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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CURS 2016-2017 
 

El Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori (GRTCT)1 presenta en aquest document la 
memòria d’activitats realitzades durant el curs acadèmic 2016-2017 (setembre 2016-agost 
2017).  

A manera de resum, durant aquest període s’han desenvolupat un total de 127 accions, una 
xifra que representa un augment del 28,3% en comparació 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 
(professors titulars i col·laboradors) com de la UB (professors associats). Pel que fa referència 
als Treballs Final de Grau i Treballs Final de Màster, es manté el criteri establert a la darrera 
memòria d’incloure només aquells que han obtingut una nota mínima d’un 8, o bé els que són 
rellevants per la seva temàtica o novetat. De fet, aquests dos apartats ja només representen el 
11%  del total de les actuacions de la memòria. 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, més enllà de la continuïtat de dos grans projectes com són el de 
Ciutats Educadores i Turisme Responsable i el projecte europeu Emblematic Mediterranean 
Mountains, aquesta memòria presenta els millors resultats del GRTCT des del curs 2011-2012 
(que és quan es va començar a utilitzar els actuals indicadors). En concret, les 127 accions són 
la xifra més elevada aconseguida des de l’elaboració de la memòria del grup (2009-2010). Així 
mateix, les 42 publicacions i la participació a 38 congressos o jornades són també els millors 
resultats de la història del grup. Aquests dos darrers indicadors, sens dubte, aspectes bàsics de 
la vitalitat d’un grup de recerca, representen el 63% del total de les 127 accions. 

Un altre aspecte a tenir en consideració, és que dels 19 membres que formen el GRTCT2, 11 
són doctors i 8 doctorands. Les 8 tesis que s’estan desenvolupant actualment ho fan en alguna 
de les línies de treball del grup: 3 a l’àmbit del turisme i territori, 2 a turisme educatiu, 1 a 
turisme i cultura, una altra a turisme cinematogràfic i una a turisme enogastronòmic.   

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 d’algun dels seus membres 
7- Recursos econòmics captats de fonts externes 

                                                           
1
 El Grup de Recerca està format per les següents persones: Jordi Arcos Pumarola, Oscar Casanovas 

Ibáñez, Mercè Colom Oliva, Laia Coma Quintana, Marta Conill Tetuà, Jaume Font Garolera, 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.  
2
 L’Alexandra Georgescu no apareix en aquesta memòria, ja que s’ha incorporat al CETT i al GRTCT el 

setembre de 2017. 
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8- Treballs Final de Grau 
9- Treballs Final de Màster 
10- Cursos i docència 
11- Presència als mitjans de comunicació  

 

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 42 publicacions (llibres, capítols de llibre, articles científics i articles de 
divulgació). Representa un augment del 82,6% en comparació a la memòria anterior. 

- 38 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 36%  en relació a la memòria anterior. 

 

Gràfic 1. Distribució d'activitats per apartats. 

 

                              Font: elaboració pròpia (2017) 
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Gràfic 2. Distribució d’activitats per línies de recerca. 

 

         Font: elaboració pròpia (2017) 

 

 
Taula 1. Taula de contingència d'apartats i línies de recerca. 

 

           Font: elaboració pròpia (2017) 

L’evolució qualitativa i quantitativa del GRTCT i 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.  

 

Dr. Eugeni Osácar Marzal 
Director del Grup de Recerca Turisme, Cultura i Territori 
                Barcelona, 18 d’octubre de 2017 
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Apartats / línies Turisme i Territori Turisme i Cultura Turisme Educatiu
Turisme 

Cinematogràfic 

Turisme 

Enogastronòmic
Total

Projectes 3 2 6 0 1 12

Congressos 7 10 14 5 2 38

Publicacions 10 12 17 3 0 42

Tesis doctorals tutoritzades 0 0 0 0 0 0

Tesis doctorals llegides 0 0 0 0 0 0

Xarxes de coneixement 3 1 1 0 0 5

Recursos econòmics 2 0 1 0 0 3

Treballs Final de Grau 5 2 0 0 0 7

Treballs Final de Màster 5 1 0 0 1 7

Cursos i docència 1 1 2 1 0 5

Altres 4 2 0 2 0 8

Total 40 31 41 11 4 127
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1. TURISME I TERRITORI 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

"EmbleMatiC - Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal 
destinations of Excellence" 

2015-2016 

Actuació  
Participació a un projecte europeu del programa Interreg 

Mediterranean 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Equip Ramon Serrat Mulà 

Descripció Aquest projecte ha estat un dels 40 escollits pel programa Interreg 
Mediterranean (setembre 2016). Es tracta d’un projecte format per 9 
muntanyes emblemàtiques de la Mediterrània (Pedraforca, Serra de 
Tramuntana, Canigó, Sainte Victoire, Gran Sasso, Etna, Cika, Olympus i 
Mt Idà) i del GRTCT del CETT, com a soci acadèmic i expert en turisme. 
L’objectiu principal del projecte és revaloritzar i dinamitzar les 
esmentades muntanyes i les seves àrees d’influència, a partir del 
desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible. 

Projecte per a la gestió sostenible de l’espai del Turó de la Rovira 2016 

Actuació  Projecte per a la gestió sostenible de l’espai del Turó de la Rovira 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Equip Daniel Imbert-Bouchard Ribera i Ramon Serrat Mulà 

Descripció Vinculat al Districte d‘Horta-Guinardó i a l’àrea de turisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, té com a principal objectiu ordenar l’ús 
públic de l’espai turístic emergent del Turó de la Rovira sota criteris de 
sostenibilitat. Aquest objectiu ha de contribuir a millorar la gestió de 
l’espai i garantir-ne un ús responsable i respectuós dels recursos naturals 
i culturals presents. A més, l’Ajuntament de Barcelona vol que serveixi 
com a model de gestió i ús per a futurs espais de característiques 
similars. 
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Projectes realitzats amb grups de recerca externs 

 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

Comunicacions-pósters 

 

La renovación turística de la montaña española: análisis, evaluación y 
prospectiva de destinos turísticos 

2015-2017 

Actuació  Projecte finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad a la 
Universitat de Barcelona. 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, 

convocatoria 2014, modalidad 1: Proyectos de I+D. 

Responsable Dr. Francisco López Palomeque 

Equip Grup de Recerca ANTERRIT (Dra. Anna Torres Delgado) 

Descripció Conjunt d’investigacions al voltant de la geografia del turisme associada 
a àmbits de la muntanya espanyola. 

Mercats i tendències en turisme sostenible Maig 2017 

Participant Dra. Anna Torres Delgado 

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada Jornada professional sobre natura i sostenibilitat a Costa Barcelona 

Descripció Xerrada en el marc de la Jornada professional sobre natura i 
sostenibilitat a Costa Barcelona. Visió Ecomàrqueting 

La sostenibilitat econòmica de la promoció i el foment del turisme: 

l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) promogut 

pel govern de Catalunya 

Novembre 2016 

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

Ribera 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona CETT-UB 

Descripció La investigació es centrava en analitzar l’impacte dels primers tres anys 
d’implantació de la coneguda Taxa Turística a Catalunya, així com 
identificar les diferents accions innovadores pel foment turístic territorial 
que s’han anat desenvolupant al respecte. 
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Altres 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 2015-2016 

Actuació 
Coordinació de la línia temàtica: Gestió Intel·ligent de les Destinacions 

Turístiques 

Responsable Dr. Jaume Font Garolera 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 

Descripció Desenvolupament i validació del contingut temàtic de la línia, així com 
identificació de temes d’actualitat i interès en relació a la línia temàtica. 
Validació de l’adequació temàtica de les comunicacions presentades 
sota aquesta línia temàtica. Selecció dels diferents membres del Comitè 
Científic  d’aquesta línia temàtica. 

Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 2015-2016 

Actuació 
Coordinació de la línia temàtica: Innovació i creativitat en models de 

negoci adaptats a la conjuntura actual 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 

Descripció Desenvolupament i validació del contingut temàtic de la línia, així com 
identificació de temes d’actualitat i interès en relació a la línia temàtica. 
Validació de l’adequació temàtica de les comunicacions presentades 
sota aquesta línia temàtica. Selecció dels diferents membres del Comitè 
Científic  d’aquesta línia temàtica. 

Smart Tourism Congress Barcelona - CETT-UB 2015-2016 

Actuació Participació del Comitè Científic 

Responsable 
Dra. Laia Coma Quintana, Dr. Jaume Font Garolera, Dra. Nayra Llonch 
Molina,  Dr. Eugeni Osácar Marzal, Dr. Damià Serrano Miracle i Dra. 

Anna Torres Delgado 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 

Descripció Membre del Comitè Científic centrat en la Gestió Intel·ligent de les 
destinacions turístiques. 
Smart Tourism Congress Barcelona - CETT-UB que se celebrarà els 
propers 9, 10 i 11 de Novembre. 
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PUBLICACIONS 

Llibres 

Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 2015- 2016 

Actuació Participació del Comitè Organitzador 

Responsable 
Jordi Arcos Pumarola,  Mercè Colom Oliva,  Daniel Imbert-Bouchard 

Ribera i  Dra. Anna Torres Delgado 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 

Descripció Organització operativa i celebració de la primera edició del Smart 
Tourism Congress Barcelona CETT-UB. El congrés, de caràcter 
internacional amb doble vessant científica i professional, es va celebrar 
els dies 9, 10 i 11 de novembre de 2016 i va aplegar més de 200 persones 
entre participants i assistents. Sota tres línies d’estudi temàtiques: Gestió 
Intel·ligent de Destinacions, Innovació i Creativitat en Models de Negoci; 
i Avantguarda Tecnològica en Empreses i Destinacions, es van presentar 
nombroses contribucions innovadores i punteres per part de la 
comunitat d’investigadors i professionals en turisme d’universitats i 
empreses referents del sector.  

