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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D‘ACTIVITATS DEL CURS 2017-2018 

 

Aquest document presenta la memòria d’activitats de recerca que s’han portat a terme durant 

el curs acadèmic 2017-2018 (setembre 2017-agost 2018) per part del Grup de Recerca 

Turisme, Cultura i Territori (TURCiT) de l’Escola Universitària CETT-UB1.  

A manera de resum, durant aquest període s’han desenvolupat un total de 122 accions, una 

xifra molt destacada, similar al curs anterior. El lleuger descens del 4,7% és en part degut a la 

revisió del criteri d’inclusió dels Treballs Finals de Grau i Treballs Final de Màster. Actualment, 

només s’inclouen aquells que han obtingut una nota mínima d’un 9, o bé els que són rellevants 

per la seva temàtica o novetat. Això ha comportat que aquests dos apartats hagin passat de 

ser l’11% del total d’actuacions de la memòria anterior a només un 4,9%. Pel que fa a la resta 

d’indicadors utilitzats, i com ve sent habitual, no s’inclou la docència vinculada a l’activitat 

habitual dels membres del Grup, tant a nivell de graus i màsters del CETT (professors titulars i 

col·laboradors) com de la UB (professors associats). La presencia als mitjans de comunicació 

segueix sent un apartat de cada línia de recerca, però no comptabilitza en el resum total 

d’accions, ja que es consideren accions de difusió i no de recerca.  

Entre els fets més destacats s’ha d’esmentar que el mes de febrer del 2018 l’AGAUR (Agència 

d’Ajuts Unversitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya va reconèixer oficialment 

TURCiT com a Grup de Recerca Emergent. El procés de reconeixement es va du a terme durant 

el 2017 pel període 2017-2020 i representa un salt qualitatiu de vital importància per la 

recerca del CETT.   

Els projectes de recerca i transferència de coneixement segueixen sent un dels pilars del Grup. 

Així, el projecte europeu Emblematic Mediterranean Mountains es troba en la 

conceptualització dels eco-itineraris, sens dubte el moment clau del projecte. Després dos anys 

de treball conjunt amb diverses ciutats espanyoles del projecte de “Ciutats Educadores i 

Turisme Responsable”, el mes de febrer, en el marc de la trobada de la Red Estatal de Ciudades 

                                                           
1
 El passat mes de juliol es va decidir dotar al grup d’un acrònim que serà utilitzat com a nom del grup de 

recerca. TURCiT està format per les següents persones: Jordi Arcos Pumarola, Ainhoa Carballido Risco, 
Oscar Casanovas Ibáñez, Aurélie Cerdán Schwitzguebel, Mercè Colom Oliva, Marta Conill Tetuà, Jaume 
Font Garolera, Alexandra Georgescu Paquin, Irina Grevtsova, Daniel Imbert-Bouchard Ribera, Nayra 
Llonch Molina, Tània Martínez Gil, Eugeni Osácar Marzal, Patricia Peralta Lasso, Emma Pla Rusca, Elena 
Ridolfi, Damià Serrano Miracle, Ramon Serrat Mulà, Anna Torres Delgado i Esther Velasco Ferreiro. 
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Educadoras (RECE), es va decidir ampliar el projecte dos anys més (2018-2020). Un tercer 

projecte rellevant que s’està desenvolupant, en aquest cas, amb l’Ajuntament de Barcelona, és 

el d’indicadors de sostenibilitat turística en destinacions urbanes.  

Pel que fa a les publicacions, destaca especialment el llibre Ciudad educadora y turismo 

responsable, coordinat per la Laia Coma i en Joan Santacana, col·laboradors assidus del CETT-

UB i publicat per Ediciones Trea, a la seva col·lecció Biblioteconomía y Administración Cultural. 

De fet, es tracta d’una publicació molt coral, ja que compta amb aportacions de 12 membres 

de TURCiT, essent la col·laboració conjunta més important que ha realitzat fins ara el Grup. El 

llibre representa una innovació en el tractament del triangle format per la ciutat, el turisme i 

l’educació. 

Un altre aspecte destacat es que primera vegada s’inclouen a la memòria la tutorització de tres 

tesis doctorals de membres del Grup, tutoritzades per doctors del Grup. Un altre gran pas que 

reforça els indicadors qualitatius de la recerca de TURCiT.  

Per a una lectura més àgil i comprensible, el document disposa d’un índex i es presenta per 

línies de recerca i dins de cadascuna es desglossa en els següents apartats (aquests només 

consten a cada línia, quan hi ha alguna acció vinculada: 

1. Projectes de recerca i transferència 

2. Participació en congressos i jornades 

3. Publicacions 

4. Tesis Doctorals llegides 

5. Tesis Doctorals tutoritzades 

6. Xarxes de coneixement amb participació del grup o algun dels seus membres 

7. Recursos econòmics captats de fonts externes 

8. Treballs Final de Grau 

9. Treballs Final de Màster 

10. Cursos i docència 

11. Comitès editorials i científics 

12. Presència als mitjans de comunicació 

13. Altres 
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A més, a continuació, s’inclouen dos gràfics i una taula que faciliten la visió global, tant per 

línies de recerca com per activitats i apartats. 

Tot i així, prèviament, es destaquen les principals xifres dels indicadors: 

- S’han realitzat 41 publicacions (llibres, capítols de llibre, articles científics i articles de 

divulgació). Representa pràcticament la xifra del curs anterior, que ja va ser la més alta 

de tota la història del Grup. 

- 28 participacions a congressos o jornades, ja sigui com a ponents, taules rodones o 

moderació de tallers. Tot i un descens del 25% en relació al curs anterior segueix sent 

una dada molt important per valorar l’activitat del Grup. S’ha de tenir en compte que 

en aquesta memòria s’ha creat un nou apartat de “Comitès editorials i científics” (amb 

12 actuacions), que anteriorment estava inclòs a l’apartat de Congressos. A més, a la 

memòria 16/17 estava inclosa la celebració del I Smart Tourism Congress Barcelona 

(STCB), en el que hi va haver molta participació de membres del Grup. 

- S’han realitzat o s’estan realitzant 9 projectes de recerca i transferència, 5 liderats per 

TURCiT i 4 en col·laboració amb altres grups de recerca. 

 

Gràfic 1. Distribució d'activitats d'apartats. 

 

Font: elaboració pròpia (2018) 
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Gràfic 2. Distribució d'activitats per línies de recerca. 

 

Font: elaboració pròpia (2018) 

Gràfic 3. Taula de contingència d'apartats i línies de recerca. 

Apartats / línies  
Turisme i 
Territori 

Turisme i 
Cultura 

Turisme 
Educatiu 

Turisme 
Cinematogràfic  

Turisme 
Enogastronòmic 

Total 

Projectes realitzats amb 
empreses i altres institucions 3 0 1 0 1 5 

Projectes realitzats amb grups 
de recerca externs 2 0 0 0 2 4 

Participació en congressos i 
jornades 11 8 3 4 2 28 

Publicacions de llibres o capítols 
de llibre 7 17 2 2 1 29 

Publicacions en revistes 
científiques 3 4 2 0 0 9 

Publicacions en revistes de 
divulgació 0 0 1 2 0 3 

Tesis doctorals llegides 0 0 0 0 0 0 

Tesis doctorals tutoritzades 0 1 1 1 0 3 

Participació en xarxes de 
coneixement 3 1 0 0 1 5 

Recursos econòmics captats de 
fonts externes 4 0 1 0 1 6 

Treballs Final de Grau 4 0 0 0 1 5 

Treballs Final de Màster 1 0 0 0 0 1 

Cursos i docència 5 3 1 1   10 

Comitè Editorial i Científic  2 6 2 1 1 12 

Altres 2 0 0 0 0 2 

Total 47 40 14 11 10 122 

Font: elaboració pròpia (2018) 
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L’evolució qualitativa i quantitativa de TURCiT reforça el Grup de Recerca com a generador de 

coneixement i impulsor de transferència tecnològica i excel·lència acadèmica. 

 

Dr.Eugeni Osácar Marzal 

Director del Grup de Recerca TURCiT 

 

Barcelona, 18 d’octubre de 2018 
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1. TURISME I TERRITORI 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 

 

 

 

 

 
 

 

Indicadors de sostenibilitat turística en destinacions urbanes 2017-2018 

Actuació  
Projecte de recerca de la Càtedra Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

CETT-UB 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Equip Dra. Elena Ridolfi, Aurélie Cerdan Schwitzguebel, Emma Pla Rusca  

Descripció Definició d’un sistema d’indicadors i índex sintètic de sostenibilitat 
turística en destinacions urbanes. 

EMbleMatiC-Interreg Med  2017-2018 

Actuació  Participació en un projecte europeu del programa Interreg-Med 

Responsable Ramon Serrat Mula 

Equip Dr.Eugeni Osácar Marzal i Dr.Alexis Sancho Reinoso 

Descripció Participem com a soci acadèmic conjuntament amb nou organismes 
territorials europeus representant muntanyes de la mediterrània en 
l’elaboració d’un producte de turisme ecològic en el territori. L’objectiu 
principal del projecte és revaloritzar i dinamitzar aquestes àrees de 
muntanya a partir del desenvolupament d’un turisme responsable. 

