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CONVERSA ENTRE 
JOAN ROCA I 
MASSIMO BOTTURA
La conversa va tenir lloc el dimarts 16 d’octubre a l’Auditori 
Josep Irla de Girona, organitzada per la Càtedra de Gas-
tronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni de la 
Facultat de Turisme de la UdG.

Els dos millors cuiners del món, Joan Roca, xef d’El Celler 
de Can Roca, i Massimo Bottura, xef de l’Osteria Fran-
cescana, es van reunir per conversar sobre L’impacte del 
malbaratament alimentari, en una sala que estava plena 
de gom a gom. La Dra. Dolors Vidal, directora de la Càte-
dra de Gastronomia i docent de la Facultat de Turisme, va 
inaugurar l’acte.

Solidaritat, empatia i 
conscienciació social eren 
els lemes de la conversa 

Joan Roca, va iniciar la conversa posant en context el pro-
jecte Food for soul que el xef, Massimo Bottura, lidera, el 
qual col·laboren xefs de tot el món, com és el mateix Joan 
Roca. 

Massimo Bottura, va aportar la seva opinió i visió sobre el 
malbaratament alimentari que pateix el planeta, eix princi-
pal del seu llibre ‘Il pane è oro’, (el pa és or). La conversa 
entre Joan Roca i Massimo Bottura es resumeix en la rei-
vindicació de l’empremta cultural, de coneixement i de for-
mació, però sobretot per la realització de la cuina social.

Número 17. De l’1 al 31 d’octubre de 2018

[Més informació click en la fotografia]

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/2689
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3133


2      FACULTAT DE TURISME Butlletí d’actualitat. De l’1 al 31 d’octubre de 2018

Destacats

La Facultat de Turisme participa 
com a jurat d’experts en la 
celebració dels 25 anys de l’ATA 
L’Associació Turística d’Apartaments (ATA) Costa Brava-
Pirineu de Girona ha premiat, durant l’acte de celebració 
del seu 25è aniversari, vuit allotjaments turístics amb els 
Premis Gironins d’Apartaments i Vil·les de Vacances de 
les comarques gironines.

La Facultat de Turisme ha participat com a jurat d’expert, 
que ha seleccionat, mitjançant votacions, els guanyadors 
d’aquests guardons d’entre un total de 136 vil·les i aparta-
ments turístics gironins que s’hi havien inscrit. 

El Dr. Joaquim Majó, degà de la Facultat de Turisme, el Dr. 
Jordi Comas Trayter, director d’INSETUR i professor de la 
Facultat de Turisme, han assistit a l’acte en representació 
del jurat d’experts.

Talk del Dr. Dani Blasco a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm.
|Nació Digital|

[Més informació click en la fotografia]

El Dr. Dani Blasco, partícip 
en la jornada sobre reputació 
i xarxes de Nació Digital 
El Dr. Dani Blasco, va assistir i participar en la jornada 
Turisme, xarxes socials i reputació digital organitzada 
per Nació Digital, que es va celebrar a l’Antiga Fàbrica 
d’Estrella Damm. L’objectiu de la jornada es va esdevenir 
en comunicar les noves tendències en turisme i en comu-
nicació.
 
La seva participació va ajudar a entendre la conversió que 
hi ha entre el turisme i la comunicació. Cada cop més, 
el turisme és una pràctica que està en augment i que es 
preveu que continuï creixent a causa de l’increment de les 
destinacions turístiques al món.  

El talk va ser formulat amb l’assessoria dels doctors José 
Antonio Donaire, Jaume Marín i en Jordi Casassayas.

Premiats en la celebració dels 25 anys de l’ATA.
|Joaquim Majó|

[Més informació click en la fotografia]

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3228
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/3164
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Destacats
Jaume Marin 
en el TEDx UdG  
El Sr. Jaume Marín, docent del Grau en Turisme i del Màs-
ter en Turisme Cultural de la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona i director de màrqueting del Patronat 
de Turisme Costa Brava Girona, va participar en l’edició 
TEDx UdG 2018, dedicat a ‘Flowing upstream’ idees per 
transformar el planeta, que es va celebrar el passat 5 
d’octubre a l’Auditori de Congressos de Girona. 

Jaume Marín va oferir la idea Apunta al núvol una conver-
sió entre el turisme i les diverses tècniques de comunica-
ció actual.

