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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CURS 2014-2015 
 

El Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori (GRTCT)1 presenta en aquest document la 

memòria d’activitats realitzades durant el curs 2014-2015 (setembre 2014-agost 2015).  

A manera de resum, durant aquest període s’han desenvolupat un total de 114 accions, una 

xifra molt similar al curs anterior. En relació als indicadors utilitzats, i com ve sent habitual a les 

darreres memòries, no s’inclou la docència vinculada a l’activitat habitual dels membres del 

Grup, tant a nivell de graus i màsters del CETT com de la UB. A més, la presència als mitjans de 

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

resum total d’accions esmentat anteriorment, perquè es consideren accions de difusió i no de 

recerca pròpiament dites. 

Entre els fets més destacats i, més enllà de la important xifra de publicacions i participacions a 

congressos i jornades, mereix una especial atenció l’acord de col·laboració amb la Diputació 

de Barcelona. A través del Laboratori de Turisme de l’Oficina Tècnica de Turisme de la 

Diputació de Barcelona s’ha establert un acord pel 2015-2016, basat en la transferència de 

coneixement en l’àmbit de la recerca aplicada al camp del desenvolupament i la gestió 

territorial turística. En concret, la Diputació de Barcelona participarà econòmicament en la línia 

de recerca de turisme enogastronòmic del Grup enfocada a la implementació de metodologies 

d’estudi per conèixer millor el perfil dels turistes gastronòmics i els seus hàbits i 

característiques a la província de Barcelona.  

Un altre aspecte remarcable és el gran creixement de publicacions i participacions a 

congressos relacionats amb el turisme educatiu. Aquest tipus de turisme, amb una mirada més 

pedagògica que actualment forma part de la línia de turisme cultural, però que, donada la seva 

actual importància i dimensió i, sobretot, la prevista projecció futura dins del Grup a partir del 

curs 2015-2016, serà contemplada com una línia de recerca autònoma.  

A títol individual cal destacar els premis atorgats a les doctores Laia Coma i Anna Torres. En 

concret, la Laia ha rebut el premi extraordinari de Doctorat, atorgat per la Universitat de 

Barcelona per la tesi doctoral “Actividades educativas y didàctica del patrimonio en las 

ciudades españolas. Análisis, estado de la cuestión y valorización para una propuesta de 

modelización”. Va ser defensada el 2011 i superada i valorada per unanimitat amb un 

excel·lent cum laude. 

                                                           
1
 Els Àmbits de Coneixement Expert (ACE) del CETT es van crear i desenvolupar a l’entorn de tres eixos 

d’actuació: l’actualització i la generació de nous coneixements innovadors i aplicables; la transferència 
d’aquest coneixement i l’aportació de valor afegit al sector turístic i l’actualització i la millora dels 
continguts de l’oferta formativa del CETT. L’evolució positiva i la consolidació dels objectius vinculats a la 
recerca i la formació ha fet que, des de setembre del 2014, els ACE passin a denominar-se Grups de 
Recerca.   
El Grup de Recerca està format per les següents persones: Óscar Casanovas, Júlia Castell, Mercè Colom, 
Laia Coma, , Isabel Crespo, Jaume Font, Daniel Imbert-Bouchard, Nayra Llonch, Francesc Xavier 
Mingorance, Eugeni Osácar, Emma Pla, Damià Serrano, Ramon Serrat i Anna Torres.  
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Pel que fa a l’Anna, ha rebut el premi de Medi Ambient de la Generalitat 2015 pel seu projecte 

de recerca i innovació “L’índex ISOST: una eina per a l’estudi de la sostenibilitat turística a 

escala mundial”. El projecte ha estat especialment valorat per la seva originalitat i contribució 

real a la promoció del turisme sostenible a Catalunya.  

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- Tutorització de Tesis Doctorals 

5- Xarxes de coneixement amb participació del grup o d’algun dels seus membres 

6- Recursos econòmics captats de fonts externes 

7- Treballs Final de Grau 

8- Treballs Final de Màster 

9- Cursos i docència 

10- Presència als mitjans de comunicació  

 

A continuació es destaquen les principals xifres dels indicadors: 

 

- S’han realitzat 30 publicacions (llibres, capítols de llibre, articles i material pedagògic 

vinculat a e-learning). Tot i que representa un lleuger descens del 2,5% en relació a la 

memòria anterior, cal destacar la qualitat de les publicacions amb la coordinació d’un 

llibre, 15 capítols de llibre i un article científic en una de les revistes internacionals més 

prestigioses de l’àmbit turístic. 

- 37 participacions a congressos o jornades, ja sigui com a ponents, membres del 

comitè organitzador o científic, taules rodones o moderació de tallers. Representa un 

augment del 20% en relació a la memòria anterior. 

- Presència a 27 notícies de mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita i 

mitjans digitals) que s’han fet ressò de les actuacions del Grup o han entrevistat algun 

membre. Tot i el descens del nombre de notícies (s’ha passat de 61 a 27), s’ha de tenir 

en compte que el curs anterior es van generar 38 notícies relacionades amb el turisme 

cinematogràfic, majoritàriament vinculades a l’aparició del llibre “Catalunya de 

pel·lícula”. Per tant, la xifra actual es pot considerar molt positiva donada l’activitat del 

Grup i la seva presència als mitjans.  
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L’evolució qualitativa i quantitativa de les actuacions del GRTCT i el creixement de les diverses 

línies de recerca reforça el Grup de Recerca com a generador de coneixement i impulsor de 

transferència tecnològica i excel·lència acadèmica.    

  

Eugeni Osácar Marzal 

Director del Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori 

 

      Barcelona, 9 d’octubre de 2015  
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Turisme i territori 

1. TURISME I TERRITORI 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 

 

 

Projectes realitzats amb altres Grups de Recerca externs 

 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

Projecte de parc temàtic Open Camp Juny-Setembre 2015 

Actuació Redacció Informe Open Camp 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Equip Ramon Serrat Mulà i Glòria Garcia Sorribes 

Descripció 

Redacció d’un informe sobre els factors clau, preguntes més freqüents i 

encaix de la proposta en el model de desenvolupament estratègic del 

turisme a la ciutat de Barcelona.  

Creació i aplicació d’un sistema d’indicadors de turisme per a la 
gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona 

Gener-Març 2015 

Actuació  Participació en conveni entre Diputació de Barcelona i ANTERRIT 

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

Equip 
Dr. Francesc López Palomeque, Dra. Anna Torres, Dra. Berezi Elorrieta i 

Oriol López  

Descripció 

Càlcul d’un índex i d’un sistema d’indicadors europeu per a la 

quantificació de la sostenibilitat turística en diverses destinacions de la 

província de Barcelona, amb la finalitat de facilitar i millorar els 

processos de planificació i gestió pública. 

Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme Abril 2015 

Actuació Ponència  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

El 21 d’abril va tenir lloc l’acte final del Fòrum, creat com a plataforma de 

pensament, diàleg, debat i resposta al voltant de l‘urbanisme i 

l’ordenació del territori. Com a membre del Grup de diàleg 12 Paisatge, 

urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi: reptes i 

oportunitats, va participar com a ponent en la presentació dels resultats. 
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Comunicacions-posters 

 
 

 

 

 

 

L’auge del turisme urbà. El potencial de Badalona com a destinació 

turística 
Maig 2015 

Actuació Conferència 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Descripció 

Conferència en el marc del Badalona Home Design’15 on es va abordar la 

importància del turisme urbà en l’actualitat i en l’oportunitat que tenen 

aquells  territoris propers a grans pols turístics.  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el análisis de la 

configuración turística de territorios: el caso de la Cerdaña  
Octubre 2014 

Actuació Comunicació 

Responsable 
Dra. Anna Torres Delgado, Daniel Imbert-Bouchard Ribera i Josep Coma 

Guitart 

Descripció 

A través del cas d'estudi de la Cerdanya es mostra la utilitat dels SIG com 

a eines d'anàlisi territorial i font d'informació i recurs interpretatiu dels 

fenòmens i dinàmiques territorials. Comunicació presentada a XIV 

Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación celebrat a Màlaga. 

Nuevas herramientas para la gestión de destinos turísticos: la 

creación y aplicación de un sistema de indicadores de turismo para 

la gestión sostenible de los destinos de la provincia de Barcelona 

Novembre 2014 

Actuació Comunicació 

Responsable 
Dr. Francesc López Palomeque, Dra. Anna Torres-Delgado. Xavier Font 

Urgell i Damià Serrano Miracle 

Descripció 

S'informa sobre el Projecte de Creació i Aplicació d'un Sistema 

d'Indicadors de Turisme per a la Gestió Sostenible de les destinacions de 

la província de Barcelona. Es reflexiona sobre la seva realització i, en 

particular, sobre la metodologia proposada. Presentat en el marc del 

Seminario Internacional de Innovación y Competitividad en Àreas 

Turísticas.  
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Alternatives: Masia i turisme rural  Març 2015 

Actuació Comunicació  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

Presentació de l’estat de la qüestió del tema i coordinació de les 

comunicacions del Bloc masia i turisme rural del 1er Congrés del món de 

la masia: passat present i futur del territori rural català. 

