visió de continuïtat, per obrir una reflexió al voltant del nou context
amb el qual el sector turístic s’enfronta, tant des del punt
de vista de la crisi econòmica mundial com dels nous models turístics que es necessita implantar per atendre els
reptes de reconversió de destinacions turístiques madures. La proposta va aprofundir en la utilització de les tecnologies de la informació en aquesta reconversió.
Hi va haver dues taules rodones: la primera, centrada en
la identificació de les necessitats i el posicionament del
sector enfront del turisme digital; la segona, centrada en
la reconversió d’una destinació turística madura i en una
proposta d’evolució cap al turisme digital. En tots dos actes es varen fer aportacions molt interessants, que permeten entreveure que el turisme digital s’està obrint camí i és una opció important a l’hora de reconvertir una
destinació turística obsoleta.
El Congrés va permetre donar a conèixer un conjunt
d’ofertes, solucions i projectes tecnològics que es desenvolupen a les Illes Balears. En aquest sentit, es va comptar amb les propostes de Turistec, Prodigy Consultores,
Inisle, el Laboratori de Tecnologies de la Informació i
Multimèdia, Lux Mallorca, Grup Serra, IB-red, Fem TIC
i BOXX.
Finalment, es va presentar el projecte de reconversió de
la Platja de Palma, basat en una aportació diferent, anomenada SmartWifiPdP.
La jornada va deixar un regust molt bo a tots els assistents i participants, de manera que creiem que s’han creat
les sinergies necessàries perquè per a l’any vinent es pugui organitzar el Segon Congrés de Turisme Digital. Seguiu l’espai <turismedigital.uib.cat> per saber-ne més.
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