Millors TFM de turisme 
per la xarxa REDINTUR 
La Xarxa REDINTUR ha seleccionat els 8 millors treballs 
de Final de Màster dels estudis de turisme, el qual, la tesi 
de la Sira Vidal Rua, estudiant de l’Erasmus Mundus Tou-
rism Management (EMTM) de la Facultat de Turisme, ha 
estat seleccionada com un dels 8 estudiants que podran 
fer la seva presentació en l’acte del VIII Fòrum REDIN-
TIUR. 

El dijous 15 de novembre, la Facultat de Turisme, acollirà 
el VIII Fòrum REDINTUR, on s’esdevindran les presenta-
cions de les tesis dels estudiants seleccionats. 

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]

El Sr. Jaume Marín en el TEDx UdG.
|Universitat de Girona|

Logotip de la xarxa REDINTUR.
|REDINTUR|

Les doctores 
Dolors Vidal i Sílvia Aulet 
viatgen a Argentina 
Les doctores Dolors Vidal i Sílvia Aulet, van assistir en el 
workshop organitzat pel programa UNITWIN - UNESCO, 
com a representants de la Universitat de Girona.

L’objectiu del viatge a Argentina va ser la redacció d’un 
informe final sobre el desenvolupament turístic de la zona, 
en base a les conferències realitzades en el programa i 
les visites en els indrets específics argentits. Les doctores, 
expertes en turisme, van participar en l’assessorament per 
l’impulsament de l’activitat turística de la zona.
[Més informació click en la fotografia]La Dra. Dolors Vidal oferint una conferència.

|Sílvia Aulet|

https://youtu.be/AWgsedut_2Y
https://bit.ly/2JLeIaK
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3177
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En primera plana
Entrevista a la Dra. Núria Galí 
a Cadena Ser Girona
la Dra. Núria Galí, docent de la Facultat de Turisme i in-
vestigadora d’INSETUR, va ser entrevistada per la Cade-
na Ser Girona per la seva participació, com a experta en 
turisme, en el projecte MINECO de ‘La ciudad indiscreta’ 
impulsat pel Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Tu-
risme de la UdG.

Els dos objectius principals del projecte són, en primer lloc 
identificar l’impacte sobre l’experiència turística de la con-
gestió espaciotemporal generada per la concentració de 
visitants en espais turístics reduïts i en segon lloc, analit-
zar el comportament del turista..

El Dr. Josep Maria Aguirre 
participa a Xarxa TV 
El Dr. Josep Maria Aguirre, docent de la Facultat de Tu-
risme i advocat de la plataforma ‘SOS Costa Brava’, va 
participar el dimarts 23 d’octubre, al programa ‘Ben tro-
bats’ de Xarxa TV. El programa estava dedicat al tema de 
l’urbanisme a la Costa Brava, on es va debatre la vinte-
na de projectes urbanístics que es permetran aixecar a 
la Costa Brava, obtenint així la xifra de 2.200 habitatges. 

Experts del sector, van debatre si era una amenaça o una 
oportunitat pel territori, a partir de les legislacions del terri-
tori i dels coneixements que adquireixen els professionals 
del sector. 

La Facultat de Turisme 
present a les Fires de Girona 
La Facultat de Turisme va organitzar el taller ‘Fotografia 
Publicitària’ a la Fira de Mostres de Girona, coincidint amb 
les festes de Sant Narcís. El professor de fotografia de 
la facultat, Claudi Valentí, va ser l’encarregat de coordi-
nar el taller d’il·luminació, juntament amb Blanca Juanola 
i Cristina Collbatallé, exalumnes del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques. 

El taller estava obert a tota mena de públic, especialment 
a joves adolescents que els pugui interessar la fotografia 
i els estudis que s’imparteixen a la Facultat de Turisme.

Dra. Núria Galí, en la presentació del projecte.
|Foro ACAVe|

Dr. Josep Maria Aguirre a Xarxa TV.
|Xarxa TV|

Fotografia del taller a la Fira de Mostres de Girona.
|Claudi Valentí|

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]

https://bit.ly/2NxnARx
https://www.alacarta.cat/ben-trobats/tall/urbanisme-a-la-costa-brava
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El Dr. Jaume Guia a l’Índia
El Dr. Jaume Guia, coordinador de l’Erasmus Mundus 
Tourism Management (EMTM) de la Facultat de Turisme, 
ha impartit un curs sobre Tourism Management en el marc 
del programa Naropa Fellowship, que inicia un curs per 
formar líders a l’Himalaia. 