Manual de transferència de bones pràctiques en l’ús dels indicadors 
de sostenibilitat turística en la presa de decisions. Xarxa Europea 
MITOMED+ 

2018 

Actuació  
Projecte encarregat per la xarxa MITOMED+ a l’Universitat de Surrey 

(UK), que sol·licita col·laboració al CETT-UB 

Responsable Dr. Xavier Font 

Equip Dra. Anna Torres Delgado i Equip U. Surrey 

Descripció Redacció de casos de bones pràctiques en destinacions espanyoles en 
l’ús d’indicadors de sostenibilitat en els processos de gestió i 
planificació turística. 
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Projectes realitzats amb grups de recerca externs 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 
 

 

 

Regulación  y gestión de servicios de interés general y espacios 
públicos. El reto de las ciudades inteligentes 

2017  

Actuació  Projecte d’ investigació I+D (DER2015-68966-P) 

Responsable Dr. Vicenç Aguado i Cudolà 

Equip Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 
Altres: Equip UB 

Descripció Aprofundiment en l’estudi dels mecanismes de gestió pública adaptats 
al repte dels nous entorns que plantegen les ciutats intel·ligents. 

Aplicació i actualització del sistema d'indicadors de turisme SIT-DIBA 
per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de 
Barcelona 

2017-2018 

Actuació  
Projecte emmarcat en conveni de recerca del Grup ANTERRIT (UB-

Departament de Geografia) amb Diputació de Barcelona 

Responsable Dr. Francesc López Palomeque i Dra. Anna Torres Delgado 

Equip Equip ANTERRIT 

Descripció Actualització de dades de sostenibilitat turística (Sistema d’Indicadors i 
Índex) per 11 comarques i 25 municipis de la província de Barcelona. 
Projecte de continuïtat de 2013-2014. 

Reflexió sobre la incidència del Dret Laboral en el Mercat Laboral 

Turístic. Una aproximació a la problemàtica.  Febrer 2018 

Participant Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Actuació Ponència a Grup de Treball Mercat Laboral CTiC 

Congrés/Jornada Smart tourist cities. Una eina indispensable? 

Descripció La ponència tractava sobre la importància i influència que té el dret 
laborat en el sector turístic. 
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“ Las smart cities: una oportunidad para el Derecho Turístico desde la 

perspectiva de Barcelona” 
 Febrer 2018 

Participant Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Actuació Ponència  

Congrés/Jornada El dret a la ciutat: el repte de les Smart Cities 

Descripció Anàlisi de les qüestions més rellevants des de la perspectiva jurídica en 
l’entorn de les ciutats intel·ligents. 

Esdeveniments esportius-recreatius. Perspectives des de les 

institucions i des de l’empresa  
Febrer 2018 

Participant Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Actuació Taula rodona 

Congrés/Jornada 
Esdeveniments esportius-recreatius, territori i turisme en àrees d’interior 

i de muntanya  

Descripció Participació en una taula rodona en que s’abordava la repercussió en el 
món local de l’increment de la pràctica d’activitats esportives en el medi 
rural i de muntanya. Acte celebrat a l’Esquirol (Osona) i organitzat pel 
mateix Ajuntament i el Grup de Recerca ANTERRIT de la Universitat de 
Barcelona. 

La sostenibilidad como paradigma del turismo contemporáneo en el 

marco de las ciudades educadoras 
Abril 2018 

Participant Dra. Anna Torres Delgado 

Actuació Taula rodona 

Congrés/Jornada 
Ciudad Educadora y Turismo Responsable, el patrimonio como valor 

identitario de las ciudades 

Descripció Diàleg sobre com entendre la sostenibilitat en el marc de les ciutats i 
com les ciutats educadores hi poden contribuir. 

Títol Ponència ” Smart tourist cities. Una eina indispensable?” Juny 2018 

Participant Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Actuació Ponència a XXII Jornada Cercle d’Economia Costa Brava 

Congrés/Jornada Smart tourist cities. Una eina indispensable? 

Descripció 
Aplicabilitat del concepte smart en l’àmbit de la gestió pública local. 
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Comunicacions-pósters 
 

 

 

 

Sostenibilitat en turisme: De la necessitat i la competitivitat Octubre 2017 

Participant Dra. Anna Torres Delgado 

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada Jornades sobre Turisme i Societat. Turisme i sostenibilitat 

Descripció Debat sobre l’impacte del turisme en el consum de recursos i generació 
de residus. 

Análisis de la recaudación de la tasa turística en catalunya (2013-

2014).  La constatación de un modelo territorialmente desequilibrado 
Novembre 2017 

Participant 
Dr. Jaume Font Garolera, Mercè Colom Oliva, Daniel Imbert-Bouchard 

Ribera 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada International Conference on Regional Science 

Descripció Comunicació defensada a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla sobre 
la forta descompensació que presenta el territori català des d’una 
perspectiva turística. En aquest cas, visualitzant la recaptació de l’Impost 
sobre les Estades en Establiments Turístics dels darrers anys s’observen 
les clares diferències entre les zones de litoral envers les d’interior i de 
muntanya. 

Del éxito al conflicto: los impactos sociales del turismo en Barcelona Febrer 2018 

Participant 
Dra.Anna Torres-Delgado i Aurélie Cerdan  Schwitzguebel 

Altres:  Dra. Berezi Elorrieta 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Touriscape - I Congreso Internacional “Turismo transversal y paisaje” 

Descripció Aquest estudi examina la percepció negativa del turisme que tenen els 
residents de cinc barris de Barcelona. L'anàlisi parteix d'una revisió 
bibliogràfica inicial, per a posteriorment realitzar una anàlisi de dades 
estadístiques i una sèrie d'entrevistes en profunditat a representants 
veïnals. Els resultats permeten concloure que, malgrat les diferències 
existents entre els barris estudiats, hi ha grans coincidències en la 
identificació dels impactes negatius del turisme, relacionats amb la 
competència per l'ús de l'habitatge i l'espai així com amb les afectacions 
a les estructures socials. 
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Altres 

 

 

Miradores de Barcelona. Una visión turística del paisaje urbano Febrer 2018 

Participant Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Touriscape - I Congreso Internacional “Turismo transversal y paisaje” 

Descripció Comunicació defensada a Torremolinos (Màlaga) que planteja la 
viabilitat de redistribuir territorialment el turisme a la ciutat de 
Barcelona a partir de la localització de diferents miradors repartits per la 
ciutat. Els criteris per determinar la seva ubicació responen a un 
tractament de dades geogràfiques mitjançant eines SIG, així com la 
influència d’altres factors d’anàlisi més conceptuals. 

Tourism sustainability indicators for governing urban destinations Juny 2018 

Participant 
Dra. Anna Torres-Delgado 

Altres: Juana Cordero 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada 
HERITAGE 2018. VI International Conference on Heritage and Sustainable 

Development 

Descripció L'objectiu d'aquest estudi era crear un sistema d'indicadors de 
sostenibilitat capaç de donar suport a la governança de destinacions 
urbanes. Es va aplicar una metodologia mixta: en primer lloc, 
conceptualitzem el turisme urbà sostenible per obtenir una primera llista 
d'indicadors teòrics. Aquests indicadors es van aplicar a quatre ciutats 
pilot: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Basant-nos en aquesta 
anàlisi, es va proposar un Sistema d'Indicadors de Turisme Sostenible 
validat que incorporés 26 indicadors estructurats en quatre dimensions 
(socioculturals, econòmiques, ambientals i institucionals).  

Building sustainable coastal and maritime tourism policies for 
mediterranean destinations. MITOMED+, NECSTouR. 

2018 

Actuació Coordinació de workshop i participació en taula rodona  

Responsable 
Dra. Anna Torres Delgado 

Altres: Dr. Xavier Font 

Congrés/Jornada 
Workshop: Building sustainable coastal and maritime tourism policies 

for mediterranean destinations. MITOMED+, NECSTouR. 

Descripció Participació en el disseny del workshop i coordinació de la taula rodona 
sobre: “Destination needs: the use of sustainability indicators for 
evidence-based policy making” 
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PUBLICACIONS 

Capítols de llibre 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo y convivencia ciudadana Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Llibre Ciudad educadora y turismo responsable 

Descripció Anàlisi del fenomen de la problemàtica de convivència  entre turistes i 
residents a partir de l’estudi de cas de Barcelona 

Los espacios de convivencia turística Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Marta Conill Tetuà i Daniel Imbert-Bouchard i Ribera 

Altres:  Dra.Laia Coma Quintana 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció Capítol dedicat la presentació i definició dels Espais de Convivència 
Turística. En aquest capítol es presenten, també  les diferents tipologies 
d’Espai de Convivencia Turística que es poden trobar a les ciutats.  

La imagen turística y la identidad de un destino Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autores Dr. Jaume Font Garolera,  Dr. Eugeni Osácar Marzal i Mercè Colom 
Oliva 

 

Llibre  Ciudad educadora y turismo responsable  

Descripció 
 

Els autors argumenten la importància de la imatge i, com a 
conseqüència, de la marca com a element clau de desenvolupament 
turístic de les destinacions. Reforcen la idea del branding o gestió de 
marca, com a instrument fonamental per connectar l’oferta de la 
destinació amb la demanda potencial de la mateixa.  
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El turismo y su componente geográfico y territorial Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Llibre Ciudad Educadora y turismo responsable 

Descripció El capítol aborda principalment la importància de la relació territorial del 
turisme partir de l’exposició més conceptual dels denominats espais 
turístics com a base del desenvolupament d’aquesta activitat. Aquest  
capítol, a més, centra l’atenció en els escenaris urbans com a entorns 
sensibles a la convivència de la ciutadania i el contacte educatiu. 
S’exposen les particularitats i característiques de les ciutats en clau 
territorial i, al mateix temps, es plantegen els reptes que tenen aquestes 
per resoldre disfuncions i problemàtiques derivades d’una mala gestió 
del turisme.    

