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El dimarts 14 de maig es va cele-
brar l’acte de lliurament de premis 
d’internacionalització de la Universitat 
de Girona, on la Facultat de Turisme 
va ser guardonada amb el premi “In-
coming” com a facultat que més estu-
diants internacionals ha rebut durant 
el curs acadèmic 2018 - 2019. Amb 
aquest, ja és el tercer any consecutiu 
que la Facultat de Turisme és recone-
guda per la seva tasca i contribució en 
la internacionalització dels seus estu-
diants, tant per la seva rebuda com per 
la marxa d’ells a ciutats espanyoles, 
països europeus i internacionals.

Durant aquest curs 2018 - 2019, la Fa-
cultat de Turisme ha rebut a 68 estu-
diants procedents de diferents països 
d’Europa i internacionals. Aquest guar-
dó és gràcies als responsables de re-
lacions exteriors de la Facultat de Tu-
risme, el Sr. José García Boër i la Sra. 
Carme Dilmé.

Juntament amb la Facultat de Turisme, 
altres facultats també van ser guardo-
nades en la commemoració dels 30 
anys del programa Erasmus. La Facul-
tat de Dret va rebre el premi “Outgoing 
students”, per ser la facultat amb més 
estudiants propis que han fet un pro-
grama de mobilitat a l’exterior. El De-
partament d’Economia de la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresa-
rials va rebre el guardó “Teaching mo-
bility”, per ser el que ha generat més 
mobilitat entre el professorat.

Aquesta iniciativa va néixer el 2018 
commemorant el país de Mèxic.
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LA FACULTAT DE TURISME 
GUARDONADA AMB EL 
PREMI “INCOMING” 
EN ELS PREMIS MERCURI

Setmana del país convidat
FACULTAT DE TURISME
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DESTACATS
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Llegeix-ne més

“La imatge turística de 
Catalunya a través dels ulls 
dels que ens visiten”
Estela Mariné, professora de la Universitat de 
Lleida i IFITT Director of Research Excellence, va 
oferir la conferència “La imatge turística de Ca-
talunya a través dels ulls dels que ens visiten” a 
càrrec de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i 
Turisme Calonge - Sant Antoni. 

La conferenciant va ser premiada a “Millor projec-
te de coneixement i recerca referit al sector turís-
tic” per l’Agència Catalana de Turisme l’any 2018.
La Dra. Dolors Vidal, directora de la Càtedra de 
Gastronomia, Cultura i Turisme, va oferir la pre-
sentació de l’acte. 

Visita turística a la Facultat 
de Turisme amb ciutadans 
de Girona
Anna Baqué, professora de turisme de la Facultat 
de Turisme, va oferir l’activitat “Anem a… Des-
cobrir quines curiositats històriques i artístiques 
amaga la Universitat de Girona?” als ciutadans de 
Girona que van voler participar en la visita guiada 
per la Facultat de Turisme i la Facultat de Lletres 
de la Universitat de Girona.

Des de la Facultat de Turisme es va oferir una vi-
sita guiada pels llocs més emblemàtics de la fa-
cultat on es poden observar les millors vistes de 
la ciutat de Girona. La professora de turisme els 
hi va explicar l’actualitat del turisme a la ciutat i 
com des de la facultat es gestionen les docències 
sobre el turisme als estudiants i els projectes en 
investigació del turisme que es duu a terme per 
part dels diferents experts i professionals del sec-
tor turístic.

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3582
https://www.udg.edu/ca/ft/
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/6753


EN PRIMERA PLANA
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Dr. Josep Maria Aguirre, nou 
coordinador del Grau en Turisme
Des d’aquest mes de maig, el Dr. Josep Maria 
Aguirre és el nou coordinador del Grau en 
Turisme. Fins ara, ha estat professor del grau 
impartint classes com “Dimensió jurídica turística” 
i “Ordenació i planificació del territori”. També és 
tutor d’estudiants que realitzen el Treball Final de 
Grau, així com de les pràctiques curriculars. 

JPO FAMÍLIES
La Facultat de Turisme va acollir el passat dissabte 
18 de maig als futurs estudiants i a les seves 
famílies per informar-los sobre l’oferta de graus 
que ofereix la facultat en el marc de la Jornada de 
Portes Obertes de la Universitat de Girona.

