INNOVACIÓ I PERSPECTIVES DEL
TURISME A LA COSTA DAURADA
Dia
22 de juny de 2010
Horari
A les 18.30 h
Lloc
Aula Magna de l’Escola Universitària de Turisme i Oci.
C/ Joanot Martorell,15, Vila-seca
Informació
informació a la pàgina web
http://www.urv.es/catedres/innovacio_empresarial/
Inscripcions
Per telèfon o correu electrònic a la Càtedra
Universitat-Empresa per al Foment de la Innovació
Empresarial
Telèfon: 977 758905
Correu electrònic: innovacio.empresa@urv.cat
Inscripció gratuïta. Places limitades.
Es confirma l’admissió per correu electrònic.

Organitza:

Innovació i
Perspectives del
Turisme a la Costa
Daurada
22 de juny de 2010

Innovació i
Perspectives del Turisme a
la Costa Daurada
El dimarts 22 de juny a les 18.30 h, en el marc de
la Càtedra Universitat-Empresa per al Foment de la
Innovació Empresarial, us proposem debatre la situació
actual de la innovació i les perspectives de futur del sector
turístic a casa nostra.
En la monografia elaborada per Salvador Anton i
Juan Antonio Duro que porta per títol “Innovació,
competitivitat i sistemes d’innovació en el turisme”, els
autors passen revista a les experiències sobre sistemes
innovadors dutes a terme a Catalunya, a l’Estat i a
altres països, tracten les tendències de les plataformes
innovadores del turisme i també avaluen les polítiques
turístiques i els resultats.
La capacitat competitiva de les empreses que formen
part de tota la cadena de valor turística depèn de les
estratègies internes però també del potencial competitiu
del sistema territorial del qual forma part; per tant, és del
tot important tractar els reptes empresarials des d’una
perspectiva de sistema. Per presentar aquesta monografia
i debatre-la amb les empreses i els professionals
implicats, hem convidat Carlos Romero, un dels experts
més significatius del sector. Per això us proposem
debatre entre les empreses, els tècnics i els experts les
perspectives de futur i, alhora, assistir a la presentació
d’un document de treball sobre la innovació en el sector
turístic a Catalunya.

Programa
18.30 - 18.45 h

Presentació de la Jornada
Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i Innovació de la URV
Agustí Segarra, director de la Càtedra sobre el Foment de la Innovació
Empresarial

18.45 a 19.30 h

“L’Administració Turística davant del repte
de la Innovació”
Carlos Romero, Director de Investigación, Desarrollo e Innovación
Turística de Segittur

19.30 a 20.15 h
P r e s e n tac i ó d e l d o c u m e n t

“Innovació, competitivitat i sistemes
d’innovació en el turisme”
Salvador Anton, catedràtic de Geografia, URV
Juan Antonio Duro, professor d’Economia Aplicada, URV

20.15 a 20.30 h

Cloenda i recull de propostes

N ota : Durant l’acte es distribuirà el document titulat

“INNOVACIÓ, COMPETITIVITAT I SISTEMES D’INNOVACIÓ EN
EL TURISME”, que ha estat elaborat per Salvador Anton i Juan
Antonio Duro.

