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El dijous 7 de març, més de 400 estudiants 
de la Facultat de Turisme, de l’Institut Hos-
taleria i Turisme de Girona i dels centres 
adscrits a la Universitat de Girona, l’EU 
Mediterrani i l’EU Formatic, van participar 
en la jornada de networking anomenada 
“Tourism Job Forum” que es va celebrar a 
l’Aula Magna Modest Prats de la Universi-
tat de Girona.

Els estudiants, abans d’iniciar les entrevis-
tes individuals amb les empreses, van te-
nir l’oportunitat d’establir un primer contac-
te amb els representants de les empreses, 
mitjançant breus presentacions on expli-
caven els valors de l’empresa i les ofer-
tes laborals i de pràctiques que oferien. 
D’aquesta manera, els estudiants ja es 
podien fer una idea de si aquella empresa 
era del seu interès o no i podien aprofitar 
el temps en conèixer una altra empresa.

Paral·lelament a les presentacions de les 
empreses, va tenir lloc la presentació del 
projecte INCOME creat per la Facultat de 
Turisme de la Universitat de Girona, a cà-
rrec del degà de la facultat, el Dr. Joaquim 
Majó i l’investigador, el Dr. Lluís Prats. 
També, el Sr. Francesc Arbós, director de 
la Cambra de Comerç Brasil - Catalunya, 
va oferir la conferència “Brasil, un paradís 
turístic per desenvolupar”.

A continuació, es va donar inici a la cerimò-
nia d’inauguració a càrrec del Dr. Joaquim 
Majó, degà de la Facultat de Turisme, el 
Sr. Francesc Arbós i la Dra. Laura Vall-
llosera, Vicerectora d’Estudiants i Inserció 
Laboral de la Universitat de Girona.

El networking entre empreses i estudiants 
va fer que l’Aula Magna estigués plena 
de   gom a gom durant les tres hores que 
va durar la jornada. Els estudiants van 
poder fer entrevistes individuals entre les 
més de 70 empreses del sector turístic; 
cadenes hoteleres, càmpings, agències 
de viatge i guiatge, sector públic, sectors 
d’intermediació i empreses internacionals 
vingudes de Grècia i Dubai. 
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TOURISM JOB FORUM 
2019
7 DE MARÇ DE 2019 A LA UDG
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5840
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DESTACATS
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Llegeix-ne més

8M Dia de la Dona 
La Dra. Carme Echazarreta, Vicedegana i profes-
sora de la Facultat de Turisme de la Universitat 
de Girona, va participar en la taula rodona orga-
nitzada pel Diari de Girona, i que tenia per títol “El 
sostre de vidre i el terra enganxifós”, que es va 
celebrar en motiu del Dia Mundial de la Dona, el 
8 de març. 

Concurs Brasil 
En el marc del Pais Convidat, la Universitat 
de Girona i en col·laboració de la Facultat de 
Turisme, han organitzat un concurs de fotografies 
per la xarxa social Instagram, per tal de fer visible 
la relació entre el Brasil i Catalunya.

El concurs es va iniciar l’1 de març i finalitza el 
proper 30 d’abril. Els participants en el concurs 
són tots els estudiants de la Universitat de Girona. 

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3582
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2019/03/08/feminisme-ha-arribat-quedar-se/966901.html
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3589
https://www.udg.edu/ca/viu/Cultura/Activitats-culturals/Pais-convidat/Detall-dactivitats/eventid/5463


EN PRIMERA PLANA
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Conferència Anton Pujol 
Anton Pujol, professor associat del Departament 
de Llengües i Estudis Culturals de la Universitat 
de Girona, va oferir el passat 25 de març, la 
conferència ‘El futur de la gastronomia mundial’ a la 
Sala de Graus de l’edifici Sant Domènec, organitzat 
per la Càtedra de Gastronomia, Cultural i Turisme 
Calonge - Sant Antoni. 

La conferència es va desenvolupar arran de la visió 
personal i professional del futur de la gastronomia 
mundial. 