El Dr. Joaquim Majó, professor de turisme i degà de 
la facultat, va impartir la sessió informativa sobre el 
Grau en Turisme, on els va informar de totes les 
característiques, sortides professionals i activitats 
als futurs estudiants per resoldre els dubtes o 
preguntes que tinguessin. De la mateixa manera, 
la Dra. Sílvia Espinosa, coordinadora del Grau 
en Publicitat i Relacions Públiques, va impartir la 
sessió informativa del grau on va omplir de gom a 
gom la Sala de Graus de l’edifici.

Estudiants d’ambdós graus, un cop finalitzada les 
sessions informatives, van oferir als visitants una 
visita guiada per les instal·lacions de la facultat.
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6785
http://www.udg.edu/ft/
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Dr. Lluís Prats, nou director d’INSETUR 
Els dies 14 i 15 de maig van tenir lloc les eleccions per escollir directora o director d’INSETUR. La 
Dra. Núria Galí i el Dr. Lluís Prats van ser els dos candidats que es van presentar a les eleccions.

Tots els membres d’INSETUR van ser cridats per votar a les eleccions per la candidatura de directora 
o director d’INSETUR els passats dies 14 i 15 de maig. Els resultats van donar per guanyador al Dr. 
Lluís Prats, el qual des del dia 22 de maig és el nou director d’INSETUR de la Universitat de Girona.

En els darrers quatre anys, el Dr. Jordi Comas Trayter, ha estat el director de l’Institut de Recerca 
en Turisme de la Universitat de Girona. 

INSETUR

Llegeix-ne més
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6539
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6539
https://www.udg.edu/ca/instituts/insetur
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Lectura de tesi doctoral
El passat dilluns 27 de maig, el Sr. Omid Salek 
Farokhi va exposar la defensa de la seva tesi 
titulada “Evaluation of the role of Iran National 
Museum in the cultural tourism in Iran”,  amb la qual 
va obtenir el títol de doctor.

La tesi va estar dirigida per la Dra. Dolors Vidal i 
el Dr. Lluís Mundet, docents i investigadors de 
Turisme de la Facultat de Turisme de la UdG.

INSETUR
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Reunió projecte MITOMED + 
a Màlaga
El passat 8 de maig, el Dr. David Pavon, la Sra. 
Cristina Massó, el Sr. Jordi Calabuig, investigadors 
d’INSETUR, van estar presents en la reunió del 
projecte MITOMED +, amb l’objectiu de fer un 
seguiment de les activitats que es tenen previstes 
en el marc del projecte. 

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/6898
https://twitter.com/MITOMEDplus_/status/1126035502958882816
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“Tourism, Pilgrimage and 
Intercultural Dialogue”
La Dra. Dolors Vidal, la Dra. Sílvia Aulet i la Sra. Neus 
Crous, professores i investigadores de la Facultat 
de Turisme i de l’Institut de Recerca en Turisme de 
la Universitat de Girona, han publicat el llibre titulat 
“Tourism, Pilgrimage and Intercultural Dialogue”, 
En el llibre s’expliquen les connexions creixents 
entre la gestió de la diversitat i el turisme religiós i 
els espais seculars en un escenari global. Incloent 
diversos estudis de casos contemporanis, és un 
recurs valuós per a investigadors i professionals 
de la gestió del turisme, el pelegrinatge i el turisme 
religiós.

‘2019, any del turisme cultural’
La Dra. Dolors Vidal, va oferir la conferència “2019, 
any del turisme cultural”, el passat 7 de maig a la 
Casa de la Cultura de la Diputació de Girona, 

L’any del Turisme Cultural va iniciar el 2018, però  
també s’ha fet extens en aquest 2019. 

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3622
https://www.cabi.org/bookshop/book/9781789241129?fbclid=IwAR1iu5mYZoSTqxu8YQ7V-hnzSzvH-QVdittuY0G6wq7cZFhiNedch9TEvvQ
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.casadecultura.org/activitats/539/23939/conferencia-quot-2019-any-del-turisme-cultural-quot-amb-dolors-vidal
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Gravació a la Titan Desert
En Delfí Roca, professor associat del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques, va formar part 
de l’equip de càmeres Restarts Studio, compost 
per 11 persones de realització audiovisual i post 
producció. Aquest equip treballa directament amb 
l’organització de la Titan Desert, una de les curses 
per etapes de BTT més dures del món, amb 6 
etapes pel desert que creuen camins i dunes. 