En total són 56 estudiants de postgrau becats pel pro-
grama. Un terç dels alumnes són procedents de la regió 
de Ladakh, situada al nord de l’Índia, caracteritzada per 
una cultura Tibetana, un altre terç de les regions índies de 
l’Himalaia, Nepal i Buthan, i l’altre terç d’altres regions a 
les afores de l’Himalia. 
Tots els estudiants han passat per un procés de selecció 
competitiu. 

Concurs fotografia 
Dia Mundial de les Ciutats
En el Dia Mundial de les Ciutats que se celebra el 31 
d’octubre, la Facultat de Turisme va emprendre un con-
curs fotogràfic entre tots els estudiants. L’acció es va rea-
litzar a la xarxa social d’Instagram, on durant dos dies, els 
estudiants van poder compartir les seves imatges a través 
de l’etiqueta #ConcursCiutatsFTUdG.

Les autores de les fotografies guanyadores són l’Andrea 
Ramirez, estudiant de 2n curs del Grau en Publicitat i Rela-
cions Públiques, l’Alícia Sànchez, estudiant de l’Erasmus 
Mundus Tourism Management (EMTM) i la Maria Estrada, 
estudiant de 4t del Grau en Turisme.

Cuní presenta a Girona el seu 
nou programa de ràdio 
”Aquí amb Josep Cuní”
Els professors de la Facultat de Turisme, Dr. Josep Maria 
Aguirre i Dra. Sílvia Espinosa, coordinadora del Grau de 
Publicitat i Relacions Públiques convidats a la presentació 
a Girona del nou programa de ràdio Aquí amb Josep Cuní.

L’acte que va tenir lloc el passat 30 d’octubre a les 19’30h 
a l’Hotel Ac de Girona va aplegar nombroses personalitats 
que van poder departir amb el periodista en el decurs d’un 
sopar a peu dret. En el seu discurs de presentació, Josep 
Cuní va assenyalar que la ràdio té molta vida i que el seu 
nou programa farà periodisme.

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]Cartell del concurs fotogràfic.
|Facultat de Turisme|

El Dr. Jaume Guia a l’Índia.
|Jaume Guia|

Presentació de Josep Cuní a Girona.
|Sílvia Espinosa| [Més informació click en la fotografia]

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3427
http://www.naropafellowship.org
https://www.udg.edu/ft
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INSETUR

INSETUR partícip en el seminari del projecte NATTUR a Berga

El passat 24 d’octubre es va celebrar el seminari del projecte NATTUR a Berga, un dels indrets on 
es desenvoluparà el projecte de cooperació transfronterera. L’IP del projecte europeu i els membres 
d’INSETUR que participen en el projecte, van assistir en l’acte de presentació. 

El Sr. José García Boër, IP del projecte europeu i altres membres d’INSETUR, van assistir i participar en el seminari 
de llançament del projecte NATTUR (acrònim de Natura i Turisme) a Berga, un dels indrets on es desenvoluparà el 
projecte de cooperació transfronterera que té per objectiu la promoció i el desenvolupament de les activitats en el medi 
natural, tenint en compte l’economia i el desenvolupament sostenible en l’espai fronterer Espanya - França - Andorra.

En la sessió, tots els socis del projecte van fer una presentació tècnica del projecte explicant les grans línies de treball 
i seguidament es van oferir tres ponències i un taller perquè els participants poguessin discutir estratègies de creació 
de producte i de comunicació.

El Dr. José Antonio Donaire, vicerector de comunicació i relacions exteriors de la UdG i investigador d’INSETUR, va 
oferir una presentació en el seminari en representació de la Universitat de Girona, sòcia del projecte i seu que acollirà 
el proper seminari NATTUR en el mes de novembre.

El Berguedà invertirà els seus 578.750 euros de la següent manera: gestió del projecte, 42.000 euros; activitats de 
comunicació 52.000; valoritzar i experimentar models d’observació territorial de les activitats en el medi natural, 29.000 
euros; acompanyament del desenvolupament de les empreses turístiques, 87.000 euros; desenvolupament d’oferta tu-
rística sostenible en la pràctica d’activitats en el medi natural, 197.000 euros i «reforçar la competitivitat dels productes 
turístics transfronterers (Camí dels Bons Homes, Camí de l’últim Càtar i Sentier Cathare)», 157.000 euros.

