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La Facultat de Turisme es va vestir de gala 
el passat dissabte 15 de juny per celebrar els 
actes de promocions dels estudiants del Grau 
en Turisme i del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques de la promoció 2015 - 2019. Els 
estudiants van estar acompanyats pels seus 
familiars i amics, així com dels professors i 
professores que van voler acompanyar-los en 
aquest dia tan especial. L’esdeveniment va te-
nir lloc a l’Aula Magna Modest Prats de la Uni-
versitat de Girona,

Els estudiants del Grau en Turisme van ser els 
primers a inaugurar la cerimònia de promoció 
de la Facultat de Turisme, sota l’atenta mirada 
d’emoció dels seus familiars i amics que van 
voler acompanyar-los en aquest dia tan espe-
cial per a tots ells. 

La Dra. Judit Diaz, va ser la padrina de la pro-
moció, escollida pels estudiants, que va oferir 
unes tendres paraules d’acomiadament als 
seus alumnes. Tot seguit, va tenir lloc el lliura-
ment i col·locació de les bandes a les gradua-
des i graduats de la promoció.

Un cop finalitzada la cerimònia de promoció del 
Grau en Turisme, va ser torn dels estudiants del 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la 
promoció 2015 - 2019. Familiars, amics i ami-
gues i professores i professors de la Facultat, 
van voler acompanyar als estudiants en aquest 
dia tan especial per donar-los l’enhorabona per 
la seva graduació. La Dra. Rosa Collell, va ser 
escollida com a padrina de la promoció, i va 
dedicar unes paraules d’agraïment a les fa-
mílies pel suport als estudiants, i sobretot, als 
estudiants que eren els protagonistes del dia. 
Tot seguit, va tenir lloc el lliurament i col·locació 
de les bandes a les graduades i graduats de la 
promoció.

El Dr. Joaquim Majó, degà de la Facultat de 
Turisme, va oferir la benvinguda i la cloenda de 
l’acte, donant l’enhorabona a les recents gra-
duades i graduats, i a continuació, tot el grup 
va poder realitzar fotografies en el photocall del 
claustre de la facultat.
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CERIMÒNIES DE 
PROMOCIONS 2015 - 2019

GRAU EN TURISME
GRAU EN PUBLICITAT I 
RELACIONS PÚBLIQUES

FACULTAT DE TURISME
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DESTACATS
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Llegeix-ne més

Erasmus Mundus European 
Master in Tourism Manegement, 
millor màster en Direcció i 
Gestió del Turisme espanyol
L’Erasmus Mundus European Master in Tourism 
Management (EMTM), torna a obtenir la primera 
posició en la categoria de ‘Direcció i Gestió del 
Turisme’, com a millor màster de la categoria en 
el rànquing de millors màsters 2019 espanyols, 
realitzat pel diari nacional ‘El Mundo’.

Destaquen que el màster té una gran demanada, 
donat que ofereix 30 places disponibles de les 
450 sol·licituds que es rep, i donen rellevància de 
la mobilitat obligatòria dels estudiants com a punt 
fort del màster.

Màster en Turisme Cultural, 
millor màster en turisme espe-
cialitzat espanyol
Per segon any consecutiu, el diari nacional ‘El 
Mundo’ posiciona el Màster en Turisme Cultural 
(MTC), en la primera posició com a millor màster 
en turisme especialitzat de l’Estat espanyol, en el 
rànquing de “Mejores másteres 2019”. 

El MTC es caracteritza per ser l’únic màster oficial 
de turisme cultural espanyol que ofereix l’itinerari 
de patrimoni cultural i de gastronomia. També 
destaca pel nivell del professorat docent, la quali-
tat de les instal·lacions i l’entorn en què se situa la 
Facultat de Turisme. 

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3582
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/7217
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3589
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/7217


EN PRIMERA PLANA
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XI Congreso ACLES
La Kathy Barry i la Dankmute Pohl, professores 
d’idiomes de la Facultat de Turisme, van assistir el 
passat 6 de juny al ‘XI Congreso ACLES. Mediación, 
interculturalidad e internacionalización en casa’ on 
van oferir la seva presentació titulada ‘The old, the 
new and the mediated. Developing CEFR-based 
mediation tasks for foreign language classrooms’. 

ACLES és ‘La Asociación de Centros de Lenguas 
en la Enseñanza Superior’. 

Taller “Cine de ficció: Joc de 
Trons” al Campus de Recerca 
PreBAT de la UdG
La Universitat de Girona organitza la 9a edició del 
Campus de Recerca PreBat als estudiants de 4t 
de l’ESO durant els dies 25 al 28 de juny de 2019, 
on es realitzaran diverses activitats i pràctiques de 
docència i investigació del món universitari. 