Workshop Day Setembre 2016 

Actuació Organització Workshop Day 

Responsable Mercè Colom Oliva 

Congrés/Jornada Workshop Day 

Descripció Organització de una mostra de tallers relacionats amb les formacions 
presentades per CETT elearning: Dinamització Patrimonial, Rutes 
enoturístiques, Speed tasting  i Revenue Management. 
Amb la participació de  Jordi Arcos Pumarola, César Cànovas Herrerias, 
Dra.Laia Coma Quintana, Mercè Garcia Castellví, Patricia Peralta Lasso, 
Emma Pla Rusca, Dr. Damià Serrano Miracle i Esther Velasco Ferreiro. 

El transporte aéreo en la Unión Europea: de la liberalización a la 
protección de los consumidores 

2017 

Actuació Llibre 

Autor 
Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Descripció 
 

Anàlisi critica del procés de liberalització del transport aeri en la Unió 
Europea i la seva incidència en la protecció dels consumidors. Estudi 
de la possible influencia del lobby del transport aeri en l’elaboració 
d’una normativa que acaba protegint-lo més a ell que no als 
passatgers i del rol essencial de la jurisprudència europea com a 
contrapès. S’analitza també la proposta de Reglament, el que permet 
arribar a la conclusió de que la tendència es pot agreujar en un futur 
immediat. 
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Capítols de llibre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The revalue of cultural heritage as a mean to develop 

sustainable tourism. The case of Vall de Boí and the 9 wonders 

of romanesque art. 

Setembre  2016 

Actuació Capítol de llibre (actes de Congrés) 

Autor Dra. Laia Coma Quintana i Dra. Anna Torres Delgado 

Llibre 
Proceedings 5th International Conference on Heritage and Sustainable 

Development 

Descripció Publicació en el llibre d’actes del 5th International Conference on 
Heritage and Sustainable Development, celebrat a Lisboa (Portugal) del 
12 al 15 de juliol del 1016. 
La Investigació presentada gira a l’entorn del binomi turisme sostenible i 
patrimoni, fent-ne una reflexió sobre la importància del patrimoni com a 
eix per a desenvolupar destinacions turístiques sostenibles, i a través del 
cas de la Vall de Boí (Catalunya-Espanya) analitzar com la revalorització 
de l'art romànic, que va culminar amb el reconeixement del conjunt 
romànic format per vuit esglésies i una ermita com a Patrimoni Mundial 
per la UNESCO l’any 2000, n’ha fomentat un desenvolupament 
sostenible del turisme. 

La política de transportes Desembre 2016 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Oscar Casanovas Ibáñez  
Altres: Dra. Marta Ortega Gómez 

Llibre  Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI 

Descripció 
 

Estudi de la política de transports com un dels principals àmbits 
d’actuació de la UE que ha de permetre tenir una visió actualitzada 
d’aquest i altres àmbits d’actuació. S’analitzen els transports aeri, 
ferroviari, terrestre i marítim així com la intermodalitat com a qüestió 
clau de futur per a la gestió pública. 
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Articles a revistes científiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo y crisis: el comportamiento del inmobiliario turístico en la 
montaña española durante la última década. Estudio de casos: la Val 
d’Aran y Sierra Nevada 

2016 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Jaume Font Garolera i Dra. Anna Torres Delgado 
Altres: Josep Coma Guitart,   Berezi Elorrieta Sanz,  Xavier Font Urgell, 

Dr. Francesc López Palomeque,  Joan Romero Torres, Dra. Dolores 
Sánchez Aguilera,  Velislava Simeonova 

Llibre  Turismo y crisis, turismo colaborativo y ecoturismo 

Descripció 
 

Anàlisi de l’afectació del turisme residencial a la muntanya espanyola 
a través de casos comparats la Val d’Aran y Sierra Nevada. 

System of tourism indicators for the sustainable management of 
destinations in the province of Barcelona 

2016 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dr. Damià Serrano Miracle i Dra. Anna Torres Delgado 
Altres: Xavier Font Urgell, Dr. Francesc López Palomeque 

Llibre  Improving Sustainable Tourism in XXIst Century. 
Documentos de Estudio de Ocio 

Descripció 
 

Difusió de l’experiència d’aplicació del projecte ETIS (Environmental 
Tourism Indicator System) de la CE al cas de la província de Barcelona. 

El derecho turístico: de viajero a consumidor Setembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Revista  Revista CIDOB d’Afers Internacionals 

Descripció 
 

Anàlisi de la incidència que el dret turístic ha tingut en el 
comportament del consumidor, cada vegada més conscient dels seus 
drets i dels mecanismes per fer-los efectius. 
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Articles a revistes de divulgació 
 

 

La sostenibilitat econòmica de la promoció i el foment del turisme: 
l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) promogut pel 
govern de Catalunya 

Desembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

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

Revista  ARA Journal of Tourism Research 

Descripció 
 

Publicació de l’article presentat al Smart Tourism Congress Barcelona 
sobre l’impacte dels primers tres anys d’implantació de la taxa 
turística i el seu reton per al foment d’un turisme més innovadora i 
intel·ligent.    

La incidencia de las TIC en destinos turísticos de la montaña española. 
Un análisis de casos 

2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Anna Torres Delgado 
Altres: Josep Coma Guitart, Berezi Elorrieta Sanz 

Revista  Ara Journal of Tourism Research 

Descripció 
 

Anàlisi del nivell d’aplicació de les TIC i la seva incidència en la creació 
de producte i gestió de destinacions en la muntanya espanyola. 

The ISOST index: A tool for studying sustainable tourism 2017 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Anna Torres Delgado 
Altres: Dr. Francisco López Palomeque 

Revista  Journal of Destination Marketing & Management 

Descripció 
 

Definició metodològica d’un índex sintètic de sostenibilitat turística i 
aplicació en un conjunt de destinacions de Catalunya. 

Senderisme: una activitat turística genuïnament sostenible Setembre 2016 

Actuació Article de revista de divulgació 

Autor Dra. Anna Torres Delgado 

Revista  Butlletí SENdÈRIA. Secció MIRADOR 

Descripció 
 

Article d’opinió sobre el senderisme i la seva relació amb el turisme 
sostenible. 
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XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL GRUP O D’ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES 
 

 

 

 

RECURSOS ECONÒMICS CAPTATS DE FONTS EXTERNES 
 

 

Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) 2017 

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. 

Trinet 2017 

Xarxa Trinet 

Participants Dra. Anna Torres Delgado 

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.  

Red Univeristaria de Posgrados en Turismo. Red Intur 2017 

Xarxa Red Intur 

Participant 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. 

Projecte per la gestió sostenible de l’espai del Turó de la Rovira  2016 

Actuació  Projecte per la gestió sostenible de l’espai del Turó de la Rovira 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal,  

Equip Daniel Imbert-Bouchard Ribera i  Ramon Serrat Mulà 

Aportació 
econòmica 

15.000 euros + IVA 
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TREBALLS FINAL DE GRAU 

 
Nota: TFGs que han obtingut una nota com a mínim de 8, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   
 

 

 

 

 

"EmbleMatiC - Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal 
destinations of Excellence" 

 2017-2020 

Actuació  
Participació a un projecte europeu del programa Interreg 

Mediterranean 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Equip Ramon Serrat Mulà  

Aportació 
econòmica 

13.890 euros  
(representa el 8,61% del total del pressupost) 

Badalona estación náutica análisis de competitividad 2016-2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Alumnes Carlos Andrés Flores Castro 

Descripció 
 

El present treball d’investigació es fonamenta en el possible projecte 
d’Estació Nàutica Badalona, una idea concebuda pel Departament 
Municipal de Turisme de Badalona en conjunció amb Marina Badalona 
S.A., empresa operant del port de la ciutat, que a dia d’avui es troba en 
fase d’estudi. Aquesta memòria té com a objectiu analitzar la 
potencialitat turística de Badalona si s’erigís com Estació Nàutica. 

El transport aeri a judici: la Turisprudència 2016-2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Alumnes Marta Aragón Martin, Lorena Justicia Garcia, Marc Pujol Martinez 

Descripció 
 

Anàlisi de les sentencies dels tribunals espanyols sobre reclamacions 
interposades per usuaris del transport aeri per esbrinar quines són les 
linees seguides en instàncies judicials i quin és el nivell de protecció dels 
consumidors. 
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TREBALLS FINAL DE MÀSTER 
Nota: TFMs que han obtingut una nota com a mínim de 8, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   
 

Influencia del mundo mediático en la turismofobia en Barcelona Setembre 2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Núria Urdí Marzo 

Descripció El tema principal d’aquest estudi és el recent fenomen de la turismofobia 
a la ciutat de Barcelona, fixant-se en la seva evolució, les seves 
característiques i la seva relació amb el món mediàtic. 

Dinamización de la incubadora de empresas de Araraquara como 
atractivo turístico 

2016-2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Alumnes Marc Adroher Xandri, Daniel Gonzalez Miralles 

Descripció 
 

La industria turística no està posada en valor a la ciutat d’Araraquara 
(Sao Paulo, Brasil) i la Incubadora d’ Empreses no és una excepció. 
Aquest projecte apunta a variïs objectius que en definitiva busquen 
explotar el potencial turístic i les possibilitats econòmiques tant de la 
ciutat com de la pròpia Incubadora d’Empreses d’Araraquara. 