Per a més informació sobre el desenvolupament del seminari NATTUR, accediu a la notícia de diari Regió 7.

El Sr. José Garcia Boër, IP europeu del projecte en l’acte de presentació del seminari del projecte NATTUR a Berga. 
|INSETUR|

https://www.regio7.cat/bergueda/2018/10/23/bergueda-invertira-578000-euros-potenciar/505274.html?fbclid=IwAR2EtyrkBBKgmSENb61rtlVqXS7lMvLSn_dSckC_iQzrLMDnqWFQ2j3Bzv4%20


INSETUR

Primeres passes en la redacció de la memòria per a la candidatura 
‘Costa Brava, Reserva de la Biosfera’.

El passat dia 11 d’octubre, es va esdevenir la presentació del procés de participació per la futura 
Reserva Biosfera de la Costa Brava, que es desenvoluparà en el marc de la candidatura. 

Un equip d’investigadors de la Uiversitat de Girona, liderats pel Dr. Josep Vila, està redactant la memòria de candidatu-
ra de la part terrestre del que seria la futura Reserva Biosfera de la Costa Brava. Aquesta iniciativa va sorgir l’any 2017 
gràcies a l’impuls del Campus Patrimoni Cultural i Natural, el Campus Turisme de la Universitat de Girona, el Patronat 
de Turisme Costa Brava, i la Fundació Mar, que van elaborar els estudis previs per avaluar la viabilitat de presentar la 
candidatura a la Unesco. 

Aquest any amb el lideratge de la Diputació de Girona els organismes promotors del projecte s’han reunit amb els 70 
municipis que abasta la reserva i que distribueixen entre les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva. 
A més, el passat mes d’agost, hi va haver una jornada de treball a l’Alfolí de la Sal de l’Escala amb el doctor Miguel 
Clüsener-Godt, director de la Divisió de Ciències Ecològiques i de la Terra i del programa Home i Biosfera de la Unesco 
(MAB), que va dir que la candidatura era possible. Finalment, el passat dia 11 d’octubre es va fer la presentació del 
procés de participació que es desenvoluparà en el marc de la candidatura.

Una ubicació privilegiada i la riquesa del seu patrimoni cultural i natural són diversos dels encants que caracteritzen la 
Costa Brava. Tant agents públics com privats coincideixen en la importància de mantenir un entorn ecològic de qualitat 
al litoral gironí. Per aquest motiu, s’està treballant de manera decidida en la presentació de la candidatura de la Costa 
Brava per tal que sigui declarada reserva de la biosfera l’any 2020, en el marc del reconeixement internacional que 
concedeix la Unesco.

Per a més informació, accediu al web de Campus Turisme UdG.

Platja de Begur (Girona) 
|Internet|
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http://www2.udg.edu/campusturisme/Inici/Publicacions/tabid/23635/Default.aspx?Campus=CT&ID=596


INSETUR

[Més informació click en la fotografia]

Reunió dels projectes Co-EVOLVE i MedCoast4BG.
|Ariadna Gabarda

[Més informació click en la fotografia]

INSETUR participa en la darrera 
Assemblea General de 
NECSTouR a Brussel·les
INSETUR ha participat en la darrera Assemblea General 
de NECSTouR que va tenir lloc el passat 10 d’octubre a 
Brussel·les. 

Durant la trobada es van presentar els projectes on NECS-
TouR col·labora, entre ells el projecte MITOMED+, liderat 
per la Regione Toscana, la qual la Universitat de Girona 
n’és un dels socis.

La tècnica de projectes, la Sra. Cristina Massó, investi-
gadora d’INSETUR, va fer un resum de l’estat d’execució 
del projecte i dels primers resultats. La trobada també va 
servir per fer una posada en comú de les principals línies 
temàtiques del futur pla estratègic 2019-2021. A partir de 
la realització de workshops, es van debatre quins han de 
ser els eixos d’acció de la xarxa.

