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PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL CURS 

2013-2014 

 

L’Àmbit de Coneixement Expert (ACE) de Turisme, Cultura i Territori (TCT)1  presenta 

en aquest document, la memòria d’activitats realitzades durant el curs 2013-2014 

(setembre 2013-agost 2014). 

A manera de resum, durant aquest període s’han desenvolupat un total de 112 

accions, xifra que representa un augment del 11% en comparació al darrer curs. En 

relació als indicadors utilitzats, i com ja va succeir a la memòria anterior, no s’inclou la 

docència vinculada a l’activitat habitual dels membres de l’ACE TCT, tant a nivell dels 

graus com màsters i postgraus. 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 especificat anteriorment.   

Entre el fets més destacats, i més enllà de la important xifra de publicacions i 

participació a congressos, mereix una especial atenció els passos aconseguits pel 

reconeixement dels membres de l’ACE TCT. En concret, 9 membres del grup formen 

part de dos grups de recerca reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 

de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR): DHIGECS, vinculat al Departament 

de Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat de Formació del Professorat de la UB, 

i ANTERRIT, adscrit al Departament de Geografia  Física i Anàlisi Geogràfica Regional 

de la Facultat de Geografia i Història de la UB. A més, l’ACE TCT forma part d’un nou 

doctorat de la UB, que té el turisme com a línia de recerca explícita i rellevant. Aquest 

important pas s’ha realitzat de la mà d’una facultat com la de la Formació del 

Professorat de la Universitat de Barcelona, amb la qual existeix un llarg historial de 

col·laboració de més de deu anys.      

Per a una lectura més àgil i comprensible, la memòria es presenta per línies de recerca 

i dins de cadascuna es desglossa per “publicacions”, “congressos i jornades”, 

“projectes implementats per l’equip de l’ACE TCT”, “projectes Finals de Grau 

tutoritzats”, “projectes Finals de Màster tutoritzats”, “cursos i docència” i “presència 

als mitjans de comunicació”. Com a novetat, aquesta memòria incorpora l’apartat de 

“tutorització de Tesis Doctorals”. Per primera vegada, tres alumnes que van cursar el 

màster Universitari en Innovació de la Gestió Turística del CETT, han iniciat les seves 

tesis doctorals tutoritzades per membres de l’ACE. 

 

                                                           
1
 Membres de l’ACE TCT: Oscar Casanovas, Laia Coma, Isabel Crespo, Jaume Font, Daniel Imbert-Bouchard, Nayra 

Llonch, Carolina Martín, Francesc Xavier Mingorance, Eugeni Osácar, Emma Pla (incorporació el juny del 2014), Damià 
Serrano, Ramon Serrat i Anna Torres. 
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A continuació es destaquen les principals xifres dels indicadors:  

- S’han realitzat 32 publicacions (llibres, capítols de llibre, articles i material 

pedagògic vinculat a e-learning). Xifra que representa un augment del 75% en 

relació al curs anterior. 

- Participació com a organitzadors o ponents en 31 congressos o jornades. 

Representa un augment del 56% en relació al curs anterior. 

- 61 mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita i mitjans digitals) 

s’han fet ressò de les actuacions de l’ACE TCT o han entrevistat algun membre. 

Representa un augment del 13% en relació al curs anterior. 

 

L’evolució qualitativa i quantitativa de les actuacions i la consolidació de les diverses 

línies de recerca, reforcen el paper clau de l’ACE TCT com a generador de coneixement 

i impulsor de transferència tecnològica i excel·lència acadèmica. 

 

Eugeni Osácar Marzal 

Coordinador de l’ACE de Turisme, Cultura i Territori 

 

 

 

  Barcelona, 16 de setembre de 2014
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1. TURISME I TERRITORI 

 

 
 

PUBLICACIONS 
 

 
 

 

SGR AGAUR  
ANTERRIT (Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional) UB 

Maig 2014  

Actuació Membres de grup de recerca consolidat 

Investigadors Dra. Anna Torres Delgado / Dr. Jaume Font Garolera / Daniel Imbert-

Bouchard Ribera / Damià Serrano Miracle 

Descripció L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat 

de Catalunya (AGAUR) ha publicat la resolució de reconeixement de 

grups de recerca, entre ells es troba el grup Anàlisi Territorial i 

Desenvolupament Regional (ANTERRIT), adscrit al Departament de 

Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Facultat de 

Geografia i Història de la UB, l’investigador principal del qual és el Dr. 