Señalizar el territorio turístico como factor de competitividad. Una 

aproximación a la normativa actual 
Abril 2015 

Actuació Comunicació  

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Descripció 

Comunicació que versa en posar de manifest la importància d’adequar 

de sistemes òptims de senyalització per al turisme en les destinacions 

actuals. Al mateix temps però, es descriuen les dificultats existents en 

matèria de regulació perquè això sigui possible. Presentada en el marc 

del a XVIII Congreso Internacional de Turismo, Universidad y Empresa 

celebrat a Castelló. 

System of tourism indicators for the sustainable management of 

destinations in the province of Barcelona 
Juliol 2015 

Actuació Comunicació  

Responsable 
Dr. Francesc López Palomeque, Dra. Anna Torres-Delgado, Xavier Font 

Urgell i Damià Serrano Miracle 

Descripció 

Es presenten els primers resultats corresponents a les fases executades i 

s'aporta un balanç provisional del projecte de Creació i Aplicació d'un 

Sistema d'Indicadors de Turisme per a la Gestió Sostenible de les 

destinacions de la província de Barcelona. Comunicació presentada a 

International Conference on Leadership and Governance in Sustainable 

Tourism. 
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Altres 

 

 

 

PUBLICACIONS 
 

 

Capítol de llibre 

 

 
 
 
 

Seminari sobre el Canvi Climàtic i Turisme a Catalunya Octubre 2014 

Actuació Sessió de treball 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Descripció 

En qualitat d’experta va participar en el seminari organitzat pel Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), la 

Secretaria d’Empresa i Competitivitat (DEMO) i la Secretaria de Medi 

Ambient i Sostenibilitat (DTES). 

ARA Journal of Tourism Research/Revista de investigación en turismo 
Vol 5-Núm 1 

Febrer 2015 

Actuació Direcció acadèmica de la revista 

Responsables Dra. Anna Torres Delgado i Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

Coordinació de la publicació de la revista digital ARA. Aquesta revista 

l’edita conjuntament Funglode (Fundación Global Democracia y 

Desarrollo) de la República Dominicana i el CETT-UB. 

The development of heritage tourism: Guidelines for the articulation of a 

comprehensive tourism linked to the Llobregat River (Catalonia, Spain) 
Juliol 2014 

Actuació Capítol de llibre 

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

Llibre 
Heritage 2014. Proceedings of the 4th International Conference on 
Heritage and Sustainable Development 

Descripció 
Exposició de resultats sobre l’articulació d’una oferta turística pel riu 

Llobregat. 
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Articles 

 

 
 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el análisis de la 

configuración turística de territorios: el caso de la Cerdaña. 
Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Anna Torres Delgado, Daniel Imbert-Bouchard Ribera i Josep Coma 

Guitart 

Llibre Espacios turísticos e inteligencia territorial. Respuestas ante la crisis. 

Descripció 

A través del cas d'estudi de la Cerdanya es mostra la utilitat dels SIG com 

a eines d'anàlisi territorial i font d'informació i recurs interpretatiu dels 

fenòmens i dinàmiques territorials. 

¿Humanos o posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento 

humano.  
Març 2015 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Ramon Serrat Mulà 

Llibre 
¿Humanos o posthumanos? Singularidad tecnológica y mejoramiento 

humano. Coordinación de Albert Cortina y Miquel-Àngel Serra 

Descripció 

Debat: Estem disposats a acceptar una espècie humana millorada 

tecnològicament a partir de la transformació radical de les seves 

condiciones naturals? S’està produint ja la singularitat tecnològica que 

donarà lloc a un salt evolutiu irreversible del gènere humà cap al 

posthumà? Quin paper tenen la consciència, l’ètica i la democràcia per 

controlar els abusos en aquest procés? 

Measuring Sustainable Tourism At The Municipal Level Novembre 2014 

Actuació Article científic 

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

Revista  Annals of Tourism Research 

Descripció 

Desenvolupament d’un sistema d’indicadors consensuat i adaptat al 

sector turístic format per 26 indicadors de sostenibilitat social, 

econòmica i ambiental. La proposta com a sistema de recollida i 

tractament de dades és efectiu per a una planificació i gestió 

adequada del turisme a escala municipal, així com per valorar i definir 

estratègies turístiques de futur i sostenibilitat per a les destinacions. 
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Turisme sostenible  
Abril 2015 

Actuació Article de revista 

Responsable Anna Torres Delgado 

Mitjà Revista Ambiental (Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya) 

Descripció 
Monogràfic sobre turisme sostenible. L’article d’opinió versa sobre el 

paper de l’ambientòleg en la millora ambiental de la pràctica turística. 

 
 

Les dades turístiques positives no poden obviar una reflexió Novembre 2014 

Actuació Article de revista 

Autor Ramon Serrat Mulà 

Revista  TotCETT 

Descripció 

Article on reflexiona sobre les xifres aportades per Turespaña dels 

primers vuit mesos del 2014 i altres indicadors del turisme a 

Catalunya. 

L’actual model turístic de Barcelona, a debat Novembre 2014 

Actuació Article de revista 

Autor Óscar Casanovas Ibáñez 

Revista  TotCETT 

Descripció 

Article on s’exposa la situació i les opinions d’algunes de les principals 

veus implicades, sobre qüestions com ara la marca Barcelona, 

l’impacte i la promoció del turisme a la ciutat, o la regulació dels 

apartaments turístics il·legals.  

Geoploítica i turisme: tres zones de conflicte Abril 2015 

Actuació Article de revista 

Autor Dr. Jaume Font Garolera i Dra. Anna Torres Delgado 

Revista  TotCETT 

Descripció 

Article on s’analitza l’evolució de tres zones geopolítques de conflicte 

i la seva possible evolució i repercussió a mitjà termini en el mercat 

turístic global. 
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XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL  GRTCT O ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES  
 

 

 

 

TREBALLS FINAL DE GRAU 
 

Trinet  

Xarxa Trinet 

Participants Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori 

Descripció 

Es tracta d’una xarxa internacional d’informació de recerca en turisme 

que connecta els seus membres a través d’una distribució per email. El 

seu objectiu es promoure un intercanvi obert de idees, informació i 

opinions que siguin rellevants per la recerca en l’àmbit del turisme.  

Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT)  

Xarxa AECIT 

Participants Eugeni Osácar Marzal i 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. 

Red Univeristaria de Posgrados en Turismo. Red Intur   

Xarxa Red Intur 

Participants Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori 

Descripció 

Red universitària de postgraus en turisme per la cooperació de l’estudi, l’ 

intercanvi d’experiències i la proposta d’actuacions en l’àmbit dels 

estudis oficials de postgrau en matèria de turisme. 

Anàlisi dels serveis turístics sostenibles de Catalunya 
Setembre 2014 – 

gener 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Núria Cid, Jara García i Mireia Lartategui 

Descripció 

Creació d’una base de dades de serveis turístics sostenibles de 

Catalunya, tant a nivell ambiental com social, i anàlisis de tendències, 

lògiques de distribució, estratègies, etc. 
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TREBALLS FINAL DE MÀSTER 
 

 
 

Challenges and opportunities for the sustainable tourism 
development of Ulithi, Yap 

Setembre 2014 – 
gener 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Anna Ongaro 

Descripció 

Anàlisis de la situació turística a Ulithi, amb especial atenció als 

problemes ambientals, i exploració de les possibilitats de 

desenvolupament turístic futur en la destinació. 

La senyalització turística des de l’òptica de les empreses 
instal·ladores 

Febrer 2015 –  
juny 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Neus Sala 

Descripció 
Estudi analític sobre la visió que tenen les empreses responsables en 

senyalitzar el territori turístic a Catalunya. 

Estudi de les tipologies de zones comercials i turístiques a la ciutat 
de Barcelona 

Febrer 2015 –  
juny 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Chang-De Lee i Mariona Santaliestra 

Descripció 
Estudi de les tipologies de zones comercials i turístiques a la ciutat de 

Barcelona. 

Análisis de la potencialidad y propuesta de producto turístico 
sostenible en la zona sur de la república dominicana 

Juny 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Yesenia Vásquez Méndez 

Descripció 
Anàlisi de la potencialitat turística de cinc províncies de la zona sud de la 

República Dominicana, i proposta d’un producte turístic. 
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Análisis de la gestión turística en los parques nacionales de 
Republica Dominicana 

Juny 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Cristian Estefany Santana 

Descripció 
Analitzar la política turística dels parcs nacionals de República 

Dominicana, i proposar bones pràctiques per a millorar-ne la gestió. 