Presentació dels projectes 
Co-EVOLVE i MedCoast4BG
a Barcelona 
Els membres del projecte Mitomed+, el Dr. Lluís Prats, 
el Dr. Josep Maria Aguirre i la Dra. Ariadna Gabarda 
d’INSETUR, van participar durant els dies 30 i 31 d’octubre 
a l’esdeveniment organitzat conjuntament pels projectes 
Co-EVOLVE i MedCoast4BG que té lloc a la seu de la 
Unió per la Mediterrània a Barcelona. 

L’acte ha comptat amb la presència dels partners d’aquests 
dos projectes INTERREG MED i de socis potencials per 
a nous projectes i col.laboracions. Amb aquesta sessió de 
prospecció s’han presentat possibles línies i accions de 
treball que puguin esdevenir la base de nous projectes 
que tinguin per objectiu la gestió integral de les destina-
cions turístiques del litoral mediterrani.

La Sra. Cristina Massó en la presentació de NECSTouR.
|Ariadna Gabarda|
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https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/3167
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/3442
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INSETUR
El Dr. Lluís Prats i el seu equip
guardonats com ‘Ambassador’ 
de NECTouR
El passat dia 10 d’octubre, durant la darrera Assemblea 
General de NECSTouR, que va tenir lloc a Brussel·les, els 
va atorgar al Dr. Lluís Prats i a tot l’equip, el guardó ‘Am-
bassador’ de NECSTouR.

El Dr. Lluís Prats, va recollir el premi juntament amb tot 
el seu equip, que en són membres del projecte europeu 
MITOMED +, que engloba diferents projectes del medi-
terrani. 

NECSTouR és una xarxa de regions europees per a un 
turisme competitiu i sostenible. Reuneix a prop de 37 re-
gions d’Europa amb una forta competència turística, així 
com organitzacions acadèmiques relacionades amb el tu-
risme, com ara universitats i instituts de recerca i repre-
sentants d’associacions empresarials de turisme. 

La Dra. Raquel Camprubí i 
el Dr. Lluís Coromina 
a Tossa de Mar
El passat 18 d’octubre, va tenir lloc la presentació de 
l’estudi de la demanda turística de Tossa de Mar de la tem-
porada de tardor 2017 - primavera 2018, realitzada per la 
Dra. Raquel Camprubí i el Dr. Lluís Costa, investigadors 
d’INSETUR i docents de la Facultat de Turisme de la Uni-
versitat de Girona. 

Els objectius de l’estudi estaven establerts per la identi-
ficació de les principals característiques del perfil de de-
manda, la presa de decisió (motivació i fonts d’informació 
emprades), l’organització del viatge (durada de l’estada, 
freqüència de la visita, composició del grup de viatge, allo-
tjament i mitjà de transport.) i per valoracions, satisfacció 
i recomanació dels turistes sobre diversos aspectes de la 
destinació. 

Dr. Lluís Prats amb el premi ‘Ambassador’ de NECSTouR.
|Lluís Prats| [Més informació click en la fotografia]

Dra. Raquel Camprubí i Dr. Lluís Coromina.
|Jordi Comas i Trayter| [Més informació click en la fotografia]

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/3472
http://www.tossademar.cat/trobadestardor2018/arxius/2018-ResumExecutiu_demanda_turistica_tardor2017-primavera2018.pdf
http://www.tossademar.cat/trobadestardor2018/arxius/2018-ResumExecutiu_demanda_turistica_tardor2017-primavera2018.pdf
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Recerca i Transferència

El joves i la ràdio 
a París
Els joves i la ràdio una història de desamor és el sugge-
rent títol d’un seminari sobre ràdio que ha tingut lloc a Pa-
rís el 19 d’Octubre i que ha comptat amb la participació de 
la Coordinadora del Grau de Publicitat i Relacions Públi-
ques, Sílvia Espinosa.

En el seminari, emmarcat dins d’un màster de Gestió 
econòmica de l’audiovisual, es van evidenciar les xifres 
sobre el consum de ràdio que tenen els joves d’entre 13 i 
24 anys a França i a Bèlgica i es va constatar que el con-
sum està decreixent en l’escolta per FM mentre que aug-
menta a través de tot tipus de tecnologies mòbils especial-
ment dels smartphone i entre els joves més adolescents.

La Dra. Espinosa va aprofitar la seva estada per a conèi-
xer Ràdio Campus l’emissora associativa que es nodreix 
en bona part d’estudiants universitaris de París. 