El paisaje, un patrimonio de gran valor para el turismo Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Ramon Serrat Mula 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Eesponsable 

Descripció Capítol dedicat a destacar la importància de la valoració del paisatge com 
a patrimoni per a l’activitat turística i la necessitat de tenir-ne cura. 

Turismo sostenible: de la necesidad a la competitividad Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Anna Torres-Delgado 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció Conceptualització del Turisme Sostenible en el marc de les ciutats 
educadores, i reflexions sobre la seva contribució a la promoció d’un 
turisme més sostenible i responsable 
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Articles a revistes científiques 

 

 

 

 

 

 

Tourism sustainability indicators for governing urban destinations Juny 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Anna Torres-Delgado 

Altres: Juana Cordero  

Llibre 
Heritage 2018. Proceedings of the 6th International Conference on 

Heritage and Susteinable Development. 

Descripció L’objectiu d'aquest estudi era crear un sistema d'indicadors de 
sostenibilitat capaç de donar suport a la governança de destinacions 
urbanes. 
 

An urban political ecology approach to local development in fast-
growing, tourism-specialized coastal cities 

2017 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Elena Ridolfi 
Altres: David Saurí; Achille Ippolito, Efthymia Sarantakou i Luca Salvati 

Revista  Tourismos 

Descripció 
 

L’estudi se centra en l'Ecologia Política Urbana (UPE) com un marc 
emergent per a l'anàlisi del canvi socioambiental en les àrees 
metropolitanes. Concretament, permet examinar els processos 
polítics, socials i ecològics juntament amb els interessos, el poder i les 
relacions que conformen els patrons i els processos de canvi urbà. 

Gestión sostenible de destinos turísticos: la implementación de un 
sistema de indicadores de turismo en los destinos de la provincia de 
Barcelona 

Juny 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. AnnaTorres-Delgado i Dr. Damià Serrano Miracle 
Altres:  Dr. Francesc López Palomeque i Dr. Xavier Font Urgell 

Revista  Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 

Descripció 
 

Presentació de l’experiència i resultats del projecte de creació i 
implementació d’un sistema d’indicadors i índex de sostenibilitat 
turística en una mostra de destinacions de la província de Barcelona 
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XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL GRUP O D’ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES 
 

 

 

 

 

La tasa turística de Cataluña. De impuesto recaudatorio a instrumento 
de política turística 

Juny 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dr. Jaume Font Garolera,  Mercè Colom Oliva i Daniel Imbert-
Bouchard 

Revista  SCRIPTA NOVA – Revista Electrónica de Geografia y Ciencias Sociales 

Descripció 
 

L’article resumeix el procés d’implementació de l’IEET a Catalunya, 
valora la recaptació obtinguda a escala general i territorial, i 
reflexiona sobre quines han de ser les finalitats d’aquest tipus 
d’impostos. 

MITOMED+,  NECSTouR 2018 

Xarxa MITOMED+, grup de treball de la xarxa NECSTouR 

Participants Dra. Anna Torres Delgado 

Descripció Participació en un workshop i producció de manual de bones pràctiques 

SITCAT 2018 

Xarxa SIITCT, Sistema d’informació i intel·ligència turística de Catalunya 

Participants Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Aquest projecte està liderat per la Direcció General de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de centralitzar en una sola 
plataforma la recerca turística que es fa a Catalunya. La nostra 
participació és a la xarxa de coneixement, amb tres universitats més 
catalanes. 

AECIT 2018 

Xarxa AECIT 

Participants Dr. Eugeni Osácar Marzal i Dr. Damià Serrano Miracle 

Descripció 
Constituïda el 1994, es tracta d’una associació tècnica i científica, sense 
ànim de lucre, que té com objectius principals la recerca, l’estudi i la 
difusió de ciències i tècniques vinculades a l’activitat turística. 
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RECURSOS ECONÒMICS CAPTATS DE FONTS EXTERNES 
 

 

 

 

EMbleMatic – Emblematic Mediaterranean Mountains as Coastal 
destinations of Excellence”  

2017-2018 

Actuació  Participació com a socis del projecte europeu Interreg-Med 

Responsable Ramon Serrat Mula 

Equip Dr. Eugeni Osácar Marzal i Dr. Alexis Sancho Reinoso 

Aportació 
econòmica 

74.084 euros 
(representa el 45,70 del total del pressupost assignat a nosaltres) 

Manual de transferència de bones pràctiques en l’ús dels indicadors 
de sostenibilitat turística en la presa de decisions. Xarxa Europea 
MITOMED+ 

2017 -2018 

Actuació  
Projecte encarregat per la xarxa MITOMED+ a l’Universitat de Surrey 

(UK), que sol·licita col·laboració al CETT-UB 

Responsable Dr. Xavier Font 

Equip Dra. Anna Torres Delgado i Equip U. Surrey 

Aportació 
econòmica 

5.000€ 

Aplicació i actualització del sistema d'indicadors de turisme SIT-DIBA 
per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de 
Barcelona (ANTERRIT) 

2017-2018 

Actuació  
Projecte emmarcat en conveni de recerca del Grup ANTERRIT (UB-

Departament de Geografia) amb Diputació de Barcelona 

Responsable 
Dra. Anna Torres Delgado 

Altres:  Dr. Francesc López Palomeque 

Equip Equip ANTERRIT 

Aportació 
econòmica 

9.168€ 

Indicadors de sostenibilitat turística en destinacions urbanes 2017-2018 

Actuació  
Projecte de recerca de la Càtedra Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

CETT-UB 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Equip Dra. Elena Ridolfi, Aurelie Cerdan, Emma Pla Rusca,  

Aportació 
econòmica 

30.000€ 
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TREBALLS FINAL DE GRAU 

 
Nota: TFGs que han obtingut una nota com a mínim de 9, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   
 

 

 

 

 

El fenomen de la turismofòbia. Anàlisi comparatiu de diverses 
destinacions europees 

2017-2018 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dr. Oscar Casanovas Ibáñez i Marta Conill Tetuà   

Alumnes Jessica Alcalde Garcia, Núria Guitart Casalderrey, Anna Pitarch Mach, 
Oscar Vallve Fernandez 

Descripció 
 

Treball que analitza comparativament el fenomen de la turismofòbia a 
les ciutats d’Amsterdam, Berlin i Barcelona. 

Els plans de mobilitat urbana i turisme 2017-2018 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Paula Hidalgo Pascual, Débora Sánchez Tarazada i Maria Sans Pascual 

Descripció 
 

L’estudi versa en analitzar el tractament del fenomen turístic des de la 
perspectiva normativa local dels Plans de Mobilitat Urbana vigents a 
Catalunya l’any 2017. La importància dels resultats del treball permetrà 
que tinguin difusió científica en congressos afins o en d’altres 
divulgacions acadèmiques. 

Creació d’una targeta turística (City Card) per Andorra 2018 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dr. Eugeni Osácar Marzal   

Alumnes Laia Monturiol i Marta Valls 

Descripció 
 

Treball realitzat conjuntament amb Andorra Turisme, amb l’objectiu de 
crear un document de base que serveixi per a la possible creació d’una 
targeta aglutinadora d’oferta turística. Aquesta ha de servir per 
potenciar l’activitat turística del país i, a la vegada, fidelitzar els 
potencials usuaris.  
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TREBALLS FINAL DE MÀSTER 
Nota: TFMs que han obtingut una nota com a mínim de 9, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   
 

Imagen Turística de Barcelona a partir de los hechos acontecidos en el 
año 2017, Terrorismo y Conflicto Político 

2017-2018 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Alumnes Xiomara Flores 

Descripció Anàlisi d'impacte d'efectes d'agost i octubre a l'imatge BCN l'any 2017. 

 

CURSOS I DOCÈNCIA 
 
Nota: Impartició de formació més enllà de les sessions habituals pròpies del CETT (Màster, 
Graus, Cicles) i de la UB (professors associats) 
 
 

 
 
 

La contribución de los turistas al cambio climático: la huella de carbono 
del turista  en barcelona 

2017-2018 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Miriam Abellan Valle, Sara Bernet Montané, Ana María Inchausti 
Socorro, Núria Monteis Borràs 

Descripció 
 

Aproximació al càlcul de la petjada de carboni de 4 perfils diferents de 
turistes a Barcelona (turista low-cost, turista de luxe, turista de creuers, i 
turista congressista). 

SEMINARI MBA Novembre 17 

Actuació Conferència 

Participant Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Institució UPC 

Descripció Política turística: Instrumentos y problemáticas. El caso de Barcelona. 
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Curs de capacitació tecnològica en turisme Maig 2018 

Actuació Formació tecnològica en turisme: “Curs de capacitació tecnològica en 
turisme” 

Participant Ainhoa Carballido Risco 

Institució Barcelona Activa - Cibernarium 

Descripció 4 sessions relacionades amb la tecnologia aplicada al turisme (empresa, 
territori, activitat): 
 

- Inbound Marketing al turisme: el continugt com a valor afegit de 
la marca 

- Travel Vloggers: els influencers del turisme 
- eMail Marketing i Newsletters al turisme: comunica amb el teu 

públic amb MailChimp 
- Reputació i posicionament turístic a les xarxes socials: gestiona 

la viralitat i la analítica a Twitter 
 

Col·laboració al Màster Oficial en Gestió Esportiva de l’INEFC Maig 2018 

Actuació Formació 

Participant Daniel Imbert-Bouchard Ribera i Ramon Serrat Mula  

Institució INEFC  

Descripció Participació com a ponents en una nova edició del Màster Oficial en 
Gestió Esportiva que organitza l’INEFC. Les sessions abordaven la relació 
entre el turisme i esport, concretament en els models de gestió dels 
serveis esportius i en la creació de producte turístic.  

