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FACULTAT DE TURISME

INICI DEL CURS
ACADÈMIC 2019-2020
FACULTAT DE TURISME
El dilluns 30 de setembre, la Facultat
de Turisme va començar el curs acadèmic 2019-2020.
El dijous dia 26 de setembre, la Facultat de Turisme va organitzar la “Jornada d’acollida” per donar la benvinguda
als estudiants de 1r curs del Grau en
Turisme i del Grau en Publicitat i Relacions Públiques que inicien la seva
etapa universitària a la Universitat de
Girona.
El Dr. Joaquim Majó, degà de la Facultat de Turisme, va rebre’ls en el
claustre de la facultat i els va donar la
benvinguda, així com uns consells per
animar-los en aquest dia tan especial
per a tots ells.
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A continuació, van seguir les sessions
informatives amb la Dra. Sílvia Espinosa, coordinadora del Grau en Publicitat i Relacions Públiques i el Dr. Josep
Maria Aguirre, coordinador del Grau
en Turisme. També, se’ls hi va ser una
visita guiada per les instal·lacions de
la facultat, per conèixer el que serà la
seva casa durant els propers quatre
anys.
La Facultat de Turisme ha iniciat el curs
acadèmic 2019-2020 amb un total de
970 estudiants, que els conformen dels
dos graus; el Grau en Turisme i el Grau
en Publicitat i Relacions Públiques, i els
tres màsters; Màster en Turisme Cultural, Màster en Direcció i Planificació del
Turisme i l’Erasmus Mundus European
Master in Tourism Management.
Esperem tenir bons moments i encerts
en aquest nou curs acadèmic 20192020!
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FACULTAT DE TURISME

DESTACATS

“Construir a la mediterrània”.
Diàleg amb Carles Ferrater,
Joan Maria Viader i Elsa Ibar
El passat divendres 11 d’octubre la Càtedra de
Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant
Antoni (UdG) va celebrar l’acte “Construir a la
mediterrània” al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
de la Demarcació de Girona, un diàleg amb Carles
Ferrater, Joan Maria Viader i Elsa Ibar.
Experts en arquitectura i turisme es van reunir
per dialogar sobre com l’arquitectura influeix en el
comportament del turista.
Llegeix-ne més

La Universitat dual: una prova
pilot a la Facultat de Turisme de
la UdG
Més de 20 persones entre hotelers, associacions
d’empreses turístiques, consultories o agències
de viatges així com investigadors del sector del
turisme, es van trobar durant els dies 12, 13 i 14
de novembre a la Facultat de Turisme per discutir
i dissenyar les bases d’un model de formació
Dual que permetrà professionalitzar la formació
acadèmica universitària que reben els estudiants
de Turisme de les universitats europees.
Aquesta trobada forma part del projecte europeu
INCOME Tourism, el Dual Learning model for
Tourism finançat per la Unió europea a través d’un
Programa Erasmus Plus. L’objectiu de la trobada
va ser, acabar de dissenyar la prova pilot que
s’implementarà en les diferents universitats que
participen durant aquest curs acadèmic.
Llegeix-ne més
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EN PRIMERA PLANA
ATLAS Annual Conference 2019
La Facultat de Turisme va acollir per primera
vegada, del 17 al 20 de setembre, el congrés
anual internacional en turisme “ATLAS Annual
Conference 2019 Tourism Transformation”,
organitzat per Association For Tourism And Leisure
Education And Research (ATLAS) i la Dra. Sílvia
Aulet i el Dr. Lluís Prats, docents i investigadors de
la Facultat de Turisme (UdG).
Més de 175 experts en turisme d’arreu del món
van participar en l’Annual Conferences, els quals
an oferir conferències i workshop sessions a
tots els participants amb la finalitat de donar
a conèixer les seves investigacions del sector
turístic. El bon feedback que es va crear entre els
experts internacionals i els gironins, va originar
la creació de nous projectes en comú. Donada
la internacionalització del congrés, facilita la
visualització de la ciutat de Girona arreu del món.