La Dra. Sílvia Aulet en la Future for Religious Heritage.
|FRH UNESCO|

La Dra. Sílvia Aulet, partícip 
en la conferència bianual 
Future for Religious Heritage
La Dra. Sílvia Aulet, va assistir a la conferència bianual de 
Future for Religious Heritage, amb el títol Religious herita-
ge Europe’s Legacy for the Future que va tenir lloc els dies 
11, 12 i 13 d’octubre a la seu de la UNESCO.
 
L’objectiu de la conferència era crear un espai de debat 
i diàleg en relació al camp del patrimoni i la cultura, des 
de diferents perspectives: acadèmica, institucional i pro-
fessional. Per això, es tracten temes com els reptes que 
ha d’afrontar el patrimoni religiós a Europa, la importància 
social, econòmica i cultural del patrimoni religiós, mesures 
necessàries per promoure el turisme religiós, quin és el 
futur del patrimoni religiós a Europa i quins són els seus 
usos (o re-usos), etc. La Dra. Sílvia Aulet, va participar en 
una taula rodona sobre bones pràctiques en la gestió del 
patrimoni religiós explicant el cas de Montserrat.
[Més informació click en la fotografia]

Ràdio Campus de París.
|Sílvia Espinosa|

[Més informació click en la fotografia]

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3182
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3460
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“Tourism-philia versus tourism-pho-
bia: residents and destination mana-
gement organization’s publicly expres-
sed tourism perceptions in Barcelona”
El 27 d’octubre es va publicar l’article “Tourism-philia versus 
tourism-phobia: residents and destination management 
organization’s publicly expressed tourism perceptions in 
Barcelona”, a la revista Tourism Geographies, realitzat per 
la Dra. Konstantina Zerva, la Dra. Saida Palou, el Dr. Dani 
Blasco i el Dr. José Antonio Donaire, docents de la Facul-
tat de Turisme i investigadors d’INSETUR. 

El Dr. Joaquim Majó a les 
Jornades de Turisme i Societat 
a Girona 
El passat 26 d’octubre es van celebrar les Jornades sobre 
Turisme i Societat, organitzada per la Fundació Jordi Co-
mas Matamala, a la ciutat de Girona. El Dr. Joaquim Majó, 
degà de la Facultat de Turisme, va representar la taula ro-
dona ‘Cap a on han d’anar les destinacions turístiques?’, 
juntament amb experts del sector turístic. 
Estudiants de turisme i docents de la Facultat de Turisme 
van assistir a les jornades.

Delfí Roca 
a l’Argentina

A finals d’octubre, en Delfí Roca, professor del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques, viatja a l’Argentina per 
elaborar vídeos d’etapa, entrevistes i un documental so-
bre ‘Transcumbres MTB’, una cursa de bicicletes per eta-
pes, que se celebra a la província de Còrdova.  

Les modalitats són, la MTB que consisteix en 6 etapes i 
la SPRINT que està formada per 3 etapes. Aquesta com-
petició és una de les principals curses d’ Amèrica del Sud.

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]En Delfí gravant la cursa MTB a Argentina.
|Delfí Roca|

Presentació de les Jornades de Turisme i Societat.
|Fundació Jordi Comas Matamala|

Imatge de la ciutat de Barcelona, indret d’estudi.
|Internet|

http://www.transcumbres.com/
https://doi.org/10.1080/14616688.2018.1522510
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Spots de la Creu Roja de Girona 
dels estudiants del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques 
El dilluns 8 d’octubre va tenir lloc la visualització dels spots 
realitzats pels estudiants de 2n curs del Grau en Publici-
tat i Relacions Públiques de l’anterior curs acadèmic, que 
varen realitzar els spots per la campanya “Sempre Acom-
panyats” de la Creu Roja de Girona.

Els treballs realitzats el passat curs pels estudiants es van 
poder veure públicament. En la projecció es van visionar 
els spots i a més els usuaris i usuàries del programa, és a 
dir, les persones grans que participen de la iniciativa i que 
el curs passat van convertir-se en “actors i actrius”. 

Estudiants d’ERASMUS fan 
un meeting entre els estudiants 
d’EIS de Girona 
El passat divendres 19 al vespre, els estudiants 
d’ERASMUS de la Facultat de Turisme i els estudiants 
d’EIS Escola d’Idiomes de Girona, van organitzar un mee-
ting on l’objectiu era conèixer gent i tòpics de la ciutat de 
Girona, entre els estudiants locals i estrangers.
Aquesta pràctica va servir perquè els estudiants autòctons 
poguessin practicar el seu nivell d’anglès i perquè els es-
tudiants estrangers poguessin conèixer més característi-
ques de la ciutat, així com els seus hàbits i costums. A tra-
vés de jocs, els estudiants varen passar una bona estona 
aprenent l’idioma i compartint experiències.