La permacultura como instrumento de concienciación al turista en la 
conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural 
intangible en el valle de Can Masdeu 

Juny 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Yiamela Grullón Hernández 

Descripció 

Proposta d’un producte turístic basat en la permacultura. El producte ha 

de ser una eina de conscienciació al turista sobre el valor ambiental i 

cultural de la Vall de Can Masdeu. 

La influencia de los parques temáticos en ciudades de China Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Sun Yang 

Descripció 

Estudi comparatiu que analitza l’auge del turisme urbà en cinc ciutats 

importants de la Xina a partir de la construcció d’un parc temàtic a la 

seva àrea d’influència.  

Viabilitat del turisme vinculat a l'esport com a formula de 
desenvolupament turístic a Badalona 

Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Sergi Martínez  

Descripció 

A partir de la realització de 15 entrevistes a persones rellevants del 

sector turístic a Badalona, es pretén aportar llums i ombres en tirar 

endavant un tipus de turisme a la ciutat basat en l’esport com a eix 

vertebrador.  
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CURSOS I DOCÈNCIA 

 

 

Análisis de la situación actual de las Start-Up turísticas siguiendo el 
caso de Prometteo 

Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Àlex Comas   

Descripció 

Estudi basat en determinar, a partir del cas real d’una Start-Up turística, 

quins són els factors clau per garantir l’èxit d’aquestes iniciatives 

empresarials vinculant les noves tecnologies i la innovació.  

L'arribada de visitants al Turó de la Rovira. Cap a un model turístic 
respectuós amb els residents 

Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Pilar Causupié 

Descripció 

Aquesta investigació té com a objectiu conèixer i analitzar les opinions 

de persones qualificades (representants veïnals i experts en turisme) 

sobre la posada en valor del Turó de la Rovira com a recurs turístic de la 

ciutat de Barcelona i els impactes que pot generar en el seu entorn. 

Evolución del turismo en Shanghai Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dr. Jaume Font Garolera 

Alumnes Li Manyao 

Descripció 

Estudi que es basa en un profund anàlisi d’indicadors estadístics 

relacionats en turisme de la ciutat xinesa per copsar el creixement 

d’aquesta activitat en els darrers 20 anys.  

Cultural and urban trends in a global environment  Juny-juliol 2015 

Actuació 
Formació  

(coordinació del curs) 

Responsable Summer School. EUHT CETT-UB / Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

Coordinació i gestió del curs universitari d’estiu titulat:   Cultural and 

urban trends in a global environment , desenvolupat del 31 de juny al 16 

de juliol. Alumnat vingut de la Universitat de Monterrey (Mèxic). 
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Televisió 

 

 

 

Ràdio 

 

 

Noticias Cuatro Setembre 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Ramon Serrat Mulà  

Mitjà Cuatro TV 

Descripció Entrevista sobre l’augment de turistes a Catalunya i la seva procedència.    

Noticias Cuatro Setembre 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Óscar Casanovas Ibáñez 

Mitjà Cuatro TV 

Descripció 
Entrevista sobre les protestes d’alguns barris de Barcelona pels efectes 

del turisme massiu.    

Informativo Mediodía Juny 2015 

Actuació Entrevista 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà La Sexta Televisión 

Descripció 
Entrevista sobre la moratòria de l’ajuntament de Barcelona a la 

concessió de llicències per establiments d’allotjament turístic i similars. 

Info Programa: Economia i empresa Abril 2015 

Actuació Entrevista 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Mitjà Catalunya Ràdio 

Descripció 

Entrevista sobre el turisme sostenible: definicions, característiques i 

experiències pràctiques. Catalunya en el context espanyol, europeu i 

internacional. 
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Premsa escrita 

Festival Circuit Barcelona Agost 2015 

Actuació Entrevista 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà El Periódico 

Descripció 
Entrevista sobre l’impacte de la celebració del Festival Circuit adreçat al 

públic LGTB el passat mes d’agost a la ciutat de Barcelona. 
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2. TURISME I CULTURA 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Entorno On-line, procesos educativos y participantes. Una 

propuesta de educación patrimonial desde el ámbito universitario. 
Octubre 2014 

Actuació Ponència 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana i Dra. Carolina Martín Piñol 

Descripció 

Ponència presentada en el II Congreso Internacional de Eudcación 

Patrimonial, organitzat per l’Observatorio de Educación Patirmonial de 

España, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. 

Subdirección General de Proyectos de Investigación. 

Las TIC al servicio de la educación patrimonial en el marco de las 

Ciudades Educadoras 
Novembre 2014 

Actuació Ponència 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana  

Descripció 

Ponència de clausura presentada a les IV Jornades Euskarabildua 2014 

celebrades a San Sebastián que exposa les potencialitats que les noves 

tecnologies tenen per a una correcte i eficaç mediació entre el patrimoni 

i els turistes.  

La Educación Patrimonial como herramienta de rebeldía ciudadana Desembre 2014 

Actuació Ponència 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Ponència de clausura del II Seminário Interncional de  Educação 

Patrimonial, organitzat per la Universitat de Minho i l’ajuntament de 

Braga i que va tenir lloc durant la primera semana del mes de desembre 

de 2014. 
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Comunicacions-posters 

 

 

 

 

 

 

Cultural Tourism Març 2015 

Actuació Conferència 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

En el marc de la invitació del Center For Advanced Tourism Studies 

(CATS) de la Hokkaido University (Sapporo, Japó) per signar un conveni 

de col·laboració, va realitzar una conferència sobre turisme cultural. 

La construcció d’Europa, un somni etern Abril 2015 

Actuació Conferència 

Responsable Francesc-Xavier Mingorance Ricart 

Descripció 

Explicació de com al llarg de la història diversos països, pobles i cultures 

han intentat unificar Europa ja sigui amb motivacions polítiques, 

comercials, culturals o religioses. Organitzat pel Museu Malvasia Sitges i 

Magatzem de Cultura. 

Revisión y análisis crítico desde la perspectiva educativa de 

aplicaciones móviles en contextos de patrimonio arqueológico 
Octubre 2014 

Actuació Comunicació 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina i Victoria López Benito 

Descripció 

Comunicació presentada al VI Congreso Internacional de Arqueología e 

Informática Gráfica, Patrimonio e Innovación ARQUEOLÓGICA 2.0, 

organitzat per la Sociedad Española de Arqueología Virtual i la xarxa 

internacional Innova Vitual Archaeology, i celebrat a Ciudad Real els dies 

15, 16 i 17 d’octubre de 2014. 
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IMIFOPtur y una propuesta piloto materializada en educación 

vinculada con los equipamientos de uso turístico 
Octubre 2014 

Actuació Comunicació - poster 

Responsable Mercè Colom Oliva 

Descripció 

Presentació de la comunicació titulada “IMIFOPtur y una propuesta 

piloto materializada en educación vinculada con los equipamientos de 

uso turístico” en el III Congreso Internacional de Educación Patrimonial. 

Congrés celebrat a Madrid del 28 al 31 d’ octubre de 2014 en el Museo 

del Traje-CIPE i organitzat por: OEPE (Observatorio de Educación 

Patrimonial en España) / IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de 

España, Dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) / MUSEO DEL TRAJE-CIPE / 

CEAQ (Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien) de la Universidad 

René Descartes Paris V / IRSA (Laboratorio de Sociología del Imaginario 

de l'université Paul Valéry Montpellier III) / UFG (Universidad Federalde 

Goias). 

Viajes educativos y creación de productos turístico-culturales: 

aspectos clave de educación patrimonial en la formación 

universitaria de Turismo CETT-UB 

Octubre 2014 

Actuació Comunicació - poster 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina i Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Presentació d’una comunicació sobre el treball realitzat des del punt de 

vista de la valorització i apreciació del patrimoni al CETT en els quatre 

anys d’implementació del Grau en Turisme i del màster Oficial en 

Innovació de la Gestió Turística. A més, s’exposen les experiències de 

viatges educatius acadèmics desenvolupats dins de l’assignatura de 

Turisme i Patrimoni i altres del mateix àmbit.  
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Altres 

 

 

 

La reciente experiencia en el desarrollo de información en línea y 

semi presencial en el CETT, centro integral de formación 

especializada en turismo, hotelería y gastronomía 

Juny 2015 

Actuació Comunicació  

Responsable Mercè Colom Oliva i Júlia Castell Villanueva 

Descripció 

Presentació de la comunicació en el III International Congress of 

Educational Sciences and Development, celebrat a Donostia del 24 al 26 

de juny de 2015. La presentació formava part del Simposi “Los cursos 

online masivos y abiertos (MOOC) como herramientas de 

empoderamiento”, coordinat per la Dra. Marina Romero de la Facultat 

de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 

II Congreso Internacional de Educación Patrimonial Octubre 2014 

Actuació Membre del comitè organitzador 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 

Membre del comitè organitzador del II Congreso Internacional de 

Educación Patrimonial, organitzat per l’OEPE (Observatorio de Educación 

Patrimonial de Espanya) i finançat pel  Ministerio de Economía y 

Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación, i 

que va tenir lloc al Museo del Traje de Madrid del 28 al 31 d’octubre de 

2014. 

