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#TORNAREM

LA FACULTAT NO S’HA ATURAT
El passat 4 de març la Facultat de Turisme va ser
una de les primeres a presenciar com canviaria les
nostres vides setmanes més tard. Ningú s’imaginava
el que vindria, ni tan sols els que per desgràcia van
haver de patir el maleït virus en la seva pròpia pell.
De mica en mica, la Facultat va anar quedant-se buida
fins que un dia ja no va quedar-hi ningú. Durant cent set
dies la Facultat ha estat buida, sola, apagada, sense
estudiants que animessin les aules, sense docents
impartint formació, sense personal que ajudés en la
millora de la facultat. A la Facultat no hi havia ningú,
però seguia funcionant com si tots i totes fóssim allà.
La Facultat no s’ha parat ni un dia en aquests cent
set dies que ha estat tancada, ha estat més vida
i activa que mai, i això és gràcies als esforços de
cadascú de nosaltres.
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En aquells instants, tancats a casa, sentíem la
Facultat més a prop que mai i més entusiasmats.
Havíem de seguir lluitant contra una pandèmia i
sobretot contra les nostres pròpies pors.
Avui, després de gairebé cinc mesos d’aquell 4 de
març, marxem de vacances i ben merescudament.
Cansats i estressats per tant d’esforç, però tot ha
valgut la pena, ja que ara sabem que després de
passar un dels cursos més difícils, som capaços de
tot, perquè ho hem superat i amb excel·lència.
Com va dir el degà, tornarem, i tant que tornarem.
Tornarem essent encara més equip, més humans
i més professionals. Sigui com sigui, tornarem a
aixecar un nou curs. Que tingueu molt bon estiu i
bones vacances, i sobretot cuideu-vos!
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DESTACATS
Dr. José Antonio Donaire,
membre expert de “Catalunya
2022”
El passat dimarts 2 de juny, el govern de la
Generalitat de Catalunya anunciava públicament
el llistat dels 30 experts que formaran part de
l’estratègia anomenada “Catalunya 2022”, creada
per analitzar els escenaris post Covid-19 i els
projectes de futur. Aquest grup de treball ha nascut
amb la voluntat d’ajudar a Catalunya a estar
preparada per al món a partir del 2022, elaborant
una anàlisi d’escenaris de quina podria ser la
situació, acompanyada d’un conjunt de propostes
d’acció.
En aquest grup d’experts, el Dr. José Antonio
Donaire, professor de turisme i investigador
d’INSETUR de la Universitat de Girona (UdG),
formarà part com a membre expert.
El ‘Diari Ara’ va realitzar una entrevista al professor
per conèixer quina és la situació actual i com serà
el futur del turisme a causa de la Covid.19.
Font: Imatge del Diari Ara.

Jaume Marín i José Antonio
Donaire, nomenats entre els 150
professionals del sector turístic
més influents de l’Estat espanyol
El Dr. José Antonio Donaire i en Jaume Marín,
professors de turisme a la Facultat de Turisme
(UdG) han estat nomenats a la llista de “Los 150
profesionales más influyentes del sector turístico
español” segons la consultora SERGESTUR.
En un comunicat oficial, la consultora ha reblat que
la selecció s’ha fet seguint criteris independents i
considerant que les persones que apareixen en el
llistat són considerats els més influents en l’àmbit
professional del sector turístic espanyol.
L’objectiu d’aquesta llista és crear una relació de
professionals que són referents en el sector turístic
nacional, per les seves bones pràctiques, les seves
aportacions, les seves comunicacions, els seus
fets, els seus coneixements i els seus actes.
Font: Cartell realitzat per la Facultat de Turisme (UdG).
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EN PRIMERA PLANA
Roda de premsa de la Taula
Gironina de Turisme a la
Facultat de Turisme
El passat 7 de gener, la Facultat de Turisme va
ser l’escenari de presentació en societat de les
jornades del Debat 2020 organitzades per la
Taula Gironina de Turisme, la qual la Facultat
hi col·labora. S’organitzaran cinc grans debats
en el marc de les jornades “El turisme de les
comarques gironines a debat”, per dur a terme una
reflexió profunda respecte a la posició actual del
turisme a les comarques de Girona i com s’hauria
d’encaminar cap al seu futur.
L’objectiu del Debat 2020 és obrir un gran debat
a la societat, multidisciplinar, que permeti escoltar
les veus de tots els agents implicats i elaborar un
Pla Estratègic del sector turístic gironí que sorgeixi
del consens i sigui assumit per als responsables
polítics del territori “per remar tots junts en una
mateixa direcció”.