Francisco López Palomeque. L’ACE TCT en forma part amb 4 

investigadors. 

La sostenibilidad: una estrategia de futuro para los destinos turísticos. 
Resultados de una encuesta Delphi sobre sistemas de indicadores de 
sosteniblidad turística 

2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Anna Torres Delgado 

Llibre  Turismo y Territorio. Innovación, renovación y desafío 

Descripció 
 

Exposició de resultats sobre la discussió de com s’ha de construir un 

Sistema d’Indicadors, a partir de l’enquesta a experts amb la 

metodologia Delphi. 

Madrid-Barcelona 2014 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Damià Serrano Miracle (Co-autor amb Cristina Figuerola) 

Llibre  Los últimos 20 años de turismo en España 

Descripció 
 

Explicació de la transformació turística de les darreres dues dècades a 

les dues principals ciutats del país. 



Memòria d’activitats ACE-TCT 2013-2014 

Turisme i Territori   (Versió definitiva, setembre 2014) 

4 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Using indicators to assess sustainable tourism development: a review  Octubre 2013 

Actuació Article 

Autor Dra. Anna Torres Delgado / Dr. Jarkko Saarinen 

Revista  Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place 
and Environment. 

Descripció 
 

Estat de la qüestió sobre la utilització d’indicadors en l’àmbit del 

turisme i la sostenibilitat. 

Paisatge i turisme: identitat o globalitat Octubre 2013 

Actuació Article 

Autor Ramon Serrat Mulà 

Revista/Llibre  Fòrum Cat 21 Territori i Urbanisme- Estat i alternatives 

Descripció 
 

Article emmarcat en les ponències del Grup de diàleg 12. Paisatge, 

urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi: reptes i 

oportunitats dins del Fòrum Cat 21. (SCOT-IEC) 

Turisme i paisatge: un vincle que cal gestionar amb criteri Novembre 2013 

Actuació Article 

Autor Ramon Serrat Mulà 

Revista/Llibre  Revista Tot CETT 

Descripció 
 

Article que destaca el fort vincle entre el turisme i els diversos 

paisatges que acullen aquesta activitat i que requereix d’una gestió 

acurada per tal de garantir-ne la sostenibilitat. 

La promoció turística en segments específics: el cas del turisme LGTB Abril 2014 

Actuació Article 

Autor Ramon Serrat Mulà 

Revista/Llibre  Revista Tot CETT 

Descripció 
 

Reflexió sobre la importància de focalitzar i especialitzar la promoció 

turística en sectors de mercat específics per tal de gestionar 

correctament destinacions amb un alt potencial. 



Memòria d’activitats ACE-TCT 2013-2014 

Turisme i Territori   (Versió definitiva, setembre 2014) 

5 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Observatori del turisme rural 2013:  Les dades del sector a l’abast del 
sector 

Abril 2014 

Actuació Article  

Autor Ramon Serrat Mulà / Ana Alonso / Enric López Carrillo 

Revista/Llibre  Full Turisme 

Descripció 
 

A partir de les dades de l’Observatori del Turisme Rural referents a 

Catalunya, es fa una anàlisi dels fets més rellevants i que creiem 

poden tenir més transcendència. 

ARA Journal of Tourism Research/Revista de investigación en turismo 
Vol 4-Núm 1 

Juny 2014 

Actuació Direcció acadèmica de la revista 

Responsables 
Dra. Anna Torres Delgado / Ramon Serrat Mulà 

Descripció 
 

Coordinació de la publicació de la revista ARA en la seva nova etapa 

com a revista digital. Aquesta publicació havia quedat suspesa durant 

un període i s’ha posat en marxa novament amb el Volum 4 Número 

1. Aquesta revista l’edita conjuntament Funglode (Fundación Global 

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

Incredulitat, perplexitat, preocupació, indignació Juliol 2014 

Actuació Article online 

Responsables 
Óscar Casanovas Ibáñez 

Descripció 
 

Article d’opinió que recull part de les reflexions sobre l’explotació 

sexual en l’àmbit del turisme realitzades pels estudiants del grup de 

tarda de l’assignatura  Política Turística de segon curs. 

