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DESTACATS
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Llegeix-ne més

Conferència Ramon Tremosa

Ramon Tremosa, professor d’Economia i 
Eurodiputat, va oferir la conferència “Per què 
fracassa Europa? Reptes econòmics i valors 
socials” el passat 8 de febrer a la Sala de Graus 
de l’edifici Sant Domènec.

El Dr. Quim Salvi. Rector de la Universitat de 
Girona, va oferir la benvinguda de la conferència. 

Jornada Portes Obertes 

La Facultat de Turisme de la Universitat de Girona 
va obrir les portes del centre el passat divendres 
15 de febrer per rebre els estudiants dels centres 
i escoles catalans en el marc de la Jornada de 
Portes Obertes de la Universitat de Girona.

Més de 4.000 estudiants van visitar les 
instal·lacions de les diverses facultats i centres 
de la Universitat de Girona, informant-se sobre 
l’oferta acadèmica que s’ofereix. La Facultat de 
Turisme, va oferir dues sessions informatives 
destinades als estudis del Grau en Turisme i del 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques.

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/5578
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/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5578
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Mobile Week Girona a la Facultat 
de Turisme 
El dilluns 25 de febrer, la Facultat de Turisme va 
acollir la jornada ‘Noves economies’ en el marc de 
la Mobile Week Girona. La Dra. Carme Echazarreta, 
docent del Grau en Publicitat i Relacions Públiques 
i investigadora del Grup de Recerca ARPA, ha 
coordinat les activitats que es van realitzar a la 
Universitat de Girona. 

En la jornada es va desenvolupar un debat amb 
experiències de professionals del sector de la 
comunicació, així com l’explicació dels casos 
vusiness.

‘Reptes en la formació 
universitària en l’àmbit del 
turisme’ per l’AQU

El passat 27 de febrer, la Facultat de Turisme 
va acollir la jornada ‘Reptes en la formació 
universitària en l’àmbit del turisme’ a càrrec 
de l’Agència per la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU). 

La jornada va estar organitzada amb 
conferències i taules rodones a càrrec de 
docents de la Facultat de Turisme i d’alumnes 
del Grau en Turisme de la Universitat de 
Girona. 

El Dr. Quim Salvi, rector de la Universitat de 
Girona, va oferir la inauguració de l’acte. 
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Projecte INCOME a Bergamo
Els dies 26 i 27 de febrer, es va celebrar a la ciutat 
de Bergamo, una trobada dels participants en el 
projecte INCOME. 
La Dra. Sílvia Aulet i el Dr. Joaquim Majó, 
investigadors del projecte, vam participar en la 
trobada amb els investigadors de les diferents 
universitats.

Aquesta trobada va servir per posar en comú els 
aspectes del projecte, així com donar a conèixer 
nous objectius i metes. 

Gastronomy Meeting 2019
Del 20 al 23 de febrer va tenir lloc la “Gastronomy 
Meeting 2019” a Portugal, organitzat per 
“Association for tourism and leisure education and 
research (ATLAS)”.

Les estudiants de màster de la Facultat de Turisme, 
Mischel Cinthia Vera i Yolanda Natalia Beltran, van 
assistir a la jornada en presentació de la Universitat 
de Girona. 

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
http://www.udg.edu/insetur
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Defensa tesi doctoral
La Sra. Maria José Fernández Aldecua, va fer la 
lectura de la seva tesi titulada “Turismo de base 
comunitaria y emprendimiento indígena. El papel 
de la gobernanza tradicional en la gestión de 
empresas comunitarias turísticas en Oaxaca, 
México”, sota la direcció del Dr. Jaume Guia i el Dr. 
Tomislav Rimac.

Defensa tesi doctoral
La Sra. Ana Belén Caparrós Vicente, va fer la 
lectura de la seva tesi titulada “Social Sales, una 
nueva manera de intermediación turística online”, 
sota la direcció del Dr. Lluís Prats i el Dr. José Luis 
de la Rosa.

INSETUR
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https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5594
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5147
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5595
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Any del Turisme Cultural
La Dra. Maria Dolors Vidal, docent de la Facultat de 
Turisme i directora de la Càtedra de Gastronomia, 
Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni, va assistir 
a la trobada amb la comissió de pobles amb 
encant i vil·les marineres, juntament amb l’Agència 
Catalana de Turisme per posar en valor el territori 
de Catalunya. 

Comissió de Turisme de 
l’Agència Catalana de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. 
La Dra. Maria Dolors Vidal, va assistir el passat 
4 de febrer a la primera Comissió de Turisme de 
l’Agència Catalana de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. En la reunió hi van assistir alguns 
representants de les diferents Universitats 
catalanes de l’àmbit del turisme. 

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.facebook.com/dolors.vidalcasellas
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.facebook.com/dolors.vidalcasellas


Llegeix-ne més
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La UdG a Finlàndia

El Dr. Lluís Mundet, coordinador del Máster 
en Turisme Cultural i la Sra. Philippa Stanford, 
professora d’anglès a la Facultat de Turisme, han 
visitat, en dies diferents, la la Savonia University of 
Applied Sciences, per establir convenis de relació 
amb la Facultat de Turisme de la Universitat de 
Girona. 