Font: Imatge de la Facultat de Turisme (UdG).

La Dra. Dolors Vidal, rep la
‘Medalla al millor projecte de
coneixement i recerca referit al
sector turístic’
El passat 8 de gener, la Dra. Dolors Vidal va ser
guardonada amb la Medalla al “Millor Projecte de
Coneixement i Recerca en l’àmbit del turisme”
en reconeixement al seu esforç i dedicació en la
promoció del turisme, en el marc dels ‘Guardons de
Turisme’ que atorga la Generalitat de Catalunya.
Va ser degana de la Facultat de Turisme del 2012
al 2016 i actualment és la directora de la Càtedra
de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant
Antoni i la responsable del grup de recerca del
Laboratori Multidisciplinari de Recerca Turística a
la Facultat de Turisme (UdG).

Font: Imatge de la Generalitat de Catalunya.
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EN PRIMERA PLANA
La Facultat de Turisme organitza
el primer debat de la Taula
Gironina de Turisme
La Taula Gironina de Turisme va iniciar el passat
30 de gener el cicle de debats 2020 “El Turisme a
les Comarques Gironines” que es concentra en 5
debats que tenen lloc a Girona, Roses, Olot, Platja
d’Aro i Lloret de Mar.
La Facultat de Turisme (UdG) va organitzar el primer
debat 2020 titulat “L’oferta turística a les comarques
gironines: Present i Futur” la qual la Universitat de
Girona en forma part com a organitzadors. El Dr.
Joaquim Majó, degà de la facultat, va ser el relatormoderador de la jornada.
La Dra. Dolors Vidal, professora de turisme i
experta en Patrimoni Cultural i el Sr. Jordi Comas,
professor de turisme i investigador d’Insetur, van
formar part de les taules rodones com a experts.

Font: Imatge de la Facultat de Turisme (UdG).

Debat 2020: “Turisme, Medi
Ambient i Paisatge” a Roses
El passat 26 de febrer, la Taula Gironina de Turisme
va organitzar el segon debat 2020 “Turisme, Medi
Ambient i Paisatge” al Teatre Municipal de Roses
amb la participació de la Facultat de Turisme de la
Universitat de Girona.
En aquest segon debat l’objectiu va ser reunir
professionals i experts del turisme, el medi ambient
i el paisatge per combatre els efectes del canvi
climàtic i proposar accions d’intervenció immediata
davant la situació viscuda amb el temporal “Glòria”.
El Dr. Josep Maria Aguirre, coordinador del Grau
en Turisme, va ser el moderador de tota la jornada.

Font: Imatge de la Facultat de Turisme (UdG).
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EN PRIMERA PLANA
24ª edició de la Beca
Xiquet Sabater
El passat 16 de juliol, va tenir lloc l’entrega de la 24a
edició de la Beca i Ajut ‘Xiquet Sabater’ que atorga
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 Catalunya,
el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la
Diputació de Girona, una beca de tres mil euros a
un estudiant de turisme.
L’estudiant de 4t curs del Grau en Turisme, Jo
Sanmartí ha estat la guanyadora d’aquesta beca
pel seu Treball de Final de Grau titulat “El valor
afegit que aporten les dades en la gestió de
destinacions: la importància del Gestor Estadístic
de la Generalitat de Catalunya” juntament amb les
finalistes i companyes de promoció, Mar Pineda i
Paula Ginés.
El degà de la Facultat de Turisme, Dr. Joaquim
Majó, va assistir a l’entrega del premi.

Font: Imatge de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava.