SEMINARI MBA Juny 18 

Actuació Conferència 

Participant Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Institució UPC 

Descripció Política turística: Instruments i problemàtiques. El cas de Barcelona. 
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COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC 

 

 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Multicultural coexistence in tourism destinations. Tourism and culture: a 
theoretical approach 

Juliol 2018 

Actuació Universitat d’estiu (Hokkaido Summer Institute) 

Participant Ramon Serrat Mula 

Institució Universitat d’Hokkaido (Japó) 

Descripció Curs: Multicultural coexistence in tourism destinations.  
Tourism and culture: a theoretical approach.  

ARA JOURNAL 
2017-2018 

Actuació Direcció acadèmica revista ARA – Revista de Investigación en Turismo 

Membres Dra.Anna Torres Delgado i Ramon Serrat Mula 

Descripció Revista científica de l’àmbit turístic editada pel CETT. 

2n Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori 
rural català 

2018 

Actuació 
Membre Comitè Científic- Responsable del Bloc Turisme i producció de 

serveis 

Responsable Ramon Serrat Mula 

Congrés/Jornada 
2n Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural 

català 

Descripció Organitzat per l’ICEA (Institució Catalana d’Estudis Agraris) i l’IEC (Istitut 
d’estudis Catalans), el congrés pretén ser una aproximació 
multidisciplinar a tot allò que succeeix al voltant de la masia i l’espai 
rural 

Valoració de les xifres turístiques de la temporada Setembre 2017 

Actuació Entrevista telefònica 

Participant/s Ramon Serrat Mula 

Mitjà La Vanguardia 

Descripció Entrevista de valoració de les xifres turístiques de la temporada. 
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La turismofòbia no espanta els turistes Setembre 2017 

Actuació                                    Entrevista telefònica 

Participant/s Ramon Serrat 

Mitjà Via Empresa 

Descripció Entrevista sobre com gestionar l’èxit del turisme. 

Participació a radio Octubre 2017 

Actuació                                        Entrevista telefònica 

Participant/s Ramon Serrat 

Mitjà Onda Cero 

Descripció Entrevista sobre la situació del turisme a Catalunya després dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils i el referèndum de l’1 O. 

Participació article premsa Novembre 2017 

Actuació                                      Entrevista telefònica 

Participant/s Ramon Serrat 

Mitjà Eldiario.es 

Descripció Entrevista sobre el mercat rus emissor a Espanya i la seva recuperació. 

La oscilación del turismo y su regulación, tema fuerte de la próxima 
legislatura 

Desembre 2017 

Actuació Article 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà La Vanguardia digital 

Descripció Aquest reportatge sobre la situació actual i els reptes de futur del 
turisme a Catalunya i, de manera especial a Barcelona, està fonamentat 
en les entrevistes a l’Eugeni Osácar i al professor de la UOC Pablo Díaz.  
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ALTRES 
 

 

 

Noticia Oberta: Entrevista a l’expert (Medi Ambient) Juliol 2018 

Actuació Entrevista 

Participant/s Dra. Anna Torres Delgado 

Mitjà Noticia Oberta. Betevé 
 

Descripció Entrevista sobre els impactes ambientals que genera el turisme 
https://beteve.cat/noticia-oberta/anna-torres-un-turista-consumeix-
mes-daigua-que-un-resident/ 

Seminari de recerca REDINTUR 
Juliol 2018 

Actuació Seminari de recerca REDINTUR 

Membres Ainhoa Carballido Risco 

Descripció Seminari de recerca orientat a l’estudi de metodologies d’investigació 
científica aptes per temàtiques relacionades amb el turisme, i tècniques 
d’escriptura per a la publicació en revistes científiques indexades. 
 
A més, en el marc d’aquest seminari els doctorands seleccionats van 
presentar el seu pla de recerca complet amb els avanços relacionats amb 
la publicació d’articles i de la pròpia tesi. 

 Grup de Treball de Mercat Laboral del Consell Ciutat i Turisme 
Gener- juny 2018 

Actuació Participació a taules de reflexió 

Membres Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Descripció Debat sobre la problemàtica del Mercat Laboral Turístic a Barcelona 

https://beteve.cat/noticia-oberta/anna-torres-un-turista-consumeix-mes-daigua-que-un-resident/
https://beteve.cat/noticia-oberta/anna-torres-un-turista-consumeix-mes-daigua-que-un-resident/
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2. TURISME I CULTURA 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 
 

 

 

La guía urbana del siglo XXI: nuevos retos y paradigmas para el 

 diseño de las Apps 
Setembre 2017 

Participant 
Dra.Irina Grevtsova 

Altres: Joan Sibina 

Actuació Ponència  

Congrés/Jornada Ocio Gune 2017 

Descripció L'objectiu de la ponència es centra en identificar els elements i les 
funcions clau de la tecnologia mòbil, que milloren significativament 
l'experiència del turista durant la seva visita a una destinació urbana i 
obren nous camins per a construir el paradigma de la guia urbana del 
segle XXI. 

Video mapping et patrimoine Juny  2018 

Participant Alexandra Georgescu Paquin  

Actuació Moderadora taula rodona 

Congrés/Jornada Video Mapping Festival, Les Rencontres Audiovisuelles de Lille, França  

Descripció Taula rodona sobre patrimoni i videomapping. Participants: Albert Sierra 

(Agència catalana del patrimoni cultural), Donato  Philippe Ligot (Agencia 

Athem, França), Donato Maniello (Studio Glowarp, Valeria Amoretti 

(antropòloga, Itàlia). 

Augmented, mixed and virtual reality.  Techniques of visualization 

and presentation of archaeological heritage 
Juny 2018 

Participant Dra. Irina Grevtsova 

Actuació Ponència  

Congrés/Jornada Virtual Archaeology  2018 

Descripció S’introdueixen definicions dels diferents entorns de les realitats 
augmentades, mixtes i virtuals, s’organitzen i classifiquen segons la seva 
implementació i es presenten anàlisis de diferents casos. Aportem una 
taula de variables i combinacions que permet establir les diferents 
tècniques de visualització, què signifiquen en la presentació del 
patrimoni arqueològic en la actualitat i quines son les tendències de 
futur que se’n desprenen. 
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Comunicacions-pósters 
 

 
 
 

 

 

The role of museography in literary heritage transmission and 
interpretation. Analysing museographic proposals of Joan Maragall 
and Jacint Verdaguer house museums in Barcelona. 

Setembre 2017 

Participant Jordi Arcos-Pumarola i Marta Conill-Tetuà 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Sharing Cultures 2017 

Descripció Investigació que es basava en l’anàlisi comparatiu de la casa Museu 
Verdaguer i la Casa Museu Joan Maragall a nivell museogràfic i de 
contingut, com a espais de presentació del patrimoni immaterial.  

Fuentes primarias objetuales en el pasado y su tratamiento didáctico 

en los museus. El caso concreto del automóvil 
Novembre 2017 

Participant 
Dra.Nayra Llonch Molina 

Altres: Clara López Basanta 

Actuació Comunicació  

Congrés/Jornada 
I Congreso Internacional Educación Histórica y Adquisición de 

Competencias Clave 

Descripció Comunicació dins el marc de la recerca d’una tesi doctoral. S’hi 
presenten els resultats de la primera fase d’una recerca sobre el 
potencial didàctic del patrimoni automobilístic exposat en diferents 
espais museístics. 
 

La reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2017). La 

seva manifestació a partir del joc i la festa, el patrimoni i el turisme, la 

llengua i la literatura, els mitjans i la publicitat, i l’associacionisme 

cultural 

Novembre 2017 

Participant 
Dra. Nayra Llonch Molina 

Altres: Ramon Sistac 

Actuació Comunicació  

Congrés/Jornada I Congrés Internacional INDEST Desenvolupament Social i Territorial 

Descripció Comunicació presentada al I Congrés organitzat per l’Institut de 
Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida, on, entre 
d’altres, s’han presentat els projectes desenvolupats pels consorcis de 
recerca intergrups vinculats a l’Institut. 
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PUBLICACIONS 

Llibres 

 

 

 

 

 

 

“Vestigios de un pasado: la real fábrica de armas y municiones de 
Orbaizeta (Navarra)” Febrer 2018 

Participant 
Jordi Arcos-Pumarola 

Altres: Cintia Torrellas 

Actuació Comunicació  

Congrés/Jornada IV Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural 

Descripció Investigació en que es presentava la importància de la posada en valor 
del patrimoni en contextos rurals a partir d’un estudi de cas.  

Analisis de la mediación turístico cultural de los espacios 
patrimoniales all’aperto. El caso de Sarrià-Sant Gervasi y Ciutat Vella 
de Barcelona. 

Febrer 2018 

Participant Marta Conill-Tetuà 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada IV Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural 

Descripció Investigació en que s’identificava i analitzava la presencia i el contingut 
de la mediació-turístico cultural d’espais patrimonials al aire lliure de dos 
barris de Barcelona: Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella.  