Programa d’Ambaixadors 
del Sàhara Occidental 
La Facultat de Turisme i El Grup de Recerca “La UdG 
amb el Sàhara Occidental” treballen conjuntament 
per dur a terme projectes de cooperació amb el 
poble Saharawi. 

Des del 2016, la Facultat de Turisme i “La UdG amb 
el Sàhara Occidental”, es coordinen per treballar 
conjuntament en la recerca i la investigació de la 
situació per la millora de les persones que habiten 
en aquesta zona. 

A través del projecte “Ambassadors Western 
Sahara” es pretén dur a terme la iniciativa de 
crear turistes que s’impliquin en la causa i ajudin a 
difondre la situació que viuen els refugiats pel món, 
per tal d’obtenir millores en el seu benestar.
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http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1562948-els-ambaixadors-de-la-udg.html?fbclid=IwAR2Ns7B277KhPvZoBMnjfexb0IXeOff3IZGkiCJ6zbEZ4j9ttv50rucdeXI
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/
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Presentació de l’informe “Anàlisi del perfil de la demanda turística de Girona”
El divendres 15 de març va tenir lloc la presentació de “l’Anàlisi del perfil de la demanda turística de Girona” a càrrec 
del Dr. Jordi Comas Trayter, director de l’Institut de Recerca en Turisme (INSETUR) de la Universitat de Girona i el Dr. 
Dani Blasco, investigador d’INSETUR, a l’Auditori del Centre Cultural la Mercè de Girona.

Les dades que s’han obtingut mitjançant les enquestes realitzades als turistes que visitaven Girona, mostren el 
comportament del turista, les despeses que realitza, els mitjans de transport que ha utilitzat i el motiu de la seva estada 
a la ciutat, entre altres indicadors. A través d’aquestes dades, es pot definir amb més precisió el tipus de perfil del turista 
que visita Girona i els motius que el fan a seguir visitant la ciutat.

L’estudi ha estat desenvolupat per l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Girona i l’Institut de Recerca (INSETUR) de la 
Universitat de Girona.

INSETUR

Llegeix-ne més

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

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/3639
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5932
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Presentació projecte INCOME 
en el Tourism Job Forum
El Dr. Lluís Prats, investigador de l’Institut de 
Recerca en Turisme (INSETUR) i el Dr. Joaquim 
Majó, investigador del projecte INCOME, van 
presentar el passat dijous 7 de març, el projecte 
INCOME a les empreses assistents en la jornada 
de networking anomenada “Tourism Job Forum” 
organitzada per la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona.

Els investigadors van poder presentar el projecte 
i explicar els objectius establerts, per tal de forjar 
vincles entre la universitat i les empreses. Cal 
recordar que el projecte INCOME, és un projecte 
acadèmic on els estudiants faran part de la seva 
formació en una estada de pràctiques a empreses 
del sector.

INSETUR
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Presentació del projecte 
SPIRIT-Youth en la 
Showcase Conference
La Dra. Sílvia Aulet, investigadora d’INSETUR i 
professora de la Facultat de Turisme, va presentar 
en la Showcase Conference, el projecte SPIRIT-
Youth en el marc de la presentació dels projectes 
europeus organitzat per la Unió Europea. La 
jornada va tenir lloc a Brussel·les, on es volia donar 
a conèixer els projectes subvencionats per la UE 
dirigits als futurs projectes seleccionats.

El projecte SPIRIT - Youth ha estat seleccionat com 
una bona pràctica, el qual la Universitat de Girona 
és una de les participants.

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5870
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5980
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INSETUR
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El turisme: una força per a la Pau i 
la reconciliació a Colòmbia?
En el marc de la realització de “Voces de Vereda”, 
un projecte audiovisual que vol retratar els canvis 
a la Colòmbia rural, l’epicentre de la implementació 
dels Acords de Pau entre el Govern colombià i les 
FARC-EP, la Cristina Massó, tècnica de projectes 
de l’INSETUR i Professora Associada de la Facultat 
de Turisme, va entrevistar a excombatents del grup 
insurgent que cerquen, en el turisme, una via per a 
la construcció d’un futur de Pau i prosperitat.