Ponències en línia per la Càtedra
de Gastronomia, Cultura i
Turisme Calonge - Sant Antoni
El dia 10 i 17 de juny, la Càtedra de Gastronomia,
Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni va
organitzar dues ponènies online titulades “Sapiens
del vino” a càrrec de Ferran Centelles i “Papilas y
Moléculas: como comprender la ciencia aromática
de las armonías moleculares” a càrrec de François
Chartier.
La Dra. Dolors Vidal, directora de la càtedra, va ser
la presentadora de les ponències.

Font: Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge - Sant Antoni.
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INSETUR

Font: Imatge d’INSETUR.

INSETUR entre els instituts de recerca que han elaborat un
informe sobre la COVID-19 i el turisme
Un grup d’investigadors que pertanyen a diferents centres de recerca dedicats al turisme, elaboren
un informe sobre la COVID-19 i el turisme i promouen una agenda futura d’investigació.
El Dr. Lluís Prats, director d’INSETUR, forma part d’un grup d’investigadors pertanyents a diferents centres d’investigació
d’Espanya, dedicats al turisme com a àmbit de coneixement científic-social, que han presentat un informe que analitza
el sector turístic i la COVID-19, aportant, des de la reflexió i confrontació d’idees, possibles línies d’actuació i investigació.
El principal objectiu d’aquest informe ha estat donar resposta a la societat enfront de la crisi de la COVID-19, mostrant
els avenços en el coneixement i ordenant els temes de recerca més urgents, d’una manera creativa i responsable,
sense perdre l’altura de mires, amb un horitzó temporal a diferents terminis.
L’informe consta de quatre parts, el primer versa sobre el context geopolític de la crisi. La segona part analitza les
variables de les quals dependrien els efectes de la crisi a Espanya. En tercer lloc, es presenten propostes per mitigar
l’impacte sobre la mobilitat i l’hostaleria. Finalment, es conclou amb una agenda d’investigació, amb els temes a incorporar per donar resposta a les necessitats de destinacions, empreses i col·lectius socials.
Llegeix-ne més
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INSETUR
NECSTouR Virtual General
Meeting 2020
El passat 14 de maig va tenir lloc lloc el NECSTouR
Virtual General Meeting 2020, una Assemblea
General dirigida a tots els membres que es
reuneixen anualment a la Junta General Anual
(AGM) per votar les polítiques, les prioritats,
l’adhesió i tots els altres assumptes generals
relacionats amb la Xarxa.
Aquest any, a causa de les circumstàncies actuals,
la reunió general es va realitzar excepcionalment
en línia i el tema de discussió va ser el següent:
“Drive behavioural change through interregional
cooperation”.
El Dr. Dani Blasco, va participar en representació
de la Universitat de Girona i d’INSETUR, explicant
la visió que té la universitat sobre les possibles
solucions per preparar les destinacions post
COVID-19 i la forma com es reaccionarà i es
plantejarà el turisme en el futur.

Font: Cartell de NECSTouR.

F
1

Formacions en línia del
projecte Nattur
Els dies 15, 16 i 30 de juny el projecte Nattur va
organitzar formacions online amb professors
i investigadors de la Facultat de Turisme
conjuntament amb la Mancomunitat de la Vall de
Camprodon, soci del projecte.
L’objectiu d’aquestes formacions en línia era
donar llum a les incerteses dels nous escenaris
provocades per la crisi de la COVID-19.
Els professors que van participar van ser, el Dr.
José Antonio Donaire, la Dra. Konstantina Zerva i
el Sr. Jordi Serra.

Font: Cartell del projecte Nattur.
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INSETUR
Inter and Post-war Tourism in
Western Europe, 1916–1960
La Dra. Saida Palou, membre del grup de recerca
d’INSETUR: Laboratori Multidisciplinar de Recerca
en Turisme, ha escrit, juntament amb Beatriz
Correyero el capítol “Tourism Advertising and
Propaganda During the Postwar. The Case of
Barcelona” del llibre “Inter and Post-war Tourism in
Western Europe, 1916-1960” dels autors Carmelo
Pellejero Martínez i Marta Luque Aranda.
El principal objectiu d’aquest capítol és analitzar
el màrqueting i la publicitat turística espanyola en
els primers anys de la postguerra, oferint una visió
general i, al mateix temps, una aproximació al cas
de Barcelona.