Restarts Studio ha realitzat els programes diaris de 
15 minuts de la cursa que s’han emès diàriament 
pels canals Esport3 i Teledeporte. Pròximament, 
s’emetrà un altre reportatge de 26 minuts pel canal 
Eurosport. 

En Delfí Roca era l’encarregat de gravar les imatges 
en carrera, tant en estàtic com des del vehicle que 
seguia els participants, per proporcionar les millors 
imatges en el resum diari. 

Albert Costa, guardonat amb el 
2n premi de “Tesis en 4 minuts”
El Sr. Albert Costa, professor del Grau en 
Publicitat  i Relacions Públiques i investigador 
del projecte Vusiness del grup de recerca ARPA 
del Departament de Filologia i Comunicació de la 
Universitat de Girona, ha estat guardonat amb el 
2n premi en el concurs “Tesis en 4 minuts” de Tesis 
Doctorals de la Universitat de Girona. 

La seva tesi “Model de creació i gestió d’empreses 
basades en valors” en el marc del projecte Vusiness, 
està representada per tres valors principals: la 
inclusivitat, la sostenibilitat i la tecnologia. 
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https://www.atiner.gr/2019/2019MDT-PRO.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jtr.2270
https://www.udg.edu/ca/ft/
https://www.youtube.com/watch?v=Mmd3SvwAKvU&feature=youtu.be
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Visita al Museu d’Història de 
Girona
El passat 7 de maig de 2019, els alumnes 
d’Avançat 2 del Grau en Turisme, van fer de 
guies als seus companys de classe, en anglès, 
per determinats espais del museu d’història de 
Girona. Els estudiants van estar acompanyats per 
la professora Dankmute Pohl.

Per casualitat hi havia una parella de Salisbury que 
van demanar si els podien seguir. No van fer tot 
el recorregut amb ls estudiants, però van ressaltar 
que els hi va agradar la visita amb els alumnes, ja 
que no sempre han pogut seguir les informacions i 
instruccions en la pàgina web/app.

Classes de protocol 
sobre el terreny
Els estudiants de 3r curs del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques, van visitar el Camp Nou, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Fortalesa de Sant 
Juià de Ramis i el Mas Marroch, propietat dels 
germans Roca, amb l’objectiu que els estudiants 
aprenguin sobre el terreny, tota la gestió i el control 
del protocol en aquests espais. L’activitat es realitza 
en el marc de l’assignatura ‘Protocol’ impartida pel 
Sr. Quim Lladó.

Els caps, tècnics i directors de protocol i 
d’organització d’esdeveniments de la llotja 
presidencial del Camp Nou, de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Mas Marroch dels germans Roca, van 
explicar als estudiants totes les gestions, tècniques 
i passos a seguir durant els actes protocol·laris.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/303648/govern-aprova-projecte-llei-ordenacio-del-litoral-aposta-gestio-integrada-costa-catalana
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6167
https://www.instagram.com/p/BxKe9yvJzqn/
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6766
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Treballs d’organització 
d’esdeveniments
Durant el mes de maig, els estudiants de 2n curs 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, 
han realitzat els seus treballs d’organització 
d’esdeveniments per les diferents intal·lacions 
de la Facultat de Turisme. Des de l’organització 
d’un casament fins a la presentació d’un mercat 
gastronòmic, són alguns dels actes que han 
hagut de preparar els estudiants de l’assignatura 
“Organització d’esdeveniments” impartida per la 
Dra. Rosa Collell. 

Viatge d’estudis del Grau en 
Turisme a Màlaga
Del 5 al 9 de maig, els estudiants de 4t curs de 
l’assignatura “Viatge d’estudis” del Grau en Turisme, 
van viatjar a la ciutat de Màlaga per conèixer les 
gestions del turisme de la “Costa del Sol” a partir 
d’una sèrie d’activitats impartides per professionals 
del sector turístic. El Dr. Joaquim Majó, professor 
de l’assignatura i degà de la Facultat de Turisme, va 
acompanyar als estudiants durant la seva estada a 
la ciutat malaguenya.