http://www.comunicatur.info/incredulitat-perplexitat-preocupacio-

indignacio/ 

http://www.comunicatur.info/incredulitat-perplexitat-preocupacio-indignacio/
http://www.comunicatur.info/incredulitat-perplexitat-preocupacio-indignacio/
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

 
 

 
 

 

 

Fòrum Cat21. Diàleg 10: Turisme, risc o oportunitat 2013-2014 

Actuació Organització i participació 

Responsable Isabel Crespo Antón 

Descripció 

El Fòrum Cat21 Territori i Urbanisme és una plataforma de pensament, 

diàleg, debat organitzada per la Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans.  

Des de finals del 2012 es van crear diversos Grups de Diàleg per 

reflexionar al voltant de l’ordenació del territori i l’urbanisme. 

En el mes de setembre 2013  es va constituir el Grup 10 de Diàleg dedicat 

al Turisme; al llarg de varies sessions diversos convidats han estat 

construint reflexions al voltant del tema Turisme risc o oportunitat. 

Fòrum Cat 21. Diàleg 12: Territori i Urbanisme- Estat i alternatives  2013-2014 

Actuació Organització i participació 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 
 

El Fòrum Cat21 Territori i Urbanisme és una plataforma de pensament, 

diàleg, debat organitzada per la Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans.  

Des de finals del 2012 es van crear diversos Grups de Diàleg per 

reflexionar al voltant de l’ordenació del territori i l’urbanisme. 

En el mes de setembre 2013  es va constituir el Grup 12 de Diàleg dedicat 

al Paisatge, urbanisme i desenvolupament territorial en temps de crisi: 

reptes i oportunitats. 

Els usos de la cartografia en el turisme Novembre 2013 

Actuació Conferència 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Descripció 

Participació a la Jornada titulada “Els usos de la cartografia en la 

geografia actual” organitzada pel Laboratori de Cartografia i SIG de la 

Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. 

Intervenció centrada en explicar el lligam existent entre el turisme i el 

món cartogràfic, ja sigui des del punt vista de l’ús de plànols per part dels 

turistes i visitants, com en la utilització dels mapes com a element de 

suport per a la planificació i gestió del turisme. 
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El present del turisme rural a Catalunya Gener 2014 

Actuació Conferència 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

Xerrada en la Jornada de presentació de les dades de Catalunya del 

Observatorio de Turismo Rural corresponent a l’Estudi sobre la demanda 

del turisme rural elaborat per Escapada Rural, el CETT i Net Quest. 

L’evolució de l’oferta de turisme rural a Catalunya  Abril 2014 

Actuació Conferència 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 

Xerrada en la IV Jornada Tècnica de Turisme Rural organitzada pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural i Ruralcat i celebrada al Municipi de les Avellanes i Santa Linya. 

Turisme en Ciutats No Turístiques Juny 2014 

Actuació Conferència 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 

Conferència emmarcada en el Fòrum Badalona per exposar fórmules de 

desenvolupament turístic en espais i ciutats amb poca afluència de 

visitants. 

Turisme a Catalunya: com créixer en qualitat Maig 2014 

Actuació Taula rodona 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Descripció 
Participació en la taula rodona organitzada per Alcaldes.eu i El Punt Avui 

per tractar sobre Turisme a Catalunya: com créixer en qualitat. 
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PROJECTES IMPLEMENTATS PER L’EQUIP DE L’ACE 

 

Oportunidades y limites de la nueva información gegográfica para 

uso turístico en destino. El caso de la ciudad de Barcelona 
Juny 2014 

Actuació Comunicació  

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Descripció 

Comunicació defensada en XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 

Información Geográfica celebrat a Alacant organitzat per la Universitat 

homònima, el Col·legi de Geògrafs d’Espanya i l’Associació de Geògrafs 

Espanyols. Presentació d’un estudi realitzat a la ciutat de Barcelona on,  

mitjançant el qual, s’explica i reflexiona la conveniència i la facilitat d’ús 

dels nous plànols turístics digitals en detriment dels plànols en format 

paper, aquests últims de caràcter més tradicional per a la descoberta  

turística. 

