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DESTACATS
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Finalitza l’Any Turisme Cultural
El dilluns 9 de desembre es va celebrar l’acte de 
clausura de l’Any Turisme Cultural, esdevingut 
durant el 2018 i el 2019, per realitzar la memòria 
anual i extreure les conclusions necessàries. 

El Sr. Octavi Bono, director general de Turisme 
del Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, va presidir l’acte de 
clausura. A l’acte també van participar representants 
de les institucions culturals catalanes. 

La Dra. Dolors Vidal, professora de la Facultat de 
Turisme, va assistir en representació de la Càtedra 
de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant 
Antoni, i com a comitè tècnic i assessor de l’Any 
Turisme Cultural. 

Presentació llibre 
“Tourism, Pilgimage and 
Intercultural Dialogue”
El dimarts 3 de desembre va tenir lloc la presentació 
del llibre “Tourism, Pilgrimage and Intercultural 
Dialogue” de la Dra. Dolors Vidal, Dra. Silvia Aulet 
i la Sra. Neus Crous, professores de la Facultat de 
Turisme (UdG), a Barcelona. 

El Mn. Josep Maria Turull, director del Secretariat 
diocesà de turisme, peregrinatges i santuaris, 
Canonge fabriquer de la Catedral i rector de la 
basílica de la Sagrada Família, va presentar l’acte. 



EN PRIMERA PLANA

4

Butlletí d’actualitat. Número 28FACULTAT DE TURISME

X Jornades Universitàries de 
Turisme Religiós
Un any més, la Facultat de Turisme organitza, 
juntament amb l’Abadia de Montserrat i la Universitat 
de Barcelona, les “X Jornades Universitàries de 
Turisme Religiós: Turisme religiós, santuaris i 
pelegrinatges”. Aquestes jornades han ofert als 
estudiosos i professionals del turisme un espai 
de reflexió i debat dels diversos aspectes que 
conformen aquest àmbit específic del món del 
Turisme.

El turisme religiós o els viatges per motivacions 
religioses, amb tots els matisos que hi pugui haver, 
són una realitat que va en augment i així es va 
constatar en les conclusions de la Conferència 
Internacional sobre el turisme, les religions i 
el diàleg organitzada per l’OMT, l’any 2007, a 
Còrdova.

“La Productora” realitza el vídeo 
de la UdG amb la Marató de TV3
El passat dijous 12 de desembre, “La Productora”, 
un grup d’estudiants del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques, van realitzar la gravació del 
vídeo de la Marató de TV3 per la Universitat de 
Girona. 

“La Productora” són estudiants que realitzen els 
vídeos de promoció de la Facultat de Turisme 
(UdG) i que en mica en mica tenen projectes 
externs a la facultat. 

Per visualitzar el vídeo, accediu a la fletxa. 

https://www.youtube.com/watch?v=wMzQPEEYhWk
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Conferència final del projecte MITOMED +
Els dies 2 i 3 de desembre va tenir lloc la cloenda del projecte MITOMED + a Livorno (regió de la 
Toscana). 

Durant els dies 2  3 de desembre, la Sandra Castañer i en Jordi Calabuig, tècnics del projecte MITOMED + en repre-
sentació de la UdG, van assistir a la conferència final del projecte Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean 
Plus (MITOMED +) que va tenir lloc a Livorno (regió de la Toscana). 

L’esdeveniment va representar una oportunitat única per a conèixer els resultats i les eines desenvolupades dins el 
marc del projecte, inclosa una sessió de capacitació impartida durant el primer dia:
1. Plataforma en línia d’indicadors de sostenibilitat per a destinacions marítimes i costaneres;
2. El model Green Beach de certificació de platges sostenibles;
3. El model de gestió de destinacions marítimes i costaneres.

La Universitat ha estat principalment involucrada en el desenvolupament i la gestió de la plataforma en línia d’indicadors 
de sostenibilitat per a destinacions marítimes i costaneres. Tant el Jordi com jo mateixa vam intervenir en nom de la 
universitat per a explicar als assistents (i) el funcionament de la plataforma i (ii) la intenció de mantenir-la operativa 
un cop finalitzi el projecte (31.01.2020). El manteniment de la plataforma a partir de febrer serà possible gràcies a la 
col·laboració a tres bandes de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, la Direcció 
General de Turisme de la Generalitat de Catalunya i 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/Detall-noticies/eventid/10028


6

Inicien les sessions de formació-
taller del projecte NATTUR 
El passat 3 de desembre, el Dr. Lluís Prats, 
director d’INSETUR i professor de la Facultat de 
Turisme, va impartir la primera sessió de formació-
taller del projecte NATTUR. Durant la jornada es 
va desenvolupar un espai de lliure debat titulat 
“La paraula és vostra” en què a partir de diverses 
qüestions plantejades pel ponent, els assistents  
prenien paraula i conjuntament es construïa un 
primer cap d’acció per anar definint les estratègies 
a desenvolupar.