Entre fogons i baguls: menjar i vestir a la Catalunya del segle XVIII Març de 2018 

Actuació Llibre 

Autor Dra.Nayra Llonch Molina 
Altres:  Dr. Joan Santacana Mestre 

Descripció 
 

El llibre és una aproximació al context català del segle XVIII a través de 
dos aspectes vinculats al gust: la gastronomia i la indumentària.  
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Capítols de llibre 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de la APPS en el patrimonio cultural Març 2018 

Actuació Llibre 

Autor Dra. Tània Martínez Gil 
Altres: Dr. Mikel Asensio Brouard, Dr. Joan Santacana Mestre i 

Dra.Victoria López Benito 

Descripció 
 

La publicació recull les accions de recerca desenvolupades en el marc 
d’un projecte I+D+I. Es presenta una revisió teòrica sobre APPs i 
avaluacions així com els protocols i pautes aplicades a diversos casos 
d’estudi.  

App, arqueología & m-learning. Reconstruir, restituir, interpretar i 
avaluar app 

Abril de 2018 

Actuació Llibre (coordinació) 

Autor Dra. Nayra Llonch Molina  
Altres: Dr.Mikel Asensio Brouard i  Dr. Joan Santacana Mestre 

Descripció 
 

El llibre reflexiona sobre la importància de les imatges virtuals i la seva 
representació a través de les apps como a eina educativa i turístico-
cultural per ajudar a interpretar espais arqueològics. 

El impacto de las guías móviles en el turismo de patrimonio urbano 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Irina Grevtsova 

Llibre Tecnología digital y nuevas formas de ocio, núm.60: 59-73 

Descripció El ràpid creixement en l'ús dels telèfons intel·ligents i les aplicacions 
mòbils, en el sector turístic, ha creat noves formes de mediació turística. 
L'objectiu de l’article consisteix en analitzar les principals tendències de 
les guies mòbils i definir el seu impacte en el sector turístic. 
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The role of museography in literary heritage transmission and 
interpretation. Analysing museographic proposals of Joan Maragall 
and Jacint Verdaguer house museums in Barcelona. 

Setembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Jordi Arcos-Pumarola i Marta Conill Tetuà 

Llibre 
Sharing Cultures 2017 - Proceedings of the 5th International Conference 

on Intangible Heritage 

Descripció Capítol a les actes del congrés Sharing Cultures on es descriu la 
investigació presentada sobre les cases museu com a espais de 
presentació del patrimoni immaterial. 

Protección del patrimonio y su contexto: de la conservación a la 
preservación. Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor   Dr. Oscar Casanovas Ibáñez i Jordi Arcos-Pumarola 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció Capítol on es reflexiona sobre la necessitat d’adoptar una perspectiva 
àmplia a l’hora de vetllar per la preservació i protecció del patrimoni, tot 
considerant el turisme com un agent necessari d’aquesta. 

Buenas prácticas de turismo responsable desde y en las ciudades Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
 Marta Conill Tetuà  

Altres:  Dra.Laia Coma Quintana 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció Capítol en que es proposen bones practiques de turisme responsable per 
a dur a terme en les ciutats tant per part dels visitants com per 
l’Administració.  

Turismo cultural: antecedentes, consagración y democratización Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
  Dra.Nayra Llonch Molina i Marta Conill Tetuà  

Altres:  Dra.Laia Coma Quintana 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció En aquest capítol es realitza un recorregut per la historia del turisme 
cultural, des dels seus orígens fins a l’actualitat.  
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Como poner en valor el patrimonio cultural y natural en proyectos 
turísticos 

Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Llibre  Ciudad educadora y Turismo Responsable  

Descripció 
 

L’autor conceptualitza sobre l’estructuració del recurs patrimonial per 
a convertir-se en atractiu turístic. A la segona part, planteja un 
decàleg per posar en valor el patrimoni cultural i natural en els 
projectes turístics.  

Tipología de aplicaciones y selección de prototipos para analizar Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr.Mikel Asensio Brouard, Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia 

Coma  Quintana, Dra. Victoria Lopez Benito,  Dra. Carolina Martín Piñol, 

Dra. Neus Sallés Tena 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol es presenten els protocols d’avaluació creats en el 
marc d’un projecte I+D+I.  

Estudio de la aplicación “la fortalesa d’arbeca. Els vilars” centrado en 

el yacimiento ibérico ileregete. 
Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr.Mikel Asensio Brouard, Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia 

Coma  Quintana, Dra. Victoria Lopez Benito,  Dra. Carolina Martín Piñol, 

Dra. Neus Sallés Tena 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol s’avalua, emprant el protocol dissenyat, l’app de La 
fortalesa d’Arbeca (conceptualitzada pel mateix grup de recerca).  
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ESTUDIO DE LA APLICACIÓN “CIUTADELLA IBÉRICA DE CALAFELL” 

CENTRADA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO-DIDÁCTICO 

COSETANO. 

Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr. Mikel Asensio,  Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia Coma 

Quintana, Dra. Victoria López Benito, Dra. Carolina Martín i Dra. Neus 

Sallés Tena 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol s’avalua, emprant el protocol dissenyat, l’app de La 
Ciutadella Ibèrica de Calafell (conceptualitzada pel mateix grup de 
recerca). 

ESTUDIO DE LA APLICACIÓN “IMAGEEN” CENTRADA EN EL COMPLEJO 

MONUMENTAL ROMANO DE TARRACO. 
Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr. Mikel Asensio,  Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia Coma 

Quintana, Dra. Victoria López Benito, Dra. Carolina Martín i Dra. Neus 

Sallés Tena 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol s’avalua, emprant el protocol dissenyat, una de les 
APPS més innovadores en el sector cultural i turístic.  

La digitaliación de la cultura y la educación. Problemas y tendencias Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Tània Martínez Gil 

Altres:  Dr.Mikel Asensio Brouard, Joan Santacana Mestre i Dra. Victoria 

Lopez Benito 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol s’aborda la problemàtica en cop es percep actualment 

el món digital dins el món de la cultura i en conseqüència com afecta als 

sectors educatius. 
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Articles a revistes científiques 

 

 

El discurso histórico, el patrimonio cultural y las Apps Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Tània Martínez Gil 

Altres:  Dr.Mikel Asensio Brouard, Joan Santacana Mestre i Dra. Victoria 

Lopez Benito 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol es posen les bases en la creació de narratives per la 

conceptualització de las apps de caràcter cultural i educatiu.  

Evaluación de aplicaciones desde el contenido. Análisis conceptual Abril de 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr. Mikel Asensio,  Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia Coma 

Quintana, Dra. Victoria López Benito, Dra. Carolina Martín i Dra. Neus 

Sallés Tena 

Llibre La evaluación de apps en el patrimonio cultural 

Descripció El llibre és producte de diversos projectes de recerca sobre la creació 
d’imatges virtuals i d’apps vinculades a espais arqueològics i la seva 
avaluació. 

Patrimoni arqueològic i App Abril 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània Martínez Gil 

Altres. Dr.Joan Santacana Mestre 

Llibre App, arqueologia & Mlearning 

Descripció En aquest capítol es reflexiona entorn la relació entre el patrimoni 
arqueològic i els dispositius mòvils, posant èmfasi en les tendències 
habituals en el disseny d’apps.  

Patrimonio y política Març 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Tània Martínez Gil  

Revista  Her&Mus. Heritage and Museography 

Descripció 
 

Aquest article esdevé la capçalera d’un monogràfic dedicat a lús del 
patrimoni en mans del poder al llarg de la Història. Per tant esdevé un 
text introductori i de caire historicista.  
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Patrimonio religioso y  humanidades, socios en la tarea de educar Abril 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Tània Martínez Gil 
Altres: Dr. Joan Santacana Mestre  

Revista  Educación y Escuela 

Descripció 
 

L’article planteja mitjançant un conjunt de preguntes el paper que té, 
i ha tingut, el patrimoni religiós al llarg del temps en l’educació y els 
seus usos didàctics.   

Augmented, mixed and virtual reality.  Techniques of visualization and 
presentation of archaeological heritage 

Juny 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Irina Grevtsova 
Altres: Joan Sibina 

Revista  Saint Petersburg.  The State Hermitage Publishers 

Descripció 
 

L’estudi planteja tres objectius. Establir una metodologia de treball 
que permeti analitzar els productes turístic-culturals de tipologia 
"visita", mitjançant una taula. En segon lloc, analitzar els casos de TIC 
amb visors en els productes "visita virtual". Per últim, a partir dels 
emergents projectes de TIC sense visors, en els productes "visita in 
situ", reflexionar sobre les possibles opcions futures de la seva 
aplicació en el sector turístic patrimonial. 

