
Butlletí informatiu
Número 26. De l’1 al 31 de juliol de 2019



El divendres 19 de juliol va tenir lloc l’entrega 
dels premis de la 23a edició de la beca Xi-
quet Sabater davant de l’aula que porta el seu 
nom a la Facultat de Turisme de la Universi-
tat de Girona. Un acte organitzat per la Unió 
d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Cos-
ta Brava Centre.

El recent graduat en turisme a la Universitat de 
Girona, en Daniel Fontdeglòria, va ser el guar-
donat del premi Xiquet Sabater, amb una dota-
ció econòmica de 3.000€ per seguir la seva for-
mació professional. En Daniel, gràcies al seu 
Treball de Final de Grau, ha obtingut aquesta 
beca que li permetrà impartir un màster per se-
guir la seva formació professional i aconseguir 
el seu objectiu; ser professor. 

En Daniel es va graduar el passat 15 de juny en 
el Grau en Turisme de la Facultat de Turisme 
de la Universitat de Girona i actualment treballa 

en el sector hoteler. A part d’en Daniel, també 
es van guardonar amb l’ajut Xiquet Sabater a 
dos estudiants de l’Institut Escola d’Hostaleria 
i Turisme de Girona i de l’INS Baix Empordà 
pels seus treballs de recerca en turisme i sobre 
la Costa Brava. 

La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de 
la Costa Brava Centre dota i convoca la Beca i 
l’Ajut Xiquet Sabater amb l’objectiu de millorar 
la formació dels professionals del sector com 
a màxima garantia per a la qualitat de l’oferta 
turística. 

A més, aquesta convocatòria també vol ser 
un homenatge permanent a Francesc Saba-
ter i Mécre “Xiquet”. President de l’entitat des 
de l’any 1977 fins al març del 1995, “Xiquet” 
Sabater va ser el millor propagandista de les 
excel·lències de la Costa Brava arreu del món. 
Però per sobre de tot, “Xiquet” va ser un amic 
per cadascun dels seus clients i un exemple 
per a tota la gent de l’hostaleria. 

Els premis Xiquet Sabater són organitzats per 
la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de 
la Costa Brava Centre amb la col·laboració de 
l’Obra Social La Caixa, la Generalitat de Ca-
talunya, el Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona i la Diputació de Girona.
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DESTACATS
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Les dades de la Facultat de Turisme del curs acadèmic 2018/19

La Facultat de Turisme tanca les portes de l’edifici per vacances i ho fa amb dades d’èxit i de crei-
xement continuo durant aquest curs acadèmic 2018/19. 

Durant aquest curs 2018/19 la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona ha encapçalat projectes i obtingut premis 
de reconeixement, que l’han posicionat en molt bon nivell entre tota la comunitat de la Universitat de Girona. 

Projectes de recerca en turisme, la creació d’un networking per a estudiants, esdeveniments de la Càtedra de Gastro-
nomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni, la creació d’una productora audiovisual i conferències del cicle ‘Entre 
Subjectes & Atributs’, són algunes de les activitats que aporta valor afegit als estudis que ofereix la facultat i al conjunt 
de la UdG. 

Cal recordar que aquest any, la Facultat de Turisme, ha obtingut 3 reconeixements per la seva implicació en la mobilitat 
dels estudiants i per la qualitat en la formació superior dels màsters en turisme. A finals del mes de maig, la facultat 
va ser distingida pel premi ‘Incoming’ en els ‘Premis Mercuri’ que atorga la UdG, per ser el centre que més estudiants 
nacional i internacionals ha acollit. Al mes de juny, el Màster en Turisme Cultural i l’Erasmus Mundus European Master 
in Tourism Management, van ser reconeguts com a ‘Millors màsters espanyols’, segons el rànquing que realitza el diari 
‘El Mundo’. 

Finalment, les dades d’inscripcions dels estudiants que cursaran un grau per primera vegada a la nostra facultat, avalen 
el valor i el prestigi que està obtenint la Facultat de Turisme, gràcies a la seva implicació i esforços. 

BON ESTIU 2019!



EN PRIMERA PLANA
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Emotiu homenatge a Juli Soler, 
ànima i referent de l’alta cuina

El passat 9 de juliol, va tenir lloc l’acte d’homenatge a la figura de Juli Soler, ànima de la creació 
de ‘El Bulli’ i referent mundial de l’alta cuina. L’homenatge es va celebrar a l’Auditori Josep Irla 
de Girona a càrrec de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni i el seu 
president honorífic, el Sr. Josep Roca, del ‘Celler de Can Roca’. 

El sector gastronòmic de les comarques gironines i part del sud de França, es van reunir per donar homenatge a la 
figura de Juli Soler, referent mundial de l’alta cuina i impulsor del restaurant ‘El Bulli’. L’acte va estar acompanyant pels 
familiars d’en Juli Soler, amics i companys del sector de la gastronomia i ciutadans de Girona que no van voler perdre’s 
aquest emotiu homenatge a un dels referents de la vinicultura gironina.