II Congreso Internacional de Educación Patrimonial Octubre 2014 

Actuació Membre del comitè organitzador 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Membre del comitè organitzador del II Congreso Internacional de 

Educación Patrimonial, organitzat per l’OEPE (Observatorio de Educación 

Patrimonial de Espanya) i finançat pel  Ministerio de Economía y 

Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación, i 

que va tenir lloc al Museo del Traje de Madrid del 28 al 31 d’octubre de 

2014. 
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Observatori CETT: "Ciutats educadores i turisme: El turisme com a 

element educatiu inclusor”.  
Novembre 2014 

Actuació Membre del comité organitzador 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana i Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Membre del Comité Organitzador de l’Observatori CETT “Ciutats 

educadores i turisme: el turisme com a element educatiu inclusor” 

celebrat l’11 de novembre del 2014, en motiu de la celebració del XIII 

Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que reflexionarà entorn a 

qüestions tals com: “Un bon model turístic pot ser una via o eina més per 

a fomentar la inclusió dins d’una ciutat que es declara educadora?”. 

II Seminário Interncional de  Educação Patrimonial:  contributos 

para a construção de uma consciência patrimonial 
Desembre 2014 

Actuació Membre del Comitè científic 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Membre del comitè científic del congrés compost per professors 

universitaris d’Epanya, Portugal i Brasil. El II Séminario Internacional de 

Educaçao Patrimonial va tenir lloc els diez 4 i 5 de desembre de 2014 a 

Braga (Portugal). 

III Congrès Híbrid entre Arts, Ciències i Educació Març 2015 

Actuació Membre del comitè organitzador 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Membre del comitè organitzador del congrés que va tenir lloca a Lleida 

els dies 20 i 21 de març de 2015 i que va ser organitzat per la Universitat 

de Lleida i pel Centre d’Art la Panera de la capital del Segrià. 

http://iaec2014.bcn.cat/
http://iaec2014.bcn.cat/
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III Congrès Híbrid entre Arts, Ciències i Educació Març 2015 

Actuació Membre del comitè científic 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Membre del comitè científic del congrés que va tenir lloca a Lleida els 

dies 20 i 21 de març de 2015 i que va ser organitzat per la Universitat de 

Lleida i pel Centre d’Art la Panera de la capital del Segrià. 

Turisme: perspectives locals i tendències globals 
 

Maig 2015 

Actuació Taula rodona 

Responsable Oscar Casanovas Ibáñez 

Descripció 

Jornada organitzada per CIDOB en el que es posava en comú les 

perspectives des de diferents disciplines per formular noves preguntes i 

orientar noves reflexions. I preguntar-nos: cap a on va el turisme? 

XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Novembre 2014 

Actuació Moderació Taller d’Experiències 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana  

Descripció 

Actuació com a moderadora del Taller d’Experiències a l’entorn de 

“Educació i risc social” i “Inclusió i Escola” celebrat en el XIII Congrés 

Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 

XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Novembre 2014 

Actuació Moderació Taller d’Experiències 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana  

Descripció 

Actuació com a moderadora del Taller d’Experiències a l’entorn de “El 

recolzament a la cultura” i “Centres Culturals” celebrat en el XIII Congrés 

Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 



Memòria d’activitats 2014-2015 

Turisme i cultura 

 

PUBLICACIONS 

Llibre 

 

Capítol de llibre 

 
 

 

El m-learning y la educación patrimonial  Octubre 2014 

Actuació Coordinació de llibre 

Autor Dr. Joan Santacana Mestre i Dra.Laia Coma Quintana 

Descripció 

Llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni i turisme 

cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i Laia Coma,  

centrat en l’ús de la telefonia mòbil en l’àmbit de l’educació 

patrimonial i el turisme cultural. Aquest llibre és el resultat del 

projecte de recerca I+D Musealización didáctica de esapacios 

patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas con contenidos 

multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles  del Ministerio  

de Ciencia e Innovación. 

El desafío de la educación patrimonial: del cautiverio al síndrome de 
Stendhal 

Setembre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Nayra Llonch Molina 

Revista/Llibre  Educação Patrimonial. Novos Desafios Pedagógicos 

Descripció 

Publicació resultant de la ponència inaugural del I Simpósio 

Internacional de  Educação Patrimonial organitzat per l’Ajuntament 

de Braga i per la Universitat de Minho i que va tenir lloc a Braga 

(Portugal)  el mes de desembre de 2013. 

La apuesta digital Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Joan Santacana Mestre i Dra. Laia Coma Quintana 

Revista/Llibre  El m-learning y la educación patrimonial 

Descripció 

Capítol del llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni 

i turisme cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Laia Coma, resultat del projecte de recerca I+D Musealización 

didáctica de esapacios patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas 

con contenidos multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles  

del Ministerio  de Ciencia e Innovación. 
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En el disparador digital Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia Coma Quintana i Victoria López 

Benito 

Revista/Llibre  El m-learning y la educación patrimonial 

Descripció 

Capítol del llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni 

i turisme cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Laia Coma, resultat del projecte de recerca I+D Musealización 

didáctica de esapacios patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas 

con contenidos multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles  

del Ministerio  de Ciencia e Innovación. 

El cambio hacia una nueva inteligencia y sus secuelas Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dr. Joan Santacana Mestre, Dra. Laia Coma Quintana i Dra. Nayra 

Llonch Molina 

Revista/Llibre  El m-learning y la educación patrimonial 

Descripció 

Capítol del llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni 

i turisme cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Laia Coma, resultat del projecte de recerca I+D Musealización 

didáctica de esapacios patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas 

con contenidos multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles  

del Ministerio  de Ciencia e Innovación. 

¿La escuela y el museo contra el futuro? Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Laia Coma Quintana, Dra. Nayra Llonch Molina i Dr. Joan 

Santacana Mestre 

Revista/Llibre  El m-learning y la educación patrimonial 

Descripció 

Capítol del llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni 

i turisme cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Laia Coma, resultat del projecte de recerca I+D Musealización 

didáctica de esapacios patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas 

con contenidos multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles 

del Ministerio  de Ciencia e Innovación.  
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Experiencias educativas patrimoniales mediante los QR en las ciudades 
educadoras de la RECE 

Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Laia Coma Quintana  

Revista/Llibre  El m-learning y la educación patrimonial 

Descripció 
 

Capítol del llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni 

i turisme cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Laia Coma, resultat del projecte de recerca I+D Musealización 

didáctica de esapacios patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas 

con contenidos multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles 

del Ministerio  de Ciencia e Innovación.  

Conclusiones ante el futuro cada vez más presente Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Joan Santacana Mestre i Dra. Laia Coma Quintana 

Revista/Llibre  El m-learning y la educación patrimonial 

Descripció 

Capítol del llibre de la Col·lecció de Manuals de museística, patrimoni 

i turisme cultural d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Laia Coma, resultat del projecte de recerca I+D Musealización 

didáctica de esapacios patrimoniales a partir de aplicaciones reactivas 

con contenidos multiplataforma: telefonia móvil y superficies táctiles 

del Ministerio  de Ciencia e Innovación.  

El Entorno On-line, procesos educativos y participantes.  
Una propuesta de educación patrimonial desde el ámbito universitario. 

Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Laia Coma Quintana i Dra. Carolina Martín Piñol 

Revista/Llibre  

Reflexionar desde las experiències. Una visión complementaria entre 

España, Francia y Brasil. Actas del II Congreso Internacional de 

Educación Patrimonial 

Descripció 

Capítol dins el llibres d’actes del II Congreso Internacional de 

Educación Patrimonial, organitzat per l’Observatorio de Educación 

Patirmonial de España, finançat pel Ministerio de Economía y 

Competitividad. Subdirección General de Proyectos de Investigación. 
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Viajes educativos y creación de productos turístico-culturales: 
aspectos clave de educación patrimonial en la formación 
universitaria de Turismo CETT-UB 

Octubre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Nayra Llonch Molina i Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  
Reflexionar desde las experiències. Una visión complementaria entre 

España, Francia y Brasil. Actas del II Congreso Internacional de 
Educación Patrimonial 

Descripció 

Capítol dins el llibre d’actes del II Congreso Internacional de Eudcación 

Patrimonial, organitzat per l’Observatorio de Educación Patirmonial de 

España, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. 

Subdirección General de Proyectos de Investigación. 

¿En las apps y el m-learning se halla el futuro de la didáctica del 
patrimonio y el turismo cultural? 

