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El Consorci assistix al III Congrés Internacional de DTI a València

Des de dilluns passat 21 fins hui, 23 de novembre, se celebra en el Palau de Congressos de
València el III Congrés Internacional de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI), al qual
el Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació la Plana Baixa ha assistit com a
membre de la xarxa DTI de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'una trobada d'experts mundials en turisme, que s'ha centrat en els cinc eixos que
conformen un destinació turística intel·ligent, i que comprenen des de la governança a la
sostenibilitat, passant per la innovació, la tecnologia i l'accessibilitat.

El congrés ha sigut un fòrum obert, en el que diferents agents del sector turístic, tant de la
part acadèmica com de gestors de destins, han pogut debatre sobre les oportunitats i
desafiaments dels destinacions turístiques i sobre les solucions que es requereixen per a
continuar sent competitius i sostenibles. També han parlat sobre com la tecnologia i la
innovació aplicada al sector turístic estan generant canvis estructurals, que han configurat un
nou entorn de negoci de la mà de la intel·ligència turística.

D'altra banda, s'han realitzat diferents ponències en què s'han explicat, per exemple, el cas de
les estratègies de països com a Cuba, Holanda, Portugal o Brasil o les claus d'èxit de
Colòmbia, Jordània o Escòcia.

Entre elles, ha destacat la ponència de Visit València, un dels destins més avançats i capital
dels destinacions turístiques intel·ligents, ja que ha enriquit els coneixements que es tenen per
a poder implementar-los a xicoteta escala, com és el cas de la destinació Castelló Sud, que
amb el Pla Director aprovat, començarà a aplicar aquest model intel·ligent en 2023.

Així, doncs, els temes principals que s'han tractat en aquesta tercera edició han sigut la
transformació digital i les tecnologies emergents del sector turístic, la necessitat de la
formació dels treballadors per a conèixer com usar les dades i millorar, per tant, la gestió dels
destins, la circularitat aplicada al turisme, l'accessibilitat dels recursos turístics o la
importància d'incorporar a diferents agents en aquest procés com l'acadèmic, empresarial i als
residents per a aconseguir la sostenibilitat des de la governança. Respecte a aquest últim,
prové la importància d'haver creat una Comissió Interdepartamental de la destinació Castelló
Sud.


