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El CETT en Acció

El CETT ja és MEMBRE AFILIAT de l’OMT
El Consell Executiu de l’Organització Mundial del
Turisme (OMT) va aprovar la sol·licitud del CETT en
la seva 106a sessió, la qual va ser ratificada en la
22a sessió de l’Assemblea General que es va celebrar al setembre a Chengdu, a la Xina.

L’aliança del CETT amb l’OMT o UNWTO (World Tourism Organization) com a membre afiliat, en pro del coneixement,
servirà per contribuir a la creació d’un sector turístic més ètic
i responsable que redundi en benefici de la comunitat internacional.
Precisament com a fruit d’aquesta nova afiliació del CETT a
l’entitat, els dies 8 i 9 d’octubre Maria Abellanet i Meya i David Peguero van assistir a la primera reunió com a membres
afiliats a la UNWTO en el marc de la 2a Conferència Mundial
de l’OMT sobre Desenvolupament de Talent: Estratègies per
a Destins Competitius, celebrada a Marbella. Aquesta reunió
va servir per abordar el pla d’acció 2018 que la UNWTO havia
presentat en la sessió plenària de Chengdu unes setmanes
abans, de l’11 al 16 de setembre.
Organitzada per l’OMT i Les Roches Global Hospitality Educa-

tion, amb el suport de l’Ajuntament de Marbella, aquesta era
la segona edició de citada Conferència Mundial de la UNWTO,
després de la celebrada l’any 2015 a Bilbao.
Durant els tres dies en què va tenir lloc, es van reunir diferents representants polítics i experts d’administracions públiques de turisme, entitats privades i acadèmics de renom
mundial per debatre el paper decisiu del desenvolupament
del talent i de l’educació en la definició de la competitivitat
dels destins turístics. Les presentacions es van complementar
amb sessions interactives i, paral·lelament, es van dur a terme
activitats a la ciutat per presentar llocs emblemàtics, així com
també es va mostrar un cas pràctic de desenvolupament de
destí turístic.
Per a més informació: http://www2.unwto.org n

Es gesta l’Smart Tourism Congress Barcelona 2018
Ja estan en marxa els preparatius per a la segona edició de l’Smart Tourism Congress Barcelona,
que tindrà lloc al Campus CETT els dies 22 i 23 de novembre de 2018
L’Smart Tourism Congress Barcelona 2018 (https://www.cett.es/smartourismcongress), impulsat per la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia
CETT-UB, pretén erigir-se de nou com un espai de referència i de trobada al
voltant del fenomen de l’Smart Tourism i repetir l’èxit de la primera edició
celebrada l’any 2016 al CETT, en què van participar més de 150 assistents i
es van presentar fins a 77 comunicacions i articles de caràcter internacional
procedents de 27 universitats diferents repartides en 16 països.
El seu format seguirà el model acadèmic del primer any, on també hi tindrà
cabuda la vessant més professional, amb l’aproximació a les últimes tendències i novetats del sector.
Aquest mes de novembre de 2017 s’ha fet la primera circular del Congrés i s’ha obert la convocatòria a presentar les contribucions científiques dels interessats.
Les tres línies temàtiques sota les quals s’enfocarà el fenomen Smart repetiran protagonisme: són la Gestió intel·ligent de
les destinacions turístiques, la Innovació i la creativitat en models de negoci adaptats a la conjuntura actual, i l’Avantguarda
tecnològica en les destinacions i les empreses turístiques. Ben aviat també estarà operativa la web en la qual s’informarà de
tots els detalls de l’Smart Tourism Congress Barcelona 2018. Us animem a participar-hi! n
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