La Facultat de Turisme participa
en l’entrega de premis ATA 2019
En el marc del IX Simposi “Reptes de futur: turisme
sostenible, segur i legal” celebrat el passar 14
de novembre a Lloret de Mar, es va dur a terme
l’entrega dels Premis 2019.
Un jurat d’experts format per representants de la
Facultat de Turisme van seleccionar, mitjançant
votacions, els guanyadors d’aquests guardons
d’entre el total de 86 viles i apartaments turístics de
les comarques gironines que s’havien inscrit.
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FACULTAT DE TURISME

INSETUR

IX Simposi: Reptes de futur: turisme sostenible, segur i legal
Dijous 14 de novembre va tenir lloc la celebració del IX Simposi de l’Associació Turística
d’Apartaments (ATA) a la localitat de Lloret de Mar.
El Dr. Dani Blasco, professor de la Facultat de Turisme i investigador del Campus de Turisme de la Universitat de
Girona, va presentar l’estudi “Anàlisi i diagnosi de l’oferta i allotjament turístic a Girona” realitzat pel Dr. Jordi Comas,
investigador d’INSETUR i professor de la Facultat de Turisme (UdG) en el IX Simposi ATA “Reptes de futur: turisme
sostenible, segur i legal” que va tenir lloc el passat dijous 14 de novembre a Lloret de Mar.
A la presentació de l’estudi, el professor i expert en turisme va indicar que a Girona només un 37% dels habitatges amb
llicència d’ús turístic (HUT) estan actius. El novembre del 2018 hi havia 706 habitatges amb llicència a la ciutat però, a
la pràctica, només 260 estaven al mercat. També, es va indicar que els discursos de “turismofòbia” que s’han generat
a la ciutat en els últims vuit anys són idees i conceptes “importats” d’altres indrets com Barcelona i que no s’ajusten a
la realitat.
Per més informació, accediu a “Llegeix-ne més”.
Llegeix-ne més
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INSETUR
Lectura Tesi Doctoral
Sara Forgas
La Dra. Sara Forgas, va presentar el passat dijous 7
de novembre la seva tesi doctoral titulada “Catalan
gastronomy in the province of Girona: A study of
tourist’ awareness of gastronomy and the available
gastronomic options in accommodations”.
La direcció del treball va ser pel Dr. Joaquim Majó i
el Dr. Lluís Mundet.

Projecte MITOMED+ a Brussel·les
El 7 i 8 d’octubre va tenir lloc les reunions i
conferències en el marc del projecte europeu
MITOMED+ que varen tenir lloc a Brussel·les.
La Sandra i en Jordi, investigadors d’INSETUR,
van assistir a la conferència de capitalització
del projecte on es van presentar els resultats,
principalment el model de gestió del turisme
marítim i costaner a la zona del Mediterrani (MED
M&C Tourism Management Model).
El Jordi, representant la universitat, va participar en
una de les sessions interactives de l’acte (Replication
of MITOMED+ methodology and application of the
model). Durant la seva intervenció, va parlar de
l’aplicabilitat a nivell local del model d’indicadors
definit pel projecte MITOMED+, amb les seves
limitacions i oportunitats, i del context general en
què es troba la definició i aplicació d’indicadors de
sostenibilitat en destinacions turístiques.
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INSETUR
Jornada Platges Sostenibles
El passat 15 de novembre, el Dr. Lluís Prats,
director d’INSETUR i la Sra. Sandra Castañer,
investigadora d’INSETUR, van participar en la
Jornada de Platges Sostenibles a Torredembarra,
organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona.
Durant l’acte, el Dr. Lluís Prats va presentar el
sistema d’indicadors de sostenibilitat creat en el
marc del projecte europeu MITOMED+. També
es va oferir una visita al nou circuit visual adaptat
de la platja de l’Espai Natural dels Muntanyans,
platja pilot i certificada del model Green Beach
(desenvolupat pel projecte MITOMED+).
Llegeix-ne més

Col·loqui Turisme, Territori i Vida
Quotidiana a la Costa Brava
Divendres 8 de novembre va tenir lloc el Col·loqui
Turisme, Territori i Vida Quotidiana a la Costa Brava
a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme (UdG),
organitzada per l’Institut Català d’Antropologia i
la Facultat de Turisme, amb el suport de l’IPEC,
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
La jornada va reunir a professionals del sector
del turisme i l’antropologia que van aportar nous
coneixements i diferents punts de vista sobre els
temes en qüestió.
Llegeix-ne més

