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La UIB organitza el I Congrés Internacional de Turisme Xina-Espanya 

per analitzar el boom turístic xinès 

 

 

Dies: del 29 a 31 de març de 2010 

Lloc: auditori de l’Escola d’Hoteleria, edifici Arxiduc Lluís Salvador, campus 

universitari, Palma 

  

La Universitat de les Illes Balears analitzarà els reptes i les oportunitats que generarà el 

boom turístic xinès previst per als pròxims anys en el I Congrés Internacional de 

Turisme Xina-Espanya. Aquesta trobada internacional tindrà lloc a Palma del 29 al 31 de 

març i ha estat organitzada per l’Escola de Turisme i l’Escola d’Hoteleria de la UIB, 

amb la col·laboració de la Universitat de Guangzhou. Al llarg d’aquests tres dies, els 

participants tindran l’oportunitat de conèixer la forma de fer negocis a la Xina i 

d’establir contactes amb empresaris d’aquest país. 

 

Aquesta iniciativa pionera posarà en coneixement del sector turístic de les Illes Balears 

la necessitat de preparar-se per al creixement del turisme xinès a causa de la 

competència que pot suposar l’obertura de la Xina com a destinació. A més, també 

plantejarà aquesta situació com un repte per a les empreses turístiques balears, que 

podran aprofitar el creixement del nombre de turistes xinesos i la possibilitat de 

convertir el turisme balear en soci experimentat del turisme xinès. 

 

En aquest sentit, el govern xinès s’ha marcat com a objectius per a 2015 atreure 100 

milions de turistes estrangers i emetre 83 milions de turistes xinesos. Aquest creixement 

pot arribar a situar la Xina com la principal potència turística en els pròxims anys, amb 

un creixement mitjà del 12 per cent anual. 

 

La cita reunirà a Palma nombrosos especialistes de l’àmbit turístic, entre els quals 

acadèmics xinesos i d’arreu de l’Estat, com també representants d’empreses del sector i 

d’institucions públiques. El congrés té el suport del secretari d’Estat de Turisme, Joan 

Mesquida, que és president d’honor del comitè de consells. Així mateix, la presidenta 

del congrés és la catedràtica de la UIB Yuhua Luo. 

 

La inauguració del congrés tindrà lloc a l’auditori de l’Escola d’Hoteleria de la UIB, a 

l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, el dilluns 29 de març de 2010 a les 9.30 hores. Hi 

assistiran una delegació de la Universitat de Guangzhou encapçalada pel senyor Yu Qi-

cai, un representant de l’ambaixada de la Xina a l’Estat espanyol, representants de la 

Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, el secretari executiu del Consell 

d’Educació i Ciència de l’Organització Mundial del Turisme, Eduardo Fayos, el 

president fundador de l’Acadèmia Internacional d’Estudis de Turisme,  Jafar Jafari, la 

Rectora de la UIB, Montserrat Casas, i la vicerectora de Relacions Internacionals i 

Mobilitat Universitària, Nativitat Juaneda,  
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El congrés comptarà amb la participació d’acadèmics, representants institucionals, 

professors i alumnes d’estudis de turisme, hoteleria, economia, geografia, ciències 

empresarials, etc., com també representants d’empreses del sector turístic com línies 

aèries, cadenes hoteleres, operadors turístics i empreses tecnològiques.  

 

Hi prendrà part el president de la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les 

Tecnologies Turístiques (SEGITTUR) com a representant de la Secretaria d’Estat de 

Turisme del Govern central, Javier Bustamante Moreno, que impartirà una ponència el 

dimarts 30 de març.  

 

Programa 

El congrés es desenvoluparà del 29 al 31 de març. Durant els dos primers dies es 

presentaran fins a 38 ponències que se centraran en els eixos temàtics següents: Com 

prepara Espanya el boom del turisme xinès?, el turisme regional a la Xina i Espanya, les 

tecnologies de la informació, com es poden fer negocis turístics a la Xina?, les 

oportunitats recents a la Xina, l’ecoturisme i l’impacte ambiental del turisme, a més 

d’altres de temàtica especial (el turisme de salut, el turisme d’aprenents d’idiomes i 

l’educació en el turisme, i la lleialtat en clients turístics). 

