
Impulsan o Centro de
Coñecemento e
Intelixencia TurísUca
REOACCION > rERROL tecnoloxías inümamente relacio-
B A Secretaría de Estado de "lhñs- nadas co turismo.
mo e as Cámaras de Comercio
constituíron esta semana o comité
de expertos do Centro de Coñece-
mento, Innovación ̄ Intelixencla
~~-ística, órgano asesor enxa fun-
ción principal será proporcionar
iníormadón sobe aplicaeións e

0 comité estará copresidido
polo secretario de Estado de "Itn’is-
mo, Joan Mesquida, e polo presi-
dente do Conselio de Cámaras,
Javier Gómez-Navarro, e estará
integrado por expertos en turis-
mo, novas teenoloxías, comunica-

ción e mercadotecnia. Entre eles
figuran Javier Monzón, presiden-
te de Indra, Francisco Román,
presidente de Vodafone, Francesc
Valls, de ESABE, Josd Luis Xoreda,
vicepresidente execuüvo de Excel-
tur, ou Gonzalo Pascual, presiden-
te da Comisión de Turismo de CE-
OE, entre outros. Este órgano ac-
tuará como vínculo de unión en-
tre os ámbitos público e privado,
cun marcado carácter multidisci-
plinar que permitirá ao Centro
orientar a súa actividade co ob-
xectivo de mellorar a posición
eompeútiva do sector, anticiparse
aos cambios na oferta e na de-

manda e adaptarse ás novas ten-
ciencias sociais e económicas.

Constitu¢16n > Durante o acto
de consümción oficial do comité,
o presidente do ConseUo Superior
de Cámaras de Comercio, Javier
G6mez-Navarro declarou que es-
te é "o proxecto máis serio que se
fuco en España para promover a
innovación no sector turísüco" e
maRifostou a súa confianza en
que poida garantir, a medio e a
longo l)razo, o ~roto futuro do no-
so turismo.

A actuadón do Cenu’o de Inte-
lixencia, Coñecemento e Innova-

ción Turística, cuxos estados e
oñentacións serán pos-tos ao servi-
zo das empresas e demais av.entes
turísticos, enmárcase no Plan de
Ttaismo Español 2020.

Vai ocuparse, ellu’e outras acti-
vidades, de agrupar o coñecemen-
to xerado por distintos axentes
públicos e privados, facilitar o ac-
ceso ás mellores prácticas do sec-
tor, elaborar e difundir análises de
tendencias, proporcionar ferra-
mentas para promover a compeü-
tividade mediante a transferencia
tecnolóxica e, en definitiva, con-
tribuír ao lidexado turístico de Es-
paña no concerto internacional.
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