En la taula rodona, va participar en Ferran Centelles (Bulli Foundation), Mounir Saouma (Domaine Lucien Le Moine à 
Beaune), Carlos Orta (Restaurant Villa Más), Laurent Brelin (Bistrôt La Dilettante à Beaune), Delfí Sanahuja (Caves 
Castell de Peralada) com a ponents i en Josep Roca (El Celler de Can Roca) va presidir i dirigir la taula. 

El Sr. Pere Vila, delegat de govern de la Generalitat de Girona, la Dra. Dolors Vidal, directora de la Càtedra de 
Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni de la Universitat de Girona i el Sr. Miquel Bell-Lloch, Alcalde de 
Calonge i Sant Antoni, van oferir l’obertura de l’acte i van dirigir unes emotives paraules a tots els assistents que van 
voler ser presents en aquest acte d’homenatge organitzat pel Sr. Josep Roca i la Càtedra. 
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticies/eventid/7367
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‘Magic Park, el mític parc d’atraccions que no es va posar al 
dia’ pel Dr. Lluís Prats

El diari ‘Ara’ publica l’entrevista al Dr. Lluís Prats, on tracta la desaparició del parc d’atraccions 
‘Magic Park’ de Platja d’Aro. 

El passat 7 de juliol, el diari ‘Ara’ va publicar en la secció ‘emprenem’ l’entrevista del Dr. Lluís Prats, director d’INSETUR, 
sobre el mític parc d’atraccions dels anys 80, el ‘Magic Park’ de Platja d’Aro. 

En l’entrevista, el director d’INSETUR explica com el parc d’atraccions va passar de ser tot un atractiu pels joves del 
moment en els anys 80, i com el 2017 va haver de tancar les seves portes a causa de l’evolució tecnologia i el consum 
de l’entreteniment. 

Podeu consultar l’entrevista sencera, accedint a “Llegeix-ne més”. 

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://emprenem.ara.cat/talent/Magic-Park-constantment-Institut-Turisme_0_2265973408.html
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NATTUR, noves col·laboracions 
entre socis
El projecte NATTUR de l’Institut de Recerca en 
Turisme de la Universitat de Girona va realitzar 
una reunió el passat 2 de juliol a la Universitat de 
Girona, entre els seus socis (Ariège, el Berguedà 
i la Universitat de Girona) per establir noves línies 
de recerca i de col·laboracions per la millora del 
projecte. 

Durant la reunió, els socis francesos (Ariège) van 
presentar una plataforma on desenvolupar totes les 
línies de recerca i d’accions del projecte NATTUR.

INSETUR
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Lectura Tesi Doctoral: 
Sra. Elisa Piva
La Sra. Elisa Piva, doctorand en turisme, va realitzar 
el passat 15 de juliol, la lectura de la seva tesi 
doctoral titulada “Branding regional destinations: 
An integrated stakeholders perspective”, que ha 
tingut lloc a la Capella del Roser de la Universitat 
de Girona. 

La tesi ha estat dirigida pel Dr. Lluís Prats, director 
d’INSETUR i docent en turisme de la Facultat de 
Turisme de la UdG. El tribunal ha estat compost 
pel president, el Dr. Kevin Griffin, Dublin Institute of 
Technology, Ireland, la vocal, el Dr. Tomasz Duda, 
University of Szczecin, Poland, i la secretària la 
Dra. Raquel Camprubí, Universitat de Girona.

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/7410
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-Noticies/eventid/7409
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INSETUR
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Lectura Tesi Doctoral 
de la Sra. Jacinta Gutiérrez
El passat 22 de juliol, la Sra. Jacinta Gutiérrez, va 
defensar la seva Tesi Doctoral titulada ‘Portafoli i 
Arquitectura de marca a les destinacions turístiques: 
el cas de l’Empordà’ que va tenir lloc a la Capella 
del Roser de la Universitat de Girona.

La tesi va ser digirida pel Dr. Jaume Guia i la Dra. 
Raquel Camprubí, investigadors d’INSETUR i 
docents de la Facultat de Turisme de la UdG. 

El tribunal va estar format pel Dr. Jordi de San 
Eugenio Vela, Universitat de Vic (President), la Dra. 
Estela Mariné Roig, Universitat de Lleida (Vocal) i 
el Dr. Lluís Prats Planagumà, Universitat de Girona 
(secretari). 

El Govern impulsa la creació
del clúster TIC Turisme
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels 
Chacón, va formalitzar el passat 18 de juliol en 
el marc del Sònar+D l’inici del procés de creació 
clúster TIC Turisme, el primer que impulsa el 
Govern vinculat al turisme.

L’àmbit TIC i Turisme actualment està format per 
371 empreses a Catalunya, que ocupen 9.100 
treballadors i facturen més de 1.000 milions d’euros 
i un alt potencial de creixement.