Font: Portada del llibre “inter and Post-war Tourism in Western Europe,
1926-1960”.

Lectura Tesi Doctoral
Sra. Isabel Paulino
El divendres 31 de juliol, la Sra. Isabel Paulino,
professora de turisme, ha defensat la seva tesi
doctoral titulada “Redefining tourism destination
boundaries from a Consumptiobased perspective”.
La direcció del treball ha estat a càrrec del Dr. Lluís
Prats i el Dr. Antonio Paolo. El tribunal ha estat
nomitat pel Dr. Rodolfo Baggio, Università Milano
Bocconia (President), el Dr. Noam Shoval, Hebrew
University of Jerusalem (vocal 1r) i el Dr. Jaume
Guia Julve, Universitat de Girona (Secretari).
A causa de la situació d’excepcionalitat, la lectura
s’ha realitzat en format virtual.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
Professors de Turisme queden
finalistes en els “XXI Premio
Tribuna Jorge Vila Fradera”
El passat 22 de gener va tenir lloc la celebració
del XXI Premio Tribuna Jorge Vila Fradera en el
marc de la Fira Internacional del Turismo (FITUR)
a Madrid, que té com a objectiu principal potenciar,
incentivar i donar a conèixer els millors treballs
d’investigació sobre el sector turístic amb el fi de
millorar la competitivitat des del coneixement.
La professora Ariadna Gassiot i els professors
Ricard Rigall i Josep Maria Espinet de la Facultat
de Turisme, van presentar el seu treball titulat “El
turismo de Cruceros. Un análisis de la perspectiva
de la oferta” que va quedar finalista en l’entrega
dels premis. Tot i no haver obtingut el premi, és
una oportunitat d’aprofitar el treball realitzat per a
futurs articles acadèmics en l’àmbit del turisme de
creuers.

Font: Facultat de Turisme.

Webinars de la Taula Gironina de
Turisme
Des del mes de març fins al mes de juliol, la Taula
Gironina de Turisme ha organitzat deu webinars per
tractar la crisi de la COVID-19 en el sector turístic.
En aquestes conferències virtuals han participat
diversos professors de la Facultat de Turisme,
incloent-hi el degà, el Dr. Joaquim Majó. Els
professors que han participat són el Dr. José
Antonio Donaire, el Dr. Josep Maria Aguirre, el
Dr. Jaume Guia, el Dr. Dani Blasco, la Dra. Dolors
Vidal i el Dr. Lluís Prats.
Aquesta sèrie de webinars s’han realitzat a
conseqüència de les cancel·lacions de les jornades
del “Debat 2020” a les poblacions d’Olot, Platja
d’Aro i Lloret de Mar. Cal recordar, que la Facultat
de Turisme és col·laboradora de la Taula Gironina
de Turisme, la qual ha coorganitzat els webinars
esmentats.
Font: Taula Gironina de Turisme.
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
“Patrimoni i turisme en temps de
la Covid-19”, un cicle impulsat
pels Campus Patrimoni i Turisme
Des del Campus de Turisme i el Campus de
Patrimoni de la UdG van realitzar una sèrie de
converses entre experts del sector per donar llum
a la incertesa generada per la COVID-19.
La primera conversa, titulada “El consum turístic
del patrimoni post-COVID-19”, va ser a càrrec de
la Dra. Dolors Vidal, professora i directora de la
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge
– Sant Antoni de la Universitat de Girona i Jaume
Marin, expert en Turisme i professor, qüestionen,
valoren i comparteixen les seves impressions sobre
la situació actual i de futur del paper del turisme en
l’àmbit patrimonial.
En aquest diàleg, es plantegen dubtes a l’entorn
del paper del patrimoni a les nostres vides i també
sobre el nou paper del resident com a turista de
proximitat.
Font: Cartell del Campus de Turisme.

Call for papers by
Communication Papers
La revista “Call for papers” de Communication
Papers dirigida per la Dra. Carme Echazarreta,
professora del Grau en Publicitat i Relacions
Públiques, publica el seu número 18 “Media
Literacy & Gender Studies”.
El proper número es publicarà el 15 de setembre i
tractarà sobre la comunicació i el turisme, amb la
col·laboració de la Dra. Sílvia Aulet, professora de
turisme.