Desembre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Laia Coma Quintana i Dra. Carolina Martín Piñol 

Revista/Llibre  
Educación, tecnología digital y patrimoni cultural. Para una educación 

inclusiva 

Descripció 

Capítol del llibre d’Ediciones Trea, coordinat per Joan Santacana i 

Victoria López, resultat del projecte Recercaixa: Anàlisi de les 

fórmules d’exclusió educativa a les aules d’educació secundària 

obligatòria i espais patrimonials: models per una educació inclusiva a 

partir del patrimoni cultural de la Fundació “la Caixa”. 

La pérdida de primacía de la museografía y de la escuela: el m-
learning como concepto y como realidad 

Desembre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Víctoria López Benito, Dra. Nayra Llonch Molina i Dr. Joan Santacana 

Mestre 

Revista/Llibre  
Educación, tecnología digital y patrimoni cultural. Para una educación 

inclusiva 

Descripció 

Capítol del llibre d’Ediciones Trea coordinat per Joan Santacana i 

Victoria López, resultat del projecte Recercaixa Anàlisi de les fórmules 

d’exclusió educativa a les aules d’educació secundària obligatòria i 

espais patrimonials: models per una educació inclusiva a partir del 

patrimoni cultural de la Fundació “la Caixa”. 
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La educación patrimonial como herramienta de “rebeldía” ciudadana Desembre 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Nayra Llonch Molina 

Revista/Llibre  
Educação Patrimonial: contributos para a construção de uma 

consciência patrimonial 

Descripció 

Publicació dels resums de les intervencions del II Seminário 

Interncional de  Educação Patrimonial, en aquest cas, es tracta de la 

ponència de clausura del congrés, organitzat per la Universitat de 

Minho i l’ajuntament de Braga i que va tenir lloc durant la primera 

semana del mes de desembre de 2014. 

Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos Desembre 2014 

Actuació Ressenya de llibre 

Autor Dra. Nayra Llonch Molina 

Revista/Llibre  Clío. History and History Teaching 

Descripció 

Reseña al número 40 de la revista indexada electrònica Clío. History 

and History Teaching del llibre de la Col·lecció de Manuals de 

museística, patrimoni i turisme cultural d’Edidiones Trea que porta 

per títol Manual para el desarrollo de proyectos educatives de 

msueos, escrit per José María Cuenca López y Myriam Martín Cáceres 

el 2014. 

M8 - Aspectos clave para generar ingresos en el sector de los 
Equipamientos patrimoniales de uso turístico (E.P.T) 

2014 

Actuació Creació de continguts de l’assignatura 

Autor responsable Dra. Nayra Llonch Molina i Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Creació i adaptació de continguts i d’activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació de l’assignatura esmentada del Màster online en Gestión 

de Equipamientos patrimoniales de uso turístico del CETT elearning. 
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TUTORITZACIONS TESIS DOCTORALS 
 

 
 

M6 - Introducción en la comercialización online y offline de los 
Equipamientos patrimoniales de uso turísitico (E.P.T)  

2014 

Actuació Creació de continguts i adaptació de l’assignatura 

Autor Mercè Colom Oliva 

Descripció 

Creació i adaptació de continguts i d’activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació de l’assignatura esmentada del Màster online en Gestión 

de Equipamientos patrimoniales de uso turístico del CETT elearning. 

M9 - Recursos de interactividad online. Hacer turismo desde casa 2014 

Actuació Creació de continguts i adaptació de l’assignatura 

Autor Júlia Castell Villanueva i Silvia López López 

Descripció 

Creació i adaptació de continguts i d’activitats d’aprenentatge i 

d’avaluació de l’assignatura esmentada del Màster online en Gestión 

de Equipamientos patrimoniales de uso turístico del CETT elearning. 

El patrimoni religiós medieval: anàlisi, problemàtica i disseny 
d’estratègies didàctiques als immobles de les diòcesis catalanes 

2014 

Actuació Tesi Doctoral (defensada) 

Responsable Dr. Joan Santacana Mestre i Dra. Nayra Llonch Molina 

Doctoranda Tània Martínez Gil 

Descripció 

Tesi sobre educació patrimonial en espais religiosos que ha consistit en 

la creació i validació d’un model didàctic tant per educació reglada com 

per visitants de turisme cultural.  

Interpretación del patrimonio urbano. Una propuesta didáctica para 
un contexto histórico mediante las aplicaciones de telefonía móvil 

2015 

Actuació Tesi Doctoral  

Responsable Dr. Joan Santacana Mestre i Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Irina Grevtsova 

Descripció 

Tesi sobre noves tecnologies al servei de la interpretació patrimonial en 

el marc de les ciutats. Té com a objectiu modelitzar aplicacions mòbils 

per tal de descodificar les complexes trames urbanes.  El resultat de la 

investigació és l'existència d'un model Open Air Museum basat en una 

definició precisa de ciutat com a museu a l'aire lliure referit a conjunts 

urbans. 
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XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL  GRTCT O ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES  
 

 

TREBALLS FINAL DE GRAU 

 

 
 

International Council of Museums. ICOM  

Xarxa ICOM 

Participants Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Loma Quintana 

Descripció 

Organització creada el 1946 per professionals de museus per a 

professionals de museus. Una xarxa única formada per més de 35.000 

museus i professionals de museus que representen la comunitat 

museística internacional. Un fòrum diplomàtic que reuneix experts de 

136 països i territoris per fer front al desafiaments dels museus de tot el 

món.   

Análisis y estudio comparativo de los modélos pedagógicos de 
formación superior online del ámbito turístico y en el territorio 
español. El caso del modelo cett elearning como eje central del 
estudio. 

Setembre 2014 – 
gener 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Silvia López 

Descripció 

Treball Final de Grau vinculat al departament eLearning del CETT centrat 

en  realitzar un diagnòstic general de la formació online i el seu paper en 

l’àmbit educatiu en el marc de l’Educació Superior, així com donar  

continuïtat a les diverses línies d’investigació obertes pels resultats 

obtinguts en l’ informe IMIFOPtur desenvolupat en el Departament CETT 

eLearning. 

Plan de mejora del autódromo terramar de Sant Pere de Ribes sobre 
un proyecto ya existente 

Setembre 2014 – 
gener 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Francesc-Xavier Mingorance Ricart 

Alumnes Paula Ricart 

Descripció 
El projecte proposa un pla de millora i posta en marxa de l’autòdrom de 

Terramar, amb finalitat turística i cultural. 
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Walking Tours Barcelona. Anàlisi d’un producte turístico-cultural des de 
la perspectiva de les expectatives i satisfacció per part dels ususaris 

Setembre 2014 – 
gener 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Jordi González, Helena Marín i Berta Riba 

Descripció 

Treball final de grau que analitza els Barcelona Walking Tours 

(especialmente els dedicats a Picasso, Modernisme i Gòtic) des de la 

perspectiva de les expectatives i satisfacció dels usuaris. 

La mediació turístico-cultural en la ciutat de Barcelona. Anàlisi i estat 
de la qüestió. 

Febrer 2015 –  
juny 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Laia Coma Quintana 

Alumnes Marina Roca,  Nicoleta Andra Chitu i Raquel Álvarez 

Descripció 

Treball Final de Grau centrat en analitzar i realitzar un estat de la qüestió 

sobre els diferents recursos de mediació turístico-patrimonials (mediació 

humana, museogràfica i tecnològica) que té la ciutat de Barcelona per a 

donar a conèixer i difondre el seu patrimoni urbà. 

La Farinera de Cervera. Un espai turístic socio-cultural. Estudi per a la 
seva dinamització 

 Febrer 2015 – 
juny 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Francesc-Xavier Mingorance Ricart 

Alumnes Laia Farran 

Descripció 

El projecte proposa un pla d’explotació turística de l’antiga Farinera de 

Cervera (La Segarra. Lleida), edifici noucdentista i de gran interés dins el 

camp de la història de la indústria y el cooperativisme agrari a Catalunya. 
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TREBALLS FINAL DE MÀSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patrimoni Cultural y Natural de Santo Domingo: radiografia y análisis Juny 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Paola Alexandra Garrido Estévez 

Descripció 

Treball final de màster que analitza el patrimoni cultural i natural de la 

regió de Santo Domingo a partir de les seves potencialitats turístiques i 

que en crea un inventari i classificació amb la finalitat que pugui ser una 

punt de partida per la creació d’una oferta turístico-cultural que 

complementi la tradicional destinació de sol i platja. 

Anàlisi de la mediació turístico-cultural dels espais patrimonials 
all’aperto de Barcelona 

 Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Marta Conill  

Descripció 

Treball Final de Màster que analitza els diferents recursos de mediació 

turistico-patrimonials (mediació museogràfica, tecnològica i humana) 

dels espais patrimonials all’aperto de la ciutat de Barcelona amb la 

finalitat de realitzar un estat de la qüestió i una proposta de millora 

d’aquests recursos. 