El patrimonio cultural y el sistema emocional: un estado de la cuestión 
desde la didáctica 

Juny 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Tània Martínez Gil 
Dr. Joan Santacana Mestre   

Revista   Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura 

Descripció 
 

L'article analitza el factor emocional i la seva relació amb el patrimoni 
cultural. Així mateix, es planteja com aquest factor és fonamental i en 
ocasions decisiu en relació amb la didàctica i la difusió d'elements 
patrimonials. Partint de models patrimonials existents, s'investiga el 
pes de factors com la sorpresa, l'empatia i la identitat, resumint les 
últimes investigacions que en aquest sentit hem realitzat en el si del 
nostre grup de recerca. Les anàlisis es basen en exemples de 
patrimoni arqueològic, artístic i arquitectònic. 
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TESIS DOCTORALS 

Tesis doctorals tutoritzades 

 

 

XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL GRUP O D’ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimoni literari com a recurs turístic i educatiu: anàlisi de les 
destinacions literàries 

2017-2018 

Actuació Tesi doctoral tutoritzada 

Tutor Dra.Nayra Llonch Molina 

Director/s Dra.Nayra Llonch Molina 
Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Doctorand Jordi Arcos-Pumarola 

Universitat Universitat de Lleida 

Descripció 
 

Aquesta tesi tracta el fenomen del turisme literari, comprenent-lo com a 
valorització del patrimoni intangible. L’objectiu és identificar bones 
pràctiques i estratègies per a la consolidació de les destinacions literàries 
en el marc actual del turisme. 

ICOM 2017-2018 

Xarxa ICOM 

Participants Dra. Nayra Llonch-Molina 

Descripció 

L’ICOM és una organització no governamental fundada el 1946, que 
agrupa institucions museístiques i professionals d’aquest àmbit. El seu 
objectiu és la conservació, el manteniment i la difusió del patrimoni 
cultural i natural de la humanitat. 
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CURSOS I DOCÈNCIA 
 
Nota: Impartició de formació més enllà de les sessions habituals pròpies del CETT (Màster, 
Graus, Cicles) i de la UB (professors associats) 
8  

 

 

Paso a paso. Taller de diseño de una App guía de una ruta cultural 
propia 

Setembre 2017 

Actuació Taller 

Participant Dra. Irina Grevtsova 

Institució La Universitat de Deusto, Facultat Socials i Humanes 

Descripció L’objectiu del  taller és que els participants aprenguin a crear una ruta 
cultural, en format d'App mòbil, emprant instruments precisos de 
geolocalització. Els coneixements adquirits durant el taller els ha de 
permetre saber com crear, pas a pas, un prototip d'aplicació orientat al 
desenvolupament de qualsevol ruta temàtica a l'aire lliure. 

Storytelling in situ: diseño de rutas memorables para espacios 
patrimoniales 

Novembre 2017 

Actuació Taller 

Participant Dra. Irina Grevtsova 

Institució ESERP Business  Escola, Madrid 

Descripció Cada lloc amaga nombroses històries i es poden explicar des de molts 
punts de vista i maneres. Podem explicar com ha anat evolucionant o 
com ha canviat els seus usos o podem crear un storytelling místic, 
sensorial o dramàtic. El taller ensenya el poder d'una història com 
apassionant fil conductor per crear una experiència memorable in situ 
gràcies les tecnologies mòbils. La part pràctica de la sessió mostra les 
claus i la metodologia de disseny d'una ruta cultural en format de App. 

Barcelonamania i turismofobia. Turisme i patrimoni a Barcelona Juny 2018 

Actuació “Nouvelles histoires de la ville avec les TICS à travers les mappings » 

Participant Dra. Alexandra Georgescu Paquin i Dra. Irina Grevtsova 

Institució Escola d’estiu de la Universitat Laval (Québec) 

Descripció Ponència sobre les oportunitats que ofereix la tecnologia en el camp del 
patrimoni urbanístic. Així mateix, s’ha parlat d’aplicacions per a mòbils 
que ajuden a interpretar els significats de la ciutat de Barcelona amb 
estratègies tant informatives com col·laboratives. 
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COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC 

 

 

2018 

 

Legatum 2.0 - I Congreso Internacional de Musealización y Puesta en 
Valor del patrimonio Cultural 

Novembre 2017 

Actuació Membre Comitè Científic 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Congrés/Jornada 
Legatum 2.0 - I Congreso Internacional de Musealización y Puesta en 

Valor del patrimonio Cultural 

Descripció Congrés organitzat pel Laboratorio de Arqueología, Patrimonio y 
Tecnologías Emergentes la Universidad de Castilla-La Mancha i que va 
tenir lloc a Daimiel (Ciudad Real). La seva finalitat és oferir a la 
comunitat científica un fòrum per presentar les darreres recerques en la 
temàtica del congrés, així com un espai d’intercanvi d’experiències i 
idees. 
 

IV Jornadas Internacionales de reflexión en Patrimonio Cultural 2017 
Agost – Setembre 

2017 

Actuació Membre Comitè  Científic 2017 

Responsable Dra. Alexandra Georgescu Paquin 

Congrés/Jornada IV Jornadas Internacionales de reflexión en Patrimonio Cultural 2017 

Descripció "Arquitectura y urbanismo contemporáneo en contextos patrimoniales 

Tourism&Heritage Journal 2018 

Actuació Direcció acadèmica de la revista 

Membres Dra.Nayra Llonch Molina i Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Descripció Revista científica sobre turisme i patrimoni cultural, natural i gastronòmic 
del CETT. 

Tourism&Heritage Journal 2018 

Actuació Editors de la revista 

Membres Jordi Arcos-Pumarola i Marta Conill-Tetuà 

Descripció Revista científica sobre turisme i patrimoni cultural, natural i gastronòmic 
del CETT. 
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Tourism&Heritage Journal 2018 

Actuació Consell Editorial de la Revista  

Membres 
Dra. Alexandra Georgescu Paquin, Dra. Tània Martínez Gil 

 i Emma Pla Rusca 

Descripció Revista científica sobre turisme i patrimoni cultural, natural i gastronòmic 
del CETT. 

Cuadernos de Turismo 2018 

Actuació Revisió articles  

Membres Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Descripció Revista indexada sobre turisme. 



Memòria d’activitats TURCiT 2017-2018 

Turisme Educatiu      

39 
 

3. TURISME EDUCATIU 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 

 
 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 
 

Ciudad educadora y turismo responsable. El patrimonio como valor 
identitario de una ciudad 

2018-2020 

Actuació  
Projecte de recerca de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

CETT-UB i Ajuntament de Barcelona 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard 

Equip 
Marta Conill i Dra.Tània Martínez 

Altres: Sra.Carme Segura Capellades, Sr.Xavier Suñol Ferrer, Sra. Sílvia 
Villaró Regada 

Descripció Xarxa Temàtica  de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) 
titulada:  Ciudad educadora y turismo responsable. El patrimonio como 
valor identitario de una ciudad. 
Aquesta xarxa de recerca liderada des de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Càtedra  de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB té com a objectiu  
investigar, debatre i reflexionar sobre la responsabilitat que la ciutat i el 
turisme tenen en matèria de responsabilitat i sostenibilitat. En concret, 
les primeres línies de recerca d’aquesta xarxa es centren en com el 
fenomen turístic afecta als ciutadans residents d’una destinació, i 
quines pautes de bones pràctiques o accions pedagògiques es poden 
dur a terme per millorar les sinèrgies que s’estableixen entre els 
ciutadans residents i els ciutadans temporals en els espais de 
convivència turística concrets. 
En aquesta xarxa estan inscrites més d’una desena de ciutats 
espanyoles i hi participen els tècnics i regidors de turisme, educació i 
cultura dels diferents ajuntaments. 

Mesa redonda “En torno a la evaluación y la educación” Desembre 2017 

Participant Dra. Nayra Llonch Molina 

Actuació Moderadora de taula 

Congrés/Jornada I Seminario de Educación, Evaluación y Mobile Learning 

Descripció Seminari organitzat pel grup de recerca DHIGECS per presentar els 
resultats dels darrers projectes desenvolupats pel grup, així com els 
projectes d’altres grups de recerca que treballen temes afins. 
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Comunicacions-pósters 
 

PUBLICACIONS 

Capítols de llibre 
 

 
 
 

Evaluación de experiencias de didàctica del patrimonio en el aula Desembre 2017 

Participant 
Dra. Tània Martínez Gil  

Altres: Alejandro Egea, Laura Arias  

Actuació Taula Rodona 

Congrés/Jornada I Seminario de Educación, Evaluación y Mobile Learning 

Descripció La taula rodona tenia per objectiu plantejar el disseny d'estàndards 
d'avaluació d'experiència en didàctica del patrimoni dins de l'àmbit 
formal. 

El desarrollo de la ocupabilidad en la formación del sector turístico, 

hotelero y gastronómico desarrollada en el entorno semipresencial 
Juny 2018 

Participant Mercè Colom Oliva i Patricia Peralta Lasso 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada 6th International Congress of Educational Sciences and Development 

Descripció Aquesta investigació ha tingut com a objectiu analitzar l’impacte de la 
formació semipresencial en sumillería del CETT-UB amb la valoració de 
tres indicadors claus: grau de satisfacció, nivell de rendiment acadèmic i 
índex d’ocupabilitat. A l’estudi s’ha realitzat la comparativa de les 
competències professionals i específiques inicials i finals dels estudiants, 
així com la seva aplicabilitat en l’àmbit laboral. 
 

La arqueología como factor de motivación para el aprendizaje tecno-

científico. Una investigación entre adolescentes 
Gener  2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr. Joan Santacana Mestre i Dra. Victoria Lopez Benito   

Llibre Y la arqueologia llegó al aula 

Descripció En aquest capítol es reflexiona sobre el potencial del patrimoni 

arqueològic per la disciplina didàctica y es presenten resultats d’un 

projecte FECYT, mitjançant l’experimentació al Museu de Lleida.  
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Articles a revistes científiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los criterios y parámetros para evaluar aplicaciones de tipo 

educativo: estado de la cuestión. 
Març 2018 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Tània Martínez Gil  

Altres: Dr. Mikel Asensio Brouard, Dr. Joan Santacana Mestre i 

Dra.Victoria Lopez Benito 

Llibre La evaluación de las Apps en el patrimonio cultural 

Descripció En aquest capítol, més de caire metodològic, es fa un estat de la qüestió 
sobre les eines d’avaluació existents aplicades a les apps, en especial, 
aquelles que incideixes en temes d’educació i aprenentatge.  