Font: Communication Papers.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
“Connectats, però no oblidats!”
Estudiants del Grau en Publicitat i Relacions
Públiques van realitzar campanyes de màrqueting
social dins de l’assignaura d’Ètica. A través de
clips de vídeo, els estudiants gravaven situacions
quotidianes sobre el seu vincle entre els dispositius
mòbils i les relacions amb les persones grans.
L’objectiu de la campanya és conscienciar als joves
a mantenir connectats als grans de la família.
Aquest n’és un exemple d’un dels treballs realitzats.

Font: Estudiants del treball realitzat.

Vinyet Castellanos, estudiant del
Grau en PiRP, guanyadora del
cartell de Carnaval de Roses
Vinyet Castellanos, estudiant de 3r curs del Grau
en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat
de Girona, ha estat la guanyadora del cartell de
Carnaval 2020 de Roses, un dels més importants
de Catalunya.
La badia i les llàgrimes dels rosincs, és la temàtica
del cartell que ha realitzat Vinyet. “Amb els tons
blaus ha volgut representar la badia de Roses, i
les gotes de fons són les llàgrimes que els rosincs i
rosinques vessen quan acaba el Carnaval”, tal com
ho explica la seva autora. de Turisme, la qual ha
coorganitzat els webinars esmentats.

Font: Diari de Girona.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Desena posició mundial a la
UNWTO Legue Students
Les estudiants John Castañeda, Carla Dòria,
Maria Güell, Judith Pérez i Xènia Viñas que han
representat a la Facultat de Turisme a la lliga
World Tourism Organization Students’ League
organitzada, per primer cop, per l’Organització
Mundial del Turisme, han quedat en desena posició
del rànquing mundial i quarts del rànquing dels
equips de l’oest.
D’entre un total de seixanta equips, els estudiants
de la Facultat de Turisme han aconseguit classificarse en el “top ten” aconseguint la desena posició.

Font: Facultat de Turisme (UdG).

Assignatura conjunta entre
estudiants del Grau en Turisme i
del Grau en Publicitat i RP
47 estudiants de 4t del Grau en Turisme i del Grau
en Publicitat i Relacions Públiques van iniciar
conjuntament l’assignatura “Taller MindFulness” el
passat 12 de febrer, coincidint amb l’inici del segon
semestre del curs acadèmic 2019-2020.
L’assignatura parteix del treball creatiu, el disseny
de la vida, la felicitat i l’espiritualitat dels estudiants,
i tenia com a objectiu ensenyar-los a enfrontar el
canvi de vida que es troben un cop surten de la
vida universitària. A partir de lectures i participació
en els debats a les classes, es volia arribar a un
treball reflexiu individual.

Font: Edgar Tarrés, professor de l’assignatura.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Els estudiants del Grau en
Publicitat i Relacions Públiques
assisteixen a la Roda de Premsa
del Festival Strenes
Els estudiants de 2n i 4t curs del Grau en Publicitat
i Relacions Públiques van assistir el passat 7 de
febrer a la roda de premsa del Festival Strenes a
Girona. L’objectiu de l’assistència era poder veure
com és l’organització i la gestió d’una RdP d’un
gran esdeveniment.
El Festival Strenes va presentar el seu cartell de
2020, un dels més esperats per tota la població
gironina i voltants.
L’Aida Fuentes, professora del grau a la Facultat
de Turisme, va acompanyar als estudiants en
l’assistència a la roda de premsa.

Font: Aida Fuentes, professora de l’assignatura.

Classe pràctica de protocol a la
Generalitat de Catalunya a Girona
El passat 19 de febrer, els estudiants de 3r curs
del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la
Facultat de Turisme (UdG), van realitzar una classe
pràctica de protocol a la Generalitat de Catalunya
a Girona.
L’objectiu de la classe pràctica, els estudiants
van poder conèixer les modalitats d’actes que es
poden fer a l’Auditori Josep Irla (Girona) i com és
l’organització i la gestió d’una roda de premsa.
La classe es va realitzar en el marc de l’assignatura
de ‘Protocol’ impartida per professor Quim Lladó.