Defensa tesi doctoral
La Sra. Diana Milena Santiago Escobar va obtenir 
el doctorat gràcies a la defensa de la seva tesi 
doctoral titulada “Turismo sostenible y desarrollo: 
análisis del desarrollo turístico sostenible 
colombiano mediante el estudio de la efectividad 
de los programas de asistencia al desarrollo como 
modelos de ayuda a la sostenibilidad local”.

La tesi va estar titulada sota la direcció del Dr. Alfons 
Martinell i el tribunal de la defensa va estar compost 
per la Dra. Maria Dolors Vidal, com a presidenta, el 
Dr. Jorge Alvis, de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar, com a vocal i el Dr. Joan Carles Llurdés, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a 
secretari.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3622
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/6146
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/5869
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Projecte de cooperació 
de la UdG al Marroc
La Dra. Dolors Vidal, responsable del Grup de 
Recerca d’INSETUR Laboratori Multidisciplinar 
de Recerca en Turisme i directora de la Càtedra 
de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant 
Antoni de la Universitat de Girona, ha viatjat al 
Marroc en el marc del projecte de cooperació 
de la UdG anomenat “Inclusió de la dona i 
empoderament local a través de la capacitació 
dels voluntaris presents a la regió d’Errachidia en 
matèria de turisme rural”. El viatge s’ha efectuat del 
23 al 28 de març a la regió del desert Erg-Chebbi 
del Marroc. 

L’objectiu del projecte és contribuir al 
desenvolupament d’un turisme cultural integrat 
socialment a la zona d’Errakidia, fent-ne agents 
actius les ONGs ja presents al territori i, de manera 
específica, involucrant a la població femenina.

Article ‘Tourists’ space–time 
behavior in heritage places: 
Comparing guided and 
nonguided visitors’
La Dra. Sílvia Aulet i la Dra. Núria Galí,  
investigadores d’INSETUR i professores de la 
Facultat de Turisme, han publicat l’article “Tourist’ 
space-time behaviior in heritage places: comparing 
guided and nonguided visitors” en el marc del 
projecte “Ciudad indiscreta”. 

L’article pretén analitzar el comportament espai-
temporal dels turistes guiats i no guiats en els 
indrets de patrimoni cultural, com és la ciutat 
històrica de Girona. 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jtr.2270
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/6145
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jtr.2270 
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La relació de la gastronomia amb 
el desenvolupament local
Els doctors Sílvia Aulet, Dolors Vidal i Joaquim 
Majó de la Facultat de Turisme de la Universitat 
de Girona, han publicat l’article “La relació de la 
gastronomia amb el desenvolupament local” en el 
marc de la jornada de portes obertes “Benvingut 
a pagès” que se celebra una vegada l’any per 
conèixer la gestió de les diferents granges i els 
espais agroalimentaris de Catalunya. 

L’article aprofundeix en l’anàlisi de la tipologia 
d’empreses i assistents participants en aquesta 
jornada de portes obertes, degut a l’augment 
d’assistents entre la primera edició i la segona. 

VII International Workshops on 
Religious Tourism  
La Dra. Sílvia Aulet, va participar en el VII 
International Workshops on Religious Tourism 
que va tenir lloc els dies 7, 8 i 9 de març a Fàtima 
(Portugal), la qual va oferir una conferència en el 
marc del turisme religiós. 

El Dr. Jaume Guia imparteix 
classes a Etiòpia 
El Dr. Jaume Guia, coordinador de l’Erasmus 
Mundus European Master in Tourism Management 
(EMTM) ha impartit classes als estudiants de 
màster de la University Of Gondar a Etiòpia. Durant 
la seva estada ha planificat futures mobilitats del 
professorat i estudiants, en el marc del conveni de 
col·laboració. A més a més, ha iniciat converses 
amb la Debark University per establir projectes de 
col·laboració. 