7

FACULTAT DE TURISME

Butlletí d’actualitat. Número 27

INSETUR
El Dr. Dani Blasco participa en la
Plataforma EU-CELAC Innovact II
a Bilbao
Del 14 al 18 d’octubre va tenir lloc la Reunión de
Trabajo y Visita de Estudio a Europa 2019 de la
Plataforma EU-CELAC Innovact II: Innovación para
Promover la Cohesión Territorial a Bilbao. L’objectiu
de la visita era permetre que les parts interessades
de la regió fronterera d’Europa i Amèrica Llatina,
intercanvien
experiències
sobre
aspectes
específics de la cooperació transfronterera en
suport a la innovació.
El Dr. Dani Blasco, va oferir la presentació “Cadena
de Valor en Turismo: Red de Regiones Europeas
para un Turismo Sostenible y Competitivo
NECSTOUR” com a expert d’innovació per la
cadena de valor.

Emerald Literari Network
L’article “Overtourism: residents perceptions of
tourism impact as an indicator of residents social
carrying capacity - case study of a Spanish heritage
town” dels autors Vanessa Muler Gonzalez, Lluís
Coromina i Núria Galí, ha estat seleccionat com a
millor article en els premis Emerald Literari Network
publicat a la revista Tourism Review.
Per saber més sobre l’article, feu clic a la fletxa.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
El Campus Turisme exposa els
resultats d’un estudi al Parlament
Europeu
El passat dimarts, 24 de setembre, s’ha dut a terme
una presentació davant el Parlament Europeu
titulada European tourism – Recent Developments
and Future Challanges. La presentació ha sigut la
culminació d’un estudi desenvolupat per Universitat
de Girona, la Universitat de Central Lanchashire
i la Universitat de Ljubljana. Aquest projecte,
encarregat pel Comitè de Transport i Turisme, té
com a objectiu principal proporcionar una visió
general de les perspectives, oportunitats i reptes
del sector del turisme a la Unió Europea, tenint
en compte que Europa és la primera destinació
mundial en arribades internacionals.
Llegeix-ne més

La Dra. Dolors Vidal rep la
‘Medalla al millor projecte de
coneixement i recerca referit al
sector turístic’
a Generalitat de Catalunya ha distingit a la Dra.
Dolors Vidal - Casellas, directora de la Càtedra
de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant
Antoni de la Facultat de Turisme, la medalla al
“Millor projecte de coneixement i recerca referit
al sector turístic” per la seva trajectòria en el món
turístic.
La Dra. Dolors Vidal i Casellas va ser la primera
professora contractada per l’Escola Oficial de
Turisme de Catalunya. Des d’aquell 1989 de fa 30
anys, ha dedicat la seva carrera docent, de recerca
i de transferència a donar valor al Patrimoni
Cultural en l’àmbit del turisme i ha conceptualitzar
el Turisme Cultural, i ha viscut aquesta activitat
amb passió i entrega.
Llegeix-ne més
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
Conveni marc amb la Universidad
Autónoma de Guerrero (Mèxic)
El Dr. Joaquim Majó, va realitzar una estada a Mèxic
del 5 al 13 d’octubre on va firmar un conveni marc
de col·laboració amb la Universidad Autónoma
de Guerrero (Acapulco) i va realitzar classes als
estudiants de llicenciatura i de màster en turisme.
També va participar en el 1r Congreso Internacional
de Gestión Turística en el marc del XIII Congreso
Internacional de la AMIT.
Llegeix-ne més

Dra. Dolors Vidal visita el Perú
La Dra. Dolors Vidal, professora de la Facultat de
Turisme i directora de la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni, ha realitzat
una estada al Perú on ha visitat i participat en actes
de la Universidad de San Martín de Porres (USMP)
el Perú.
En el marc del programa Eramus + K107, la Dra.
Dolors Vidal ha participat en sessions d’intercanvi
amb els professors i directius de la USMP i ha assistit
en la presentació del llibre “ El Perú en el sistema
internacional del patrimonio cultural y natural de la
humanidad” de l’autor Manuel Rodríguez Cuadros.
Llegeix-ne més
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
La Dra. Saida Palou publica
un article a la revista L’Avenç
En el número 461 de la revista L’Avenç, ha estat
publicat l’article sobre el centenari del primer
congrés de turisme de Catalunya que va tenir lloc
l’any 1919, per la Dra. Saida Palou, professora
associada del Grau en Turisme.
L’article explica com el fonament turístic va tenir
una significativa rellevància a la vida política i
sociocultural de principis del segle XX. La celebració
de dos congressos de turisme a Catalunya (els anys
1919 i 1921), així com la tasca realitzada per la
Sociedad de Atracción de Forasteros a la ciutat de
Barcelona (1908 - 1936), demostren la rellevància
d’aquest fenomen en la història del país.
Per consultar l’article complet, accediu a llegeix-ne
més.
Llegeix-ne més