Una de les activitats que han realitzat els alumnes 
és el de “Taller Cine de ficció: Joc de Trons” impartit 
pel professor del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques de la UdG i realitzador audiovisual, Delfí 
Roca, que ha ensenyat als alumnes com és la 
gravació d’un rodatge professional a través de la 
recreació d’escenes de la sèrie “Joc de Trons”. Els 
alumnes reprodueixen una seqüència de l’exitosa 
sèrie del canal HBO al Barri Vell de Girona - indret 
de gravació de la sèrie - i amb el vestuari que van 
utilitzar les actrius i els actors, creen l’escenari 
professional adient. 
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/7245
http://www.udg.edu/ft/
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La UdG organitza una Jornada de Treball en el marc del 
projecte MITOMED +

El passat dia 5 de juny va tenir lloc la Jornada de Treball del projecte MITOMED + organitzada per 
investigadores i investigadors d’INSETUR de la Universitat de Girona i amb el suport de la Direcció 
General de Turisme de Catalunya, a la ciutat de Barcelona.

La jornada de treball tenia com a objectiu presentar les eines esmentades i compartir les experiències 
de les destinacions pilot del projecte tant catalanes com d’altres regions mediterrànies. Seguidament 
es va facilitar una sessió en grups de treball on van participar també experts en la temàtica per a 
identificar aspectes de millora i identificar necessitats addicionals de les destinacions que es puguin 
donar resposta des del projecte.

El projecte MITOMED Plus finançat pel Programa Interreg MED, té com a objectiu el desenvolupament 
d’un model de gestió sostenible de destinacions costaneres i marítimes. 

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/Detall-Noticies/eventid/7184
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INCOME a Malta
Els dies 4, 5 i 6 de juny, els membres d’INSETUR 
del projecte INCOME, es van desplaçar fins a 
Malta per establir reunions internes entre tots els 
partners del projecte. L’objectiu de la trobada, era 
posar en comú i desenvolupar les tasques i accions 
que iniciaran en la prova pilot del proper curs 2019 
- 2020. 

Durant el workshop, representants de les empreses 
i les universitats, van establir contactes per 
establir l’agenda d’actuacions entre tots els països 
participants. 

Els representants de la Universitat de Girona van 
ser la Dra. Sílvia Aulet i el Dr. Joaquim Majó, i per 
part de les empreses catalanes, el Sr. Yassine 
Bouallala, el Sr. Pol Fages i el representant de 
Montserrat i el Molí del Mig. 

INSETUR
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Annual General Meeting 2019 
de NECSTouR a Santa Cruz de 
Tenerife
Els dies 11 i 12 de juny van tenir lloc la Annual 
General Meeting 2019 de NECSTouR a Santa Cruz 
de Tenerife. La xarxa europea de regions turístiques 
va organitzar la reunió anual on la Universitat de 
Girona va ser present amb la representació del Dr. 
Dani Blasco, membre d’INSETUR i del Campus de 
Turisme i docent de la Facultat de Turisme.

La Universitat de Girona forma part del comitè 
acadèmic de la xarxa NECSTouR, la qual coopera 
amb altres destinacions i regions europees com a 
valor afegit als projectes que es realitzen dins de 
la xarxa.

Fotografia de: NECSTouR

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/7194
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INSETUR
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Formació del projecte NATTUR
El passat 19 de juny, el Dr. Lluís Prats, director 
d’INSETUR i el Sr. José Garcia Boër, investigador 
d’INSETUR i IP del projecte NATTUR, van impartir 
la  formació: “Jornada de treball i reflexió: treball 
en xarxa a les Valls del Pedraforca. Com enfortir la 
col·laboració entre els actors del territori?”.  Aquesta 
activitat correspon a l’acció 4 del projecte Nattur 
que té com a objectiu d’estructurar i acompanyar el 
desenvolupament de les empreses turístiques per 
millorar la qualitat i la competitivitat en el sector. La 
formació és una de les eines per complir l’objectiu 
de l’acció. 

L’objectiu concret de la formació era crear xarxa 
i producte entre els agents d’un territori, i enfortir 
relacions per millorar la qualitat del producte que 
s’ofereix als visitants de la destinació.

XIII Trobada de la xarxa civil 
UNESCO de les comarques 
gironines i la Catalunya Nord
El dia 17 de juny, va tenir lloc la celebració de 
la XIII trobada de la xarxa civil UNESCO de les 
comarques gironines i la Catalunya Nord a la 
Facultat de Turisme. 

La Dra. Núria Galí, directora de la Càtedra UNESCO 
de Polítiques cultural i Cooperació de la UdG, va 
oferir la benvinguda a tots els assistents a l’acte. 

La trobada tenia com a finalitat la presentació de 
les accions més importants dutes a terme durant el 
curs i les propostes cares el 2019 - 2020. 