INSETUR
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Segona sessió del 
projecte NATTUR  
El passat 16 de desembre, el Dr. José Antonio 
Donaire, investigador d’INSETUR i professor 
de la Facultat de Turisme (UdG), va impartir la 
sessió “Com utilitzar i aprofitar plataformes com 
Tripadvisor?” en el marc de les formacions-tallers 
pel projecte Nattur, amb la col·laboració de la 
Mancomunitat Vall de Camprodon. Durant la sessió 
es va realitzar un taller on els assistents es van 
col·locar en grups petits i van treballar el següent 
tema: Creació de nous productes, renovar-se o 
morir? 
 

https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-noticies/eventid/10012
https://www.udg.edu/ca/instituts/INSETUR/Detall-noticies/eventid/10073
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INSETUR
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Finalitza la formació-taller 
del projecte Nattur
El passat 18 de desembre, el Dr. Jaume Marín, 
expert en comercialització i màrqueting i professor 
de la Facultat de Turisme, va impartir la darrera 
sessió de formació-taller del projecte Nattur 
amb la col·laboració de la Mancomunitat Vall de 
Camprodon.  La sessió titulada “Estic preparat per 
anar a un workshop, famtrip, presstrip, blogtrip?” 
tenia com a objectiu mostrar als assistents les 
eines, recursos i oportunitats necessàries en la 
hipotètica idea d’assistir en un dels actes esmentats 
anteriorment. 

Lectura Tesi Doctoral
Sra. Sonia Molero 
El passat dimarts 17 de desembre, la Sra. Sonia 
Molero va presentar la defensa de la seva tesi 
doctoral titulada “La formación en patrimonio 
cultural en los estudios de Grado en Turismo. El 
caso de los estudiantes de Barcelona”, sota la 
direcció de la Dra. Maria Elena Puiggròs i Román.

El tribunal estava format pel president, el Dr. Daniel 
Paül. Universitat de Lleida, la vocal, la Dra. Laia 
Mojica. Universitat Autònoma de Barcelona, i la 
secretària, la Dra. Dolors Vidal, Universitat de 
Girona. 

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/10102
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/4778
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/Detall-activitats/eventid/10060
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA

XI Congrés Internacional Latina 
de Comunicació Social
El passat 5 de desembre, la professora Mònica 
Puntí va presentar la comunicació “El tratamiento 
de las fake news en las redacciones de los 
medios de comunicación en Cataluña” en l’XI 
Congrés Internacional Latina de Comunicació 
Social. L’article també estava signat pel periodista 
freelance, Jordi Bes. El congrés es va celebrar del 
2 al 5 de desembre a Tenerife i portava per títol 
“Las nuevas narrativas, en el entorno social”.

La investigació de la professora Puntí tenia per 
objectiu l’estudi del fenomen de les fake news o 
notícies falses, un concepte que no és nou, però 
que ha emergit amb força amb l’eclosió de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

Assignatura pionera del Grau en 
Publicitat i Relacions Públiques
Durant el primer semestre del 2019 s’ha dut a terme 
un intercanvi online pioner al Grau de Publicitat i 
Relacions Públiques de la Facultat de Turisme de la 
UdG. Dins l’assignatura Seminari de Comunicació 
s’ha treballat el concepte de “Connecting Cities” 
amb la RMIT University de Melbourne, Austràlia. 
Amb la supervisió i guiatge de la Dra. Natàlia Ferrer 
Roca, professora de l’assignatura, els alumnes han 
creat vídeos de Girona i de Melbourne, explorant 
la connexió de les dues ciutats. Els alumnes han 
conversat a través d’skype amb els seus homòlegs 
australians, i també han reflexionat sobre el que 
representa ser creadors de continguts audiovisuals 
quan no pots controlar tot el procés creatiu. 

Tant la Dra Hannah Brasier, professora de RMIT 
University a Melbourne, com la Natàlia estan molt 
contentes d’aquesta primera experiència i esperen 
poder continuar l’intercanvi en els propers anys. 
Si teniu curiositat per conèixer més sobre aquest 
projecte, us invitem a visitar la pàgina web que s’ha 
utilitzat per aquest intercanvi: accediu a la fletxa
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/
https://medium.com/connecting-cities-studio


DOCÈNCIA I FORMACIÓ

Classes magistrals de 
l’assigantura ATA 
Els estudiants del Grau en Turisme han rebut dues 
classes magistrals a l’assignatura que impateix 
l’Associació d’Apartaments Turístics a la Facultat 
de Turisme. 

El dilluns 2 de desembre, els estudiants van rebre 
la classe magistral sobre la gestió dels habitatges 
d’ús turístic (HUT) per part del Sr. Salvador Gubert.

El dimarts 17 de desembre, els estudiants van 
rebre la visita de la directora dels apartaments 
Plaça del Vi de Girona, la Sra. Esther Soler, que els 
hi va explicar la seva experiència en el món dels 
apartaments.   