Lectura Tesi Doctoral
Albert Costa
Albert Costa, professor del Grau en Publicitat i
Relacions Públiques de la Facultat de Turisme, va
defensar el passat 25 d’octubre la seva tesi doctoral
titulada “Estudio y conceptualización de Vusiness:
un modelo para la creación y gestión de empresas
basadas en valores”.
La direcció de la tesi estava dirigida per la Dra.
Carmen Echazarreta, vicedegana de Comunicació
i Relacions Exteriors de la Facultat de Turisme.
Llegeix-ne més
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
XI Congrés Internacional de
Ciberperiodisme de Bilbao
El passat dilluns 11 de novembre, la professora
Mònica Puntí va presentar la comunicació “El uso del
transmedia y las redes sociales por parte de los medios
digitales en catalán” en l’XI Congrés Internacional
de Ciberperiodisme. El congrés es va celebrar els
dies 11 i 12 de desembre a Bilbao i portava per títol
“Nuevos actores y estratègies en el espacio mediático
compartido”.
La investigació de la professora Puntí tenia per objectiu
estudiar l’ús que els mitjans digitals en català feien
de les narratives transmèdia i les xarxes socials. La
metodologia que s’utilitzava era una combinació de
tècniques qualitatives i quantitatives com l’estudi de
casos, l’observació i l’anàlisi de contingut. Es van
analitzar els casos dels sis primers mitjans digitals en
català segons el rànquing elaborat per OJD Interactiva.
Una de les principals conclusions era que els mitjans
estudiats encara no havien desenvolupat estratègies
de narratives transmèdia en les seves principals xarxes
socials, encara que s’observaven indicis de la seva
utilització en alguns productes concrets.

“Ciutats educadores i turisme
responsable”
El passat 18 de novembre, el Dr. José Antonio
Donaire, professor del Grau en Turisme de la
Facultat de Turisme, va oferir als membres de la
xarxa temàtica la ponència “Ciutats educadores i
turisme responsable” sobre la identitat de la ciutat
en l’era de la hipermobilitat.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
‘El Autonomista’
El Dr. Lluís Costa, director científic del Campus
Comunicació Cultural i Corporativa i professor
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques,
va presentar el passat 15 d’octubre el llibre “El
Autonomista: el diari dels Rahola” a Barcelona.
La presentació del llibre va anar a càrrec del
periodista Josep Cuní.
Llegeix-ne més

Presentació de l’aplicació de
compra pública “IPLECS”
El Dr. Jordi Comas i Trayter, professor de turisme
de la Facultat de Turisme, va participar el passat
26 de novembre en la jornada informativa <<Iplecs:
elaboració del Pressupost Base de Licitació i altres
càlculs econòmics de les licitacions, amb un sol
click>>.
L’objectiu de la jornada informativa és presentar
l’aplicació “Iplecs”, elaborada pel servei de compra
pública de la Diputació de Girona pels ajuntaments
de la demarcació de Girona i altres administracions
públiques catalanes. L’aplicació “Iplecs”, accessible
on-line, oferirà una sèrie de mòduls que abordaran
problemàtiques econòmiques concretes que els
òrgans tècnics i de gestió han d’arborar alhora de
configurar els diferents documents contractuals
durant el procés de compra pública.
Llegeix-ne més
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
La història de la ciutat de Girona
a través dels seus mitjans de
comunicació
El passat 30 d’octubre, el Grup de Recerca
Comunicació Social i Institucional (CSII) i el
Campus de Comunicació Cultural i Corporativa de
la Universitat de Girona, van presentar l’itinerari “La
història de la ciutat de Girona a través dels seus
mitjans de comunicació” a l’estand de la UdG a les
Fires de Girona.
“La història de la ciutat de Girona a través dels
seus mitjans de comunicació” és un itinerari que es
concentra en 8 passejades per la ciutat de Girona,
on el participant va poder passejar pels carrers de
Girona a peu o de manera virtual.