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/7170
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.udg.edu/ca/catedres/UNESCO-politiques/Detall-noticies/eventid/7252
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El turisme del futur arriba a la 
Universitat de Girona
El passat dilluns, 17 de juny, s’ha celebrat la 
jornada titulada ‘Com serà el turisme que vindrà?’, 
co-organitzat pel Campus Turisme, el Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, la Facultat de Turisme 
i l’INSETUR.

La jornada ha donat pistes sobre alguns dels 
aspectes que determinaran el turisme en els 
propers anys. Per exemple, quines noves 
oportunitats generaran tecnologies com la realitat 
virtual, la realitat augmentada o la realitat mixta; 
o com es pot aplicar la gamificació en entorns 
turístics. També han reflexionat sobre els reptes i 
els impactes que poden derivar-se de l’expansió de 
models d’economia col·laborativa en els propers 
anys. 

La UdG comparteix experiències 
a l’entorn de la dimensió social 
en la gestió dels espais naturals
El Campus Cohesió i Compromís Social, el 
Campus Patrimoni Cultural i Natural i el Campus 
Turisme de la Universitat de Girona han organitzat 
la conferència i taula rodona “La dimensió social 
en la gestió dels espais naturals”. La jornada ha 
tingut lloc aquest dimecres, 19 de juny, a l’auditori 
Manel Xifra del Parc Científic i Tecnològic. 
 
Els espais naturals, especialment els protegits, sovint 
esdevenen una cruïlla de camins on conflueixen 
interessos per defensar valors ambientals, culturals, 
socials i econòmics, i especialment turístics. Quin 
paper tenen les comunitats locals en les decisions 
rellevants per a aquests territoris? Quins models de 
governança s’hi apliquen? Són efectius? Aquestes 
i altres qüestions s’han tractat en aquesta jornada 
de presentació i debat, amb l’objectiu d’analitzar 
des d’una perspectiva crítica i multidisciplinària la 
integració de la dimensió social dins dels processos 
de gestió i organització dels espais naturals.
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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/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/7260
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/7261


INSETUR

Butlletí d’actualitat. De l’1 al 30 de juny de 2019 FACULTAT DE TURISME

9

‘Modelos educativos e 
innovación” a Colombia 
Els dies 19, 20 i 21 de juny, el Dr. Joaquim Majó, 
investigador d’INSETUR i degà de la Facultat de 
Turisme, va participar en el ‘Congreso Internacional 
de Innovación y Competencias: modelos educativos 
e innovación’ que es va celebrar a Cartagena de 
Indias (Colombia).

El Dr. Majó, va presentar l’estudi ‘La colaboración 
entre partners en el diseño por competencias. El 
caso de LMPH’ realitzat conjuntament per les 
doctores Sílvia Espinosa i Sílvia Aulet, docents dels 
graus de la Facultat de Turisme.  

Més informació sobre les notícies d’actualitat, projectes i agenda de l’Institut de Recerca en Turis-
me (INSETUR), adreceu-vos a    www.udg.edu/insetur

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/303648/govern-aprova-projecte-llei-ordenacio-del-litoral-aposta-gestio-integrada-costa-catalana
https://coincomlatinoamerica.com/
http://www.udg.edu/insetur
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Presentació ‘Barcelona 
cosmopolita’
El dimecres 19 de juny, la Dra. Saida Palou, 
professora de turisme i investigadora d’INSETUR 
de la Facultat de Turisme de la Universitat 
de Girona, va presentar la reedició del llibre 
“Barcelona cosmopolita” juntament amb Agustín 
Cócola-Gant, del Centro de Estudos Geográficos 
de la Universidade de Lisboa, a l’Arxiu Històric de 
Barcelona. 

Barcelona cosmopolita es va publicar el 1908 
per Gonçal Arnús, que pretenia ser un llibret que 
plantejava un nou model de desenvolupament urbà 
i turístic de Barcelona.

BCN3D y UdG han sido 
reconocidos con el Premio a la 
Mejor Aplicación de Salud del 
año 2019 en los 3DPI Awards
El pasado 7 de junio, los equipos de BCN3D y de 
ONCOen3D, de la Universidad de Girona, fueron 
galardonados como la Mejor Aplicación de Atención 
Médica en el ámbito de la fabricación aditiva en los 
prestigiosos premios 3DPI por sus innovadores 
resultados en la lucha contra el cáncer de mama. 
Esta investigación se presentó hace cinco meses 
como un hito en la medicina por el potencial que 
presenta en el ámbito médico.

La Dra. Sílvia Espinosa, coordinadora del Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas, forma parte del 
equipo de ONCOen3D de la UdG. 

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Agenda/eventid/7090
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/udg/detall-noticies/eventid/7035
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Docència al Brasil 
El Dr. Lluís Mumdet, docent en turisme de la 
Facultat de Turisme, va impartir classes al Brasil 
en el marc del programa de mobilitat Erasmus + 
KA107, del 17 de juny al 2 de juliol.

