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Llegeix-ne més

Programes de mobilitat de la 
Facultat de Turisme

El dia 10 de gener, el Responsable de les 
Relacions Exteriors de la facultat, el Sr. José 
Garcia Boër i la Sra. Carme Dilmé, van oferir una 
sessió informativa als estudiants de la Facultat 
de  Turisme, sobre l’oferta dels programes de 
mobilitat pel proper curs 2019 - 2020. 

Els estudiants interessats a fer una mobilitat 
durant el seu curs acadèmics, van poder informar-
se sobre les condicions, tràmits i polítiques de 
mobilitat per realitzar un Erasmus, un Prometeu 
o Sicue. 

Incoming International Students

La Facultat de Turisme va rebre el passat 24 de 
gener, els estudiants que realitzaran una part del 
seu curs acadèmic a la Universitat de Girona, 
concretament, en els estudis de turisme i publicitat 
i relacions públiques. 

El degà, el Dr. Joaquim Majó, va donar-los la 
benvinguda en la sessió informativa que se’ls hi va 
oferir, així com el còctel de rebuda. A més a més, 
també van poder conèixer els seus “mentors”, 
estudiants de la facultat que els adoptaran durant 
la seva estada a la Universitat. 

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5022
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/5217
https://www.udg.edu/ca/ft


EN PRIMERA PLANA
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Vídeo internacional
El vídeo de l’espot de Girona es va internacionalitzar 
gràcies als contactes de Khaoula, ja que a través 
de les seves xarxes socials ha pogut difondre el 
seu projecte entre els seus seguidors procedents 
de països com Anglaterra o els Països Àrabs. 

El vídeo ja compte amb més de 1.000 visualitzacions 
en el canal de Youtube. 

Col·laboracions d’estudiants
Àlex Mas, estudiant de 3r curs del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques, va participar en el projecte 
com a creatiu audiovisual encarregat de la gravació 
del making of del projecte principal.

Álvaro Ciudad, estudiant de 1r curs del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques, va participar en la 
realització de les fotografies de l’espot. 

Presentació de ‘Runaway Bride 
Girona’

Khaoula Barmazza, estudiant de 3r del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat 
de Turisme, va presentar el 10 de gener 
l’espot de Girona anomenat ‘Runaway Bride 
Girona’. La trama del vídeo protagonitzada 
per la mateixa estudiant, qui interpreta el 
paper d’una núvia que s’enamora de Girona 
i decideix casar-se amb ella. En l’espot, han 
participat empreses destacades de la ciutat, 
com Rocambolesc, Mireia Vidal Núvies o M 
Bosch, entre d’altres. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UN7_pqpzgM8&t=1s
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3204
https://www.youtube.com/watch?v=UN7_pqpzgM8&t=1s
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Primera platja catalana amb 
certificat ‘Green Beach’
La platja de Torre Valentina esdevé la primera 
platja de Catalunya guardonada amb el segell 
Green Beach. Calonge i Sant Antoni ha estat  una 
de les 12 destinacions d’arreu d’Europa on s’ha 
testat l’acció Green Beach, un model basat en el 
monitoratge de la sostenibilitat en platges i que 
ha estat desenvolupat per l’Institut de Recerca de 
Turisme de la Universitat de Girona (INSETUR), dins 
del marc del projecte europeu Models of Integrated 
Tourism in the Mediterranean (MITOMED+).

Trobada dels partners del 
projecte MITOMED + a Girona
El passat 24 de gener va tenir lloc a la Facultat 
de Turisme de la Universitat de Girona, una nova 
trobada dels socis del projecte MITOMED+. Com 
en altres ocasions, es va donar seguiment a 
qüestions pressupostàries i de funcionament del 
propi projecte i es va presentar l’estat de la qüestió 
de les dues accions pilot desenvolupades en el 
marc del MITOMED+.

INSETUR

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més
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https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5199
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/12/01/universitat-girona-participa-projecte-valoritzacio/949193.html
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5338
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Formació digital per LAB
Ingrid Baraut, experta en comunicació i mitjans 
audiovisuals en l’àmbit de la cultural, va oferir una 
formació de 2 sessions de 4 hores cadascuna, 
amb l’objectiu de conèixer les característiques de 
la societat en l’era digital i els nous escenaris que 
s’han creat en l’àmbit de la cultura, organitzada pel 
Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme 
(LAB).

Primera jornada de formació del 
projecte europeu MITOMED +
El dijous 31 de gener, el Palau Firal de Calonge 
i Sant Antoni ha sigut l’escenari de la primera 
jornada de formació i transferència del projecte 
MITOMED+. De les tres sessions que se celebraran 
a Catalunya, les dues restants seran a Barcelona 
i Tarragona, dijous va tenir lloc la primera amb la 
participació del cap de l’àrea d’Eficiència Energètica 
i Medi Ambient de l’Ajuntament de Calonge i Sant 
Antoni, Ivan València; el coordinador del projecte 
MITOMED+ per la Universitat de Girona, Lluís 
Prats; i la responsable de Coneixement i Estratègia 
de la Direcció General de Turisme, Verònica 
Enríquez.