Presentació dels spots curs 2017-2018.
|Facultat de Turisme|

Estudiants d’ERASMUS i d’EIS Girona en el meeting.
|Facultat de Turisme|

[Més informació click en la fotografia]

[Més informació click en la fotografia]

Field Trip del Màster en Direcció
i Planificació del Turisme 
El dimarts 23 d’octubre, els estudiants del Màster en Di-
recció i Planificació del Turisme, van realitzar un Field Trip 
per Palamós.

La sortida consistia a visitar la platja del Castell, així com 
una explicació de la zona, i una activitat al port de Pala-
mós, per poder desenvolupar el projecte ‘Pescaturisme’. 
A la tarda, els estudiants van poder visitar el museu de la 
pesca, el port i la llotja, on van poder observar la venda del 
peix, per aquells qui ho desconeixien. 

[Més informació click en la fotografia]Platja Castell de Palamós.
|Internet|

http://www.udg.edu/ft
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/2992
http://www.udg.edu/ft
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3220
http://www.udg.edu/ft
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‘Estratègies de promoció i gestió de 
turisme cultural’
El dilluns 22 d’octubre, el Sr. Xavier Suñol, director de tu-
risme de l’Ajuntament de Barcelona, va oferir la conferèn-
cia ‘Estratègies de promoció i gestió de turisme cultural’ 
destinada als estudiants del Màster en Turisme Cultural 
(MTC) i del Màster en Direcció i Planificació del Turisme 
(MDPT) de la Facultat de Turisme de la Universitat de Gi-
rona.

‘Persian Poetry on a Plate: el patrimoni 
intangible a partir de l’experiència cu-
linària iraniana’
Shima Ahmadi, estudiant del Màster en Planificació i Di-
recció del Turisme (MDPT) i exestudiant de l’Erasmus 
Mundus Tourism Management (EMTM) de la Facultat de 
Turisme de la Universitat de Girona, va oferir la conferèn-
cia “Persian Poetry on a Plate: el patrimoni intangible a 
partir de l’experiència culinària iraniana” dins de l’activitat 
de docència de l’assignatura ‘Gestió del Patrimoni Cultu-
ral’ de 3r curs del Grau en Turisme, impartida per la pro-
fessora Anna Otero, Anna Baqué i el Dr. Joan Solé

La conferència va tractar sobre el projecte ‘Persian Poetry 
on a Plate’ (Poesia persa en el plat) que va néixer pel de-
sig i el sentiment que té la Shima per la seva cultura, la 
persa. La conferenciant va explicar que des que va co-
mençar a viure a l’estranger,  ha viscut una vida exòtica, 
fet que agraeix. A través de les seves fotografies, intenta-
va explicar la seva cultura a tot aquell que les visualitzava. 
Finalment, el projecte és una inspiració de la seva cultura, 
sobretot la culinària, a causa de l’admiració d’aquest tipus 
de gastronomia. 

Per a més informació sobre les properes conferències del 
cicle ‘Entre Subjectes & Atributs, accediu a www.udg.edu/
entresubjectes. 

Entre Subjectes & Atributs

‘MIC Sports: gestió estratègica d’un 
esdeveniment’ 
En Juanjo Rovira, soci fundador de l’empresa MIC Sports, 
va oferir la conferència “MIC Sports: gestió estratègica d’un 
esdeveniment” als estudiants de 4t curs del Grau en Turis-
me, en el marc de l’assignatura ‘Protocol d’esdeveniments’ 
impartida per la Dra. Rosa Collell.

MIC Sports es caracteritza per ser una empresa 
d’organització d’esdeveniments esportius que ofereix ex-
periències úniques i diferències de la resta d’empreses. 
Busca la satisfacció de les necessitats i objectius de cada 
client a través de la comunicació corporativa i de marques.

