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Els dies 15 i 16 de novembre la Facultat 
de Turisme de la Universitat de Girona 
va acollir l’organització del VIII Fòrum 
REDINTUR i les reunions de la xarxa, 
juntament amb la participació de les 27 
universitats espanyoles que ofereixen 
estudis de postgrau en turisme.

A l’acte va ser inaugurat pel director dels 
doctorands de la Universitat de Girona, el 
Sr. Miquel Solà, i pel degà de la Facultat 
de Turisme, el Dr. Joaquim Majó, que va 
donar la benvinguda a tots els estudiants, 
participants i professionals del sector 
presents a l’acte.

La primera part es va dur a terme la taula 
rodona “Las viviendas de uso turístico. 
Coste y beneficios para los destinos” 
moderada per la professora Dr. Saida 
Palou, de la Facultat de Turisme, i amb la 
participació del President de l’Associació 

Turística d’Apartaments (ATA), Lluís 
Parera, i el CEO de inAtlas, el Sr. Luis 
Falcón i el president de REDINTUR, el 
Sr. Antonio Guevara. Es van debatre les 
conseqüències dels pisos turístics i les 
situacions de conflicte que es creen entre 
els ciutadans.

Un cop finalitzada la taula rodona, es va 
donar pas a les presentacions dels 8 millors 
Treballs de Finals de Màster de l’àmbit 
turístic, de les 27 universitats espanyoles 
que formen part de la xarxa REDINTUR. 
L’estudiant Sira Vidal Rua, de l’Erasmus 
Mundus Tourism Management de la 
Facultat de Turisme de la UdG, i l’estudiant 
Martí Pol, del Campus Internacional de 
Turisme, Hostaleria i Gastronomia de la 
Universitat de Barcelona, van ser els dos 
estudiants guardonats amb la ‘Distinció 
Extraordinària’ de la xarxa REDINTUR, per 
la seva tesi de TFM.

L’acte va ser organitzat per la Facultat de 
Turisme i va comptar amb la col•laboració 
de la Diputació de Girona, el Consell Social 
i el Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona. 
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CELEBRACIÓ DEL VIII 
FÒRUM REDINTUR A LA 
FACULTAT DE TURISME
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Sira Vidal (EMTM), guardonada 
amb la ‘Distinció Extraordinària’ 
per la Xarxa REDINTUR

Sira Vidal, estudiant de l’Erasmus Mundus Tourism 
Management, va ser guadonada amb la ‘Distinció 
Extraordinaria’ en el marc de la celebració del VIII 
Fòrum REDINTUR, per la seva tesi de Final de 
Màster titulada ‘Perceptions of tourism: A study of 
residents attitudes towards tourism in the city of 
Girona’, un estudi que mostra com el turista que 
visita Girona està influenciat per les percepcions 
de les grans ciutats que estan al costat, com és el 
cas de Barcelona.

MOOC. ‘Puentes 
Gastronómicos: la cultura del té 
y la cultura del vino’ 

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme 
Calonge – Sant Antoni de la Universitat de Girona 
ofereix el MOOC ‘Puentes Gastronómicos: la 
cultura del té y la cultura del vino’ que té per 
objectiu descriure la relació entre les dues 
cultures, situades en els dos extrems del continent 
eurasiàtic, des d’una variant quotidiana i pràctica, 
com és prendre una beguda de forma social i de 
ritual.

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3582
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3589
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3589


EN PRIMERA PLANA
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La Dra. Sílvia Espinosa assisteix 
als premis ONDAS
El 14 de novembre va tenir lloc la 65a edició dels 
premis ONDAS, organitzat per PRISA a través de 
Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, i enguany, la 
Dra. Sílvia Espinosa, va ser convidada a assistir-
hi com a experta de l’àmbit publicitari, periodístic i 
radiofònic. 
Els premis ONDAS guardonen la qualitat dels 
professionals, empreses i treballs nacionals i 
internacionals més excel•lents de la ràdio, la 

publicitat radiofònica, la televisió i la música. 

Jornades Turisme Religiós a 
Montserrat 
Les doctores Dolors Vidal i Sílvia Aulet coordinen 
i organitzen les Jornades de Turisme Religiós a 
Montserrat amb la finalitat d’aplicar l’àmbit de la 
comunicació i el patrimoni religiós a partir de la 
utilització de les noves tecnologies. 
David Marti Campmajó, professor del Grau en 
Turisme, va participar amb la conferència ‘Els 
factors clau del màrqueting digital’. 