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6167
https://benvingutsapages.cat/
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6167
https://vimeo.com/323529884?fbclid=IwAR1xqucMrAa3jdmMGzHbQiM_hN6IRADhV9xp5ErpmdzrVSOeWUXZYSRUUgI
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XXXVII reunió de la xarxa 
REDINTUR
Més d’una vintena d’universitats públiques i 
privades que imparteixen una docència oficial de 
postgrau en turisme es van reunir el passat 27 de 
març a la Universitat de Nebrija per seguir avançant 
en matèria de docència i investigació en turisme. 

La Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, 
va ser-hi en representació del Dr. Jordi Comas 
Trayter, docent de la facultat en els estudis en 
turisme i director de l’Institut de Recerca en Turisme 
(INSETUR) de la Universitat de Girona.

Turisme i gastronomia al Brasil
La Dra. Dolors Vidal, directora de la Càtedra de 
Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant 
Antoni de la Universitat de Girona i el Dr. Lluís 
Mundet, coordinador del Màster en Turisme Cultural 
de la Facultat de Turisme de la UdG, van viatjar 
al Brasil per conèixer de primera mà el projecte 
de cooperació “Mhilo” (blat de moro) finançat per 
l’Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona. 

El projecte que coordina l’Oficina de Cooperació 
de la Universitat de Girona es basa en el 
desenvolupament de l’economia de la població 
de la zona interior de l’Estat de Sao Paulo, ja que 
aquesta depèn de l’agricultura, específicament 
de la producció del Milho i de la seva varietat. A 
través d’aquest projecte, es pretén crear una ruta 
gastronòmica per atraure el turisme a través de la 
visibilització del producte principal de la zona; el 
blat de moro.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

http://www.laselvaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_jornada_2018.pdf
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/6149
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6165
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Field Trip del Máster en 
Turismo Cultural
Los días 21 y 22 de marzo, los estudiantes del 
Máster en Turismo Cultural de los itinerarios de 
Cultura y Gastronomía, realizaron un Field Trip 
por el sud de Cataluña con el objetivo de conocer 
la gestión de los destinos turísticos culturales de 
la zona y su gastronomía turística. La salida se 
realizaron los días 21 y 22 de marzo en el marco 
de las actividades programadas del itinerario 
académico del máster. 

Field Trip Máster en Dirección y 
Planificación del Turismo
Los días 12, 13 y 14 de marzo, los estudiantes 
de los dos itinerarios del Máster en Dirección y 
Planificación del Turismo, realizaron una salida 
por los distintos pueblos del Pirineo Catalán con 
el objetivo de conocer las características de cómo 
crear un producto turístico, la gestión de los destinos 
turísticos y la gestión de políticas y estrategias de 
la dinamización del destino turístico.

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5925
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6043
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Estudiantes del MDPT en el 
Forum TurisTIC de Barcelona
El pasado martes 26 de marzo, los estudiantes del 
Máster en Dirección y Planificación del Turismo 
asistieron al Forum TurisTIC de Barcelona para 
conocer cómo las empresas del sector turístico 
utilizan las tecnologías de la información y 
comunicación para su desarrollo empresarial.

Llegeix-ne més

Els estudiants de 4t curs 
del Grau en Turisme visiten 
el Càmping Aquarius
Els estudiants de 4t curs del Grau en Turisme van 
visitar el Càmping Aquarius de Sant Pere Pescador 
en el marc de la formació que reben per part de 
l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava 
(ATA), per conèixer de primera mà la gestió i 
direcció de turística dels càmpings.

El passat mes febrer es va anunciar l’acord entre 
l’ATA i la Facultat de Turisme de la Universitat de 
Girona per formar els seus estudiants del Grau en 
Turisme en el sector de l’allotjament turístic.

Llegeix-ne més

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

http://www.laselvaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_jornada_2018.pdf
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6155
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6156
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Los estudiantes del MTC 
visitan el ‘Museu d’Història 
dels Jueus’ de Girona

Los estudiantes del Máster en Turismo Cultural de 
la Facultad de Turismo, visitaron el pasado 4 de 
marzo, el ‘Museu d’Història dels Jueus’ en el marco 
de la asignatura “Gestión Turística de Museos 
y Colecciones” impartida por la profesora Pepa 
Balsach.