Estudi i anàlisi qualitatiu de la senyalització turística dels Municipis 
Turístics catalans per l’any 2017 

2016-2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Laia Pineda, Laura Prada, Mireia Mocholí 

Descripció 
 

Projecte de continuitat d’acord amb les línies de treball del grup de 
recerca de territori basat en analitzar, de manera qualitativa, les 
característques i propietats turístiques de la senyalització per a vianants 
dels Municipis homologats Turístics per la Generalitat de Catalunya.  

Barcelona, una destinació turística sostenible? 2016-2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Luisa Fernanda Molina Ruiz i Maria Ros Lloreta 

Descripció 
 

Delimitació teòrica dels components que defineixen una destinació 
sostenible i anàlisi d’aquests en el cas de Barcelona. 
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L’ecoturisme a Catalunya. Anàlisi del potencial ecoturístic i selecció dels 
principals recursos ecoturístics 

Setembre 2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Laia Domènech Garcia 

Descripció El TFM neix a partir d’un beca de col·laboració entre la Direcció General 
de Turisme de la Generalitat de Catalunya, en el marc del màster en 
Innovació de la Gestió Turística. Aquest projecte, per tant, forma part del 
Pla de Foment del Turisme de Natura als Espais Naturals Protegits de 
Catalunya de la Direcció General de Turisme.  

 

Wise Barcelona Setembre 2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Laura Vela Dorado 

Descripció Es tracta d’un projecte real, promogut per l’empresa Advanced Leisure 
Services, que té com objectiu principal crear una proposta de valor per a 
La Rambla de Barcelona, utilitzant el Palau Moja, The Catalan Heritage 
House, com apunt de partida. 

 

 

Propuesta de un sistema de indicadores de sostenibilidad turística para 
destinos urbanos 

2016- 2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Juana Catalina Cordero Fernández de Córdova 

Descripció 
Disseny d’un sistema d’indicadors de sostenibilitat turística específic per 
a destinacions urbanes, i aplicació en casos pilot (Barcelona, Lleida, 
Tarragona i Girona). 

Turisme i convivència veïnal a Barcelona: el cas del Park Güell 2016-2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Esther Velasco Ferreiro 

Alumnes Olga Masip Felisart 

Descripció 
 

El creixement del turisme a Barcelona és una realitat amb la qual 
conviuen els residents dia a dia. Alguns llocs d'especial interès de la 
ciutat com el Park Güell han patit en els últims anys una important 
afluència de visitants. En aquest context. L’objectiu d’aquest treball és 
conèixer l'opinió dels residents de la ciutat sobre la gestió actual del Park 
Güell. Com a conclusió, la majoria d’enquestats es declaren a favor 
d'aquest sistema. 
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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  

PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

ALTRES 

 

 

 

 

 

 

Sessions al Màster en Gestió Esportiva INEFC Maig 2017 

Actuació Formació: Màster 

Participant Daniel Imbert-Bouchard Ribera i Ramon Serrat Mulà 

Institució CETT-UB i INEFC 

Descripció Impartició de quatre sessions sobre gestió del turisme vinculat a l’esport 
realitzat a la Seu d’Urgell en el marc del Màster Oficial en Gestió 
Esportiva que organitza l’INEFC juntament amb la Universitat de Lleida. 

Turismofòbia a Barcelona Juny 2017 

Actuació Entrevista 

Participant/s Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Mitjà La Vanguardia 

Descripció Entrevista telefònica per a incloure a un reportatge sobre turismofòbia. 

Tribunals Premis Alimara 
2016 

Actuació Representació com a jurat 

Membres 

Jordi Arcos Pumarola, Dr. Oscar Casanovas Ibáñez, Mercè Colom Oliva,  
Dra. Laia Coma Quintana,  Marta Conill Tetuà,  Daniel Imbert-Bouchard 

Ribera, Dr. Eugeni Osácar Marzal,  Dra. Elena Ridolfi,  Ramon Serrat Mulà 
Dra. Anna Torres Delgado i Esther Velasco Ferreiro. 

Descripció Participació com a jurat tècnic en aquest concurs organitzat pel CETT i B-
Travel que té com a objectiu reconèixer l’esforç i la qualitat del material 
de promoció turística, tant de les institucions públiques com privades. 
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Tribunals Premi Ramon Arcarons 
Setembre 2016 

Actuació Representació com a jurat 

Membres  Dr. Oscar Casanovas Ibáñez 

Descripció 

Participació com a jurat tècnic en aquest premi organitzat per la Fundació 
Gaspar Espuña CETT que té com a objectiu escollir el millor projecte final 
del Grau de Turisme del CETT-UB. 

Tribunals Premis Emprenedors 
Maig 2017 

Actuació Representació com a jurat 

Responsable 
Dr. Oscar Casanovas Ibáñez, Dr. Eugeni Osácar Marzal, Emma Pla Rusca, 

Ramon Serrat Mulà 

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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2. TURISME I CULTURA 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb altres Grups de Recerca externs 

 

 

 

  

Análisis evaluativo de aplicaciones de M-learning de carácter inclusivo 
en espacios patrimoniales proyecto I+D 

2015-2017 

Actuació  Projecte de recerca 

Responsable Dr. Joan Santacana Mestre 

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

Descripció Projecte d’I+D atorgat pel Ministerio de Economía y Competitividad 
dins el Programa Nacional de Información para la Investigación 
Científica y el Desarrollo Tecnológico. 

La Reconfiguració de les identitats locals a Catalunya (1990-2016). 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 

2016-2018 

Actuació  Projecte de recerca 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 
Altres: Joaquim Capdevila Capdevila, Ramon Sistac Vicén 

Equip Enric Falguera, Pere Lavega, Mariona Lladonosa, Marc Macià, Verònica 
Muñoz, Montse Nòria, Enric Ormo, Verònica Parisi , Daniel Paül, Queralt 
Prat, Salomé Ribes, Teresa Serès, Jorge Serna, Jordi Suïls, Albert Turull i 

Mariona Visa  

Descripció Projecte de recerca concedit per l’INDEST (Institut de Desenvolupament 
Social i Territorial) de la Universitat de Lleida als grups de recerca  
GECIEC, OLLP i DHIGECS. 
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències –ponències 
 

 

Comunicacions –pósters 
 

 

Google Maps vs. Mental Maps: Wayfinding for urban mobile guides.  Abril 2017 

Participant   Dra. Irina Grevtsova 

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada e-week – Universitat de Vic 

Descripció 

La metodologia de disseny de les Apps centrada en l'anàlisi e la 
incorporació dels mapes mentals és necessària perquè permet, d'una 
banda, simplificar la lectura i cognició espacial en l'entorn urbanístic 
complex i, d'altra banda, millora significativament l'orientació i la 
navegació dels usuaris gràcies a l'establiment de connexions i 
agrupacions entre elements. 
Una de les claus de la present metodologia és atorgar a l'usuari el paper 
central en el disseny de la Apps per tal de trobar i presentar-li els 
recursos de les TIC que corresponguin a les seves necessitats, 
experiències i percepcions de l'entorn. 

Claus per desenvolupar projectes turístics basats en el patrimoni 

cultural i natural 

Juny 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada Jornada Repensar Sitges 

Descripció 

Jornada organitzada pel setmanari l’Eco de Sitges i el Gremi d’Hostaleria 
de Sitges, celebrada el 9 de juny a l’hotel Sunway Playa Golf de Sitges. La 
trobada tenia com a eixos temàtics el turisme, la projecció, la convivència 
i la qualitat.  

Explorando las posibilidades de la didáctica de la filosofía en el 

campo de la educación patrimonial 
Octubre 2016 

Participant Jordi Arcos Pumarola 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada II Congreso Internacional sobre Innovación Educativa en Filosofía 

Descripció 

En aquesta comunicació es reflectia la dificultat de transmetre un 
patrimoni intangible com és el patrimoni filosòfic en els espais 
expositius de tipus museístic. Des del marc de la museografia didàctica 
es presentaven diversos exemples per mostrar com aquesta pot ser una 
eina clau per a la posada en valor d’aquesta tipologia patrimonial. 
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Open-air museum. Barcelona. Diseño de una App inclusiva basado 

en los mapas mentales  
Octubre 2016 

Participant  Comunicació  

Actuació Dra. Irina Grevtsova 

Congrés/Jornada 
III Congreso Internacional Educación y Accesibilidad en Museos y 

Patrimonio. Alicante 

Descripció 

Una de les principals funcions de les Apps mòbils turístiques i els seus 
precedents - guies de paper i audioguies - és ajudar a les persones a 
orientar-se en els entorns arquitectònics, urbans i naturals. L'App Open-
air Museum. Barcelona, desenvolupada en el marc d'una tesi doctoral, 
part d'aquesta necessitat i, dins el concepte del wayfinding, proposa 
una nova metodologia, de caràcter inclusiu, del disseny d'Apps per a 
ciutats històriques a partir de l'experiència de l'usuari i de l'estudi de 
seus mecanismes de percepció i cognició dels entorns urbans. 

Smart Tourism i Patrimoni Literari: Els casos d’Edimburg i Barcelona Novembre 2016 

Participant Jordi Arcos Pumarola, Dra. Laia Coma Quintana, Marta Conill Tetuà  

Actuació  Comunicació 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona - CETT-UB 

Descripció 

La comunicació tractava sobre les possibilitats que ofereixen les 
aplicacions mòbil com a eines de mediació nòmades, en aquest cas 
entorn el patrimoni literari. En aquest sentit es desenvolupava un estudi 
de cas de la ciutat d’Edimburg, ciutat pionera a la xarxa de Ciutats 
Creatives de la Literatura i capdavantera en l’ús d’aquest tipus 
d’aplicacions per a la posada en valor del patrimoni; tot això amb 
l’objectiu de reflexionar entorn la necessitat d’aquests tipus d’eina en 
una Ciutat Educadora com Barcelona. 