The development of heritage tourism: Guidelines for the 

articulation of a comprehensive tourism linked to the Llobregat 

River (Catalonia, Spain) 

Juliol 2014 

Actuació Comunicació  

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

Descripció 

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

Llobregat en el 4th International Conference on Heritage and Sustainable 

Development. 

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

2013 / 2014 

Actuació  Participació en conveni entre Diputació de Barcelona i ANTERRIT 

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

Equip Dr. Francesc López Palomeque / Dra. Anna Torres / Dra. Berezi Elorrieta 
/ 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. 
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PROJECTES DE FINAL DE GRAU 

 

5a Fase del Projecte de Cooperació en transferència de coneixement 
turístic entre CETT i la Universtitat Politècnica de Windhoek (Namíbia) 

Setembre 2013 – 
Gener 2014 

Actuació  Projecte Transferència de Coneixement 

Responsable CETT-UB / Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) / Universitat 
Politècnica Namíbia (UPN) 

Equip Daniel Imbert-Bouchard Ribera / Ramon Serrat Mulà 

Descripció Realització de la Fase V i darrera del projecte de Transferència de 

Coneixement en països en vies de desenvolupament iniciat el 2010 

entre CETT- UB, la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP) i la 

Universitat Politècnica de Namíbia (UPN) amb el suport de l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional (AECID). 

Les accions dutes a terme en aquesta cinquena fase han estat les 

següents: 

- Estada d’intercanvi de dos alumnes de la Universitat Politècnica 

de Namíbia al CETT realitzant diferents assignatures de Grau. 

- Presència al CETT del rector de la esmentada Universitat, Dr. 

Tjama Tjivikua, i Erling Kavita, Director de l’Escola de Gestió 

Turística i Hotelera del mateix centre durant 3 setmanes el mes 

de desembre de 2013. 

Aproximació turística al barri de La Ribera Setembre 2013 - 
Gener 2014 

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Isabel Crespo Antón 

Alumnes Daniel Olives / Elsa Riesco / Eliseo Tyrme Gradis / Albert Massós 

Descripció 
 

L’objectiu d’aquest projecte es fer una aproximació turística a una de les 

zones més emblemàtiques i singulars de la ciutat de Barcelona: el barri 

de la Ribera. La seva historia, el seu urbanisme, la seva oferta comercial i 

de restauració són elements claus per entendre la fama que té el barri . 

L’estudi ha posat de manifest la seva singularitat i tanmateix la 

necessitat de fer propostes per gestionar de forma adequada el turisme 

en una de les zones que més expansió ha protagonitzat en els darrers 

anys. 
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Quins plànols utilitzen els turistes a la ciutat de Barcelona? Setembre 2013 – 
Gener 2014 

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Judit González / Altaïr de Vilasante / Esther Carreño 

Descripció 
 

L’objectiu d’aquest projecte es identificar, a través d’un mètode 

d’enquestació, com és i com interpreten els turistes la cartografia que 

tenen a la seva disposició per conèixer la ciutat de Barcelona. Aquest 

projecte segueix l’estela d’una primera versió realitzada el curs 2011-

2012. 

Remodelació de la Torre Mornau com a establiment hoteler sostenible Setembre 2013 – 
Gener 2014 

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Jordi Casals / Ariadna Sargatal / Sergio Vique 

Descripció 
 

Estudi de viabilitat de la creació d’un hotel sostenible al Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà. 

