
 
Briefing de l’esdeveniment: 
 
La innovació tecnològica en el turisme / Oportunitats per a pimes 
BizBarcelona 2014 
 
El Cicle de la Innovació Tecnològica – Catalunya 2020 organitza en el marc del BIZ 
Barcelona 2014, una jornada de treball que tindrà com a objectiu el turístic que en 
l’estratègia RIS3CAT està inclosa en la Indústria basada en l’experiència. L’acte està 
dirigit a pimes del sector del turisme que estan iniciant la seva activitat o què estan 
plantejant l’activitat en aquest sector, sota el títol, La innovació tecnològica en el 
turisme.  
 
L’acte s’iniciarà per part d’un centre tecnològic, en aquest cas BDigital, de la mà d’en 
Marc Torrent, que introduirà les tendències tecnològiques i les aplicacions més 
disruptives de les TIC al turisme. Seguidament tindrà lloc la taula rodona on es 
debatran experiències, bones pràctiques i casos d’èxit de la mà de les empreses 
tecnològiques TIC i moderades per Turisme de Barcelona que introduirà els reptes i 
línies d’acció prioritàries de les empreses turístiques catalanes.  
 
L’objectiu d’aquesta taula és identificar les oportunitats de negoci, projectes clau, les 
tecnologies facilitadores i eixos de transformació així com les principals línies 
d’investigació. A partir de la taula rodona busquem identificar els reptes i línies d’acció 
prioritàries, coneixent les bones pràctiques i casos d’èxit. Tot plegat adreçat al públic 
assistent, emprenedors i empreses emergents del sector del turisme. 
 
  



Escaleta de l’acte  
Lloc: BizBarcelona 
Sala: Fira de Barcelona – Montjuic,  Palau 5, al nivell 1 - Àrea networking 2 
Dia: 5 de juny 
Hora d’inici: 11:00 
La innovació tecnològica en el turisme.  
Oportunitats per a pimes 
Duració: 1 hora. 
 

- 11:00  Presentació. 
 

- 11:05  Introducció de les Tendències tecnològiques i les aplicacions més 
disruptives de les TIC al turisme, introduïdes per Marc Torrent, responsable 
d’I+D+I, mobilitat i energia a BDigital.  
 

- 11:20   Taula rodona:  
o “Smart Tourism, la innovació tecnològica en el turisme”   

Turisme de Barcelona moderarà una taula rodona proposant els reptes i 
necessitats del sector i de les empreses turístiques i cercarà les millors 
propostes i alternatives que des de les TIC s’ofereix i els casos d’èxit més 
destacats per a resoldre aquests reptes de la indústria. 
 

o Entitats Participants: 

 Avanade 

 Cast-info 

 CONCATEL 

 Indra 

 FHIOS 

 Nexica 

 Penteo 
 

o Modera: 

 Turisme de Barcelona 
 

- 11:55     Fi de la sessió 
  