Conceptualització i disseny d'una app turístico-cultural: MapMuseum. Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana i Irina Grevtsova 

Alumnes Elena Mansergas 

Descripció 

Treball Final de Màster vinculat al Grup de Recerca DHIGECS de la 

Universitat de Barcelona que proposa el disseny i els continguts d’una 

nova App mòbil que, de forma innovadora i didàctica, vincula el 

patrimoni urbà del districte de Ciutat Vella de Barcelona amb el 

patrimoni museístic de la mateixa ciutat. 
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La creación de un nuevo producto turístico-cultural: el Museo Vivo de 

la Danza (M.V.D.) 
Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Anastasia Polomoshnova 

Descripció 

Treball Final de Màster centrat en la creació d’un nou producte turístic-

patrimonial per a la ciutat de Barcelona: la creació d’un museu 

internacional de la dansa, anomenat “El Museu Viu de la Dansa”, que 

respon a les necessitats actuals del sector i als principis bàsics de la 

museografia didàctica i interactiva.  

De la ment a la vitrina. Anàlisi del tractament del patrimoni filosòfic als 
equipaments patrimonials. 

Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Jordi Arcos 

Descripció 

Treball Final de Màster centrat en l’estudi i el coneixement de com es  

presenta la filosofia a través del discurs museogràfics en espais 

patrimonials i exposicions itinerants, amb la finalitat de demostrar que la 

temàtica filosòfica és una branca del patrimoni cultural suficientment 

rica, com per ser més visible dins el context del turisme cultural. 

Creación de una visita interactiva con museografía nómada en el 
yacimiento ibérico de La Font de La Canya 

Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Júlia Castell Villanueva 

Alumnes Anna Mestre 

Descripció 

Creación de una visita interactiva con museografía nómada en el 

yacimiento ibérico de La Font de La Canya, Avinyonet del Penedès (Alt 

Penedès).  
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CURSOS I DOCÈNCIA 
 
 

 
 

 
  

 
 

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Televisió 

Pedagogia de la diversitat i models psicopedagògics preventius en una 
societat canviant 

Juny-juliol 2015 

Actuació 
Formació  

(coordinació del curs) 

Responsable Summer School. EUHT CETT-UB / Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 

Coordinació i gestió del curs universitari d’estiu titulat:   Pedagogia de la 

diversitat i models psicopedagògics preventius en una societat canviant, 

desenvolupat del 31 de juny al 16 de juliol. Alumnat vingut de la 

Universitat de Monterrey (Mèxic) de les llicenciatures de 

psicopedagogia i d’Educació. 

XXV Curs de Guies del Patrimoni d’Andorra Juny 2015 

Actuació Conferència “L’art romànic a Andorra” 

Responsable 
Marta Planas i de la Maza (Cap del Servei de Museus d’Andorra) i  

Francesc-Xavier Mingorance Ricart 

Descripció 
Explicació detallada del romànic d’Andorra per què els alumnes 

desenvolupin tasques de guies turístics culturals al Principat d’Andorra. 

Pavelló de la República 
Desembre 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà BTV Noticies (Info Barris) 

Descripció 

Nova temporada de col·laboració amb la televisió de Barcelona BTV per 

donar a conèixer espais patrimonials del districte d’Horta-Guinardó. 

Alguns dels reportatges apareixen també a la televisió digital d’Horta-

Guinardó i a la web de l’Ajuntament de Barcelona. Els reportatges 

audiovisuals s’han iniciat amb el pavelló de la República, una rèplica del 

construït el 1937 a París per l’Exposició Internacional. 
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Les Llars Mundet, camp de concentració durant la Guerra Civil 
Febrer 2015 

Actuació Reportatge 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Mitjà BTV Noticies (Info Barris) 

Descripció 
Reportatge audiovisual sobre un dels espais amb més història del 

Districte d’Horta-Guinardó: Les Llars Mundet. 

El Santuari de la Mare de Déu del Mont Carmel 
Abril 2015 

Actuació Reportatge 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Mitjà BTV Noticies (Info Barris) 

Descripció 
Reportatge audiovisual sobre el Santuari de la Mare de Déu del Mont 

Carmel. 

El Palau de les Heures va ser refugi del president Companys durant la 
Guerra Civil 

Juliol 2015 

Actuació Reportatge 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Mitjà BTV Noticies (Info Barris) 

Descripció 

Reportatge audiovisual sobre un dels espais amb més història del 

Districte d’Horta-Guinardó: El Palau de les Heures. 

 

Turisme social a Barcelona 
Agost 2015 

Actuació Entrevista 

Responsable Oscar Casanovas Ibáñez 

Mitjà BTV Noticies 

Descripció 

Reportatge sobre el turisme social a Barcelona. Modalitat de viatge, on 

el turista busca allotjament de franc a la ciutat a casa de locals que 

l'acullen. A l’entrevista es parla sobre  l'impacte econòmic i legislatiu que 

pot comportar tant per viatges i locals, com per la mateixa ciutat de 

Barcelona. 
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Ràdio  

 

 

La unificació d’Europa, un somni etern 
Juny 2015 

Actuació Entrevista i debat 

Responsable Francesc-Xavier Mingorance Ricart 

Mitjà Ràdio Vilafranca- Ràdio Maricel de Sitges 

Descripció 
Entrevista i debat en la què es parlava de la unificació d’Europa, amb els 

diversos intents duts a terme al llarg de la història. 
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Turisme cinematogràfic 

3. TURISME CINEMATOGRÀFIC 
 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

 

Conferències-ponències 

 

 

 

La imagen turística de Barcelona a través de las películas 

internacionales  
Novembre 2014 

Actuació Ponència i taula rodona 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Del 26 al 28 de novembre es va celebrar a Benidorm el XVIII Congrés de 

l’AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo). La 

participació i les presentacions dels investigadors es van realitzar en 

grups de treball, un dels qual era sobre “Turismo inducido por el Cine”.  

Las 10 Barcelonas de Cine Abril 2015 

Actuació Ponència 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

El dissabte 11 d’abril, a l’antiga fàbrica Damm es va inaugurar el 

Landscape Film Festival que té com a protagonisme destacat la ciutat de 

Barcelona. Durant vint dies del mes d’abril, els 100 cineastes escollits van 

ser distribuïts en 10 equips de 10 persones, i cadascun havia de realitzar 

un curtmetratge d’un dels 10 districtes de Barcelona. El dia 30 d’abril es 

va celebrar la Premiere i el lliurament dels Premis als Cinemes Aribau. 

A la inauguració del dia 11, a més de la presentació i la configuració dels 

equips, hi va haver diverses master class i ponències, com l’esmentada, 

que plantejava diverses localitzacions que han esta utilitzades per 

rodatges a cadascun dels 10 districtes de la ciutat. 

La imagen turística de Barcelona a través de las películas 

internacionales 
Juliol 2015 

Actuació Ponència 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

El 2 i 3 de juliol es va celebrar a València el II Simposio Internacional de 

Innovación en Marketing Turístico, organitzat per l’ESIC Business & 

Marketing School. A la ponència es van presentar els darrers resultats de 

la recerca sobre la imatge turística de Barcelona i el cinema.  
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Altres 

 

 

 

PUBLICACIONS 

 

 

Cinema i turisme: un binomi d’èxit Agost 2015 

Actuació Conferència inaugural 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 
En el marc del VI Festival Internacional de Cinema de Cerdanya celebrat 

del 27 de juliol al 2 d’agost a Puigcerdà, es va organitzar el dia 1 d’agost 

la III Trobada del Sector Audiovisual al Pirineu. 

Imagen de Destino Turístico. Nuevas Estrategias de Influencia. 

Branded Content 
Juliol 2015 

Actuació Taula rodona 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Participació a la taula rodona celebrada el 2 de juliol al II Simposio 

Internacional de Innovación en Marketing Turístico (València). Al debat 

va estar moderat per José Maria Cubillo, director del Departament de 

Direcció de Marketing d’ESIC, i van participar en César Vacchiano, 

conseller de la Marca España, Mauricio Adalid, CEO de The Apartment 

Strategic Comunication, Jose Miguel Rodríguez, catedràtic de la UAM, 

Javier Blanco, director de Marketing de Paradores de Turismo, Juan 

Poveda, General Manager de CuldeSac i Eugeni Osácar, en qualitat de 

director de recerca del CETT. 

Catalunya de pel·lícula  Novembre 2014 

Actuació Article de revista 

Autor Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  TotCETT 

Descripció 

Article sobre el llibre “Catalunya de pel·lícula”, publicat el 2014 en 

català en versió original i traduït a l’anglès (format paper i ebook). Es 

tracta de la primera guia turística de Catalunya dedicada al cinema i 

als rodatges del país.   
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TREBALLS FINAL DE GRAU 
 

La Barcelona de “El Perfume” Març 2015 

Actuació Article de revista 

Autor Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  Blog Landscape Film Festival 

Descripció 

Article sobre el rodatge a Barcelona de la pel·lícula “Perfume: The 

Story of a Murderer”. Es tracta de la coproducció europea més 

ambiciosa rodada a Barcelona. 