Estada a Madrid
La professora Neus Crous, realitza una estada a Madrid
en els mesos de setembre, octubre i novembre.
Durant la seva estada a la capital, ha assistir i participat
a diferents actes i conferències:
- Del 2 al 4 d’octubre va participar en la ronda de
conferències conferències EnlightED - South Summit.
Reinventing Education in a Digital World, organitzada
per la Fundació Telefónica.
- Del 18 al 20 d’octubre va assistir al “2nd International
Ancient Capitals Forum. International Symposium on
the 60th anniversary of the Scientific Excavation of
Erlitou Site” a Luoyang (Xina).
- El 25 d’ocubre va participar en la ponència “La
comunicación del valor universal” en el “I SEMINARIO
DE LA RED UNITWIN UNESCO “Turismo, Cultura,
Desarrollo””.
- La Dra. Sílvia Aulet i la prof. Neus Crous van presentar
una comunicació al I Simposio Anual de Patrimonio
Natural i Cultural d’ICOMOS Espanya, celebrat a
Madrid entre el 21 i el 23 de novembre.
- Del 20 al 22 de novembre va participar al I Congreso
Internacional de Innovación Docente e Investigación
en Educación Superior: un reto para las áreas de
conocimiento, en el marc del projecte INCOME.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Incoming Erasmus
La Facultat de Turisme va rebre 60 estudiants dels
programes de mobilitats Erasmus, Sicue i Prometeu
durant el primer semestre del curs acadèmic 2019
- 2020. El Dr. Joaquim Majó, degà de la Facultat
de Turisme, i el Sr. José García Boër, va oferir la
benvinguda als estudiants i se’ls va explicar tot el
necessari per a la seva estada a la Universitat de
Girona.

Llegeix-ne més

Acto de graduación de los
másteres MTC y MDPT curso
2018/19
Los estudiantes del Máster en Turismo Cultural y
del Máster en Dirección y Planificación del Turismo
celebraron la clausura del curso académico 2018
- 2019 con el acto de graduación que tuvo lugar
el martes 1 de octubre en la Sala de Graus de la
Facultad de Turismo (UdG).
En el mismo acto se inauguró el nuevo curso
académico 2019/20, con la participación del Sr.
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, que ofreció
una conferéncia sobre la gestión del turismo en la
población que dirige.
Llegeix-ne més
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Inicio del curso de los másteres
en MTC y MDPT
El Máster en Turismo Cultural y el Máster en
Dirección y Planificación del Turismo ha iniciado en
el día de hoy el curso académico 2019/20 con la
presentación y la bienvenida a los estudiantes.
Las presentaciones han sido a cargo de la Dra.
Konstantina Zerva, coordinadora del Máster en
Turismo Cultural y el Dr. Lluís Coromina, coordinador
del Máster en Dirección y Planificación del Turismo.
Ambos han acogido a sus respectivos estudiantes
y les han ofrecido la presentación de los estudios,
así como una visita guiada por las instalaciones
de la Facultad de Turismo. A continuación, los
estudiantes han podido establecer contactos con
los demás estudiantes en el catering de bienvenida.

Dues estudiants de la Facultat
de Turisme guardonades com a
millors TFM en Turisme 2019
L’Aina Pubill Ambros, estudiant de l’Erasmus
Mundus European Master in Tourism Management
(EMTM), i la Pimsuporn Poyoi, estudiant del Màster
en Direcció i Planificació del Turisme (MDPT), han
estat guardonades com a millors Treballs de Final
de Màster en Turisme 2019 de l’Estat Espanyol.
L’Aina Pubill Ambros, ha estat guardonada pel seu
treball titulat “Representations of Native American
Tribes for Tourism Purposes: The Case of Arizona”.
I la Pimsuporn Poyoi, amb el seu treball titulat
“Local food consumption in a tourism destination: a
proposal of a tourists’ behavioral model”.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Estudiants del Grau en Publicitat
i RP assisteixen a la 1a edició ‘Un
món millor’ de SER Catalunya
Nombrosos estudiants del Grau en Publicitat i
Relacions Públiques assisteixen a la primera
edició de la jornada sobre responsabilitat social
corporativa “Un món millor” organitzada el passat
13 de novembre per SER CATALUNYA a l’auditori
de l’EspaiCaixa de Girona.
Experts, empresaris i responsables de les institucions
van explicar com integrar la responsabilitat social a
les empreses i van donar a conèixer casos d’èxit
d’iniciatives socialment responsables. La jornada
va comptar amb el suport d’Endesa, la Diputació de
Girona, l’Ajuntament de Girona i Eurofirms, i amb la
col·laboració de Caixabank, Universitat de Girona,
Mifas, Multidiscapacitats, PIMEC, LCPaper, Ecosol
i Llagurt.
Llegeix-ne més