MAPMUSEUM: un nou concepte d’app turístico-cultural Novembre 2017 

Participant 
Dra. Laia Coma Quintana  

Altres: Elena Mansergas Sánchez 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona - CETT-UB 

Descripció 

Presentació de comunicació entorn l’anàlisi de les app turístiques, i el 
disseny d’una nova App turístico-patrimonial en el context de la ciutat 
de Barcelona.  
El resultat de la investigació aporta una proposta concreta de 
conceptualització i disseny d’una nova tipologia d’App turístico-cultural 
en la qual la ciutat es converteix en un gran museu a l’aire lliure i on 
l’usuari es converteix en un agent actiu. En aquests tipus de App el 
component pedagògic en la seva conceptualització  és fonamental i 
s’emmarca dins del context del moviment de Ciutats Educadores. 
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Tendencias de las app turísticas urbanas: del diseño tradicional a las 

soluciones innovadoras 
Novembre 2016 

Participant   Dra. Irina Grevtsova 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona – CETT-UB 

Descripció 

L'article té un caràcter sinòptic - analític i presenta les últimes 
tendències de les aplicacions mòbils en el mercat turístic actual 
d'Espanya. Se centra en l'estudi d'un grup específic d'aplicacions 
conegudes popularment com Guies de destinació i app de viatges i 
rutes, la finalitat principal és ser suport de la visita del turista durant la 
seva estada a la ciutat de destinació. 

Análisis de la puesta en valor del Boom Latinoamericano en Barcelona Febrer 2017 

Participant Jordi Arcos Pumarola 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada 
III Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural - 

Còrdova 

Descripció 

Presentació d’una comunicación al III Congreso Internacional Científico-
Profesional de Turismo Cultural a Còrdova, titulada “Análisis de la 
puesta en valor del Boom Latinoamericano en Barcelona”. Aquesta 
comunicació tenia com a objectiu identificar i donar a veure l’existència 
de patrimoni literari desconegut vinculat a grans autors a la ciutat de 
Barcelona. En aquest sentit, es ressaltava l’existència de diversos espais 
de la ciutat vinculats al moviment literari del Boom Llatinoamericà i es 
proposava la creació de productes turístics vinculats a aquest últim. 

Jornada de doctorands Universitat de Lleida Març 2017 

Participant Jordi Arcos Pumarola 

Actuació Pòster 

Congrés/Jornada Jornada de Benvinguda als doctorands de la Universitat de Lleida 

Descripció 
Presentació d’un pòster on es presentava el pla de recerca de la tesi 
doctoral de Jordi Arcos Pumarola durant la Jornada de Benvinguda als 
doctorands de la Universitat de Lleida. 
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PUBLICACIONS 

Capítols de llibre 
 

 

Literary tourism as a tool for tourism dynamization. The case of 

Barcelona and Marsé 
Abril 2017 

Participant Jordi Arcos Pumarola i Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Locating Imagination – Erasmus University Rotterdam 

Descripció 

Aquest congrés es trobava emmarcat en el context d’un projecte 
finançat per l’Organització Holandesa per a la Recerca Científica (NWO) 
sobre media tourism i va comptar amb la participació de ponents 
d’arreu del món. En aquest sentit es va presentar una comunicació 
entorn el patrimoni literari lligat a l’obra de Juan Marsé i, especialment, 
al seu llibre més conegut Últimas tardes con Teresa. 

Diseño, análisis y evaluación de aplicaciones móviles para la Educación 
Patrimonial 

Novembre 2016 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Nayra Llonch Molina i  Dra. Tània Martínez Gil   
Altres: Dra. Victoria López-Benito, Dr. Joan Santacana Mestre 

Llibre  Estrategias y recursos para la integración del patrimonio y los museos 
en la educación formal. Murcia: Universidad de Murcia 

Descripció 
 

Capítol de llibre derivat de la presentació d’una comunicació en el 
congrés  I Congreso Internacional Creando ciudadanos, construyendo 
identidades. El uso del patrimonio material e inmaterial en la 
enseñanza de la historia (Múrcia, Abril 2016) en què es presenten 
alguns resultats del projecte competitiu d’I+D  “Análisis  evaluativo  
de  aplicaciones  de  M-learning  de  carácter  inclusivo  en  espacios 
patrimoniales proyecto I+D” del Programa  Nacional  de  Información  
para  la  Investigación  Científica  y  el Desarrollo Tecnológico del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

New trends in heritage education: m-learning in urban contexts  2016 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Irina Grevtsova 

Llibre  Innovations in education: Monograph 

Descripció 
 

En el present article es presenta un prototip d’aplicació mòbil 
dissenyat per al centre històric de Barcelona.  L’objectiu principal del 
projectes és desenvolupar un model educatiu per a la interpretació 
del patrimoni urbà a través de l’ús de les noves tecnologies.   
Aquesta investigació forma part de la tesis doctoral i es va 
desenvolupar en el marc del XIII Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores celebrat a Barcelona el novembre de 2014. 



Memòria d’activitats 2016-2017 2016-2017 

Turisme i Cultura      

26 
 

 

Articles a revistes  científiques 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del trato del patrimonio filosófico en los equipamientos 
patrimoniales 

Setembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor Jordi Arcos Pumarola 

Revista  Ara Journal of Tourism Research 

Descripció 
 

Anàlisis museogràfic i museològic d’equipaments patrimonials 
dedicats a posar en valor diferents llegats filosòfics relacionats amb 
diferents autors. Proposta basada en la museografia didàctica per tal 
de fer més accessible el missatge d’aquests espais per al públic no 
especialitzat. 

Ressenya de la tesi doctoral Interpretación del patrimonio urbano. 
Una propuesta didàctica para un contexto histórico mediante las 
aplicaciones de telefonía móvil, de I. Grevtsova 

Setembre 2016 

Actuació Ressenya de tesi doctoral  

Autor Jordi  Arcos Pumarola 

Revista  Her&Mus. Heritage and Museography 

Descripció 
 

Ressenya de la tesis doctoral de la Dra. Grevtsova dedicada a la 
investigació de l’ús de les aplicacions mòbils en contextos urbans amb 
finalitats didàctiques. 

Tendencias del uso de las tecnologías móviles en espacios urbanos: m-
learning y patrimonio cultural 

Octube 2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Irina Grevtsova 

Revista  Revista PH 

Descripció 
 

El present article presenta l'estudi de les tendències en l'ús de les 
tecnologies mòbils en ciutats amb finalitats educatives i divulgatives 
sobre el patrimoni urbà. El principal objectiu de la investigació és 
identificar, analitzar i classificar les principals tipologies d'aplicacions 
creades per a la didàctica i difusió del patrimoni urbà. 
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Investigando en educación patrimonial: los museos y la inclusión 
cultural en la educación secundaria 

Octubre 2016 

Actuació Article de revista científica 

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

Revista  Her&Mus. Heritage and Museography 

Descripció 
 

El present article és una síntesi del projecte d'investigació "Anàlisi de les 
fórmules d'exclusió educativa a les aules d'educació secundària 
obligatòria i espais patrimonials: models per a una educació inclusiva a 
partir del patrimoni cultural" (2013ACUP00197). Presentant la 
problemàtica i les motivacions inicials que van portar l'equip a iniciar una 
nova línia investigació, les primeres decisions així com les accions i fases 
del projecte. També es plantegen els canvis incorporats i el nou rumb de 
la investigació plantejats a partir dels resultats dels focus group i del 
Delphy de la primera fase del projecte. 

Smart Tourism y Patrimonio Literario: Los casos de Barcelona y 
Edimburgo. 

Novembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor Jordi Arcos Pumarola, Dra. Laia Coma Quintana, Marta Conill Tetuà 

Revista  Ara Journal of Tourism Research 

Descripció 
 

Article aparegut al número especial de l’Ara Journal of Tourism 
Research en motiu del I STCB, lligat a la comunicació presentada 
Smart Tourism i Patrimoni Literari: Els casos de Barcelona i Edimburg. 

Ressenya de la tesis doctoral Interpretación del patrimonio urbano. Una 
propuesta didàctica para un contexto histórico mediante las aplicaciones 
de telefonía móvil, de I. Grevtsova 

Gener 2017 

Actuació Ressenya de tesis doctoral 

Autor Marta Conill Tetuà 

Revista  Clío 

Descripció 
 

Publicació a la revista online de Clío de la ressenya de la Tesi Doctoral 
de la Dra. Irina Grevtsova defensada el gener de 2015. 
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Explorando las posibilidades de la didáctica de la filosofía en el campo de 
la educación patrimonial 

Maig 2017 

Actuació Article de revista científica 

Autor Jordi Arcos Pumarola 

Revista  Quaderns de Filosofia 

Descripció 
 

Article aparegut a la revista Quaderns de Filosofia en un número 
especial que recollia les millors comunicacions presentades al congrés 
II Congreso Internacional en Innovación Educativa en Filosofía. 

The city as an open-air museum. An educational mobile application for 
the historic centre of Barcelona. 

Juny 2017 

Actuació Article de revista científica 

Autor Dra. Irina Grevtsova 

Revista  MuseumEdu 

Descripció 
 

El present article es presenten dues fases de recerca, implementació i 
avaluació per al prototip d’aplicació educativa Barcelona Open - Air 
Museum. Aquest prototip es va testar i avaluar d’acord amb els 
diferents instruments de recerca que van revelar un nombre 
considerable de conclusions sobre el disseny de les aplicacions 
mòbils.     