Projecte ‘Little revolutions’ 
a càrrec dels estudiants del 
Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques
Els estudiants de 3r i 4t curs del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques produiran la campanya 
transmèdia del projecte ‘Little Revolutions’ en la 
producció de #Canviaelconte. 

Little Revolutions és un projecte on desenvolupen 
iniciatives, projectes i materials didàctics pel que 
infants i adolescents aprenguin a detectar el 
sexisme quotidià d’una forma divertida. 
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3605
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3204
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4768
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BlueTourMed a Marsella
La Cristina Massó i l’Ariadna Gabarda, tècniques 
del projecte MITOMED+, assisteixen al segon 
esdeveniment de capitalització del projecte 
horitzontal BlueTourMed de la comunitat pel 
turisme sostenible dins els projectes Interreg-MED 
i que va tenir lloc a Marsella (França).

L’acte ha permès la creació d’un espai de diàleg 
per a l’intercanvi d’impressions i metodologies per 
a la millora del mesurament de la sostenibilitat 
en destinacions turístiques del litoral mediterrani 
europeu.

Seminari projecte NATTUR
La Facultat de Turisme va acollir el seminari de 
llançament del projecte  NATTUR que coopera 
amb agents del Berguedà i l’Ariàge.
Durant la jornada es varen dur a terme diferents 
activitats relacionades amb el turisme i la natura, 
així com ponències sobre el futur del turisme 
i debats envers les accions realitzades fins al 
moment. 

INSETUR

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més
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https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/3639
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/12/01/universitat-girona-participa-projecte-valoritzacio/949193.html
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Jornada sobre els habitatges 
d’ús turístic (HUT)
El Dr. Jordi Comas i el Dr. José Antonio Donaire, 
director i investigador d’INSETUR, van participar 
en la Jornada sobre els habitatges d’ús turístic 
(HUT) a la ciutat de Girona, els quals van oferir una 
ponència sobre la situació actual del turisme i la 
seva constant evolució. 

El Dr. Dani Blasco participa en el 
‘Congreso Internacional FTV 4.0 
Tecnologia y Turismo’ 
Congreso Internacional FTV 4.0 Tecnología y 
Turismo es va celebrar a Fuerteventura que va 
reunir a experts en turisme i en noves tecnologies, 
amb la finalitat de convertir aquesta localitat en un 
referent de la innovació i les tecnologies aplicades 
en el sector turístic. 

El Dr. Dani Blasco, va oferir la ponència 
‘Identificación de tendencias. Centros de innovación 
turística’ com a expert i representant de la Facultat 
de Turisme de la Universitat de Girona. 

INSETUR
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ATLAS 2019 a Girona
El passat dia 26 de novembre, va tenir lloc la 
firma oficial del contracte del Congrés d’ATLAS, 
que se celebrarà el proper setembre a la Facultat 
de Turisme. Aquest congrés acollirà a experts 
i professionals del sector turístic a la ciutat de 
Girona, a la vegada que donarà l’oportunitat 
d’expandir la xarxa d’investigadors internacionals 
que permetrà incrementar la quantitat i la qualitat 
de la recerca transuniversitària que la Universitat 

de Girona realitza.

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/4776
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/4777
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Fidel del Castillo publica el llibre 
“La publicidad contada por 
publicitarios”
Fidel del Castillo descriu ‘La publicidad contada 
por publicitarios’ com “un encàrrec interessant 
que trenca el format habitual d’aquest tipus de 
manuals, ja que el seu format és un diàleg”. La 
publicació compta amb la col•laboració de diferents 
professionals de tots els sectors de la publicitat: 
el client, la direcció, la creativitat, la planificació 
estratègica, els mitjans, etc.