La ràdio i els joves 
La Dra Sílvia Espinosa Mirabet, Coordinadora del Grau 
de Publicitat i Relacions Públiques i la Dra Natàlia 
Ferrer Roca, professora associada a la Facultat de 
Turisme, estan realitzant una estada de recerca a la 
RMIT University de Melbourne, Austràlia. En aquests 
moments estan recollint dades per una recerca 
exploratòria internacional sobre el consum de ràdio 
entre els joves. Apart de compartir la seva recerca 
a seminaris especialitzats, també promocionen les 
iniciatives d’innovació docent de la Facultat de Turisme 
que poden enllaçar, especialment pel que fa a les 
matèries de Grau i Màster que treballen per projectes, 
amb iniciatives semblants de la RMIT University. D’altra 
banda, estan tenint reunions per tal d’obrir convenis 
de col·laboració d’intercanvi d’estudiants sota el marc 
PROMETEU a diferents universitats tant de Nova 
Zelanda com d’Austràlia.

RECERCA I TRANSFERÈNCIA

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/4777
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4971
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Estudiantes del Máster en 
Turismo Cultural visitan “El 
Celler de Can Roca”
Los estudiantes del Máster en Turismo Cultural, 
en la especialización de gastronomía, visitaron el 
pasado 14 de febrero el restaurante ‘El Celler de 
Can Roca’ de los hermanos Roca, acompañados del 
decano de la Facultad de Turismo, el Dr. Joaquim 
Majó, y la profesora del máster, la Dra. Silvia Aulet. 
Durante la visita, los estudiantes pudieron observar 
de primera mano las características específicas del 
sector gastronómico, así como las herramientas 
necesarias para promocionar el turismo de 
gastronomía, uno de los fenómenos con más auge 
del momento.

Estudiants de 2n curs del 
Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques inicien els rodatges 
per la campanya de la Creu Roja 
de Girona
La Creu Roja de Girona ha designat l’encàrrec de 
les realitzacions dels espots per la seva campanya 
del 2019 als estudiants de 2n curs del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de 
Turisme, que enguany tractaran els temes de la 
joventut, la immigració i l’ocupació.

Grups d’entre 8 i 12 estudiants, han iniciat les 
gravacions pels espots que realitzaran per la 
campanya del 2019 per la Creu Roja de Girona, la 
qual es reproduirà en els diferents espais públics 
de la ciutat de Girona. El projecte és un treball 
acadèmic en el marc de l’assignatura “Tècniques 
de Producció d’Audiovisual II” impartida pels 
professors Delfí Roca i Aida Fuentes.

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5864
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5598
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5321
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Estudiants de 3r curs del 
Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques visiten la seu de 
la Generalitat de Catalunya a 
Girona
En el marc de l’assignatura de “Protocol” de 
3r curs del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques impartida pel professor Quim 
Lladó, els estudiants van visitar la seu de 
la Generalitat de Catalunya a Girona, per 
tractar un dels temes institucionals, com és 
l’organització dels actes institucionals.

Llegeix-ne més

Taller de videoclips
En el marc de l’assignatura de “Taller de vídeo” de 4t curs 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, impartida 
per la professora Aida Fuentes, un grup d’estudiants 
va gravar el videoclip del cantant català, Miquel Abras. 
Des del grau s’ha fet un conveni de col·laboració amb 
la discografia u98 per fer el rodatge d’alguns artistes. 
Properament, es gravaran els videoclips de grup “Pot 
Petit” i Cesk Freixas.

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/5762
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/4777
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5762


DOCÈNCIA I FORMACIÓ
SUBJECTES I ATRIBUTS
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“Accessibilitat Universal: com 
optimitzar infraestructures i 
espais per a tot tipus d’usuaris”
Isaac Padrós, president de l’Associació 
multidiscapacitats, Herminia Baz, Directora 
de l’associació d’estudiants universitaris amb 
discapacitat de la Uiversitat de Girona i  Felip 
Báez, Vocal d’activitats i esports adaptats, van 
oferir la conferència “Accessibilitat Universal: com 
optimitzar infraestructures i espais per a tot tipus 
d’usuaris” als estudiants de 4t del Grau en Turisme 
de la Facultat de Turisme. 

“Influencers i col·laboracions 
mútues: com crear sinergies”
Khaoula Boumaaza, estudiant de 3r del Grau 
en Publicitat i Relacions Públiques, va oferir la 
conferència “Influencers i col·laboracions mútues: 
com crear sinergies” el passat 28 de febrer a la 
Sala de Graus de la Facultat de Turisme. 

En la conferència va explicar la seva experiència 
com a microinfluencers i les col·laboracions que 
havia dut a terme per crear continguts per les seves 
xarxes socials. 

http://www.udg.edu/ft
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5864
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5321
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• Conferència “Gestió del màrqueting en un càmping: el cas El Delfín Verde”, a càrrec d’Antonio Bros i  
Ángeles Bros. Director General del Càmping i Responsable de Recepció i Sales Manager.
Dijous 21 de març de 14h a 15:30h (Sala de Graus).

• Field Trip del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
El dijous 21 i el divendres 22 de març a Reus.

• Conferència “Llançament de productes a nous mercats: el cas NOEL”, a càrrec de Toni Martínez. 
Responsable de Màrqueting de l’empresa NOEL.  
Dijous 28 de març 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

AGENDA

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


