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El CETT en Acció

FLAIXOS
SEGITTUR i el CETT-UB renoven l’acord
de col·laboració
SEGITTUR i el CETT-UB han renovat recentment l’acord de col·laboració per realitzar
activitats conjuntes que fomentin el desenvolupament de la innovació i de la tecnologia
aplicades al turisme. Així doncs, l’acord de cooperació signat el passat mes de febrer
potenciarà les activitats que promouen la implantació i el creixement de les noves
tecnologies en destinacions i en empreses del sector turístic. També fomentarà
l’emprenedoria a través de l’impuls de la innovació i de la creativitat en models de negoci
empresarials.
Ambdues institucions s’han compromès a realitzar diferents tipus d’esdeveniments, com
ara jornades, seminaris i trobades amb les empreses del sector per a la generació de
debat, reflexió i divulgació de coneixement, així com bones pràctiques. D’aquesta manera,
es farà difusió als respectius canals de comunicació dels esdeveniments, de l’elaboració
d’articles i de la seva presentació en congressos i en revistes especialitzades.
Per al CETT és un honor poder seguir col·laborant i sumant esforços amb una institució
de referència del sector turístic com SEGGITUR.

El rector de la Universitat de Màlaga, José Ángel
Narváez Bueno, visita el Campus CETT-UB
El 9 de febrer, el rector de la Universitat de Màlaga, José Ángel Narváez Bueno,
acompanyat per una delegació de convidats procedents de la mateixa institució, va
visitar el Campus CETT-UB amb l’objectiu de conèixer les instal·lacions del Centre i
d’establir vincles per a futures col·laboracions.
Durant la trobada es va parlar del CETT com a centre educatiu de referència avalat
per prop de 50 anys de trajectòria.

El CETT participa al Fòrum TurísTIC
Els dies 10 i 11 d’abril es va celebrar al CaixaForum de Barcelona la 6a edició del Fòrum
TurísTIC, que es va presentar amb el lema “Les fases del viatge tecnològic dels Müller”.
El CETT va participar en aquest Fòrum com a entitat col·laboradora. L’esdeveniment va
generar sinergies entre els sectors turístic i el de les noves tecnologies, amb la finalitat de
crear noves oportunitats de negoci i de conformar un espai òptim destinat a presentar
les últimes solucions tecnològiques i innovacions, a més de les tendències i iniciatives
que marquen les línies d’investigació d’avui en dia. n