Anàlisi sobre la Barcelona Card  Febrer - Juny 2014  

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Ramon Serrat Mulà  

Alumnes Maria Jorba / Elena López 

Descripció 
 

El projecte es basa en l'estudi qualitatiu de la Barcelona Card (City card), 

és a dir, a partir de les enquestes realitzades per l'organisme Barcelona 

Turisme (l'any 2012), els corresponents suggeriments dels usuaris del 

producte i la comparativa de l'evolució de la targeta en els darrers 

quatre anys, desenvolupem i apliquem propostes de millora per la 

propera edició de l'any 2015.  
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Els parcs de Barcelona espais de turisme urbà  Febrer - Juny 2014  

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Mireia Mas / Ester Carrillo 

Descripció 
 

Estudi sobre els principals parcs del municipi de Barcelona com a 

exemple d’espai turístic urbà. Analitzar-ne la història, l’evolució, la 

potencialitat d’esdevenir espais d’ús turístic dintre de la ciutat. Analitzar-

ne els usos turístics actuals, la seva rellevància dins l’oferta global de 

lleure a la ciutat i finalment realitzar una diagnosi de situació i unes 

propostes de futur. 

Estudi qüestionari satisfacció  BCN CARD: anàlisi de l’oferta  Febrer - Juny 2014  

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Ana Lorena 

Descripció 
 

L’objectiu d’aquest estudi, basat en el qüestionari de satisfacció omplert 

pels consumidors d’aquest producte l’any 2012, és determinar el perfil 

del consumidor de la Barcelona Card, les seves necessitats i demandes, 

l’ús i valoració que fan del producte, canals de comunicació pels quals 

han conegut la Barcelona Card, així com detectar possibles incidències 

per tal d’establir millores al producte. 

Turismo sostenible en el ámbito de cooperación. El caso de Etiopía  Febrer - Juny 2014  

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Ariadna Royo 

Descripció 
 

Projecte basat en endegar un model de desenvolupament sostenible per 

a el país africà amb la col·laboració d’una ONG. 
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PROJECTES DE FINAL DE MÀSTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestió turística del Vendrell. Proposta de millora.  Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Carme Sivill 

Descripció 
 

Projecte que fa unes propostes de millora i nova estructuració de la 

gestió turística del municipi del Vendrell. 

Plan de revitalización urbanística y turística mediante el vino como eje  
vertebrador 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Javier de Orador 

Descripció 
 

Projecte que fa una proposta de revitalització d’una zona del casc antic 

de la ciutat de Màlaga a través d’una proposta turísticogastronòmica al 

voltant de la producció local. 

Espai públic, art públic i turisme Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Isabel Crespo Antón 

Alumnes Susanna Algar 

Descripció 
 

Identificar el interès que manifesta el turista que visita la ciutat de 

Barcelona per l’art públic mitjançant l’anàlisi de dos casos d’aplicació: 

Avinguda Gaudí i Moll de la Fusta. 
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Benchmarking de turismo urbano en ciudades europeas. Turismo 
Urbano en Europa 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Estela Vispo 

Descripció 
 

Treball basat en fer un estudi comparatiu entre diferents ciutats 

europees per tal d’analitzar les principals magnituds i variables que 

defineixen el concepte actual de turisme urbà. 

Reconversión turística de la zona transfronteriza de Paso Canoas 
(Panamá - Costa Rica) 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Magdiel Abdias  

Descripció 
 

Treball que tracta d’identificar les oportunitats i mancances en matèria 

turística que presenta aquest pas transfronterer entre ambdós països 

centreamericans. 

Análisis la actual situación Turística de Nankín Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Yaxing Chen 

Descripció 
 

Estudi que versa en conèixer i identificar els potencialitats turístiques 

actuals de la ciutat xinesa de Nankin.  

Análisis de Imagen Turística de Sichuan Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Yichen Zhang 

Descripció 
 

Estudi que versa en analitzar la efectivitat de promoció turística que 

realitza actualment la ciutat xinesa de Sichuan. 
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Anàlisi comparatiu de la cartografia turística present en les principals 
ciutats turístiques europees 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Alumnes Genís Guerrero  

Descripció 
 

Estudi comparatiu entre els plànols existents en diferents ciutats 

europees per tal de conèixer quines són les seves particularitats i 

característiques. 

Los deportes de aventrua como actividad turística en Ecuador Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Alumnes Anna Paez 

Descripció 
 

Treball basat en conèixer les potencialitats que presenta desenvolupar 

aquesta tipologia de turisme a Ecuador. 

