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El Consorci participa en la jornada sobre DTI de Castelló Sud

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa va participar ahir,
dimecres 8 de setembre, en la sessió Destinació Turística Intel·ligent (DTI) de Castelló Sud.

A la reunió, que va ser celebrada de manera telemàtica, van assistir membres de la Comissió
Interdepartamental DTI del Consorci, tècnics i tècniques municipals, així com empreses del
sector turístic de les províncies de Castelló i València. També va assistir l'empresa
adjudicatària que està elaborant el Pla Director DTI del destí Castelló Sud, el
desenvolupament del qual és una de les accions que es troben dins del Pla de Dinamització i
Governança Turística, cofinançat per Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat Provincial
de Turisme de Castelló i els propis municipis pertanyents al Consorci de la Plana Baixa.

L'objectiu de la jornada va ser realitzar un intercanvi d'idees, en la que els diferents agents del
sector van aportar el seu punt de vista per a treballar el model de DTI que es proposa des de
la Generalitat Valenciana. Aquestes propostes van girar entorn de millores, inclusió de
tecnologies, al patrimoni bèl·lic o accessibilitat, per exemple, es va comentar la possibilitat de
realitzar visites virtuals a alguns vestigis. Així mateix, es va parlar de la creació de sinergies
entre el sector públic i privat, per a així dinamitzar econòmicament el patrimoni que es
recupera i es posa en valor creant, per exemple, activitats al voltant d'aquestos vestigis.

Totes les opinions i idees s'inclouran en el Pla Director DTI, que s'espera tindre a finals de
setembre, perquè Invattur (Institut Valencià de Tecnologies Turístiques) valide el document.
Així, una vegada el destí Castelló Sud dispose del Pla Director validat passarà a ser un destí
de nivell 3.