INSETUR
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https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5147
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5339
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‘El Sant Sopar de Leonardo Da 
Vinci’
La Dra. Dolors Vidal, professora de la Facultat de 
Turisme, va oferir el dia 15 de gener, la conferència 
‘El Sant Sopar de Leonardo Da Vinci’ al Centre 
Cívic del Barri Vell de Girona, en el marc del 5è 
cicle de conferències de Cristianisme i Cultura, 
organitzades pels Manaies de Sant Daniel. 

«L’estat turístic», un documental 
sobre el turisme de Barcelona
El Dr. José Antonio Donaire i la Dra. Saida Palou, 
participen en el documental “L’estat turístic” que vol 
ajudar a entendre tota la seva complexitat el debat 
sobre el turisme a Barcelona i contribuir a discernir 
els prejudicis dels problemes, els avantatges dels 
inconvenients. El documental emet la relació del 
turista d’avui en dia amb la ciutat, els seus impactes 
i la projecció de ciutat en el seu present i futur.

Llegeix-ne més

Curs d’especialització per guies i 
sector turístic
Cada any, la Facultat de Turisme de la Universitat 
de Girona i el Monestir de Montserrat, organitzen 
el curs “Montserrat: Cultura, Natura i Espiritualitat” 
d’especialització en la formació de guies i del 
sector turístic per poder transmetre i explicar tots 
els valors del santuari en la seva complexitat.

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5198
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5208


DOCÈNCIA I FORMACIÓ
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Presentacions treballs sobre 
gènere i publicitat

Els estudiants de 2n curs del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques, han presentat els seus 
treballs sobre gènere i publicitat, en el marc de 
l’assignatura ‘Teoria de la imatge’, impartida per la 
professora Carme Echazarreta i el professor Albert 
Costa. 

Estudiants de 3r curs del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques 
presenten els vídeos postals
Els estudiants de 3r curs del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques, han presentat els seus 
treballs audiovisuals en el marc de l’assignatura 
‘Tècniques de Producció Audiovisual III’ impartits 
pels professors Delfí Roca, Aida Fuentes i Pere 
Puigbert. En aquests vídeos postals dels estudiants 
de tercer, realitzats en grups de 4 a 6 persones. 
posen en pràctica les tècniques de time-lapse, 
tilt-shift i pla seqüència, on en aquest punt els 
estudiants ja mostren uns coneixements tècnics 
molt elevats, a falta d’acabar properament l’últim 
any de grau.

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4971


Butlletí d’actualitat. De l’1 al 31 de gener de 2019 FACULTAT DE TURISME

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

8

Estudiantes de máster visitan la 
Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) en Madrid
Los estudiantes del Máster en Turismo Cultural y 
del Máster en Dirección y Planificación del Turismo 
de la Facultad de Turismo de la Universidad de 
Girona, acuden a la Feria Internacional del Turismo 
(FITUR) que se celebró del 23 al 27 de enero en 
la ciudad de Madrid. FITUR es una de las feria 
internacional en turismo más grande que acoge a 
distintos destinos de todo el mundo, con el fin de 
promocionar sus localidades para atraer el mayor 
número de turistas y potenciar el turismo de su 
zona.

Estudiants del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques són 
convidats pel Festival Strenes
Un grup d’estudiants del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques de la Universitat de Girona, 
són convidats per l’organització del Festival 
Strenes de Girona, a assistir a la roda de premsa 
on presenten la programació de l’edició 2019. Els 
estudiants, acompanyats de la professora del grau, 
Aida Fuentes, van poder presenciar per primera 
vegada la coordinació i preparació d’una de roda 
de premsa, així com el contacte amb els mitjans de 
comunicació.

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5320
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5321
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SUBJECTES I ATRIBUTS
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• “More pins on the map. Una etnografia del 
viatge turístic” 

La Dra. Fabiola Mancinelli, antropòloga 
especialitzada en turisme i cultura del viatge, ha 
impartit la conferència titulada “More pins on the 
map. Una etnografia del viatge turístic”.

La conferència, que forma part del cicle de 
conferències Entre Subjectes & Atributs,  ha tractat 
sobre el concepte “bombolla ambiental” del turisme, 
així com sobre el rol de les imatges en la planificació, 
vivència i relat del viatge, i el rol del guia turístic 
en el desenvolupament de les visites turístiques. 
La sessió, que s’ha basat en la seva experiència 
com a guia turística i en una investigació etnològica 
etnogràfica desenvolupada amb turistes americans 
i franco-canadencs que visitaven Europa en grups 
organitzats, ha permès respondre les següents 
preguntes: “què fan realment els turistes quan fan 
turisme?” i “què pensaven que farien els turistes 
durant la seva visita i què han fet?”.

