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El cicle de conferències dedicat a Noves Mirades en Turisme i Patrimoni té com a objectiu presentar 
iniciatives innovadores que posen en relleu els nous usos i direccions que estan emergint a l’entorn 
d’aquests dos àmbits en constant transformació. 

Dediquem aquesta onzena sessió al món del cinema i la seva utilització com a recurs turístic. Prenent 
com a punt de partida el patrimoni i la seva importància en els rodatges, es presentarà el cas de 
Nova Zelanda i el seu èxit com a destinació turístico-cinematogràfica. Seguidament, des de la Girona 
Film Office, s’explicarà com es gestiona una ciutat des l’òptica fílmica i quines són les consegüents 
sinergies amb el Museu del Cinema de la mateixa ciutat, institució única dedicada a la història de 
la imatge en moviment i amb programació constant. Finalment, i des de l’experiència del guiatge, 
es narraran i mostraran recorreguts per racons patrimonials i emblemàtics que han esdevingut, a 
través del cinema, reclams turístics.  

Aquesta jornada s’organitza des dels Campus Turisme i Campus Patrimoni Cultural i Natural de la 
Universitat de Girona.

L’assistència és gratuïta amb inscripció prèvia mitjançant el següent ENLLAÇ

Turisme cinematogràfic: 
el patrimoni com a recurs fílmic

Cicle Noves Mirades en Turisme i Patrimoni (en línia)

Més informació
https://www.udg.edu/campusturisme
https://www.udg.edu/campuspatrimoni
campus.turisme@udg.edu telèfon 972 41 95 79

11.00h  Presentació i moderació de la sessió
Dra. Konstantina Zerva, professora agregada de la Universitat de Girona

11.05h  L’èxit del turisme cinematogràfic a Nova Zelanda: sort o planificació?
Dra. Natàlia Ferrer Roca, professora associada a la Facultat de Turisme de la UdG, Consultora i 
Formadora de Turisme Sostenible

11.20h  Recorreguts cinematogràfics - una aproximació al turisme cinèfil
Jordi Dorca, programador d’activitats i responsable de comunicació del Museu del Cinema 

11.35h  La gestió dels rodatges a la Girona patrimonial
Laura Merino, coordinadora de la Girona Film Office

11.50h  Joc de Trons, l’aparició d’un nou monument a la ciutat de Girona
Rosa Duran, presidenta de l’associació GIGSgirona, co-working cultural i turístic

12.05h Torn obert de preguntes

12.20h Finalització de la sessió

https://docs.google.com/forms/d/1Ai8palx0OwSzR091-vpGC9S8C3UaSBMUp3aZW6GlIRk/viewform?edit_requested=true