Diseño de un Manual de Procedimientos para la Edición de la Revista 
Científica ARA 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado / Ramon Serrat Mulà 

Alumnes Jarolin De La Cruz / Reimy De La Cruz 

Descripció 
 

Guia metodològica per a assistents de producció de la revista científica 

ARA (CETT-UB i govern de República Dominicana). 

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 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Alumnes Yiamela Grullón 

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. 
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CURSOS I DOCÈNCIA 

El buceo en la República Dominicana como atracción turística Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Aida Estebania Ferreira 

Descripció 
 

Proposta per desenvolupar el busseig com activitat turística que permeti 

diversificar i potenciar el turisme a l’illa. 

Experiencias turísticas en América Central Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Mar Úbeda 

Descripció 
 

Creació i disseny de propostes de valor a l’Amèrica Central basades en el 

concepte d’experiències turístiques.   

Análisis comparativo de la metodología de enseñanza del profesorado 
en la carrera de Turismo, caso Universidad Tecnológica de Santiago 
(UTESA), República Dominicana 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Shindy Vidal 

Descripció 
 

Conèixer quines són i com s’imparteixen les metodologies 

d’ensenyament utilitzades  pel professorat de la UTESA, amb la finalitat 

de millorar-les, a partir de l’anàlisi comparatiu amb una altra universitat 

de referència del país. 

Política turística a Catalunya i Espanya  Maig 2014 

Actuació Formació al seminari MBA Internacional Perú 

Responsable Óscar Casanovas Ibáñez 

Descripció Impartició de seminari sobre la gestió pública del turisme a l’Estat 

espanyol i els instruments de desenvolupament de la política turística. 
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8 

 
 

TUTORITZACIONS TESIS DOCTORALS 
 
 

 
 

TRIBUNAL TESIS DOCTORALS 
 
 

 
 
 
 
 

El proceso de investigación doctoral: experiencias, retos y 
posibilidades 

 Maig 2014 

Actuació Impartició de docència universitària en doctorat 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Descripció Seminari d’investigació de 2 hores en el Doctorat de Geografia, 

Planificació Territorial i Gestió Ambiental de la Universitat de Barcelona. 

La relación entre visitantes y anfitriones en los principales destinos de 
turismo urbano de Catalunya 

Curs 2013-2014 

Actuació Tutorització Tesi Doctoral 

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

Alumnes Rosa Torrico 

Descripció 
 

Primer any de tutorització de la tesi doctoral desenvolupada després del 

TFM que es va presentar el curs 2012-2013 dins del Màster en Innovació 

de la Gestió Turística, especialitat Destinacions Urbanes. 

Diplomatura Universitària de Turisme. La implantació a les 
Universitats Catalanes (1997-2008) 

Curs 2013-2014 

Actuació Tribunal Tesi Doctoral 

Responsable Dra. Jaume Font Garolera 

Alumnes Dra. Maria Abellanet 

Descripció 
 

Membre de tribunal de la tesi doctoral defensada el dia 10 d’abril al saló  

Curia Iuris de la Universitat Abat Oliba CEU. Va tenir com a director el Dr. 

Jesús M. Prujà i Noè i va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude. 
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Ràdio 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

El present i el futur del turisme Setembre 2013 

Actuació Entrevista  

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà La Xarxa 

Descripció Participació el 27 de setembre al programa “Notícies en xarxa”, dirigit 

per Joan Catà. 

Indicadors de País Maig 2014 

Actuació Entrevista  

Responsable Oscar Casanovas Ibáñez 

Mitjà Catalunya Radio, Els Matins, Indicadors de país  

Descripció A l'espai "Indicadors de país" es fa una radiografia del sector turístic 

català. Centrant la intervenció en temes diversos com el turisme com a 

motor de recuperació econòmica, la formació turística, la oferta turística 

d’allotjaments a la ciutat de Barcelona, etc. 

Les empreses turístiques a la província de Barcelona Agost 2014 

Actuació Entrevista  

Responsable Damià Serrano Miracle 

Mitjà Cope  

Descripció Radiografia del moment que es troben les empreses relacionades amb 

l’activitat turística en el marc territorial de la província de Barcelona.  