Neus Crous participa en el 
comitè d’experts de la reunió de 
Ciutats Patrimoni de la Humanitat 
de la regió d’Asià Pacífic.
Des del 29 d’octubre fins al 2 de novembre, va tenir 
lloc la celebració de la reunió del comitè d’experts 
de la reunió de Ciutats Patrimoni de la Humanitat de 
la regió d’Àsia Pacífic (3rd Asia-Pacific Conference 
of Organization of World Heritage Cities (OWHC).
A banda d’universitats, en el comitè d’experts hi 
participaven també consultories internacionals, 
membres del govern i l’administració pública i ens 
de promoció com TripAdvisor.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3622
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778


RECERCA I TRANSFERÈNCIA
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Jornades per a guies turístics de 
la Catedral de Barcelona
La Dra. Sílvia Aulet i la Dra. Dolors Vidal, van 
participar en les jornades per a guies turístics 
oferint la ponència ‘Turisme i pelegrinatge, 
on el camí conflueix’ i Turisme urbà i turisme 
religiós en creixement, en l’àmbit internacional’ 
respectivament.

El Dr. José Antonio Donaire 
participa a les ‘Jornades 
Europees de Comerç i Turisme’ 
Les Jornades Europees de Comerç i Turisme volien 
posar en valor i reflexionar sobre el que seran els 
pilars de la dinamització del comerç de proximitat 
en el futur. 
El Dr. José Antonio Donaire, va participar en la 
taula rodona ‘Comerç, cultura i turisme’ on es va 
tractar el tema de Place Management (model per 
gestionar els centres de les ciutats), de l’experiència 
de ciutats italianes i del model, en evolució, de 
Barcelona. 

El Dr. Josep Maria Aguirre 
participa en el seminari 
d’actualització urbanística 2018
Durant el mes de novembre s’ha aprovat la llei de 
l’actualització urbanística 2018 i actualment, s’ha 
iniciat la tramitació parlamentària per aprovar-la 
oficialment. 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/gran-acollida-de-les-primeres-jornades-per-a-guies-turistics/
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VI Fòrum de Turisme de la Selva 
a Vidreres
La Dra. Dolors Vidal, va participar en el VI Fòrum 
de Turisme que es va celebrar el passat 29 de 
novembre a la localitat de Vidreres, el qual va oferir 
la ponència ‘Cultura i turisme, una oportunitat d’or’. 

 

El Dr. Dani Blasco participa en el 
projecte INNOVACT
Els dies 21 i 22 de novembre va tenir lloc l’acte 
de presentació del projecte INNOVACT a la capital 
del Perú. El Dr. Dani Blasco, va presentar els 
objectius del projecte amb finançament europeu, 
que pretenen  facilitar l’intercanvi d’informació i 
aprenentatge entre les regions transfrontereres 
europees i d’Amèrica Llatina, així com promoure la 
cooperació transfronterera, sistemes d’innovació i 
competitivitat.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

http://www.laselvaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_jornada_2018.pdf
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact


DOCÈNCIA I FORMACIÓ
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Els estudiants del Grau en 
Turisme visiten la Costa Brava
En el marc de l’assignatura ‘Ordenació i Planificació 
del Territori’, els estudiants de 2n curs del Grau en 
Turisme impartida pel Dr. Josep Maria Aguirre, 
i juntament amb els estudiants del Grau en 
Geografia, van visitar vàries platges de la Costa 
Brava, on s’està treballant l’ordenació urbanística 
del litoral i la protecció natural de l’entorn. 

La Dra. Natalia Ferrer imparteix 
classes a Madagascar
La Dra. Natalia Ferrer, docent del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques i de l’Erasmus 
Mundus Tourism Management, imparteix classes 
als estudiants de màster de l’Institut Nacional de 
Tourisme et d’Hôtellerie a Madagascar en el marc 
del programa d’intercanvi KA107. A més a més, fa 
de consultora en temes de comunicació en turisme, 
posicionament i teamwork, així com la col•laboració 
en les entrevistes d’accés als futurs estudiants. 

Estudiants de 1r curs del Grau en 
Turisme visiten el MUME
Els estudiants de 1r curs del Grau en Turisme, 
han visitat el Museu Memorial de l’Exili (MUME) a 
la Junquera i els Espais de Memòria de l’Exili i la 
Guerra Civil a Portbou, en el marc de l’assignatura 
‘Dimensió Sociocultural del Turisme’ impartida pels 

professors Ana Baqué i David González. 

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4839
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El Dr. Lluís Coromina imparteix 
classes a Ghana
El Dr. Lluís Coromina visita la Universitat de Cape 
Coast (Ghana) durant el mes de novembre en el 
marc de les mobilitats internacionals. El professor 
ha impartit diferents seminaris en metodologia 
d’investigació en turisme. En relació a la recerca, 
el professor s’han reunit amb investigadors de la 
Universitat de Cape Coast i amb estudiants de 
doctorat per portar a terme tutories de recerca, 
així com l’organització de tallers d’investigació 
acadèmica.