Seminari sobre el 
desenvolupament 
turístic a Etiòpia

El passat dijous 28 de març, la Facultat de Turisme 
va oferir el Seminari “Community inclusive tourism 
development model in Ethiopia” impartit per les 
professores Mulugeta Feseha i Zerihun Woldu de 
la Universitat Addis Abeba d’Etiòpia. 
El seminari va girar entorn el desenvolupament de 
turístic d’Etiòpia en els últims 15 anys, així com 
els passos que han passat per la implementació i 
reptes i casos d’èxit. 
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme
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Estudiants de la NHL Stenden 
University visiten la Facultat de 
Turisme
Més de 100 estudiants de la NHL Stenden 
University de l’itinerari de turisme i business, van 
visitar el passat dimecres 13 de març la Facultat 
de Turisme, en motiu de la formació en l’àmbit 
del turisme, a càrrec de l’oficina de turisme de 
l’Ajuntament de Girona i de docents de turisme de 
la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

L’ATA i la Facultat de Turisme 
acorden impartir formació 
específica sobre apartaments 
turístics
L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava 
(ATA) ha començat a impartir classes de formació 
específica del sector a través de l’assignatura 
“Immobles d’ús turístic” als estudiants de 4t del 
Grau en Turisme de la Facultat de Turisme de 
la Universitat de Girona. Es tracta de la primera 
facultat de l’Estat espanyol que du a terme uns 
estudis centrats en l’àmbit dels apartaments 
turístics.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

MOOC. Tourism Management at 
UNESCO World Heritage Sites 
(vol. 2)
This second volume is designed and run by an 
international network of universities: highly profiled 
researchers and professors share their knowledge 
with you in an accessible way on tourism at 
UNESCO World Heritage Sites.

Tailored to policy makers, site managers, students 
and people active in the tourism industry, this new 
volume provides an introduction to tourism at 
UNESCO World Heritage Sites: focus of the course 
are heritage communication, management and 
marketing.

Llegeix-ne més

http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5935
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5853
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/5928


DOCÈNCIA I FORMACIÓ. 
SUBJECTES I ATRIBUTS

• “Horrorland: creació i desenvolupament d’un nou producte turístic” a càrrec de Dídac Atzet.
Director de Comunicació. Horrorland Park.

• “MRM McCann Erickson: agència de publicitat i gestió de projectes.  Format Case Study”, a càrrec 
d’Àlex Bartumeus.
Managing Director. MRM McCann Erickson.
Visualitza la conferència accedint aquí. 

• “Gestió del màrqueting en un càmping: el cas El Delfín Verde”, a càrrec d’Antonio Bros. 
Director General del Càmping.

• “Llançament de productes a nous mercats: el cas NOEL”. A càrrec de Toni Martínez.
Responsable de Màrqueting de l’empresa NOEL.

Més informació sobre properes conferències, adreceu-vos a   www.udg.edu/entresubjectes
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Entrevista a la Freya  Sentmartí, estudiant de 2n curs 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, que ha 
obtingut un contracte laboral en una empresa del 
sector turístic, en el marc de la jornada de networking 
del Tourism Job Forum de la Facultat de Turisme.

Freya Sentmartí, estudiant de 2n curs del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques de la Facultat de Turisme de la 
Universitat de Girona, ha obtingut un contracte laboral per 
treballar aquest estiu en una empresa del sector turístic, 
en l’àmbit de l’organització d’esdeveniments i relacions 
públiques, els estudis que ella realitza en el grau. 

El contracte l’ha obtingut gràcies a les entrevistes que 
va realitzar en el marc de la celebració de la jornada del 
networking Tourism Job Forum celebrada el passat 7 de 
març a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. 

A continuació, la mateixa Freya ens explica la seva 
experiència. 

Quina ha sigut la teva experiència en el Tourism Job Forum?