El nou Clúster TIC Turisme contribuirà a assolir 
els objectius traçats en l’Eix 5 del Pla Estratègic 
de Turisme de Catalunya 2018-2022 com és la 
transformació d’un sector canviant i d’alt dinamisme 
mitjançant la cooperació, la innovació i l’adquisició 
de noves tecnologies que ajudin a reduir costos i a 
seguir sent competitius.

Notícia de la Generalitat de Catalunya

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/7461
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
http://empresa.gencat.cat/ca/detalls/article/El-Govern-impulsa-la-creacio-del-cluster-TIC-Turisme
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Turisme, Relacions Públiques i 
Indústries Culturals a Barcelona i 
Madrid
Els dies 1 i 2 de juliol, la Dra. Natàlia Ferrer Roca, 
professora associada a la Facultat de Turisme, 
va participar a la conferència #BCNPR2019 
organitzada per la UPF on va presentar una 
comunicació sobre les relacions públiques i el 
turisme mèdic, un estudi realitzat conjuntament 
amb la Dra. Sílvia Espinosa Mirabet, coordinadora 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques i la 
professora associada Dra. Andrea Oliveira.
Una setmana més tard, la Dra. Ferrer va 
participar del 6 a l’11 de juliol a la conferència 
IAMCR (International Association of Media 
and Communication Research) a Madrid on va 
presentar dues comunicacions. La primera sobre 
la cadena de valor de les indústries culturals 
realitzada conjuntament amb la Dra. Espinosa, i 
la segona sobre el programa Creative Europe de 
la Unió Europea amb la Dra. Carmina Crusafón 
Baqués, Vicedegana de la Facultat de Comunicació 
a la UAB.

Intercanvis entre la UdG i 
la University de Kiev
La coordinadora del Grau de Publicitat i Relacions 
Públiques, Dra. Sílvia Espinosa s’ha reunit a Girona 
amb la Dra. Margarita Netreba del Departament 
de Comunicació de la  Borys Grinchenko Kyiv 
University de Kiev (Ukraïna) per tal de treballar 
sobre un possible intercanvi entre ambdues 
Universitats.

 Aquesta universitat Ukraïnesa que imparteix Graus 
en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, 
Disseny i Edició i escriptures creatives és el partner 
dels estudis de Comunicació de la Facultat de 
Turisme per a un projecte Europeu K107. Aquest 
mateix programa europeu ha concedit ajuts a més 
de 15 professors de la Facultat de Turisme, essent 
la nostra Facultat, el centre de la UdG que més 
n’ha aconseguit en aquesta convocatòria.
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https://www.atiner.gr/2019/2019MDT-PRO.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jtr.2270


DOCÈNCIA I FORMACIÓ
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Matrícules dels graus de la 
Facultat de Turisme
Els dies 16 i 26 de juliol, han tingut lloc les 
inscripcions a les matrícules dels estudiants que 
cursaran 1r curs del Grau en Turisme i del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques. 

89 estudiants s’han inscrit en 1r i 2a preferència del 
Grau en Turisme, mentre que el Grau en Publicitat 
i Relacions Públiques s’han inscrit 99 estudiants. 

El proper 26 de setembre, la Facultat de Turisme, 
rebrà els estudiants de 1r curs en la jornada 
d’acollida, que ofereix sessions informatives sobre 
els temes d’interès de la facultat, així com una visita 
guiada per l’edifici, com a primer contacte amb el 
que serà la seva casa els proper 4 anys. 

Augmenta la demanda del 
Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques com a primera opció
Les dades d’inscripcions en primera preferència 
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la 
Facultat de Turisme indiquen que ha augmentat la 
demanda en 98 estudiants, essent així el vuitè grau 
amb més demanda de tota la Universitat de Girona.

El Grau en Publicitat i Relacions Públiques està 
recollint els fruits de tots els esforços emprats en 
crear un grau competitiu i adequat a les necessitats 
del sector. Cal recordar que el grau només ofereix 
80 places i s’han sol·licitat 98 per entrar en primera 
opció, essent així un grau d’elecció majoritària.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/303648/govern-aprova-projecte-llei-ordenacio-del-litoral-aposta-gestio-integrada-costa-catalana
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/303648/govern-aprova-projecte-llei-ordenacio-del-litoral-aposta-gestio-integrada-costa-catalana


• Defenses treballs TFM del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
Dijous 6 i divendres 6 de setembre a diverses aules de la Facultat de Turisme.

• Acte de graduació de l’EMTM. Promoció 2017/2019
Dissabte 7 de setembre a les 15:30h al Palau de Congressos de Girona.

• Defenses treballs TFM del Màster en Turisme Cultural
Dies 9,10 i 12 de setembre a diverses aules de la Facultat de Turisme.

• Congrés ATLAS 2019
Del 17 al 19 de setembre a la Facultat de Turisme.

• Jornada d’acollida dels estudiants de 1r curs dels dos graus
Dijous 26 de setembre a les 9:00h a la Facultat de Turisme.

• Inici del curs acadèmic 2019/20
Divendres 27 de setembre a 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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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

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