Els estudiants del Grau en 
Turisme visiten Bolit Girona
Els estudiants de 3r curs del Grau en Turisme 
visiten el centre d’art contemporani Bolit Girona, 
en el marc de l’assignatura ‘Gestió del Patrimoni 
Cultural’ impartida per la professora Anna Otero, 
perquè els estudiants poguessin veure com es 
gestiona un centre dedicat a la difusió d’arts, 
artistes, documentacions i la programació d’un 
espai expositiu. A més a més, van rebre una 
visita guiada pel centre de Girona, per ensenyar 
com s’interpreta el patrimoni cultural a través de 
la professió del guiatge, des del punt de vista del 
professional. 



DOCÈNCIA I FORMACIÓ
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Xerrada dels estudiants 
d’ERASMUS

Estudiants del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques i del Grau en Turisme van explicar les 
seves experiències com a estudiants que han 
realitzat un dels programes de mobilitat que ofereix 
la facultat, per animar i resoldre dubtes als futurs 
estudiants que vulguin realitzar un dels programes 

de mobilitat.

El Dr. Dallen J.Timothy imparteix 
classes a l’EMTM
En el marc de l’Erasmus Mundus Tourism 
Management, el Dr. Dallen J. Thimothy, autor del 
llibre ‘Cultural Heritage and Tourism’ va impartir 
la classe ‘Cultural Heritage’ en els estudiants del 
màster. 

Llegeix-ne més
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ. 
SUBJECTES I ATRIBUTS

• “Realitat augmentada: aplicacions en turisme i tractaments terapèutics” a càrrec de Ioana Mereuta. 
Technology Advisor. AVVY Technologies.

• “Relació entre mitjans de comunicació i comunicació d’empresa”, a càrrec de Carme Coll. Sòcia 
Fundadora de Comunica.cat. Agència de Comunicació.

• “Creativitat Publicitària i Psicologia Implícita”, a càrrec de Sito Morillo. Director Creatiu de Publicis.

• “Turisme Esportiu i planificació estratègica d’Esdeveniments: Costa Brava Stage Run (CBSR) i 
Pyrenees Stage Run (PSR)”. A càrrec de Tomàs Llorens i Jordi Vissi. Organitzadors dels esdeveniments 
esportius.

• “Taller de Linkedin: eines per a futurs graduats”, a càrrec de Montserrat Peñarroya. CEO Quadrant Alfa. 
Emprenedora. Formadora. Conferenciant. Consultora en Màrqueting Online i Posicionament.

• “Planificació de mitjans digitals”, a càrrec del Dr. Ramon Martín Guart. Head of Media. Manifiesto. 
Expert en desenvolupament d’estratègies de mitjans.

• “Naturalwalks: guiatge, botànica i gastronomia. Projecte Terra Animada”, a càrrec d’Evarist March. 
Biòleg, Guia de Natura. Expert en Gastrobotànica, Salut i Ecoturisme. Formador i consultor.

• “La rellevància de la segmentació de públics: estudi de cas ARTImetria”, a càrrec d’Antoni Laporte. 
Director d’ARTImetria i director tècnic de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya.
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Entrevista a la Khaoula Boumaaza, estudiant de 3r 
curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, 
guardonada en els Premis E-Tech de Girona. 

Khaoula Boumaaza, estudiant de 3r curs del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Turisme 
de la Universitat de Girona, ha estat guardonada amb el 
‘Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa’ en el 
marc dels Premis E-Tech de Girona.

El teu compte d’Instagram  ha estat premiat com la 
millor acció gironina a la xarxa, com va començar 
aquest projecte?

Tot comença quan inicio el curs del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques, ja que se’m va proporcionar els 
coneixements tècnics de la fotografia i els materials 
necessaris per poder executar les idees que tenia. Després, 
tot va ser practicar, creant continguts i de mica en mica 
vaig anar millorant el meu contingut, fins que vaig notar que 
aquest li donava un valor afegit a les meves xarxes, gràcies 

també a la ubicació i el patrimoni cultural del Barri Vell de Girona. Aquest fet em va portar a conèixer el meu 
fotògraf, que des de fa 1 any que creem continguts conjuntament. 