Turisme, Literatura i Barcelona  Abril 2017 

Actuació Article de revista de divulgació 

Autor Jordi Arcos Pumarola 

Revista Tot CETT 

Descripció 
 

Article de divulgació en el que s’explicaven les investigacions recents 
en matèria de turisme literari per part del GRTCT i es mostrava la 
voluntat de seguir potenciant aquesta línia de recerca donat el 
context de Ciutat de la Literatura que representa Barcelona en 
l’actualitat, donat el seu ingrés dins la xarxa de Ciutats Creatives de la 
Literatura de la UNESCO el darrer 2015. 
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XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL  GRTCT O ALGUN 
DELS SEUS MEMBRES  

 

 

TREBALLS FINAL DE GRAU  
Nota: TFGs que han obtingut una nota com a mínim de 8, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   

 

Proposta de millora i creació d’una ruta turística per la Barcelona 
Romana a través de la museografia all’aperto 

Gener 2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dra. Laia Coma Quintana i Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Victor Herrando Spalacci i Núria Sala Garriga 

Descripció El projecte vol donar resposta, ni que sigui parcialment, a un TFG 
realitzat el curs 2015-2016, on es posava de relleu l’escàs nombre de 
recursos museogràfics all’aperto dedicats al patrimoni immaterial a 
Barcelona. Aquest nou TFG presenta una proposta de millora de la ruta 
existent per l’antiga Barcino.   

Cómo la tecnología está cambiando nuestra manera de visitar edificios 
históricos.  

Maig 2017 

Actuació Article de revista de divulgació  

Autor Dra. Irina Grevtsova 

Revista  Smart Building 

Descripció 
 

Durant els últims anys ha estat publicat un gran nombre d'articles 
especialitzats sobre aquests temes, han tingut lloc conferències 
nacionals i internacionals, les grans institucions culturals i turístiques 
han elaborat informes anuals amb les llistes dels millors projectes, els 
mitjans de comunicació estan parlant sobre emocionants projectes en 
execució i noves oportunitats per a l'aplicació de les tecnologies. No 
obstant això, entre tota aquesta oferta informativa hi ha poques 
publicacions que donin llum a les preguntes que hem plantejat i per 
apropar-nos a una resposta hem seleccionat 3 projectes que creiem 
que són innovadors en termes de l'ús de les TIC per millorar i enriquir 
les visites a edificis històrics. 

International Council of Museums. ICOM  
2016 

Xarxa ICOM 

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

Descripció 

Organització creada el 1946 per i 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. 
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TREBALLS FINAL DE MÀSTER 
Nota: TFMs que han obtingut una nota com a mínim de 8, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   

 

CURSOS I DOCÈNCIA 
 

Nota: Impartició de formació més enllà de les sessions habituals pròpies del CETT (Màster, 
Graus, Cicles) 

Smart cities y turismo cultural: conceptualización de un producto 

digital para el patrimonio monumental 
2016 - 2017 

Actuació Treball Final de Grau 

Tutor/a Dra. Tània Martínez Gil 

Alumnes Judith Arqué i Andreina Garcia 

Descripció 
 

El projecte final de grau té per objectiu la conceptualització d’una 
apliació mòvil per la posada en valor del Recinte Modernista de Sant 
Pau. Per tal d’abordar l’objectiu principal la recerca ha desenvolupat un 
estudi analític d’apps turístiques i una trentena d’entrevistes als visitants 
del recinte.  

Turisme industrial, el gran aliat per a comprendre la nostra història. 
Valoració de la museografia del Sistema Territorial MNACTEC a nivell 
didàctic 

2016- 2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Sandra Rodà Vey 

Descripció 
 

Treball del màster d’Innovació en la Gestió Turística del Patrimoni 
Cultural i Natural de l’itinerari de recerca.  
L’estudi té com a finalitat determinar com els centres del Sistema del 
MNACTEC, que vetllen per la conservació i difusió del patrimoni 
industrial a Catalunya, intenten explicar aquesta història al públic 
general i ho fa des de la perspectiva de la didàctica del patrimoni. La 
investigació conclou amb un diagnòstic de la situació actual del nivell 
didàctic dels espais vinculats al STmNACTEC. 

Docència dins el programa ERASMUS+ per als professors de la UB Maig 2017 

Actuació Docència 

Participant Dra. Irina Grevtsova 

Institució Inholland University of Applied Sciences 

Descripció En el marc del programa Erasmus + que fomenta l'intercanvi 
d'estudiants i professors a Europa s’ha realitzat una estada d'una 
setmana al departament de turisme de la Inholland University. 
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ALTRES 

 

 

 

Revisió d’articles científics per a la revista Her&Mus 2017 

Actuació Revisió d’articles científics  

Participant Jordi Arcos Pumarola i Marta Conill Tetuà 

Descripció 
Revisió d’articles científics per a la revista Her&Mus, indexada al llistat 

CarHus Plus+. 

Revisió d’articles científics per a la revista Ara Journal of Tourism 
Research 

2017 

Actuació Revisió d’articles científics  

Participant Jordi Arcos Pumarola i Marta Conill Tetuà 

Descripció 
Revisió d’articles científics per a la revista Ara Journal of Tourism 

Research. 
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3. TURISME EDUCATIU 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb altres Grups de Recerca externs 

 

 

 

 

 

 

Red14:Red de investigación en enseñanza de las ciencias sociales  

EDU2014-51720-REDT 

2014-2016 

Actuació  Projecte finançat 

Responsable Dr. Ramón López Facal 

Equip 
GRUP DE RECERCA DHIGECS  

(Dra. Laia Coma Quintana, Dra. Irina Grevtsova, Dra. Nayra Llonch 
Molina, Dra. Tània Martínez Gil) 

Descripció Entitat financera:  MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad 

DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials) 

2014SGR955 

2014-2017 

Actuació  Projecte finançat 

Responsable Joaquim Prats Cuevas 

Equip 

GRUP DE RECERCA DHIGECS  
(Dra. Laia Coma Quintana, Dra. Irina Grevtsova, Daniel Imbert-Bouchard 

Ribera, Dra. Nayra Llonch Molina, Dra. Tània Martínez Gil, Dr. Eugeni 
Osácar Marzal, Ramon Serrat Mulà) 

Descripció Entitat financera:   AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR) 

Análisis evaluativo de aplicaciones para m-learning de carácter 
inclusivo en espacios patrimoniales. (EDU2014-52675-R) 

2014-2017 

Actuació  Projecte finançat 

Responsable Joan Santacana Mestre 

Equip 
GRUP DE RECERCA DHIGECS  

(Dra. Laia Coma Quintana, Dra. Irina Grevtsova, Dra. Nayra Llonch 
Molina, Dra. Tània Martínez Gil) 

Descripció Entitat financera: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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Análisis de las formulas de exclusión educativa en las aulas de 
educación secundaria obligatoria y espacios patrimoniales: modelos  

2014-2017 

Actuació  Projecte finançat 

Responsable Joan Santacana Mestre 

Equip 
GRUP DE RECERCA DHIGECS  

(Dra. Laia Coma Quintana,  Dra. Nayra Llonch Molina, Dra. Tània 
Martínez Gil) 

Descripció Entitat financera: Fundació Caixa de Pensions «La Caixa». 

LA CIENCIA QUE NO SE APRENDE EN LA RED. ACERCAR EL MÉTODO 

CIENTÍFICO EN LAS AULAS DE SECUNDARIA  (FCT-15-9881) 

 

2016 

Actuació  Projecte finançat 

Responsable Joan Santacana Mestre 

Equip 
GRUP DE RECERCA DHIGECS 

(Dra. Laia Coma Quintana,  Dra. Nayra Llonch Molina, Dra. Tània 
Martínez Gil) 

Descripció Entitat financera:  MCOC - Ministerio de Economía y Competitividad 

Ciudad educadora y turismo responsable. El patrimonio como valor 

identitario de una ciudad 

Abril 2016-gener 
2018 

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

CETT-UB i Ajuntament de Barcelona 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Equip 
Dra. Laia Coma Quintana i Marta Conill Teutà  

Altres: Sra. Antònia Hernàndez Balada, Sra. Carme Segura Capellades i 
Sra. Silvia 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. 
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

 

 

 

Enseñar la historia: investigación, musealización y didáctica Octubre 2016 

Participant Dra. Nayra Llonch Molina 

Actuació   Conferència 

Congrés/Jornada I Seminario "Historia, Investigación y Didáctica” 

Descripció 

Conferència convidada al I Seminario "Historia, Investigación y 
Didáctica” organitzat per la Universitat de Saragossa i l’Assocació la 
Morisma d’Ainsa en commemoració del Marchus Ville. 
 

Patrimonio inclusivo Octubre 2016 

Participant 
Dra Nayra Llonch Molina I Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dr. Mikel Asensio, Dra. Victoria López, Dr. Joan Santacana 

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada III Congreso Internacional de Educación Patrimonial 

Descripció 

Ponència on es presenten part dels resultats del projecte competitiu 
RecerCaixa “Análisis de las fórmulas de exclusión educativa en las aulas 
de educación secundaria obligatoria y espacios patrimoniales: modelos 
para una educación inclusiva a partir del patrimonio cultural”. 
Es tracta d’un dels congressos més importants sobre Educació 
Patrimonial i s’organitza bianualment des de  l’Observatorio de 
Educación Patrimonial en España (OEPE). 