Els estudiants van poder conèixer diferents indrets 
de la Costa del Sol com Marbella, Mijas, Ronda i 
Màlaga, per saber quines són les tècniques i les 
característiques principals de la gestió turística 
de la zona. A través dels guies turístics, directors 
d’hotels i hostaleria, caps de museus i restauració, 
els estudiants van poder aprendre a partir de les 
experiències dels experts i professionals del sector 
en un indret diferent de la Costa Brava.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

http://www.laselvaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_jornada_2018.pdf
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/6800
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Estudiants del Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques realitzen 
les fotografies per la UdG
El servei de publicacions de la Universitat de 
Girona i 8 estudiants de 2n, 3r i 4t curs del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques, han fet un conveni 
perquè els estudiants realitzin les fotografies 
que s’utilitzaran com a promoció de la mateixa 
universitat.

Els millors estudiants de fotografia se’ls hi ha 
ofert l’oportunitat de fer un training amb l’objectiu 
de ser els encarregats de realitzar les imatges 
pels catàlegs oficials de la Universitat de Girona, 
concretament, el servei de publicacions. 

El catàleg d’informació de la Universitat de Girona 
2019 - 2020 és encapçalada amb una imatge en la 
portada per l’estudiant Judit González i la imatge 
de la segona plana per l’estudiant Fina Molas.

Campanya Creu Roja de Girona 
dels estudiants del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques
El dilluns 27 de maig va tenir lloc la presentació 
dels espots de la campanya de la Creu Roja de 
Girona 2019, per part dels diferents grups de 2n 
curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques. 

Enguany la campanya va destinada a la juventut, la 
immigració i l’ocupació. Els espots dels estudiants 
s’exposaran a la societat en indrets públics de la 
ciutat de Girona. 

http://www.udg.edu/ft
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6903
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6918
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Andrea Ramírez, estudiant del 
Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques, guanyadora del 
#ConcursBrasil
L’Andrea Ramírez, estudiant de 2n curs del Grau 
en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat 
de Turisme, ha estat la guanyadora del concurs 
fotogràfic que es va fer a través de la xarxa social 
“Instagram” amb l’etiqueta #ConcursBrasilUdG 
organitzat per la Universitat de Girona. El concurs 
es va realitzar en el marc de les activitats que es 
van organitzar del País Convidat per l’Oficina de 
Relacions Exteriors de la UdG.

Llegeix-ne més

Seminario “Ética en la 
investigación y la práctica 
laboral”, Daniela Agheorghiesei
El pasado lunes 20 de mayo, la Dra. Daniela 
Agheorghiesei, docente en la Alexandru Ioan Cuza 
University (Iasi, Romania), impartió el seminario 
“Ética en la investigación y la práctica laboral” a los 
estudiantes de máster y doctorado de la Facultad 
de Turismo de Universidad de Girona.

Llegeix-ne més
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6751
http://www.laselvaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_jornada_2018.pdf
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6751
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/


DOCÈNCIA I FORMACIÓ. 
SUBJECTES I ATRIBUTS

• “Campanyes Publicitàries i Branded Content” a càrrec de Ángeles Escobar i David Pueyo.
Directora Agència Arena Media i Client Transformation & Strategy Director. 

• “Videojocs per posar en valor el patrimoni local i cultural: el cas Belly Run” a càrrec de Josep Adell 
i Josep Piñol.
Fundadors del videojoc Belly Run. 

Més informació sobre properes conferències, adreceu-vos a   www.udg.edu/entresubjectes
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‘Campanyes publicitàries i branded 
content’, a càrrec de l’Agència Arena 
Media de Barcelona
Ángeles Escobar, Directora de l’Agència Arena Media i 
David Pueyo, Client Transformation & Strategy Director 
d’Arena Media, van oferir la conferència “Campanyes 
publicitàries i Branded Content” als estudiants de 3r curs 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques en el marc 
del cicle de conferències ‘Entre Subjectes & Atributs’.