Memòria d’activitats ACE-TCT 2013-2014 

Turisme i Territori   (Versió definitiva, setembre 2014) 

18 
 

 

Televisió  

 

Premsa escrita 

 

 

¿Cómo contaminan las vacaciones? Juny 2014 

Actuació Entrevista-Col·loqui 

Responsable Dra. Anna Torres Delgado 

Mitjà TVE 2 (abast estatal) 

Descripció Participació com a tertuliana en el programa: Para todos la 2, sobre el 

tema del turisme sostenible. 

Turisme a Catalunya: com créixer en qualitat Maig 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Ramon Serrat Mulà  

Mitjà Diari El Punt AVUI 

Descripció Reportatge sobre l’esmorzar organitzat per Alcaldes.eu i El Punt Avui per 

tractar sobre Turisme a Catalunya: com créixer en qualitat. 

Turisme Sènior Juny 2014 

Actuació Entrevista  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà La Vanguardia 

Descripció Entrevista sobre el turisme sènior. Situació de l’oferta d’activitats 

turístiques adreçades a aquest col·lectiu. Perfil del demandant i evolució 

del sector, perspectives de futur. 

Turisme “adults only” Juliol 2014 

Actuació Entrevista  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà La Vanguardia 

Descripció Entrevista sobre el turisme “adults only”. Situació de l’oferta d’activitats 

turístiques d’establiments que no admeten criatures. Perfil del 

demandant i del establiments oferents, tendències de futur. 
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Mitjans Digitals 

 

 
 

Turisme espacial Juny 2014 

Actuació Entrevista  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà Via Empresa (Diari Digital) 

Descripció Entrevista sobre el present i el futur del turisme espacial. Evolució, 

ofertes, projectes de futur i la seva viabilitat. 

Turisme de l’espai Agost 2014 

Actuació Entrevista  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà Fàbrica Futur Barcelona  

Descripció Entrevista sobre el present i el futur del turisme espacial. Evolució, 

ofertes, projectes de futur i la seva viabilitat. 
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2. TURISME CULTURAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Juny 2014  

Actuació Membres de grup de recerca consolidat 

Investigadors Dra. Laia Coma Quintana /  Dra. Nayra Llonch Molina /   Dra. Carolina 
Martín Piñol / Eugeni Osácar Marzal / Ramon Serrat Mulà 

Descripció 
 

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat 

de Catalunya (AGAUR) ha publicat la resolució de reconeixement de 

grups de recerca, entre ells es troba el grup Didàctica de la Història, la 

Geografia i altres Ciències Socials (DHIGECS), liderat pel Dr. Joaquim 

Prats Cuevas i vinculat al Departament de Didàctica de les Ciències 

Socials de la Facultat de Formació del Professorat de la UB. L’ACE TCT 

en forma part amb un total de 5 investigadors. 

Programa de doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les 
Arts i les Humanitats (Universitat de Barcelona)  
 

Juliol 2014  

Actuació Membres de l’ACE de Turisme, Cultura i Territori i del Grup de Recerca 

DHIGECS 

Investigadors Dra. Laia Coma Quintana /  Dra. Nayra Llonch Molina /   Dra. Carolina 
Martín Piñol / Eugeni Osácar Marzal / Ramon Serrat Mulà 

Descripció 
 

El turisme s’incorpora a un nou programa de doctorat de la UB de la 

mà del CETT i del grup de recerca DHIGECS. Aquest nou programa de 

doctorat, coordinat pel Dr. Joaquim Prats, catedràtic de Didàctica de 

les Ciències Socials de la UB, consta de quatre línies de recerca. La 

lligada a l’ACE TCT és la de Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme 

Cultural, dirigida pel Dr. Joan Santacana. 
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PUBLICACIONS 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

El M-learning y la educación patrimonial 2014 (en premsa) 

Actuació Llibre  
(coordinació) 

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

Descripció 
 

Coordinació d’un nou Manual de l’Editorial Trea que planteja, sota el 

prisma d'una ciutat educadora, la necessitat d'introduir l'ús dels 

dispositius mòbils en la pràctica de l'educació patrimonial, tant si es 

treballa des de l'àmbit museístic com si es planteja des de l'àmbit 

escolar; la joventut del segle XXI, així com l'educació patrimonial, 

requereixen utilitzar les eines que la tecnologia d'aquest segle posa a 

les nostres mans. 