L’experiència en general a set molt positiva. Ha estat el primer cop que veia i assistia a un “Networking” 
d’aquest estil, on es relacionen empreses que busquen treballadors joves i estudiants que busquen inserir-se 
al món laboral. Tot i que no va ser la meva primera entrevista de feina, vaig poder practicar una dotzena de 
vegades amb diferents empreses, i al llarg de la jornada, cada cop em sortien les paraules amb més fluïdesa. 

Creus que aquest tipus d’esdeveniment ajuden en la recerca d’ofertes laborals als estudiants 
universitaris?

Totalment. Gràcies al Tourism Job Forum vaig poder fer diverses entrevistes, i tot i no m’esperava gran 
cosa, vaig obtenir una resposta de 3 empreses que m’oferien una feina d’estiu relacionada amb el que estic 
estudiant actualment (Publicitat i Relacions Públiques). Una d’aquestes empreses, amb qui vaig sentir una 
més bona relació, hi vaig a treballar aquest estiu 2019. 

Quines activitats creus que són necessàries en la universitat per impulsar en la recerca de feina dels 
estudiants?

En primer lloc crec que són essencials els Networkings, com aquest últim, ja que permet als estudiants 
posar en pràctica les seves habilitats comunicatives per a futures entrevistes. En segon lloc, crec que és 
important no només formar els estudiants en la matèria que han triat com a Grau, sinó com aplicar tot aquest 
coneixement i tenir-lo present per a un futur. Per acabar, considero que el Networking ha estat molt positiu i 
que s’haurien d’organitzar més jornades per tal d’acostar els estudiants a la realitat.
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• Setmana de la Salut.
Dilluns 1 d’abril al diumenge 7 d’abril als centres de la Universitat de Girona.

• Conferència “Turismo en Brasil: escenarios de desarrollo”, a càrrec de la Dra. Silvana Pinillo Ramos, 
professora de la Universidade Federal Alagoas (Brasil). 
Activitat en el marc del País Convidat de la Universitat de Girona.
Dimarts 2 d’abril de 11h a 12:30h a l’Aula C2 de la Facultat de Turisme.

• Pel·lícula “Central do Brasil” (Estación central de Brasil).
Activitat en el marc del País Convidat de la Universitat de Girona.
Entrada gratuïta.
Dimarts 2 d’abril a les 20:00h en el Cinema Truffaut de Girona.

• Jornades Patrimoni Industrial dels Amics de la UNESCO. 
Dijous 4 d’abril i divendres 5 d’abril de 9:00h a 15h a la Sala de Graus.

• Conferència “Theories of media effects in the digital age: The perils of Social Media: Digital 
disinformation and digital echo chambers”, a càrrec  Dra. Flavia Durach. 
 Professora National University of Political Studies and Public Relations. Faculty of Communication and 
Public Administration (Bucarest). 
Dijous 4 d’abril de 12:30h a 14h a l’Aula C3.

• Jornada Cuina i Producte. III Congrés Català de la Cuina. 
Dilluns 8 d’abril a les 9:30h al Palau de Congressos de Girona

• Pel·lícula “Cidade de Deus” (Ciudad de Dios).
Activitat en el marc del País Convidat de la Universitat de Girona.
Entrada gratuïta.
Dimarts 9 d’abril a les 20:00h en el Cinema Truffaut de Girona.

• Conferència “Gestió de la Comunicació Interna i Externa: El cas Nissan”, a càrrec de Francesc Corberó. 
Director de Comunicació Nissan Iberia.
Dijous 11 d’abril de 12:30h a 14h a la Sala de Graus.

• Rosa anònima. 
Dijous 10 i 11 d’abril en el Campus del Barri Vell

• Festa Major de la Universitat de Girona.
Universitat de Girona.
Divendres 12 d’abril a la Universitat de Girona. 

Més informació sobre l’agenda de la facultat, adreceu-vos a    www.udg.edu/ft
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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 Turis-
me a un sol clic:
www.udg.edu/ft

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