‘Turisme Solidari als campaments de 
refugiats sahrauís a Tinduf’
Shima Ahmadi, estudiant del Màster en Planificació i Direc-
ció del Turisme (MDPT) i exestudiant de l’Erasmus Mun-
dus Tourism Management (EMTM) de la Facultat de Tu-
risme de la Universitat de Girona, va oferir la conferència 
‘Turisme Solidari als campaments de refugiats sahrauís a 
Tinduf’ dins de l’activitat de docència de l’assignatura ‘Tu-
risme solidari i cooperació’ de 4t curs del Grau en Turisme, 
impartida per la professora Cristina Massó.

L’exestudiant de l’EMTM i actual estudiant del MDPT, lide-
ra el projecte de solidaritat i cooperació, que es va iniciar 
com a una activitat acadèmica durant la seva etapa com a 
estudiant de l’EMTM i que actualment, un cop finalitzat els 
seus estudis superiors, ha continuat en el desenvolupa-
ment del projecte per seguir promovent aquesta pràctica 
entre els estudiants.

‘El cas Softonic’
Laura Bassaganya, Digital Marketing Consultant, va oferir 
la conferència ‘Màrqueting digital i Gestió de Negocis on-
line: el cas Softonic’ als estudiants de 2n curs del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques en el marc de l’assignatura 
‘Màrqueting Digital’ impartida pel professor Jordi Serra.

La conferenciant va explicar la gestió del màrqueting di-
gital a l’empresa Softonic, així com la gestió del cicle de 
vida i del model de negoci i l’explicació de tècniques SEO 
enfocades al cas presentat.



Entrevista

@udgfacturisme

Segueix-nos a les xarxes socials: 

Shima Ahmadi oferint una conferència.
[Facultat de Turisme]

¿Cuándo y por qué decidiste estudiar turismo?

En el año 2014 empecé a estudiar turismo porque estaba 
muy emocionada por este tema. Estuve 8 años viajando 
por mi país y fue una de las causas que incrementó mi in-
terés en el sector turístico. Empecé a trabajar en turismo a 
raíz de ser monitora de montaña y desde entonces he ido 
estudiando más acerca del turismo para profesionalizar-
me en este sector. Anteriormente, estudié traducción de 
inglés, pero vi que el camino en el turismo hacia sentirme 
mejor.

¿Por qué decidiste trabajar en el ámbito del turismo 
solidario y de cooperación?

Fue pura casualidad, yo no sabía nada de este tema ni 
había escuchado nada de este ámbito, hasta que en un 
proyecto académico del Erasmus Mundus Tourism Mana-
gement, decidí continuarlo y trabajar más en esta causa. 
Actualmente soy la coordinadora del proyecto, junto con 
otros estudiantes y profesores. Juntos estamos trabajan-
do en un libro sobre éste tipo de viajes solidarios al Sa-
hara y está destinado a estudiantes, así como cualquier 
persona que quiera colaborar o saber más información 
acerca del proyecto.

¿Crees que esta nueva práctica del turismo solidario, 
puede ir en aumento o es solo una práctica temporal a 
raíz de la llegada de migraciones a Europa?

Yo creo que puede ir a más pero depende de la persona-
lidad de cada persona. En nuestro proyecto hemos tenido 
personas que han estado colaborando temporalmente, y 
otras que siguen trabajando en él, es por este motivo que 
hay que dar la información correcta acerca del proyecto 
para que se dé a conocer. Tenemos que informar bien 
para que la gente sepa que hay caminos donde pueden 
hacer turismo y a la vez colaborar en el destino.

La persona que escoge realizar este proyecto y vive esta 
experiencia, una vez realizado el viaje, el nivel de satisfac-
ción es elevado y eso ayuda a que anime a otras personas 
a apuntarse a este tipo de turismo. 

Por ello hay diferentes fases, primero hay que dar infor-
mación sobre la existencia de este proyecto, en segundo 
lugar, animar o enseñar las maneras de cómo involucrarse 
y por último, una vez realizada la experiencia y la persona 
se siente satisfactoria consigo misma, animar a otras per-
sonas a realizar el proyecto y sumarse a la causa, junto 
con otras personas.

Shima Ahmadi, estudiant del Màster en Direcció i Planificació del Turisme i exestu-
diant de l’Erasmus Mundus Tourism Management, explica el seu projecte solidari i de 
cooperació. 

https://www.facebook.com/udgfacturisme/
https://www.instagram.com/udgfacturisme/
https://twitter.com/UdGFacTurisme