Font: Generalitat de Catalunya de Girona.
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ
Campanyes sensibilització
sobre la Igualtat de Gènere
pels estudiants 3r del Grau en
Publicitat i RP
El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi,
va fer un encàrrec als estudiants de 3r del Grau
en Publicitat i Relacions Públiques que realitzen
l’assignatura de “Gènere i Publicitat”, per crear
una campanya de sensibilitat sobre la Igualtat de
Gènere, destinada a tota la comunitat universitària
de la UdG.
Sota la direcció de la Dra. Carme Echazarreta,
professora de l’assignatura, en petits grups, els
estudiants van crear la seva campanya seguint
el brífing establert. Cada grup va crear la seva
proposta de campanya i posteriorment serà
presentada davant d’un tribunal del rectorat de la
UdG. .

Font: Facultat de Turisme (UdG).

Webinar “La reacción del sector
cultural ante el confinamiento”
por el MTC
El pasado miércoles 27 de mayo se realizó un
webinar con el objetivo de conocer la situación y
reacción del sector cultural durante la pandemia
del COVID-19 a nivel internacional.
En el Webinar participaron, entre otros, Cristian
Pos, Responsable del Programa de Desarrollo de
Corredores Turísticos de Uruguay, con la ponencia
de “Corredor de los Pájaros Pintados” y ex
estudiantes y estudiantes actuales del máster en
Turismo Cultural de diferentes partes del mundo,
como Brasil, Uruguay o México, para explicarnos
sus experiencias dentro del sector cultural,
específicamente en este tiempo de confinamiento.

Font: Màster en Turisme Cultural (UdG).
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DOCÈNCIA I FORMACIÓ

Webinar “¿Recuperar o
transformar: cuál es la
oportunidad que el Covid-19
atrae al turismo?” pel MDPT
El passat 18 de juny, el Màster en Direcció i
Planificació del Turisme va organitzar el webinar
amb ponències dels professors Dr. Lluís Prats i el
Dr. Dani Blasco i amb la participació dels estudiants
i exestudiants del màster, per conèixer quina era la
situació del turisme i com serà en un futur a causa
de la crisis de la Covid-19.

Font: Màster en Direcció i Planificació del Turisme (UdG).

Clúster de Postgrau amb els
estudiants del Màster en Direcció
i Planificació del Turisme
Des del Campus de Turisme s’ha iniciat una
nova via de col·laboració amb els programes de
postgrau anomenada “Clúster de Postgrau” per
unir interessos i forces comuns entre la docència
i el Campus. La primera acció ha estat amb els
estudiants del Màster en Direcció i Planificació del
Turisme que han realitzat les seves pràctiques de
manera online i les han dedicat a la investigació i
altres temes de relacionats amb el territori.
Cada estudiant va escollir diferents destinacions i
va investigar sobre com els països o regions s’han
anat preparant, turísticament parlant, de cares al
futur immediat.

Font: Facultat de Turisme (UdG).
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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.

‘Estratègia de la destinació
turística Andorra’, Enric Torres
Enric Torres, director de producte i nous projectes
Andorra Turisme, va oferir la conferència
‘Estratègia de la destinació turística Andorra’ als
estudiants de 2n curs del Grau en Turisme en el
marc de l’assignatura ‘Tipologia i Estratègies de les
destinacions turístiques’ impartida pels professors
Dr. Jaume Feliu, Dra. Maria Rosa Fraguell.
En la conferència, el director d’Andorra Turisme
va presentar les estratègies i els mecanismes de
promoció del territori d’Andorra desenvolupades
per Andorra Turisme.