Creativation Challenge for a 
better World, Re-Inventing 
Tourism Challenge 2019
Els estudiants del Grau en Turisme que cursen 
l’assignatura ‘Gestió del Patrimoni Cultural’, han 
participat en el “Creativitation Challange for a better 
World, Re-Inventing Tourism Challenge 2019”, que 
ha tingut lloc el passat dimecres 18 de desembre a 
la Sala de Grau de la Facultat de Turisme (UdG). 

A través de sessions formatives els estudiants 
participants han hagut de trobar solucions 
enginyoses a diferents reptes que es plantegen 
en el sector turístic. Els reptes sobre els quals 
han hagut de treballar han tingut a veure amb 
el desenvolupament de noves experiències 
turístiques, en fomentar un turisme més sostenible, 
en reduir l’estacionalitat del turisme i en promoure 
un turisme més intel·ligent.

Llegeix-ne més

Llegeix-ne més
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https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3622
https://twitter.com/ATApartmentsgi
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/3622
https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/Detall-noticies/eventid/10149
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
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. 

‘Gestió de la marca personal’, 
Mun Bau
Mun Bau, consultora en màrqueting estratègic i 
turisme, va oferir el passat dijous 5 de desembre, 
la conferència ‘Gestió de la marca personal’ als 
estudiants de 2n curs del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques. 

La conferència es va realitzar en el marc de 
l’assignatura ‘Màrqueting digital’ impartida pel 
professor Sr. Jordi Serra. 

‘Funcionament del Festival 
Temporada Alta’, Salvador 
Sunyer 
Salvador Sunyer, director del festival Temporada 
Alta, va oferir la conferència ‘Funcionament del 
Festival Temporada Alta’ el passat 5 de desembre 
als estudiants de 3r curs del Grau en Turisme.

La conferència es va realitzar en el marc de 
l’assigantura ‘Gestió del Patrimoni Cultural’ 
impartida pels professors Sr. Joan Solé i Sra. Anna 
Otero.

http://www.udg.edu/entresubjectes
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
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Entre Subjectes & Atributs

‘Gestió de projectes digitals’, 
Judit Algueró Llop.
Judit Algueró Llop, Consultora de Comunicació 
sector no lucratiu, va oferir la conferència ‘Gestió 
de projectes digitals’ el passat 12 de desembre 
als estudiants de 4t curs del Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques.

La conferència es va realitzar en el marc de 
l’assignatura ‘Seminari de Relacions Públiques’ 
impartida per la Dra. Ileana Zeler. 

‘Turisme MICE i congressos’, 
Daniel Pérez
Daniel Pérez, director comercial WBT, va oferir la 
conferència ‘Turisme MICE i congressos’, el passat 19 
de desembre als estudiants de 2n i 4t curs del Grau en 
Turisme. 

La conferència es va realitzar en el marc de l’assignatura 
‘Protocol d’esdeveniments i Organització d’empreses 
turístiques’ impartida pels professors Dra. Maria Rosa 
Collell, Dr. Lluís Prats, Sra. Isabel Paulino i Dr. Dani 
Blasco.

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


Entrevista a Ana Alemán, professora de turisme de la Universidad de San Martín 
de Porres (Lima, Perú)

Ana Alemán, directora del Grado en Turismo i professora de la Maestría de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo de la 
Universidad de San Martín de Porres (Lima, Perú), va impartir classes en el Grau en Turisme i en el Màster en Turisme 
Cultural de la Facultat de Turisme. 

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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ENTREVISTA
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Visualitza el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OKkisLvN1Ug
http://www.youtube.es/FacultatdeTurismeUdG
https://www.youtube.com/watch?v=-KM9rCKjD8Y&feature=youtu.be


• Debat Taula Gironina de Turisme: ‘L’oferta turística a les comarques gironines: Present i Futur’
Dijous 30 de gener a les 9:00h a l’Auditori Palau de Congressos, Girona.

• Conferència ‘Tècniques Quantitatives i Qualitatives Aplicades en el Turisme
Dijous 13 de febrer de 13:00h a 14:30h a l’Aula C3 de la Facultat de Turisme.

• Conferència ‘L’agència de mitjans: funció i evolució’, a càrrec d’Eduard Amiel. 
Dijous 20 de febrer de 11:30h a 13:00h a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme.

• Debat Taula Gironina de Turisme: ‘Turisme, medi ambient i paisatge’
Dimecres 26 de febrer a les 9h al Teatre Municipal de Roses.

• Conferència ‘Instagram: com generar material coherent amb una marca’, a càrrec d’Adriana Taeño.
Dijous 27 de febrer de 11:30h a 13:00h 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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AGENDA

Butlletí d’actualitat. Número 28 FACULTAT DE TURISME

http://www.udg.edu/ft
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 Turisme a un sol clic:

www.udg.edu/ft

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