Instruments didàctics per a la divulgació del patrimoni arqueològic Octubre 2016 

Participant 
Dra. Tània Martínez Gil  

Altres: Pau Senra 

Actuació Conferència 

Congrés/Jornada II Seminari 'L'arqueologia com a recurs educatiu' (Museu de Lleida) 

Descripció 
Conferència duta a terme durant el II Seminari 'L'arqueologia com a 
recurs educatiu' (Museu de Lleida). 

Paisaje, patrimonio e identidad Desembre 2016 

Participant Dra. Tània Martínez Gil 

Actuació   Taula Rodona 

Congrés/Jornada III Jornadas Internacionales de Didáctica de la Historia 

Descripció 
 

Avaluació de competències i desenvolupament d’habilitats cognitives 
sobre història a la ESO (Universitat de Múrcia). 
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Claves para desarrollar proyectos turísticos basados en el 

patrimonio cultural y natural 

Febrer 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada 
3a Jornada de trabajo de la Red Ciudad Educadora y Turismo 

Responsable: el patrimonio como valor identitario de una ciudad 

Descripció 

Intervenció centrada en presentar les claus necessàries per generar una 
oferta turística d’èxit a partir de la posada en valor del patrimoni 
identitari i singular de cada ciutat. 

Truman Capote y Palamós: una oportunidad desaprovechada Febrero 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada 
3a Jornada de trabajo de la Red Ciudad Educadora y Turismo 

Responsable: el patrimonio como valor identitario de una ciudad 

Descripció 

Presentació d’un cas real, on s’analitzen les causes perquè aquest 
binomi format per Palamós i Truman Capote no hagi funcionat com 
oferta turístico-cultural.   

Ciudades educadoras: el caso del Turó de la Rovira en Barcelona Febrero 2017 

Participant Ramon Serrat  

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada 
3a Jornada de trabajo de la Red Ciudad Educadora y Turismo 

Responsable: el patrimonio como valor identitario de una ciudad 

Descripció 
Presentació del projecte de posada en valor del Turó de la Rovira com a 
espai per al turisme el coneixement i l'educació. 
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Comunicacions-pósters 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la mediación museográfica en los espacios patrimoniales 
all’aperto de la ciudad de Barcelona. 

¿Un recurso de educación patrimonial para toda la ciudadanía? 

Octubre 2016 

Participant Dra. Laia Coma Quintana i Marta Conill Tetuà 

Actuació Pòster 

Congrés/Jornada III Congreso Internacional de Educación Patrimonial  - Madrid 

Descripció 

Presentació dels resultats de la investigació realitzada al voltant 

l’anàlisi,  des d’una perspectiva pedagògica, de la museografia a l’aire 

lliure, entesa com a instrument d’educació patrimonial,i aplicada al 

patrimoni urbà de la ciutat de Barcelona. 

Com a objectiu concret la investigació va centrar-se en analitzar i 

valorar en profunditat les estratègies de comunicació i principis propis 

de la didàctica de la museografia al aire lliure situada a la ciutat de 

Barcelona.  

Aportaciones a la comunidad educativa y cultural. Evaluación 

sumativa de una experiencia colaborativa en el Museu de Lleida 
Octubre 2016 

  Participant 
Dra. Nayra Llonch Molina 

Altres: Verónica Parisi-Moreno 

Actuació Pòster 

Congrés/Jornada III Congreso Internacional de Educación Patrimonial - Madrid 

Descripció 

Pòster on es presenten part dels resultats d’una investigació vinculada a 
un projecte final de màster. Es tracta d’un dels congressos més 
importants sobre Educació Patrimonial i s’organitza bianualment des de  
l’Observatorio de Educación Patrimonial en España (OEPE). 

Ciudadanía, Identidad, espacios de reconocimiento y patrimonio 

cultural inmaterial 
Noviembre 2016 

  Participant 
Dra. Nayra Llonch Molina 

Altres: Núria Gil Duran, Dr. Joan Santacana Mestre 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada 
VII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el 

Ámbito Iberoamericano 

Descripció 
Comunicació on es reflexiona sobre el potencial del patrimoni cultural 
immaterial com a generador i reforçador d’identitats. 
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Altres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ciencia que no se aprende en Google: el descubrimiento del 
método en las aulas de secundaria 

Novembre 2016 

Participant 
Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dra. Victoria López, Dr. Joan Santacana 

Actuació Comunicació   

Congrés/Jornada 
VII Congreso Internacional en Didáctica de las Ciencias Sociales en el 

ámbito iberoamericano (Universidad Santiago de Compostela) 

Descripció 
Presentació de comunicació durant el VII Congreso Internacional en 
Didáctica de las Ciencias Sociales en el ámbito 
iberoamericano (Universidad Santiago de Compostela) 

Cett-elearning: aplicación de rúbricas para la evaluación 
cualitativa en la formación online y semipresencial 

Maig  2017 

Participant Mercè Colom Oliva, Dra. Laia Coma Quintana i Patricia Peralta Lasso 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada 
5th International Congress of Educational Sciences and Development – 

Santiago de Compostela 

Descripció 

Comunicació presentada en el   celebrat a Santiago de Compostela del 
25 al 27 de maig del 2017, dirigit a acadèmics i professionals, 
investigadors i formadors enfocat per compartir i debatre coneixements 
teòrics – pràctics a l’entorn científic sobre diferents temàtiques.  

Workshop Day Setembre 2016 

Participant   Jordi Arcos Pumarola i Dra. Laia Coma Quintana  

Actuació Formador-Dinamitzador 

Congrés/Jornada Workshop Day, CETT, Barcelona 

Descripció 
Disseny i execució del taller/workshop centrat en els Materials Didàctics 
per a equipaments turístico-patrimonials com a recurs de dinamització 
d’aquests espais. 
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PUBLICACIONS 

Llibres 

 
 

  

III Jornadas Internacionales de Didáctica de la Historia. Evaluación de 
competencias y desarrollo de habilidades cognitivas sobre historia en 
la ESO  (Universidad de Murcia) 

Desembre 2016 

Participant Dra. Tània Martínez Gil   

Actuació Participació en el Comitè Científic 

Congrés/Jornada 
III Jornadas Internacionales de Didáctica de la Historia – Universitat de 

Murcia 

Descripció 
III Jornadas Internacionales de Didáctica de la Historia. Evaluació de 
competències i desenvolupament d’habilitats cognitives sobre la història 
a l’ESO. (Universidad de Murcia). 

Identidad, ciudadanía y patrimonio. Educación histórica para el siglo 
XXI 

Desembre 2016 

Actuació Llibre 

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

Altres: Dr. Sebastián Molina 

Descripció 
 

Coordinació d’un llibre monogràfic sobre la vinculació entre identitat, 
ciutadania i patrimoni en la formació de la ciutadania al llarg de la 
seva vida. El treball és publicat per Ediciones Trea. 

La ciencia que no se aprende en la red. Modelos didácticos para 
motivar el estudio de las ciencias a través de la arqueología  

 Febrer 2017 

Actuació Llibre 

Autor 
Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dra. Victoria López, Dr. Joan Santacana 

Descripció 
 

L’obra esdevé un conjunt de reflexions pràctiques sobre com introduir 
els adolescents en el món de la ciència; ho fem mitjançant 
plantejament de problemes de naturalesa arqueològica. També 
mitjançant centres d'interès i a partir de l'experiència i de la 
descoberta; el descobrir coses, assolir èxit en alguna cosa, la repetició 
d'exercicis, de temàtiques i d'accions ens pot conduir a 
l'aprenentatge. Tota una proposta desenvolupada per les visites a 
equipaments museístics i espais all’aperto.  
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Capítols de llibre 

 

 

 

 

Herramientas digitales como instrumentos de educación artístico-
patrimonial al servicio de una Ciudad Educadora: experiencias 
tangibles en la ciudad de Barcelona. 

Setembre  2016 

Actuació Capítol de llibre (actes de Congrés) 

Autor 
Dra. Laia Coma Quintana 

Altres: Julia Castell, Dra. Carolina Martin Piñol,  

Descripció 

Publicació en el llibre d’actes de les VII Jornadas Internacionales de Arte 
y Ciudad, celebrades a Madrid, 18, 19 i 20 de novembre del 2015. 
La Investigació presentada, de caràcter teòric i empírica, recull tres 
experiències basades a el Treball del patrimoni d'un Través de les Noves 
Tecnologies i Metodologies d'Aprenentatge col·laboratiu que té per 
objectiu que els discents s'acostin, relacionin i comuniquin amb el 
patrimoni artístic i de cultural de la seva ciutat. 
Es pretén posar de manifest que la didàctica del patrimoni pot ser 
desenvolupada, per la versatilitat i pluralitat dels seus significats i 
significants, des de diferents disciplines i en diferents nivells. 

¿Museos inclusivos o ’exclusivos’? La percepción de los adolescentes 
sobre el patrimonio, los museos y su didáctica 

Desembre 2016 

Actuació Capítol de llibre 

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

Altres: Dra. Victoria López, Dr. Joan Santacana 

Llibre  
Identidad, ciudadanía y patrimonio. Educación, històrica para el siglo 

XXI, Gijón: Ediciones Trea 

Descripció 
 

El capítol de llibre es presenta reflexions derivades al voltant dels dels 
resultats del projecte competitiu RecerCaixa “Análisis de las fórmulas 
de exclusión educativa en las aulas de educación secundaria 
obligatoria y espacios patrimoniales: modelos para una educación 
inclusiva a partir del patrimonio cultural”. 