Llegeix-ne més

• “Religió, política i turisme”

El Dr. Dino Bozonelos, doctor en ciències polítiques, 
professor i investigador de la California State 
University San Marcos, ha impartit una conferència 
a estudiants del grau en Turisme que responia a la 
pregunta: “De quina forma la inestabilitat política 
condiciona l’elecció de les destinacions?”

La conferència, emmarcada dins de l’assignatura 
‘Creació d’itineraris i viatges combinats’ de 3r curs 
i impartida per la Dra. Sílvia Aulet, ha mostrat 
exemples que posen de manifest com la percepció 
d’incertesa política de les destinacions condiciona 
les eleccions dels destins per part dels turistes 
però també per part dels operadors turístics com 
agències de viatges i tour operadors.

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/4777
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5020
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/4777
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5083


Entrevista a Eliana Barbosa, estudiant de Màster en 
Direcció i Planificació del Turisme, que va assistir a la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR). 

Eliana Barbosa, estudiant del Màster en Direcció i 
Planificació de la Facultat de Turisme de la Universitat de 
Girona, que ha visitat la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), juntament amb altres companys del seu màster 
i del Màster en Turisme Cultural, ens explica la seva 
experiència i opinió sobre l’exposició de les destinacions 
turístiques a la fira.  

¿Cómo ha sido la experiencia en FITUR?
Fue una experiencia muy interesante, poder participar 
sobre todo en las sesiones de profesionales. Me dio una 
visión más completa para poder aplicar en la industria los 
conocimientos adquiridos en las clases del máster durante 
estos meses. También me permitió escuchar de primera 
mano, el cómo funcionan y se implementan los distintos 
productos y servicios de las empresas del sector o los 
proyectos en los destinos, así como conocer las personas 
detrás de ellos.

¿Cree que es importante que los países participen en esta feria para promocionarse como destino 
turístico?

Considero que sí es muy importante la participación de diversos países, es un espacio para mostrar los 
destinos a través de su música, gastronomía y toda su oferta turística. Algunos nos dejan vivir las experiencias 
en 3D y eso nos hace querer vivir la experiencia en realidad. Y sobre todo para que se conozcan las buenas 
prácticas que usan los unos y los otros. Es una experiencia de aprendizaje y transferencia de conocimiento 
tanto para quienes visitamos la feria, cómo para quien participa como expositor.

Como profesional en turismo ¿Cuál sería su aportación en la feria?

Yo soy profesional en Marketing y estoy complementando mis estudios con mi Máster en Turismo, un sector 
que llama completamente mi atención por el impacto que puede tener en la sociedad, si es gestionado 
correctamente. Mi aportación en la feria es, que al poder interactuar con más asistentes compartimos y 
conocemos experiencias y podemos aprender los unos de los otros, dar perspectivas desde diferentes 
puntos de vista.

¿Qué aspecto le ha llamado más la atención de la feria? ¿Destacaría alguno en concreto?

Sí, me llamó mucho la atención la magnitud de la Feria y cómo aprovecharon algunos destinos ésta exposición 
en temas de branding, así como todo el tema tecnológico manejado en diferentes destinos. Andalucía por 
ejemplo, donde quedé gratamente sorprendida de la importancia que le dan dentro del destino para aprender 
de él. Muy interesante.
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4847
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4847
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5320
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5320


• Conferència “Per què fracassa Europa? Reptes econòmics i valors socials”, a càrrec de Ramon 
Tremosa. Professor d’economia i Eurodiputat.
Divendres 8 de febrer de 9:30h a 11h (Sala de Graus).

• Conferència “Accessibilitat Universal: com optimitzar infraestructures i espais per a tot tipus 
d’usuaris”, a càrrec d’Isaac Padrós, Herminia Baz, Felip Báez. Associació Multicapacitats. 
Dijous 14 de febrer de 12.30 a 14.00 h (Sala Rafel Llussà).

• Jornada Portes Obertes a la Facultat de Turisme
Divendres 15 de febrer de 10h a 14h a la Facultat de Turisme.

• Conferència “Horrorland: creació i desenvolupament d’un nou producte turístic”, a càrrec de Dídac 
Atzet. Director de Comunicació. Horrorland Park. 
Dijous 21 de febrer de 12.30 a 14.00 h (Sala de Graus).

• Jornada Mobile World a Girona. Pendent confirmació de data.
Dilluns 25 de febrer de 9h a 15h a la Sala de Graus. 

• Jornada “Reptes en la formació universitària en l’àmbit del Turisme” organitzada per l’AQU.
Dimecres 27 de febrer de 9:30h a 13:15h a la Facultat de Turisme.

• Conferència “Influencers i col·laboracions mútues: com crear sinèrgies (conferència en anglès)”, a 
càrrec de Khaoula Barmazza @absolutelykhaoula. Microinfluencer. 
Dijous 28 de febrer de 12.30 a 14.00 h (Sala de Graus).

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