Primerament, va fer-hi una estada a la Universidade 
Federal Fluminence per impartir classes a 
estudiants de grau i postgrau, a través de la 
tendència ‘Dark Tourism’. 

També, va impartir la conferència ‘Modelo de 
desenvolvimento turístico nao planificado da 
Costa Brava/Barcelona (Catalunha) versus modelo 
planificado: Cuba’ a la Universidade Federal do 
Paraná. 

Classes a Jerusalem
Del 3 al 7 de juny, la Dra. Núria Galí, docent en 
turisme, investigadora d’INSETUR i directora 
de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 
Cooperació de la UdG, va impartir classes sobre 
‘Trekking tourism: case of Girona’ als estudiants de 
la Universitat Hebrea de Jerusalem. 

En el proper curs acadèmic 2019 - 2020, tindrà lloc 
un intercanvi d’estudiants i d’un professor, entre la 
Universitat Hebrea de Jerusalem i la Universitat de 
Girona.

http://www.udg.edu/ft
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6918
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Congrés de Periodisme a Bilbao
En el marc del Congrés de Periodisme que es va 
realitzar a la ‘Universidad del País Vasco (EHU)’, 
la Dra. Carme Echazarreta i la Sra. Núria Puig, 
professores del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques i investigadores de la revista digital 
Communication Papers, van assistir a l’Assemblea 
Anual de la Plataforma de revistes científiques a 
Bilbao. 

La Dra. Carme Echazarreta, va presidir aquesta 
assemblea fins al 2017, en la qual Communication 
Papers de la Universitat de Girona participa. 

Llegeix-ne més

9a edició del CRECS

La Dra. Carme Echazarreta i la Sra. Núria Puig, 
professores del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques, van participar en la 9a edició del CRECS 
2019 (Conferencia internacional sobre revistas de 
Ciencias Sociales y Humanidades), que va tenir 
lloc a Logroño.

Totes les reunions i les ponències a les quals van 
assistir, tenien com a finalitat incrementar els índexs 
de qualitat de la revista Communication Papers.

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/
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/
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Workshop a Cracòvia
La Sra. Neus Crous, professora en turisme de la 
Facultat de Turisme, va participar en l’Experts, un 
workshop organitzat per l’Organització de Ciutats 
Patrimoni de la Humanitat - Àsia Pacífic, que va 
tenir lloc de l’1 al 5 de juny a Cracòvia (Polònia).  

El workshop s’emmarca dins de l’assemblea 
mundial de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, sota 
el títol Patrimoni i Turisme. 

Llegeix-ne més

Reunió de treball del Grup de 
Recerca CSII
Els membres del Grup de Recerca Comunicació 
Social i Institucional (CSII) de la Universitat de 
Girona, vam realitzar una reunió de treball el passat 
22 de juny. 

El grup CSII treballa en la investigació en àmbits 
de comunicació social, institucional i de proximitat. 

Llegeix-ne més

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/
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Defenses de TFG
Els estudiants de 4t curs del Grau en Turisme 
i del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de 
la Facultat de Turisme, van realitzar les seves 
defenses del Treball de Final de Grau (TFG), fet 
que dóna el punt final a la seva etapa universitària. 

Les dades indiquen que 94 estudiants del Grau 
en Turisme i 84 del Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques, van fer la defensa del TFG.

Llegeix-ne més

Entre Subjectes & Atributs 
2018 - 2019
El cicle de conferències ‘Entre Subjectes & Atributs’ 
de la Facultat de Turisme, tanca el curs acadèmic 
2018 - 2019 amb un alt nombre d’estudiants 
participants i amb un increment de valoració de les 
conferències impartides. 

En aquest curs 2018 -2019 s’han realitzat un total 
de 35 conferències (20 pel Grau en Turisme, 13 
pel Grau en Publicitat i Relacions Públiques, 1 
compartida pels dos graus i 2 de màster). 

Els estudiants han qualificat amb un 8,41 les 
conferències impartides pel cicle. 

Llegeix-ne més

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6751
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.facebook.com/udgfacturisme/
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/6751
http://www.innovactplatform.eu/es/acerca-de-innovact
https://www.facebook.com/udgfacturisme/


• Homentage a Juli Soler, a càrrec de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni 
Dimarts 9 de juliol a les 19:00h a l’Auditori Josep Irla de Girona.

• Acte de lliurement de premis Xiquet Sabater 
Divendres 19 de juliol a les 10h a la Sala de Juntes de la Facultat de Turisme.

• ‘Què puc penjar o no al Moodle?’ Formació de la Propietat Intel·lectual per a PDI
Dimecres 17 de juliol a les 10h a l’Aula A1 de la Facultat de Turisme.

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

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