La Barcelona de Michelangelo Antonioni Març 2015 

Actuació Article de revista 

Autor Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  Blog Landscape Film Festival 

Descripció 

Article sobre el rodatge de la pel·lícula dirigida per Michelangelo 

Antonioni “Professione: reporter”, que es va filmar parcialment a 

Barcelona, amb la participació de Jack Nicholson y Maria Schneider. 

La imagen turística de Barcelona a través de las películas 
internacionales 

Setembre 2014 -
gener 2015 

Actuació Treball Final de Grau 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Júlia Huertas, Tania Navarro i Ariadna Terradellas 

Descripció 

Projecte de continuitat del desenvolupat el 2013 sobre la vinculació de la 

imatge turística de Barcelona amb la imatge que transmeten 

determinades pel·lícules. En concret, aquest estudi analitza la imatge 

turística de la ciutat a través de 40 produccions internacionals, que com 

a mínim tenen una seqüència rodada a la ciutat. S’analitzen tant els 

espais i llocs amb interés o potencial interés turístic, com els conceptes 

associats a la marca turística de Barcelona que surten a les pel·lícules 

seleccionades. 
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TREBALLS FINAL DE MÀSTER 
 

 

 

CURSOS I DOCÈNCIA 
 

  

 
 
 
 

Turismo Cinematográfico en la Ciudad de Madrid: “Madrid: una 

ciudad de cine” 

Setembre 2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Juan Rodríguez 

Descripció 

Projecte enfocat a analitzar els punts en comú que es poden trobar entre 

tres realitats: l’evolució històrica del cinema, la ciutat de Madrid i la seva 

potencilaitat turística. El projecte ha donat resposta a tres preguntes 

fonamentals: 

- ¿Quina història tenen en comú el cinema i la ciutat de Madrid? 

- ¿Per què Madrid, testimoni i actor de la història del cinema a 

l’últim segle, téun impacte inferior a altres ciutats espanyoles? 

- ¿Què pot fer la ciutat de Madrid per psosiconar-se com a 

destinació de turisme cinematogràfic?   

Barcelona, una ciudad de película: iniciativas de turismo 
cinematográfico  

Abril 2015 

Actuació Docència  

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Participació en el curs “Benidorm, ciudad de cine”, celebrat a la ciutat 

de la Marina Baixa del 14 al 16 d’abril. Organitzat per la Càtedra 

d’Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts de la Universitat d’Alacant i 

l’Ajuntament de Benidorm, el curs va comptar amb una destacada 

presència d’estudiants universitaris, professionals del turisme i de 

l’àmbit audiovisual. La sessió formativa va servir, entre altres aspectes, 

perquè els assistents coneguessin de primera mà les iniciatives de 

turisme cinematogràfic sorgides des del CETT i que ha liderat.  
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

Televisió 

 

 

Ràdio 

 

 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Febrer 2015 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà TV3 

Descripció 

Reportatge al TN Comarques-Girona sobre el llibre “Catalunya de 

pel·lícula”. L’entrevista realitzada per la periodista Sión Biurrún, es va 

enregistrar al Cap de Creus i a Cadaqués. A més, a la notícia apareixen 

imatges del castell de Sant Ferran de Figueres.  

Llibre “Catalunya de pel·lícula”  Setembre 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio Barcelona-Cadena Ser 

Descripció 

Participació el 20 de setembre al programa “Punt de llibre” de la Cadena 

Ser dirigit per la Pilar Aguado. En concret, a la secció “Crisol de Cultures” 

que desenvolupa en Crisol Tuà, va dedicar part del temps a parlar del 

llibre “Cataluya de pel·lícula” i va entrevistar al seu autor.  

Hotels de pel·lícula Octubre 2014 

Actuació Tertúlia 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio Barcelona-Cadena Ser 

Descripció 

Participació el 12 d’octubre al programa “Tot és comèdia”, presentat per 

Rosa Badia. Conversa al voltant d’hotels de tot el món que han estat 

escenari de pel·lícules, també amb la participació de l’Emilio Gutiérrez 

Caba.  
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Premsa escrita 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Octubre 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Cadena Ser Tarragona - Ebre 

Descripció 

Participació el 24 d’octubre en el programa de la tarda. La secció de 

cinema es va dedicar a parlar del llibre “Catalunya de pel·lícula” i dels 

rodatges a Catalunya. 

Todo sobre mi madre (Barcelona, una ciutat de pel·lícula) Febrer 2015 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio Barcelona-Cadena Ser 

Descripció 

El 12 de febrer, a la secció Cine&Barcelona del programa “Hora 

Barcelona”, el periodista Fredi Vincent va proposar una ruta de la 

pel·lícula de Pedro Almodóvar “Todo sobre mi madre” a partir del llibre 

“Barcelona, una ciutat de pel·lícula”.  

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Agost 2015 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà RAC 1 

Descripció 

Participació el 23 d’agost al programa Via Lliure dirigit per la Laura Rosel. 

Àmplia entrevista sobre el llibre “Catalunya de pel·lícula” i els rodatges a 

Catalunya. 

Llibres “Barcelona, una ciutat de pel·lícula” i “Catalunya de pel·lícula” Setembre 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Revista del Grup de Recerca de Cerdanya 

Descripció 

Article escrit per en Jordi Forcada a la revista quadrimestral del Grup de 

Recerca de Cerdanya sobre els llibres “Barcelona, una ciutat de 

pel·lícula” i “Catalunya de pel·lícula”.  
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Turisme cinematogràfic 
 

 

 

 

Mitjà digital 

Llibre “Catalonia Movie Walks” Setembre 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Revista Cinema&Video International 

Descripció 
Article sobre la versió en anglès del llibre “Catalunya de pel·lícula”. Es 

tracta d’una de les revistes italianes de referència a l’àmbit audiovisual. 

Un idilio en blanco y negro Novembre 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Suplement Exclusive de El Periódico 

Descripció 

Article escrit pel periodista Eduard Palomares en aquest suplement que 

es va publicar la setmana de “The Shopping Night Barcelona”. Es tracta 

d’un reportatge de dues pàgines, a on es planteja una ruta per 

Barcelona a partir de la connexió de la ciutat amb Hollywood. La 

informació de l’article és conseqüència d’una entrevista amb l’autor. 

Barcelona, cámara, ¡acción! Agost 2015 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Suplement Quién de La Vanguardia 

Descripció 

Article escrit per la periodista Teresa Amiguet en el seu espai setmanal 

“el verano de....”. El del 15 d’agost tracta sobre Barcelona, el cinema i el 

turisme, amb diverses opinions de l’Eugeni. 

Llibre “Catalonia Movie Walks” Setembre 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web de l’European Film Commission Network (EUFCN) 

Descripció 
Article al web de l’Associació Europea de Film Commissions sobre el   

llibre i l’autor. 
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Turisme cinematogràfic 

 

 

 

Presentacions-Promocions 

 

 

 

 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Octubre 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web revista CAP Catalogne 

Descripció 
Article a la revista francesa de publicació mensual (edició digital) sobre 

el llibre i l’autor. 

Turisme, cinema i Barcelona Febrer 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Fàbrica Futur Barcelona 

Descripció 

Entrevista realitzada en el marc del projecte Fàbrica Futur Barcelona. 

Una iniciativa innovadora i creativa, comissariada per la Bibiana Ballbé, 

on 10 joves amb talent investiguen sobre 10 àmbits per crear i repensar 

el futur de Barcelona en el món global.  

Llibres “Barcelona, una ciutat de pel·l´ciula” i “Catalunya de pel·lícula” Abril 2015 

Actuació Diada de Sant Jordi 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Llibreria La Filmo (Barcelona) 

Descripció 
Signatura de llibres el 23 d’abril a la llibreria La Filmo de la Filmoteca de 

Catalunya. 
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4. TURISME ENOGASTRONÒMIC 
 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 

 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 
 

Conferències - ponències 

 

 
 

Anàlisis dels perfils de turista gastronòmic de la Província de 
Barcelona 

2015-2016 

Actuació  Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Equip Gloria Garcia Sorribes i Emma Pla Rusca 

Descripció 

La finalitat del projecte es definir els perfils del turista gastronòmic de la 

província de Barcelona. 

A més, es pretén definir una metodologia que sigui susceptible de ser 

adaptada pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. 

Foro de turismo y gastronomia 
Novembre  2014 

 

Actuació Coordinació d’un taller  

Responsable Emma Pla Rusca 

Descripció 

Participació en la coordinació d’un taller  de creació d’experiències 

turístico-gastronòmiques del Foro organitzat per la Conselleria de 

Turisme de Menorca a Maó.  