‘Gestió i planificació d’un
esdeveniment. Barcelona Bridal
Week’, EM Laruccia
EM Laruccia, directora de la Barcelona Bridal
Week, va oferir la conferència ‘Gestió i planificació
d’un esdeveniment. Barcelona Bridal Week’ als
estudiants de 3r i 4t curs del Grau en Publicitat i
Relacions Públiques i del Grau en Turisme en el marc
de les assignatures ‘Protocol d’Esdeveniments /
Temes Actualitat Turística / Planificació Estratègica
de les Relacions Públiques’ impartides per les
professores Dra. Maria Rosa Collell i la Dra. Andrea
Oliveira.
La conferència va tractar sobre la rellevància de
l’organització d’esdeveniments i les habilitats
necessàries per al seu èxit organitzatiu. La ponent,
amb l’ajuda d’un suport audiovisual, va explicar les
etapes de la planificació d’un esdeveniment i els
seus aspectes claus.
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‘RSC i Màrqueting Estratègic’, Agnès
Comas
Agnès Comas, consultora en màrqueting, comunicació
i RSC, va oferir la conferència ‘RSC i Màrqueting
Estratègic’ als estudiants de 3r curs del Grau en Publicitat
i Relacions Públiques en el marc de l’assignatura
‘Màrqueting Estratègic i Operatiu’ impartida per la
professora Carla Galvany.
La conferenciant va explicar sobre com les empreses
apliquen estratègies de RSC i milloren el seu màrqueting
estratègic, a través d’exemples reals.

‘Tècniques Quantitatives Qualitatives
Aplicades en el Turisme’, Sergio
Romero
Sergio Romero, soci fundador de l’empresa MDK
i investigador de mercats, va oferir la conferència
‘Tècniques Quantitatives Qualitatives Aplicades en
el Turisme’ el passat 11 de febrer als estudiants de 1r
curs del Grau en Turisme en el marc de l’assignatura
‘Tècniques qualitatives i quantitatives aplicades al
turisme’ impartida per les professores Dra. Laura Vallllosera i la Dra. Gemma Osca.
Els estudiants van poder conèixer les tècniques
quantitatives i qualitatives que utilitzen els experts quan
fan una investigació de mercats. En aquesta conferència,
es va centrar en la recerca del sector turístic.

“Projecte Turisme i Aigua”,
Ajuntament de Caldes de Malavella
El passat 10 de març el Sr. Sergi Mir, regidor de
l’Ajuntament de Caldes de Malavella va oferir la
conferència “Projecte Turisme i Aigua” als estudiants de
4t curs del Grau en Turisme, en el marc de l’assignatura
Patrimoni Turístic de Catalunya impartida per la Dra.
Dolors Vidal.
La conferència es va emmarcar en l’explicació dels
objectius i les línies de treball del projecte que va
presentar el regidor, anomenat “Projecte Turisme i Aigua”
per l’Ajuntament de Caldes de Malavella.
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“Promoció del Patrimoni Modernista
Local”, Isabel Vallès i Laura Pastor
El passat 25 de febrer va tenir lloc la conferència “Promoció
del Patrimoni Modernista Local” a càrrec de la Sra.
Isabel Vallès i la Sra. Laura Pastor, sòcies fundadores de
Cases Singulars, destinada als estudiants de 4t curs del
Grau en Turisme, en el marc de l’assignatura Patrimoni
Turístic de Catalunya i Temes d’Actualitat Turística,
impartida per la professora Dra. Dolors Vidal.
La conferència va tractar sobre el projecte que
desenvolupen per a la promoció cultural del patrimoni
arquitectònic modernista. La sessió va exposar la seva
trajectòria en el desè aniversari de la seva creació, les
activitats de diversificació dutes a terme i l’aprenentatge
obtingut en aquest període.

“Gestió, Turisme i Patrimoni
Cultural”, Felisa Palacio
El passat 5 de març, la Sra. Felisa Palacio, directora de
recursos humans de l’agència de viatges Tarannà, va
oferir la conferència “Gestió, Turisme i Patrimoni Cultural”
als estudiants de 2n curs del Grau en Turisme en el marc
de l’assignatura “Patrimoni de les destinacions” impartida
per les professores Dra. Núria Galí i la Sra. Anna Otero.
La conferències va centrar en la creació d’itineraris
en entorns culturals, l’organització, la gestió interna
i els aspectes rellevants per crear itineraris culturals
i viatges a mida. L’explicació de la ponent va comptar
amb exemples i casos reals relacionats amb la temàtica.
Tarannà, és una agència de viatges pionera en paquets
turístics sostenibles.
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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