¿Entretener o aprender? La evaluación de las tecnologías móviles en la 
didáctica del patrimonio 

Juny 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Tània Martínez Gil  
Altres: Dr.Mikel Asensio Brouard, Dr. Joan Santacana Mestre i Dra. 

Victoria Lopez Benito 

Revista  Ensayos : revista de la Facultad de Educación de Albacete 

Descripció 
 

Aquest article aborda l'avaluació de les tecnologies digitals mòbils, en 
concret les aplicacions, com a recurs educatiu per al Patrimoni . 

Aprendendo ciencia pela arqueologia pres-histórica: uma experiencia 
didática com kits educationalis no museo 

Juliol de 2018 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dr. Joan Santacana i Dra.Nayra Llonch Molina 
Altres: Dra.Carolina Martín Piñol 

Revista  ETD – Educaçao Temática Digital 

Descripció 
 

Article on es presenta l’experiència educativa per públic adolescent 
duta a terme al Museu de Lleida generada a través del projecte FECYT 
“La ciencia que nos se aprende en la Red”. 
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Articles a revistes de divulgació 

 

TESIS DOCTORALS 

Tesis doctorals tutoritzades 

 

 

 

 

 

 

 

Es publica el llibre Ciudad educadora y turismo responsable, amb gran 
protagonisme del GRTCT del CETT 

Abril 2018 

Actuació Article 

Autor Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Revista TotCETT 

Descripció 
 

Article que explica l’origen del llibre i sobretot desglossa el contingut, 
capítol per capítol. Es tracta d’una publicació que culmina el treball de 
dos anys del Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori amb la Red 
Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), a través de la creació de la 
primera xarxa de treball d’àmbit nacional centrada en un nou binomi: 
el Turisme Responsable i la Ciutat Educadora. El llibre compta amb 
aportacions de 12 membres del grup de recerca.  

Turismo Responsable y Ciudades Educadoras: el patrimonio como valor 
identitario de una ciudad.  Análisis, estado de la cuestión y valoración 
para una propuesta de modelización. 

2017-2018 

Actuació Tesi doctoral tutoritzada 

Tutor Dr.Eugeni Osácar Marzal (empresa) 

Director/s Dr.Joan Santacana Mestre 
Dr.Eugeni Osácar Marzal 

Doctorand Marta Conill Tetuà 

Universitat Universitat de Barcelona 

Descripció 
 

La investigació versa sobre com les ciutats educadores poden propiciar el 
turisme responsable a les ciutats gràcies al patrimoni identitari 
d’aquestes.  
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RECURSOS ECONÒMICS CAPTATS DE FONTS EXTERNES 
 

 

CURSOS I DOCÈNCIA 
 
Nota: Impartició de formació més enllà de les sessions habituals pròpies del CETT (Màster, 
Graus, Cicles) i de la UB (professors associats) 
 

 
8  

COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC 
 

Ciudad educadora y turismo responsable. El patrimonio como valor 
identitario de una ciudad 

2018-2020 

Actuació  
Projecte de recerca de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

CETT-UB i Ajuntament de Barcelona 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard 

Equip 
Marta Conill i Dra.Tània Martínez 

Altres: Sra.Carme Segura Capellades, Sr.Xavier Suñol Ferrer, Sra. Sílvia 
Villaró Regada 

Aportació 
econòmica 

35.000€ 

Educating City and Responsible Tourism. Juny 2018 

Actuació Presentació 

Participant Marta Conill Tetuà i Daniel Imbert-Bouchard 

Institució Escola d’estiu de la Universitat Laval (Québec) 

Descripció Presentació del projecte de “Ciudad Educadora y Turismo Responsable. 
El patrimonio como valor identitario de una ciudad” a un grup 
d’estudiants de l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat Laval, 
de Québec, en el marc de l’Escola d’estiu “Barcelonamania i 
turismofobia. Turisme i patrimoni a Barcelona”. 

I Seminario de Educación, Evaluación y Mobile Learning Desembre 2017 

Actuació Membre Comitè Científic 

Membre/s Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció Seminari organitzat pel grup de recerca DHIGECS per presentar els 
resultats dels darrers projectes desenvolupats pel grup, així com els 
projectes d’altres grups de recerca que treballen temes afins. 
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I Seminario de Educación, Evaluación y Mobile Learning Desembre 2017 

Actuació Membre Comitè Organitzador  

Responsable Dra. Tània Martínez Gil  

Descripció Seminari especialitzat en els protocols d’avaluació educativa. Reunió 
científica on es van presentar les accions desenvolupades dins els 
projectes I+D+I del grup de recerca DHIGECS.  
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4. TURISME CINEMATOGRÀFIC 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

 
 

 

 
  

 Turisme i ficció Febrer 2018 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Taula rodona 

Congrés/Jornada III Saló del Cinema i les Sèries 

Descripció 

Participació en una taula rodona sobre “Turisme i Audiovisual” en el 
marc d’aquest esdeveniment, celebrat a La Farga de l’Hospitalet de 
Llobregat del 2 al 4 de febrer. 

La taula rodona, organitzada pel Clúster Audiovisual de Catalunya, va 
comptar també amb la participació de Carlota Guerrero, responsable de 
la Catalunya Film Commission, Patrick Torrent, director executiu de 
l’Agència Catalana de Turisme i Jaume Banacolocha, productor executi 
de Diagonal TV, moderats per Pere Claveria, responsable de la Terrassa 
Film Office.   

 Barcelona, una ciudad de película Maig 2018 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Ponència  

Congrés/Jornada II Congrés Internacional sobre Audiovisual, Paisatge i Turisme TerresLab 

Descripció 

Del 2 al 3 de maig es va celebrar a Tortosa aquest congrés internacional, 
en el marc del Festival Terres Catalunya – International Eco & Tourism 
Film Festival. Va impartir la ponència inaugural del congrés, on va 
exposar el continuat creixement del turisme cinematogràfic i les grans 
possibilitats de Barcelona per poder convertir-se en una destinació líder 
d’aquest tipus de turisme.  
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Comunicacions-pósters 

 

 

PUBLICACIONS 

Capítols de llibre 

La Roma més bella Maig 2018 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada Cicle “Viatges i Cinema”  

Descripció 

El 31 de maig va impartir una ponència emmarcada en aquest cicle a la 
biblioteca Xavier Benguerel, organitzat per la Xarxa de Biblioteques de 
Barcelona. La intervenció es va centrar en diverses pel·lícules 
emblemàtiques rodades a Roma, com Roman Holiday, La dolce vita i La 
grande bellezza. A més, a partir de diversos elements patrimonials i 
obres artístiques que surten a les pel·lícules, anteriorment esmentades, 
va presentar un viatge històrico-artístic per la Roma més bella i també 
menys coneguda.  

Títol comunicació Maig 2018 

Participant Jordi Arcos-Pumarola i Esther Velasco 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada II Congrés Internacional Terreslab sobre audiovisual, paisatge, turisme 

Descripció Presentació d’una comunicació sobre les oportunitats de posar en valor 
estudis de gravació com a recurs i producte turístic. 

Del turismo y el cine al turismo cinematográfico Novembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Eugeni Osácar Marzal 
 

Llibre  Tendencias actuales del turismo en el mundo  

Descripció 
 

El capítol tracta sobre el fenomen emergent del turisme 
cinematogràfic i de la importància de les produccions audiovisuals en 
l’àmbit del màrqueting a l’hora de gestionar aspectes claus de les 
destinacions turístiques com la imatge, el branding, la promoció i la 
creació d’una oferta turística competitiva i  diferenciada. 
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    Articles a mitjans de divulgació 

 

La literatura y el cine como elementos de dinamización turística Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Eugeni Osácar, Jordi Arcos-Pumarola i Esther Velasco 

Llibre Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció Capítol de llibre en el que es plantejava la importancia de la literatura i el 

cinema com a elements de dinamització turística d’un territori 

La Rambla protagonista de la primear película internacional de ficción 
rodada en Barcelona 

Juliol 2018 

Actuació Article 

Autor Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Web LaRamblaBarcelona.com 

Descripció 
 

Primer article sobre La Rambla i el Cinema d’una col·laboració amb 

càracter mensual.  Aquesta web forma part del projecte “Benvinguts a 

La Rambla Barcelona, el carrer més (des)conegut de Barcelona”, fruit 

de la col·laboració entre Amics de La Rambla i el Palau Moja, i té com 

a principal objectiu posar-la en valor, tant pel públic local, com els 

visitants. En molt poc temps, aquest portal s’ha convertit en un 

referent per informar-se i descobrir La Rambla i tot el que ofereix.   