Quin és el teu objectiu principal amb la creació del contingut fotogràfic que generes?

No tinc cap objectiu específic establert, sinó que tinc diferents, que són donar visibilitat a la ciutat que m’ha 
acollit, canviar la visió i els estereotips de la meva comunitat, la musulmana, i per últim és interactuar amb 
el món des del lloc on estic, per connectar amb altres creadors de continguts, creatius i membres d’aquesta 
comunitat digital, amb la que poden sorgir futurs projectes. 

Gràcies a les teves accions a les xarxes has complert els objectius que t’has establert?

Sí, hi ha noies que es posen en contacte amb mi i em donen les gràcies per fer visible la imatge de la dona 
musulmana. Els he servit d’ajuda a l’hora de prendre la decisió de posar-se el mocador, tal com vaig fer jo 
quan només tenia 12 anys, i no tenia referència de ningú. Aquesta acció fa que es generi un vincle especial 
amb aquestes noies.

Quins projectes has dut a terme i vulguis compartir amb la comunitat universitària?

Els projectes que he dut a terme són col•laboracions amb marques gironines com Bravíssimo, Mireia Vidal, 
Joieria MBosch, Coffe & Greens, petits negocis però amb rellevància a l’àmbit comarcal, que confien amb mi 
perquè els generi continguts a les xarxes. No només involucro la meva imatge, sinó que també dirigeixo les 
accions, la creativitat i tota la feina que comporta. 
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4847
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• Activitats per la Marató de TV3 ‘Càncer. La investigació et dona vida’.
Dimarts 11 de desembre a la Facultat de Turisme.

• Recapte d’aliments destinat al Banc d’Aliments de Girona.
Dimarts 11 de desembre a l’entrada de la Facultat de Turisme.

• Conferència “Noves demandes en turisme: El turisme de luxe a Barcelona i Barcelona Premium: 
gestió del programa”, a càrrec de Mercedes Garcia. Manager Barcelona Premium.
Dijous 13 de desembre de 12:30h a 14h a l’Aula C3.

• Presentació Premis Yvette Barbaza. Presentació del llibre dels exalumnes David Gonzalez i Ferran Riera.
Dijous 13 de desembre a les 10h a l’Aula B3

• Conferència “Àfrica i Guinea: Història, llibertat d’expressió, etnicitat, esperança i confiança”, a càrrec 
d’Aliou Safiatou Diallo. Periodista exiliat de Guinea.
Dilluns 17 de desembre de 14h a 15:30h a l’Aula A7.

• Conferència “Publicitat Programàtica”, a càrrec de Marc Losilla. Social Media. BBDO.
Dimarts 18 de desembre de 11h a 12:30h a l’Aula C3.

• Defensa de la Tesi Doctoral “Incidencia de la reputación online en la ocupación y rentabilidad hotelera: 
Estudios de caso en Latinoamérica”, a càrrec de la Sra. Daissy Hatblathy Moya Sánchez.
Dimarts 18 de desembre a les 12h a la Sala de Graus.

• Conferència “Promoció del Patrimoni cultural: el cas de l’Associació Amics de la UNESCO”, a càrrec 
de Dolors Reig. Presidenta de l’Associació Amics de la UNESCO de Girona i de la FCACU (Federació 
Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO)
Dimecres 19 de desembre de 12:30h a 14h a la Sala de Graus.

• Conferència “Dimensió Econòmica del Turisme a Catalunya: característiques i posició competitiva a 
nivell local, nacional i internacional”, a càrrec de David Font. Director General de l’Agència Catalana de 
Turisme.
Dijous 20 de desembre de 9:30h a 11h a la Sala de Graus

Més informació sobre l’agenda de la facultat, adreceu-vos a    www.udg.edu/ft
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AGENDA

Butlletí d’actualitat. De l’1 al 30 de novembre de 2018FACULTAT DE TURISME

https://www.udg.edu/ca/ft


Segueix-nos a les xarxes socials:

@udgfacturisme

Tens novetats? 
Escriu-nos al correu electrònic 

comunicacio.fturisme@udg.edu

Les notícies i l’agenda de la Facultat de 
Turisme a un sol clic:

www.udg.edu/ft