 

La primera jornada, el 29 de març, acollirà la inauguració del congrés, la lectura de la 

ponència convidada a càrrec d’Eduardo Fayos, de l’Organització Mundial del Turisme. 

També es presentaran les ponències d’orientació acadèmica i d’investigació sobre el 

turisme. 

 

La segona jornada, el 30 de març, es dedicarà a les ponències orientades a les empreses 

de la indústria turística i de l’hoteleria. Es projectarà la ponència convidada especial del 

sr. Chen Yao, subdirector del comitè de desenvolupament del turisme a l’illa tropical 

xinesa de Hainan, amb el títol de “Internacionalització del turisme de l’illa de Hainan i 

les oportunitats de col·laboració entre Haina i Mallorca en el desenvolupament del 

turisme”. A més, hi haurà la possibilitat de contestar les preguntes dels participants en 

temps real.  

 

La tercera jornada, el 31 de març, consistirà en una ruta professional per diferents indrets 

turístics de l’illa de Mallorca, que finalitzarà amb la conferència de clausura al castell de 

Bellver, a Palma, a les 18.30 hores. 
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Programa 
 

29 de març Primera jornada, a l’auditori de l’Escola d’Hoteleria de la UIB 

 

9.30 – 10 h Conferència d’inauguració, a càrrec de la presidència del congrés, la Rectora 

de la UIB, el vicerector de la Universitat de Guangzhou, el representant de la 

Secretaria d’Estat de Turisme, el representant de l’OMT i el representant de la 

Conselleria de Turisme  

10 – 10.10  Intervenció del representant de la Conselleria de Turisme 

10.10 – 10.20 Intervenció del vicerector de la Universitat de Guangzhou 

10.20 – 10.30 Intervenció del president del comitè de direcció i gerent del Clúster Balear de 

Turisme, Miquel Payeras. 

10.30 – 11 Ponències convidades, a càrrec del secretari del consell d’educació i ciència 

de l’Organització Mundial del Turisme, Eduardo Fayos. Moderador: Jafar 

Jafari, president fundador de l’Acadèmia Internacional d’Estudis de Turisme 

11 – 11.30 Pausa. Cafè   

11.30 – 11.45 Presentació de la UIB 

11.45 – 14  Ponències  

Sessió 1.1. Com prepara Espanya el boom del turisme xinès I  

Sessió 1.2. Anàlisi del turisme regional a la Xina i Espanya 

14 – 15 Dinar 

15 – 17 Ponències 

Sessió 1.3. Màrqueting a la web per a turisme i hospitalitat  

Sessió 1.4. Qüestions especials sobre desenvolupament turístic I 

18 – 20 Recepció del congrés 

  

30 de març Segona jornada, a l’auditori de l’Escola d’Hoteleria de la UIB 
9 – 11 Presentació d’institucions i empreses del sector turístic    

Sessió 2.1. Com prepara Espanya el boom del turisme xinès II: la resposta de 

la indústria  

11 – 11.30 Pausa. Cafè 

11.30 – 14 Ponències  

Sessió 2.2. Administració del turisme a la Xina 

Sessió 2.3.  Tecnologies de la informació per al turisme, amb la participació 

de Javier Bustamante 

Sessió 2.4. Desenvolupament turístic a l’illa tropical xinesa de Hainan. 

Projecció de la ponència convidada de vídeo especial del sr. Chen Yao, 

subdirector del comitè de desenvolupament de turismo de l’illa tropical xinesa 

de Hainan  

14 – 15 Dinar 

15 – 17 Ponències 

Sessió 2.5. Ecoturisme. Impactes ambientals del turisme 

Sessió 2.6. Qüestions especial sobre el desenvolupament turístic II  

20 Sopar de gala 

  

31 de març Tercera jornada, itinerant 

8.30 – 18.30 Ruta professional per diferents indrets turístics de Mallorca 

18.30 Conferència de clausura, al castell de Bellver, Palma  

 