 

La Rambla  de Michelangelo Antonioni Agost 2018 

Actuació Article 

Autor Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Web LaRamblaBarcelona.com 

Descripció 
 

Segon article sobre La Rambla i el Cinema, dedicat aquest cop al gran 

director italià, que va rodar en part a Barcelona la pel·lícula 

Professione: reporter.   
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TESIS DOCTORALS 

Tesis doctorals tutoritzades 

 

 

 

CURSOS I DOCÈNCIA 
 

 

Análisis del impacto y repercusión del cine a la hora de elegir un 
destino turístico 

2017-2018 

Actuació Tesi doctoral tutoritzada 

Tutor Dra. María Concepción Parra Meroño 

Director/s Dr.Eugeni Osácar Marzal  
Altres: Dra. María Concepción Parra Meroño 

Doctorand Esther Velasco  

Universitat UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 
 

Descripció 
 

L'objectiu general d'aquest treball és analitzar la repercussió que sobre 
el destí turístic té el rodatge de pel·lícules. Amb aquest objectiu, el 
present treball vol explorar les oportunitats de promoció d'una 
destinació com a destinació cinematogràfica. Per això s'ha dissenyat una 
investigació basada en la metodologia de l'estudi de cas. En primer lloc, 
es identificaran i estudiaran casos de successió d'aquest tipus de 
productes turístics per, posteriorment, concretar les característiques que 
els fan més fàcils. D'aquesta manera, es defineixen els diferents models 
aplicables a altres destinacions que tenen les mateixes o similars 
característiques en el seu territori, assenyalant que les iniciatives dels 
casos d'estudi analitzats són les més adequades per facilitar la seva 
valorització turística com cinematogràfica destinació. 

Le binôme tourisme et cinéma  Juny 2018 

Actuació Docència 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Institució Escola d’Estiu de la Universitat Laval (Québec)  

Descripció 

Sessió impartida en francès sobre la importància de la industria 
audiovisual com a factor de reconeixement internacional de les 
destinacions turístiques i, que, en el cas de Barcelona ha permès, a  
través d’estratègies de turisme cinematogràfic, atraure nous perfils de 
visitants i crear una oferta diferenciada. 
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COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC 
 

 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Ràdio 

 

 

Congrés Internacional sobre Audiovisual, Paisatge i Turisme 
TerresLab 

Maig 2018 

Actuació Membre Comitè Científic 

Membre/s Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Descripció Congrés internacional amb caràcter anual que es celebra a Tortosa.  

Barcelona Plató Juliol 2018 

Actuació Entrevista 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Betevé Ràdio 

Descripció Participació el 19 de juliol a la secció Barcelona Plató del programa “El 
matí de Barcelona”, per tractar la relació entre Barcelona, els rodatges i 
el turisme. 
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5. TURISME ENOGASTRONÒMIC 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 

 

 
 

Projectes realitzats amb grups de recerca externs 

 

 

 

 

 

El perfil del turista gastronòmic a la Demarcació de Barcelona Novembre 2017 

Actuació  
Elaboració de l’estudi El perfil del Turista gastronòmic a la Demarcació 

de Barcelona  

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Equip Gloria Garcia i Emma Pla 

Descripció L’estudi El perfil del turista gastronòmic a la demarcació de Barcelona 
vol ser una primera aproximació al paper que juga la gastronomia en 
l’experiència turística del visitant de la província de Barcelona.  
Aquest estudi es va iniciar a finals de 2016 i ha estat publicat  al 
novembre de 2017 com resultat del conveni de col·laboració entre el 
Grups de Recerca TURCiT i la Diputació de Barcelona. 

La ciencia que se aprende en la cocina Gener 2018-
desembre 2018 

Actuació  
Participació en projecte de recerca competitiu 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Equip 

Dr. Eugeni Osácar Marzal, Dra. Tània Martínez Gil, Dra. Nayra LLonch 
Molina, i Emma Pla Rusca 

Altres: Montserrat Saperas, DHIGECS i altres 
 

Descripció L’objectiu del projecte es dissenyar, implementar, avaluar i difondre el 
mètode científic aplicat a les ciències experimentals a través de Tallers 
Presencials de Cuina basats en laboratoris mòbils (Labcase) i 
fonamentats en les transformacions físiques i químiques que es 
produeixen en els aliments al llarg del temps.  



Memòria d’activitats TURCiT 2017-2018 

Turisme Enogastronòmic      

51 
 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

 

 
 

Rutes Gastronòmiques a la Comarca de l’Alt Urgell MEDFEST Juny – setembre 
2018 

Actuació  
Elaboració del Manual de Gestió de les Rutes Gastronòmiques 

Responsable Emma Pla Rusca 

Equip Emma Pla Rusca 

Descripció Les Rutes Medfest formen part d’un projecte amb finançament europeu 
en el que hi participa ODELA i altres països de l’àrea mediterrània. Cada 
representant de país ha creat un producte turístic per posar en valor la 
gastronomia d’un territori. En el marc d’aquest projecte, el grup de 
recerca hi ha participat  elaborant un Manual de Gestió de les Rutes 
Gastronòmiques dissenyades per tal d’assegurar el seu manteniment al 
llarg del temps com a producte turístic. 

Destinacions enogastronòmiques, el nou turista gourmet Novembre 2017 

Participant Emma Pla Rusca 

Actuació Ponència Marc 

Congrés/Jornada 
Denominació d’origen: Terra i Mar. (Jornades organitzades per l’Agència 

de Desenvolupament NODE) 

Descripció Denominació d’origen: Terra i Mar són unes Jornades organitzades per 
l’Agència de Desenvolupament NODE amb l’objectiu de crear un espai 
d’intercanvi d’experiències i debat al voltant dels productes i la 
gastronomia pròpia de la demarcació enogastronòmica de les comarques 
de l’Alt Penedès i el Garraf. 

La gastronomia como motor turístico Novembre 2017 

Participant Emma Pla Rusca 

Actuació Taula rodona 

Congrés/Jornada Cook &Travel 

Descripció Barcelona va acollir la primera edició del esdeveniment Cook & Travel, 
centrat en donar a conèixer la gastronomia internacional que es troba a 
la ciutat. 
El CETT com a col·laborador acadèmic va organitzar una taula rodona on 
es va debatre sobre la gastronomia com a motor turístic. Hi van 
participar Emma Pla i el DR. Enric López (Grup de Recerca d’Allotjaments 
Turístics del CETT) que va fer de moderador. 
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PUBLICACIONS 

Llibres 

 

XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL GRUP O D’ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES 
 

 

 

 

 

 

 

El turismo gastronómico: una oportunidad para el turismo responsable Desembre 2017 

Actuació Capítol de llibre  

Autor 
Emma Pla Rusca 

Llibre 
Ciudad Educadora y Turismo Responsable 

Descripció 
 

Aquest capítol vol aprofundir en com la gastronomia utilitzada com a 
recurs turístic pot ser una eficient eina per treballar el turisme 
responsable en una destinació des de les seves tres dimensions: 
ambiental, sociocultural i econòmica. 

Xarxa Marítima de Catalunya adhesió Maig 2018 

Xarxa Xarxa Marítima de Catalunya 

Participants 
Dr. Eugeni Osácar Marzal, Dra. Anna Torres-Delgado, Dra. Elena Ridolfi, 

Aurelie Cedran Schwitzguebel i Emma Pla Rusca 

Descripció 

Xarxa aglutinadora d’investigadors per tal de fomentar la transferència 
de la producció científica realitzada al voltant del medi marítim. 
Principalment, les funcions de la xarxa aniran dirigides a: recolzar en la 
captació de recursos externs, suport en la configuració de consorcis per 
projectes, detecció de productes de transferència, aixecament 
d’oportunitats de negoci (nacionals i internacionals), orientació en 
oportunitats de negoci a investigadors (protecció industrial, EBT…), nexe 
amb indústria de la temàtica, informació convocatòries de transferència, 
entre altres. 
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RECURSOS ECONÒMICS CAPTATS DE FONTS EXTERNES 
 

 

TREBALLS FINAL DE GRAU 

 
Nota: TFGs que han obtingut una nota com a mínim de 9, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   
 

 

COMITÈ EDITORIAL I CIENTÍFIC 
 

Manual de Gestió de les Rustes Gastronòmiques MEDFEST de l’Alt 
Urgell  

Juny - setembre 
2018 

Actuació  
Elaboració d’un Manual de Gestió de les Rutes Gastronòmiques en el 
marc del projecte de Disseny de Rutes gastronòmiques per l’Alt Urgell 
MeDFEST elaborat per  ODELA 

Responsable Emma Pla Rusca 

Equip Emma Pla Rusca 

Aportació 
econòmica 

3.000 € 

From farm to fork: el malbaratament alimentari 2017-2018 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Alumnes Amèlia Sarroca 

Descripció 
 

El malbaratament d’aliments ha anat en augment en les darreres 
dècades. L'objectiu és mostrar les dades actuals i analitzar quines 
mesures podem prendre a nivell de bones pràctiques i de mesures 
institucionals i legals per tal de prevenir un empitjorament de la  
situació actual. 

V Congreso Internacional del Observatorio de la alimentación y 
Fundació Alicia 

Juny  - setembre 
2018 

Actuació Membre del comitè científic 

Responsable Emma Pla Rusca 

Congrés/Jornada 
V Congreso Internacional del Observatorio de la alimentación y 
Fundació Alicia 

Descripció Com a conseqüència de la col·laboració en el projecte europeu Medfest 
amb ODELA, ens han proposat participar en el comitè científic del 
Congrés.  
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 
 

 

 

 

La gastronomia com a motor turístic Juliol 2018 

Actuació Entrevista 

Participant/s Emma Pla Rusca 

Mitjà Catalunya Ràdio 

Descripció Realització d’una entrevista sobre el paper de la gastronomia com a 
motor turístic. Incorporació d’un tall de l’entrevista al programa. 