Taller de fotografia a
Fires de Girona
La Facultat de Turisme (UdG) va estar present
el passat 30 d’octubre a les Fires de Sant Narcís
de Girona amb la realització de l’activitat “Taller
de Fotografia” a l’estand de la universitat, que va
ser a càrrec del professor de fotografia, Claudi
Valentí, amb la participació d’estudiants del Grau
en Publicitat i Relacions Públiques.
Els estudiants que van participar en l’activitat, van
poder posar en pràctiques les tècniques apreses en
l’assignatura de ‘Fotografia Publicitària’ impartida
pel professor Claudi Valentí en el Grau en Publicitat
i Relacions Públiques de la Facultat de Turisme.
Llegeix-ne més
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Els estudiants de l’EMTM
assisteixen a la fira Smart City
Els estudiants de l’Erasmus Mundus European
Master in Tourism Management (EMTM) van
assistir el passat mes de novembre a la fira Smart
City a l’expo de Barcelona.
La sortida es va realitzar en el marc de l’assignatura
Bussiness Models, impartida pel Dr. Lluís Prats.

Presentación del TFM a la
Dirección General de Turismo
Eliana Barbosa, estudiante del Máster en Dirección
y Planificación del Turisme (MDPT), presentó tu
Trabajo de Final de Máster (TFM) a la Direcció
General de Turisme en la ciudad de Barcelona.
La presentación se hizo en el marco de su beca por
la Direcció General de Turisme.
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Inici de l’assignatura Direcció
d’Allotjaments Turístics (DAT)
Els estudiants de 4t curs del Grau en Turisme
que han escollit l’optativa “Direcció d’Allotjaments
Turístics (DAT)” va iniciar-se el passat 25 de
novembre. Aquesta assignatura forma part de la
prova pilot del projecte europeu INCOME, on els
estudiants que realitzin aquesta assignatura reben
una formació dual.
Aquesta assignatura és impartida pel Dr. Jordi
Comas i el Sr. Yassine Bouallala, professors del
Grau en Turisme.
Llegeix-ne més

Treball de camp dels estudiants
de 2n curs del Grau en Turisme
Els estudiants de 2n curs del Grau en Turisme van
realitzar una sortida el passat 29 de novembre, en
el marc de l’assignatura “Organització d’empreses
turístiques”, “Ordenació i planificació del turisme” i
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques”.
El motiu de la sortida era realitzar un treball de
camp en el marc de les assignatures esmentades.
Els estudiants van anar acompanyats de les
professores Isabel Paulino i M. Rosa Fraguell.
Llegeix-ne més
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Entre Subjectes & Atributs
Cicle de conferències Entre Subjectes & Atributs
El cicle de conferències Entre Subjectes & Atributs porta experts en Turisme, Relacions Públiques, Estratègia, Publicitat,
Màrqueting i Innovació a la Facultat de Turisme. Totes les conferències són obertes al públic, però tindran preferència
els estudiants a qui va adreçada la sessió. Per programar una conferència, adreceu-vos al professor Sr. Jordi Serra.
Per consultar les pròximes conferències accediu a www.udg.edu/entresubjectes.

‘ASO: Gestió del SEO per a
APPS’, Daniel Rayos
Daniel Rayos, consultor en Màrqueting Digital, va
oferir la conferència ‘ASO: Gestió del SEO per a
APPS’ el passat 7 de novembre als estudiants de 2n
curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques.
La conferència es va realitzar en el marc de
l’assignatura ‘Màrqueting en l’era digital’ impartida
pel professor Sr. Jordi Serra.