Identidades culturales: educando ciudadanos desde la mirada 
patrimonial 

Novembre 2016 

Actuació Capítol de llibre 

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

Altres: Dra.Victoria López, Dr.Joan Santacana 

Llibre  
Patrimonio, identidad y ciudadanía en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales 

Descripció 
 

Capítol de llibre derivat de la presentació d’una comunicació en el 
congrés  I Congreso Internacional Creando ciudadanos, construyendo 
identidades. El uso del patrimonio material e inmaterial en la 
enseñanza de la historia (Múrcia, Abril 2016). 
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La enseñanza aprendizaje de la historia mediante el método de 
problemas 

Desembre 2016 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Tània Martínez Gil  

Altres: Dra. Carolina Martín , Dr. Joan Santacana  

Llibre  
Identidad, ciudadanía y patrimonio. Educación histórica para el siglo 

XXI 

Descripció 
 

Aquest capítol dóna una visió diferent del patrimoni,  reivindicant que 
el patrimoni s'ha d'utilitzar conscientment com un recurs que serveixi 
tant en escenaris educatius formals com no formals per recalcar els 
valors identitaris i les actituds de tolerància cap a les diverses formes 
de vida i cultures, així com la generació de coneixement a través del 
seu ús com a procediment per a la interpretació i l'anàlisi de les 
societats històriques i presents 

Enseñar y aprender entre los adolescentes Febrer 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Tània Martínez Gil 

Altres: Dra. Victoria Lopez 

Llibre  
La ciencia que no se aprende en la red. Modelos didácticos para 

motivar el estudio de las ciencias a través de la arqueología 

Descripció 
 

El capítol posa especial èmfasi en l’evolució cognitiva dels adolescents 
així com en les seves necessitats i capacitat. Aquesta reflexió 
objectiva té com a finalitat modelitzar les possibles accions dirigides al 
públic adolescent.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje mediante los kits móviles. Febrer 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 

Dra. Laia Coma Quintana, Dra. Nayra Llonch Molina i Dra. Tània 
Martínez Gil 

Altres: Dra. Victoria López, Dra. Carolina Martín, Dra. Neus Sallés i Dr. 
Joan Santacana 

Llibre  
La ciencia que no se aprende en la red. Modelos didácticos para 

motivar el estudio de las ciencias a través de la arqueología 

Descripció 
 

En aquest capítol es conceptualitzen i descriuen onze maletes 
didàctiques “LabCase” per apropar el patrimoni arqueològic al públic.  
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El conocimiento científico como herramienta para enseñar a pensar  Febrer 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Tània Martínez  

Altres: Dr. Joan Santacana , Pau Senra 

Llibre  
La ciencia que no se aprende en la red. Modelos didácticos para 

motivar el estudio de las ciencias a través de la arqueología 

Descripció 
 

Per acostar-se al pensament científic cal també ser molt coherents en 
emprar mètodes, procediments i estratègies adequades als objectius 
perseguits i expressar-ho amb un llenguatge precís. I tot això pot i ha 
de ser entrenat; aquesta és la idea del capítol descrit. 

Educación e identidad: el patrimonio de la prehistoria  Maig 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor 
Dra. Nayra Llonch Llonch, Dra. Tània Martínez Gil  

Altres: Dr. Joan Santacana 

Llibre  Patrimonio tangible e intangible mexicano: una reflexión 

Descripció 
 

En aquest article es presenta una reflexió que a partir del concepte de 
patrimoni ens conduïa a replantejar què és el que considerem 
'identitat' i de quina manera el patrimoni té un alt potencial educatiu. 
I tot això aplicat a un patrimoni aparentment molt poc útil: el de la 
Prehistòria. A partir d'aquí s’analitza com la irrupció del món digital 
està produint transformacions que van molt més enllà de simples 
canvis tecnològics. 

Cett-elearning: aplicación de rúbricas para la evaluación 
cualitativa en la formación online y semipresencial Juny  2017 

Actuació Capítol de llibre (actes de Congrés) 

Autor Mercè Colom Oliva, Dra. Laia Coma Quintana i Patricia Peralta Lasso 

Descripció Comunicació presentada en el  5th International Congress of Educational 
Sciences and Development, celebrat a Santiago de Compostela del 25 al 
27 de maig del 2017, dirigit a acadèmics i professionals, investigadors i 
formadors enfocat per compartir i debatre coneixements teòrics – 
pràctics a l’entorn científic sobre diferents temàtiques.  

La didáctica del patrimonio arqueológico y la enseñanza del método 
científico  

Juny 2017 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Tània Martínez Gil 

Llibre  
La enseñanza de la historia en el siglo XXI. Desarrollo y evaluación de 

competencias históricas para una ciudadanía democrática 

Descripció 
 

El capítol tracta les problemàtiques que presenten els espais 
arqueològics pel públic visitant i, especialment, el públic adolescent. I 
com les estratègies de difusió han d’anar encaminades a l’aplicació 
del mètode científic per la comprensió.  
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Articles a revistes científiques 
 

 

 

 

 

 

  Concepciones sobre la inclusión cultural en Museos y Patrimonio Desembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor 
Dra. Nayra Llonch Molina 

Altres: Dra. Elena Asenjo, Dra.Victoria López-Benito  

Revista  HER&MUS. Heritage and Museography  

Descripció 
 

En aquest article es presenten part dels resultats derivats del projecte 
competitiu RecerCaixa “Análisis de las fórmulas de exclusión 
educativa en las aulas de educación secundaria obligatoria y espacios 
patrimoniales: modelos para una educación inclusiva a partir del 
patrimonio cultural”.  
 

La arqueologia reconstructiva y la obtención de imágenes virtuales: 
estado de la cuestión 

Desembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

Autor 
Dra. Tània Martínez Gil  

Altres: Dr. Joan Santacana 

Revista  RESCATE 

Descripció 
 

Des del punt de vista de la investigació actual, oferir imatges del 
passat sense plantejar els mètodes que ens porten a la seva 
elaboració no proporciona coneixement científic algun; la 
reconstrucció històrica sense el mètode d'anàlisi pot arribar a ser una 
fàbrica de mites. S’exemplifica l'argumentació teòrica amb l'estudi de 
cas del jaciment arqueològic de la Ciutadella Ibèrica de Calafell 
(Tarragona), contrastant la investigació arqueològica amb la 
investigació iconogràfica realitzada mitjançant models digitals. 

¿Qué opinan los adolescentes sobre los museos y la didáctica? Desembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

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

Altres: Dra. Victoria López, Dr. Joan Santacana 

Revista  Didáctica de las ciencias experimentales y sociales 

Descripció 
 

En aquest article es presenten part dels resultats derivats del projecte 
competitiu RecerCaixa “Análisis de las fórmulas de exclusión 
educativa en las aulas de educación secundaria obligatoria y espacios 
patrimoniales: modelos para una educación inclusiva a partir del 
patrimonio cultural”.  
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Articles a revistes de divulgació 

 

XARXES DE CONEIXEMENT AMB PARTICIPACIÓ DEL GRUP O D’ALGUN 

DELS SEUS MEMBRES 
 

 

Investigando en Educación Patrimonial: los museos y la inclusión 
cultural en la Educación Secundaria  

Desembre 2016 

Actuació Article de revista científica 

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

Altres: Dra. Victoria López , Dr. Joan Santacana 

Revista  Her&Mus. Heritage and Museography 

Descripció 
 

El present article és una síntesi del projecte d'investigació "Anàlisi de 
les fórmules d'exclusió educativa a les aules d'educació secundària 
obligatòria i espais patrimonials: models per a una educació inclusiva 
a partir del patrimoni cultural" (2013ACUP00197). Presentant la 
problemàtica i les motivacions inicials que van portar l'equip a iniciar 
una nova línia investigació, les primeres decisions així com les accions 
i fases del projecte. També es plantegen els canvis incorporats i el nou 
rumb de la investigació plantejats a partir dels resultats dels focus 
group i del Delphy de la primera fase del projecte. 

El turisme responsable i la Ciutat Educadora Abril 2017 

Actuació Article de revista de divulgació  

Autor Dra. Laia Coma Quintana i Marta Conill Tetuà 

Revista  TotCETT 

Descripció 

Article de difusió del treball realitzat i dels primers outputs obtinguts 
per la Xarxa temàtica “Ciutats Educadores i Turisme 
responsable/sostenible” de la Red Estatal de Ciutats Educadores 
(RECE); projecte de recerca en el marc de la Càtedra de Turisme, 
Hoteleria i Gastronomia CETT-UB. Cal destacar que aquesta xarxa 
també és la primera existent en matèria turística dins de l’Associació 
Internacional de Ciutats Educadores (AICE). 

Red14: Red de investigación en enseñanza de las ciencias sociales  

Xarxa Xarxa d’Excel·lència 

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

Descripció Xarxa d’Excel·lència del programa de Fomento de la Investigación 
Técnica (FIT) del Ministerio de Economía y Competitividad. En formen 
part 14 grups de recerca de didàctica de les ciències socials i del 
patrimoni d’universitats espanyoles i està encapçalada per la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
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RECURSOS ECONÒMICS CAPTATS DE FONTS EXTERNES 

 

 

CURSOS I DOCÈNCIA 

 

 

 

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

Abril 2016-gener 
2018  

Actuació  
Projecte integrat a la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

CETT-UB  

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Equip 
Dra. Laia Coma Quintana i Marta Conill Teutà  

Altres: Sra. Antònia Hernàndez Balada, Sra. Carme Segura Capellades,  
Sra. Silvia Villaró Regada  

Aportació 
econòmica 

11.666 euros  
(és l’aportació de l’Ajuntament de Barcelona, que correspon a la tercera 

part del pressupost del 2017) 

Diplomatura en Educació i Museus 2016/2017 

Actuació Formació 

Participant Dra. Tània Martínez Gil 

Institució Universidad Abierta Interamericana 

Descripció Docent i tutora del mòdul III titulat:  Entre el conocimiento escolar y el 
patrimonio histórico y cultural. El museo y su didáctica. 