Els ponents van explicar que el “Branded Content” és 
una de les disciplines que anirà creixent cada cop més 
i de manera més ràpida, tal com ho indica l’últim estudi 
d’Infoadex, estudi que controla la inversió publicitaria. 
Aquest estudi, indica un increment en inversió publicitaria 
a través del mètode “Branded Content” i una tendència a 
la baixa de la inversió publicitària en publicitat tradicional. 

Per llegir l’entrevista complerta dels ponents, accediu a 
“Llegeix-ne més”. 

Llegeix-ne més

http://www2.udg.edu/jornades/SubjectesAtributs?_ga=2.78157332.1213387829.1559557071-24568066.1487673088
http://www2.udg.edu/jornades/SubjectesAtributs/tabid/24642/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.laselvaturisme.com/wpcontent/uploads/2018/11/Programa_jornada_2018.pdf
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6608


Entrevista a  l’Andrea Quintana, la Laura Ribera i 
la Tània Castro, creadores de l’Emerging Market, 
en el marc del seu Treball de Final de Grau. 

Andrea Quintana, Laura Ribera i Tània Castro, 
són estudiants de 4t curs del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques, i en el marc del seu Treball de 
Final de Grau, van organitzar “Emerging Market”, un 
mercat solidari que aposta pel talent emergent i a la 
vegada contra el càncer triple negatiu. La Dra. Sílvia 
Espinosa, coordinadora del grau, és qui ha tutoritzat 
el treball. 

L’acte es va celebrar el passat diumenge 5 de maig 
a la plaça Santa Susanna de Girona, i els beneficis 
recaptats han estat destinats al projecte “ONCOen3D” 
de la Universitat de Girona. 

Per què vau escollir organitzar aquest 
esdeveniment pel vostre Treball de Final de Grau?

El motiu principal pel qual vam decidir endinsar-nos 
en organitzar un esdeveniment real és perquè les tres 
integrants del grup teníem ganes de fer un Treball 
de Final de Grau amb el qual poguéssim obtenir 

un resultat real i també iniciar-nos en el món de l’organització d’esdeveniments. A partir d’aquí, les tres 
integrants vam coincidir en la idea de realitzar un mercat de dissenyadors emergents. Llavors vam afegir la 
part musical, també amb talent emergent i la Sílvia Espinosa, coordinadora del grau en Publicitat i Relacions 
Públiques i també la nostra tutora ens va esmentar la idea de fer-lo solidari i així, recaptar fons  pel grup 
d’investigació OncoEn3D també de la Universitat de Girona. 

Creieu que aquest tipus d’esdeveniments són una bona via per donar a conèixer a nous talents 
emergents?

Sí, de fet creiem que és una de les millors maneres, ja que, avui en dia, per molt que s’utilitzen les xarxes 
socials per a donar a conèixer els productes o el talent de cada persona, el que realment arriba al públic és 
l’experiència. D’aquesta manera doncs, si el nostre target pot gaudir d’unes hores envoltat de talent emergent, 
tan musical com en disseny, creiem que pot arribar a ser molt més efectiu i produeix un engagement major. 

Quina ha estat la vostra experiència en l’organització de l’acte?

La veritat és que tot i ser una tasca que demana molta constància, dedicació i organització, les tres hem 
tingut una experiència molt positiva. El fet de poder veure els resultats de tot l’esforç que hi hem dedicat 
és una gran recompensa per a nosaltres. Els resultats de l’esdeveniment han sigut molt positius, tant en 
la suma recaptada el mateix dia, com l’engagement aconseguit a través de xarxes socials. Un cop tancat 
l’esdeveniment també vam demanar opinions a tots els paradistes que van assistir i vam rebre una resposta 
molt positiva per part de tothom. 
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• Presentació del llibre “El Autonomista: el diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a 
Girona (1898-1939)” del Dr. Lluís Costa. 
Dimarts 11 de juny a les 19:30h a la Sala Miquel Martí i Pol de Girona.

• Acte de graduació Grau en Turisme
Dissabte 15 de juny a les 17h a l’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona.

• Acte de graduació Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Dissabte 15 de juny a les 19h a l’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona.

• Defenses Treball Final de Grau
Estudiants del Grau en Turisme i del Grau en Publicitat i Relacions Públiques 
Dijous 16 de maig de 12:30h a 14:30h a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme.

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/