Brainstorming 4. El territorio y la cultura gastronómica Forum Mundial 

del Turisme Gastronòmic 

Abril 2015 

 

Actuació Ponència  

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 
Ponència en taller de tarda sobre l’efecte experiencial en les activitats de 

l’enoturisme celebrat a San Sebastià. 
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Altres 

 

 

RECURSOS ECONÒMICS CAPTATS DE FONTS EXTERNES 
 

De la venta de producto a la venta de experiencias enoturísticas  Abril 2015 

Actuació Conferència 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 

Conferència inaugural del X Foro Enoturismo La Rioja sobre l’estat de 

l’enoturisme al món amb especial èmfasi als canvis en la demanda i en la 

forma de fer les visites. Celebrat a Logroño. 

Vivid Enoconference a l’Empordà Març 

Actuació Conferència 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 
Conferència sobre les característiques de les visites als cellers i fórmules 

de millora. 

Brainstorming 4. El territorio y la cultura gastronómica  
Abril 2015 

 

Actuació Taula Rodona 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 

Moderació de taula rodona amb la participació d’Antonio Nicolau, 

Asesor, UNESCO; Pierre Sanner, Director de la Mission Francaise du 

Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA) i Jorge Vallejo, Chef 

Restaurante Quintonil, México. Acte celebrat a San Sebastià. 

Anàlisis dels perfils de turista gastronòmic de la Província de 
Barcelona 

2015-2016 

Actuació  Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Equip Gloria Garcia Sorribes i Emma Pla Rusca 

Aportació 
econòmica 

32.000 euros (IVA inclòs). Període 2015-2016 
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Turisme enogastronòmic 
 

TREBALLS FINAL DE MÀSTER 

 

 

 

 

 

Estudi sobre la dinamitzacio del turisme gastronómic a Sant Quintí de 
Mediona a partir  de l'obra "costumari català" d'en Joan Amades 

2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Emma Pla Rusca 

Alumnes Naila Tahbaub Rivadulla 

Descripció 

En aquest treball  Sant Quintí de Mediona es converteix en centre 

neuràlgic de la cuina catalana popular en base del document etnogràfic 

d’en Joan Amades: Costumari Català. (Amades, 1989) .  

Es pretén demostrar com la construcció del relat patrimonial pot 

fonamentar no només la estratègia en sí mateixa, si no esdevenir els 

fonaments sobre els quals basar les activitats, programació de la mateixa 

i la clau d’interpretació per al relat (storytelling) del pla de màrqueting i 

de comunicació. 

Análisis y geolocalización del patrimonio gastronómico del estado de 
Nayarit, México 

2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Emma Pla Rusca 

Alumnes Edgar Rodrigo Hernández 

Descripció 
La presente investigación se refiere a la realización de un mapa 

gastronómico del estado de Nayarit, México. 

Análisis y propuesta del método de investigación Bullipedia aplicado al 
patrimonio alimentario del Ecuador 

2015 

Actuació Treball Final de Màster 

Responsable Emma Pla Rusca 

Alumnes Gabriela Margarita Gallo 

Descripció 

El que es pretén a través d'aquest treball i gràcies als objectius traçats, 

era el poder realitzar una anàlisi de l'operació i metodologia de recerca 

del projecte Bullipedia per a la seva possible aplicació a l'estudi i la 

salvaguarda de la gastronomia equatoriana. 
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Mitjà digital  

 

 

 

El reto del enoturisme de concentrar en el turista las propuestas de 
bodegas 

Abril 2015 

Actuació Article de diari 

Responsable Danià Serrano Miracle 

Mitjà la Vanguardia 

Descripció 

Article publicat a la Vanguardia explicant les potencialitats i que tenen 

els cellers en apostar en l’enoturisme com a fórmula de captació de 

visitants.   

Càpsul·les La Conca 5.1  Maig 2015 

Actuació Sèrie d’entrevistes TV digital 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Mitjà Web La Conca 5.1 

Descripció 
Capsul·les sobre l’enoturisme anomenades Laboratori d’idees. Espai 

compartit amb el prof. José Antonio Donaire. 
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5. ALTRES ACTUACIONS 

 
 

 

 
 
 
 
 

Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB 2015 

Actuació  Creació de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB 

Responsable Eugeni Osácar Marzal (Director acadèmic) 

Equip Dra. Laia Coma (Consell executiu) 

Descripció 

Creació de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT-UB amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta de la primera 
Càtedra en turisme, hoteleria i gastronomia a la ciutat de Barcelona que 
respon a una composició triangular entre el món acadèmic, 
l’administració pública i el sector empresarial. 
 
Aquesta Càtedra pretén ser una plataforma de coneixement i d’ 
innovació sobre pràctiques i actuacions en turisme que contribueixin a 
la generació permanent de valor al sector turístic i a la societat. 
  
La seva missió és connectar el talent, els coneixements i els recursos en 
Turisme, Hoteleria i Gastronomia entre la Universitat, l’Administració i 
el sector empresarial per desenvolupar mecanismes que estimulin la 
millora de la competitivitat i sostenibilitat turística amb la realització de 
projectes de I+R+D, activitats de formació, així com accions de difusió i 
transferència del coneixement. 

Premi Extraodinari de Doctorat Novembre 2014 

Actuació Premi 

Investigadors Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 

Premi Extraordinari de Doctorat, atorgat per la Universitat de 

Barcelona per la tesi doctoral Actividades educativas y didàctica del 

patrimonio en las ciudades espanolas. Análisis, estado de la cuestión y 

valorazión para una propuesta de modelización. Defensada el 2011 i 

superada i valorada per unanimitat amb un excel·lent cum laude.  
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Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2015 Abril 2015 

Actuació Premi 

Investigadors Dra. Anna Torres Delgado 

Descripció 

Premi de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2015  atorgat 

al projecte de recerca i innovació “L’índex ISOST: una eina per a 

l'estudi de la sostenibilitat turística a escala municipal”, per la seva 

originalitat i contribució real a la promoció del turisme sostenible a 

Catalunya. 

Barcelona, ciutat i turisme Gener-Abril 2015 

Actuació  
Participació en les jornades de debat i presentació de conclusions dels 

grups de treball 

Responsable Dra. Maria Abellanet i Meya (comissària) 

Equip Dr. Jaume Font Garolera, Ramon Serrat Mula i Oscar Casanovas Ibáñez 

Descripció 

Participació en el procés de reflexió per elaborar les Bases per a un 

pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i 

sostenible a la ciutat de Barcelona. 

Tribunals Premis Emprenedors Abril  2015 

Actuació Representació com a jurat 

Responsable 
Oscar Casanovas Ibáñez,  Eugeni Osácar Marzal,  Ramon Serrat Mulà  i 

Dra. Anna Torres Delgado 

Descripció 

Participació com a jurat tècnic en aquest concurs organitzat per la 

Fundació Gaspar Espuña-CETT que té com a objectiu fomentar l'esperit 

emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva de l'empresa 

turística i la creació d'empreses i serveis en el sector turístic. Es pretén 

que els participants desenvolupin idees de negoci, plasmant-les en un 

Pla d'Empresa que permeti analitzar en profunditat el projecte i 

determinar-ne la viabilitat. 
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Tribunals Premis Treballs de Recerca de Batxillerat Juny 2015 

Actuació Representació com a jurat 

Membres 
Isabel Crespo Antón, Daniel Imbert-Bouchard Ribera i Ramon Serrat 

Mulà   

Descripció 

Participació com a jurat tècnic en aquest concurs organitzat per la 

Fundació Gaspar Espuña-CETT que té com a objectiu reconèixer els 

Treballs de Recerca dels alumnes de Batxillerat de Catalunya que tractin 

els camps del turisme, de l’hoteleria i d’altres afins -oci, geografia, 

història, gastronomia-. 

El turisme s’incorpora a un nou programa de doctorat de la UB de la 
mà del CETT i del  grup de recerca DHIGECS 

Setembre 2014 

Actuació Article de revista  

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina i Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Comunicatur (mitja digital) 

Descripció 

Article publicat per donar a conèixer el nou pas de la col·laboració del 

CETT amb la facultat de la Formació del Professorat de la Universitat de 

Barcelona. En concret es detalla la possibilitat que alumnes finalitzadors 

del màster en Innovació de la Gestió Turística puguin incorporar-se al 

programa de doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts 

i les Humanitats que coordina el Dr. Joaquim Prats. 

http://www.comunicatur.info/el-turisme-sincorpora-un-nou-programa-de-doctorat-de-la-ub-de-la-ma-del-cett-del-grup-de-recerca-dhigecs/
http://www.comunicatur.info/el-turisme-sincorpora-un-nou-programa-de-doctorat-de-la-ub-de-la-ma-del-cett-del-grup-de-recerca-dhigecs/