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

Juny-juliol 2017 

Actuació 
Formació 

(coordinació del curs) 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció Summer School. EUHT CETT-UB / Universitat de Monterrey. 
Coordinació i gestió del curs universitari d’estiu titulat:   Pedagogia de la 
diversitat i models psicopedagògics preventius en una societat canviant, 
desenvolupat al juliol del 2017. Alumnat vingut de la Universitat de 
Monterrey (Mèxic) de les llicenciatures de psicopedagogia i d’Educació. 
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4 TURISME CINEMATOGRÀFIC 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

 

 

 

Turisme i ficció Gener 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Taula rodona 

Congrés/Jornada Saló del Cinema i les Sèries 

Descripció 

Participació en una taula rodona en el marc d’aquest esdeveniment, 
celebrat a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat del 27 al 29 de gener. 

La taula rodona va comptar també amb la participació de Silvia Aráez, 
line producer de Fresco Film i Rosario Andújar, alcaldessa d’Osuna, 
moderats per Alberto Lafuente, director de màrqueting de 
Cosmopolitan TV. 

Horta-Guinardó, plató de cinema Març 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Xerrada 

Congrés/Jornada Programa d’activitats culturals de la biblioteca El Carmel-Juan Marsé 

Descripció 

El 8 de març va impartir la primera de les dues xerrades programades 
en el marc de les activitats cultural que realitza aquesta biblioteca. La 
seva intervenció es va centrar en exposar quines han estat les pel·lícules 
i sèries més rellevants que s’han rodat al districte, donant a conèixer, a 
més, les localitzacions que hi surten. 

La novel·la barcelonina portada al cinema Març 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Xerrada 

Congrés/Jornada Programa d’activitats culturals de la biblioteca El Carmel-Juan Marsé 

Descripció 

El 21 de març va impartir la segona de les xerrades programades en el 
marc de les activitats cultural que realitza aquesta biblioteca. La seva 
intervenció es va centrar en les novel·les que millor representen 
Barcelona i que, a més, han tingut adaptacions cinematogràfiques. 
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Comunicacions –pósters 
 

 

PUBLICACIONS 

Articles a revistes científiques 
 

 

El turisme cinematogràfic com a factor clau de màrqueting pels 

gestors de les destinacions 

Maig 2017 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Actuació Ponència 

Congrés/Jornada Terres LAB sobre Paisatge, Turisme i Cinema 

Descripció 

Del 31 de maig al 1 de juny es va celebrar a Tortosa aquest congrés 
internacional, en el marc del Festival Terres Catalunya – International 
Eco & Tourism Film Festival. La ponència formava part d’una taula 
rodona sobre turisme, cinema, destinacions i estratègies.  

Barcelona más allá de Barcelona. La ciudad cinematográfica 

transformada en otras ciudades  

Novembre 2016 

Participant 

Dr. Eugeni Osácar Marzal  

Altres: Carlota Bonet Balaguer, Andrea Campos Hernández, Carla 

Marcos Cladellas i Blanca Tejedor Parodi 

Actuació Comunicació 

Congrés/Jornada Smart Tourism Congress Barcelona –CETT-UB  

Descripció 

La presentació d’aquesta comunicació es el resultat de l’excel·lent 
Treball Final de Grau (TFG) realitzat per les quatre autores esmentades i 
tutoritzat pel Dr. Osácar en el curs 2015-2016. El TFG va obtenir el 
Premi Ramon Arcarons 2015-2016 al millor TFG de Turisme del CETT-
UB. 

Barcelona más allá de Barcelona. La ciudad cinematográfica 
transformada en otras ciudades 

Novembre 2016 

Actuació Article  

Autors Dr. Eugeni Osácar Marzal 
Altres: Carlota Bonet Balaguer, Andrea Campos Hernández, Carla 

Marcos Cladellas i Blanca Tejedor Parodi 

Revista  ARA Journal of Tourism Research 

Descripció 
 

L’article és el resultat de l’excel·lent Treball Final de Grau (TFG) 
realitzat per les quatre autores esmentades i tutoritzat pel Dr. Osácar 
en el curs 2015-2016. El TFG va obtenir el Premi Ramon Arcarons 
2015-2016 al millor TFG de Turisme del CETT-UB . 
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Articles a revistes de divulgació 

 

 

 

CURSOS I DOCÈNCIA 

Ressenya de la tesi doctoral La imatge turística de Barcelona a 
través de les pel·lícules internacionals 

Novembre 2016 

Actuació Article de revista de divulgació 

Autor Marta Conill Tetuà 

Revista  TotCETT 

Descripció Ressenya de la tesi doctoral del Dr. Eugeni Osácar Marzal llegida el 13 
de maig de 2016 que versa en l’anàlisi del vincle entre la imatge 
emesa de Barcelona a les pel·lícules internacionals rodades totalment 
o parcialment a la ciutat , i la imatge turística de la destinació 
Barcelona, tal com apareix definida la Pla Estratègic de Turisme de la 
Ciutat de Barcelona 2015. 

Un projecte sobre turisme i cinema ha estat el guanyador del Premi 
Ramon Arcarons al millor Treball Final de Grau de Turisme del CETT 
2015-2016   

Novembre 2016 

Actuació Article  

Autor Dr. Eugeni Osácar Marzal 
 

Revista  TotCETT 

Descripció 
 

L’article descriu els aspectes més destacats del TFG, a més de posar en 
valor les principals aportacions de les autores.  

Las 10 Barcelonas de película Juny 2017 

Actuació Bachillerato Internacional - ITESM 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Institució CETT Barcelona Summer School 

Descripció Sessió sobre el cinema i Barcelona. Es planteja a partir de les pel·lícules 
internacionals més conegudes rodades a la ciutat, i les principals 
localitzacions que hi apareixen, distribuïdes als 10 districtes de 
Barcelona.     
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

Ràdio 

Mitjans digitals 

 

La Costa i el cinema Juliol 2017 

Actuació Tertúlia 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà RAC 1 

Descripció Participació el dissabte 8 de juliol al programa “Via Lliure”, que es va 
emetre en directe des de Platja d’Aro, en motiu de la 35a Cantada 
d’Havaneres i Cançons de Taverna. Les seves intervencions van ser per 
parlar sobre la Costa Brava i els orígens del cinema en aquesta 
privilegiada zona de Catalunya. El col·loqui va comptar també amb 
l’Albert Depau, director de l’Hostal La Gavina i el periodista i escriptor 
Genís Sinca.   

Barcelona, plató de cine Abril 2017 

Actuació Article 

Participant Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà La Vanguardia digital 

Descripció L’article de la periodista Teresa Amiguet, amb el títol “Barcelona, plató 
de cine”, explica l’estada a Barcelona d’algunes de les estrelles del 
cinema, des dels anys vint fins a l’actualitat, fent especial esment que la 
informació de l’article es pot trobar al llibre “Barcelona, una ciudad de 
película”.  
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5 TURISME ENOGASTRONÒMIC 

 

PROJECTES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

Projectes realitzats amb empreses i altres institucions 
 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

Conferències-ponències 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Definició del perfil del turista gastronòmic a la Província de Barcelona 2016-2017 

Actuació  Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona 

Responsable Dr. Eugeni Osácar Marzal 

Equip 
Emma Pla Rusca 

Altres:  Gloria Garcia Sorribes   

Descripció Finalització del projecte a l’abril de 2017 amb el lliurament a La 
Diputació de Barcelona del document definitiu. 

Simposi  sobre Gastronomia i Turisme Octubre 2016 

Actuació Taula rodona  

Responsable Emma Pla Rusca 

Descripció 

En el marc de la designació de Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 (CREG’16), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació a través de Prodeca, coordinadament amb el 
Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de 
Turisme, impulsen l’elaboració del Pla de la Gastronomia a Catalunya, un 
treball que, amb la participació d’experts de diversos sectors, va 
permetre obtenir una visió compartida i definir-ne les principals línies 
d’actuació futures, amb la finalitat de reforçar el potencial de tot el teixit 
productiu i de serveis que hi intervé. 
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 TREBALLS FINAL DE MÀSTER 
Nota: TFMs que han obtingut una nota com a mínim de 8, o bé són rellevants per la seva 
temàtica, novetat, etc.   
 

Propuesta para el desarrollo de un museo gastronómico en Ecuador Setembre 2017 

Actuació Treball Final de Màster 

Tutor/a Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Carolina Herrera  

Descripció El present projecte té com objectiu principal dissenyar una proposta per 
desenvolupar un  museu gastronòmic a Equador; de manera que en 
aquest espai es reconeguin les arrels culinàries, les tradicions i tota la 
seva evolució gastronòmica. 

 

Simposi  sobre Gastronomia i Turisme Gener 2017 

Actuació Taula de treball  

Responsable Emma Pla Rusca 

Descripció 

En el marc de la designació de Catalunya com a Regió Europea de la 
Gastronomia 2016 (CREG’16), coordinadament amb el Departament 
d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme, 
impulsen l’elaboració del Pla de la Gastronomia a Catalunya, un treball 
que, amb la participació d’experts de diversos sectors, es pretén obtenir 
les principals línees d’actuació dels propers anys. 
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6. ALTRES 
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Descripció 
 

L’article descriu els cinc principals projectes d’innovació i 
transferència de coneixement en els que estava participant el Grup de 
Recerca Turisme, Cultura i Territori (GRTCT) durant l’any 2016. 