‘Voces de Vereda’,
Cristina Massó
Cristina Massó, participant en el documental ‘Voces
de Vereda’ i treballadora de l’Àrea de Cooperació
de l’Ajuntament de Girona, va oferir la conferència
‘Voces de Vereda’ el passat 7 de novembre als
estudiants de 4t curs del Grau en Turisme.
La conferència es va realitzar en el marc de
l’assigantura ‘Turisme Solidaria i de Cooperació’
impartida pels professors Sra. Erika Isabella i Sr.
Oscar Gussinyer.

‘Turisme Cultural a Catalunya’,
Patrick Torrent
Patrick Torrent, Director Executiu de l’Agència
Catalana de Turisme, va oferir la conferència
‘Turisme Cultural a Catalunya’ el passat 14 de
novembre als estudiants de 1r curs del Grau en
Turisme.
La conferència es va realitzar en el marc de
l’assignatura ‘Dimensió sociocultural del turisme’
impartida per la Dra. Dolors Vidal.
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‘La gestió de les taxes turístiques: el
cas de Lloret de Mar’, Jaume Dulsat
Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, va oferir la
conferència ‘La gestió de les taxes turístiques: el cas de
Lloret de Mar’, el passat 21 de novembre als estudiants
de 1r curs del Grau en Turisme.
La conferència es va realitzar en el marc de l’assignatura
‘Dimensió econòmica del turisme’ impartida pels
professors Dra. Esther Martínez, Dra. Ester Nogué i Dr.
Joan Solé.

‘Estereotips que vehiculen la
publicitat sobre l’altre, el diferent’,
Universitat de Tetuán
Charia Zakariae, El Fathi Abderrahman i Ghailani
Abdellatif, professors de la Universitat de Tetuán, van
oferir la conferència ‘Estereotips que vehiculen la publicitat
sobre l’altre, el diferent’, el passat 27 de novembre als
estudiants de 1r curs del Grau en Publicitat i Relacions
Públiques. La conferència es va realitzar en el marc de
l’assignatura ‘Fonaments de la publicitat’ impartida per la
Dra. Sílvia Espinosa.

‘Jornada d’assessors polítics’, Marçal
Sarrats i Enric Cases
Marçal Sarrats, assessor polític d’Ernest Maragall i Enric
Cases, assessor polític del PSC, van oferir la ‘Jornada
d’assessors polítics’, el passat 28 de novembre als
estudiants de 4t curs del Grau en Publicitat i Relacions
Públiques.
La jornada es va realitzar en el marc de les assignatures
‘Màrqueting polític’ i ‘Social Media i RP 2.0’, impartides
pels professors Dr. Alfons Jiménez i Dra. Ileana Zeler.

‘Temporada d’esquí. La Molina, Núria i
Vallter’, Ricard Font
Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, va oferir la conferència ‘Temporada d’equí.
La Molina, Núria i Vallter’ el passat 29 de novembre als
estudiants de 3r curs del Grau en Turisme.
La conferència es va realitzar en el marc de l’assignatura
‘Creació d’itineraris i viatges combinats’ impartida pels
professors Dra. Silvia Aulet, Dr. Josep Maria Bech i Sr.
Jordi Moguel.
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ENTREVISTA
Entrevista a Noem Shaval, professor de turisme de la University of Jerusalem
Noem Shaval, va realitzar una estada a la Facultat de Turisme, on va impartir classes en el Màster en Turisme Cultural
(MTC).

Visualitza el vídeo
Trobareu tots els vídeos de la Facultat de Turisme en el canal de Youtube.

www.youtube.es/FacultatdeTurismeUdG
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AGENDA

• Conferència ‘Gestió de projectes digitals’ a càrrec de Judit Algueró Llop
Dijous 12 de desembre de 11:30h a 13h a l’Aula C3 de la Facultat de Turisme.
• Festa de Nadal a la UdG
Dijous 12 de desembre a les 21h a l’Aula Magna Modest Prats.
• La Marató de TV3. Malalties minoritàries
Diumenge 15 de desembre.
• Lectura tesi doctoral. Sra. Sonia Molero Mateo
Dimarts 17 de desembre a les 11h a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme.
• Conferència ‘Turisme MICE i congressos’ a càrrec de Daniel Pérez
Dijous 19 de desembre de 13h a 14:30h a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme.
• Vacances de Nadal 2019
Del 24 de desembre de 2019 fins al 6 de gener del 2020.

Més informació sobre l’agenda de la facultat, adreceu-vos a

www.udg.edu/ft
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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

Segueix-nos a les xarxes socials:

@udgfacturisme