El llegat urbanístic, arquitectònic i artístic Novembre 2013 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Francesc-Xavier Mingorance 

Revista/Llibre  Història de Sitges V. Època contemporània (1) 1800-1939. 

Descripció 
 

S’explica com va canviar Sitges al llarg del segle XIX i primera meitat 
del XX. Americanos, plans urbanístics, modernisme, noucentisme, 
avantguardes... Les irrupcions de Santiago Rusiñol, Casas i El 
multimilionari Charles Deering, l’escola luminista de Sitges i la creació 
dels Museus Cau Ferrat i Maricel, així com del Palau Maricel, entre 
d’altres, que han convertit Sitges en un dels referents del turisme 
cultural i escolar de Catalunya. 

Claves para desarrollar el patrimonio defensivo en proyectos turísticos Juliol 2014  

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Carolina Martín Piñol / Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  I Jornadas de patrimonio defensivo de época moderna 

Descripció 
 

Capítol ampliat de la presentació realitzada a les Jornades de 

patrimoni defensiu d’època moderna, celebrades el mes d’octubre del 

2013 al Castell de Sant Ferran de Figueres. 
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La apuesta digital 2014 (en premsa)  

Actuació Capítol de llibre 

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

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

Capítol introductori  que planteja una nova realitat cultural i social en 

què la tecnologia mòbil està prenent cada vegada més protagonisme 

en les nostres vides; des que ens llevem fins que ens anem a dormir. 

En el disparador digital 2014 (en premsa)  

Actuació Capítol de llibre 

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

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

En aquest capítol es planteja com el món digital ha entrat amb força i 

gran velocitat en el món de la cultura arrasant tot el que trobava en el 

camí. La digitalització ha fet entrar en crisi al món editorial, a les 

discogràfiques, al periodisme ... i això ha estat així simplement perquè 

el món digital corre més ràpid, és més veloç.  

El cambio hacia una nueva inteligencia y sus secuelas  2014 (en premsa)  

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Laia Coma Quintana / Dra. –Nayra Llonch Molina / Dr. Joan 
Santacana Mestre 

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

En aquest capítol es planteja com els canvis tecnològics, només són 

això, canvis que ens poden ajudar a viure millor. Però el que realment 

hem de tenir en compte és que la revolució digital en el món de la 

cultura i de l'educació és quelcom més que un simple canvi 

tecnològic; el que està provocant és l'aparició d'una diferent forma de 

pensar i d'una nova intel·ligència. 
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¿La escuela y el museo contra el futuro? 2014 (en premsa)  

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Laia Coma Quintana / Dra. Nayra Llonch Molina / Dr. Joan 
Santacana Mestre 

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

En aquest capítol es planteja com en els temples de l'autenticitat i del 

saber, com són els museus i l'escola, ara cal introduir dosis de 

"virtualitat" mitjançant les eines mòbils si volem avançar i navegar 

amb els nous temps. 

La telefonia móvil y los descodificadores de códigos: un rescurso para 
la museografia nómada   

2014 (en premsa)  

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Carolina Martín Piñol 

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

Capítol dedicat a l’ús de la telefonia mòbil i en concreta dels Codis QR 

dins l’àmbit museogràfic, publicat al llibre  M-learning y la educación 

patrimonial. 

Conclusiones ante el futuro cada vez más presente  

 

2014 (en prensa)  

Actuació Capítol de llibre 

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

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

En aquest capítol s'exposa a manera de conclusió el fet indiscutible 

que en ple segle XXI ens trobem davant el llindar de grans canvis al 

territori aparentment inert i tranquil de l'educació, tant la formal com 

la no formal. La incorporació d'aquestes "maquinetes" ha suposat un 

canvi en les nostres formes de pensar, d'actuar, de relacionar-nos, de 

treballar, de viatjar, de compartir experiència i, en definitiva, de viure. 
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Más experiencias educativas patrimoniales mediante los QR.  
Propuestas de las ciudades educadoras de la rece 

2014 (en premsa)  

Actuació Capítol de llibre 

Autor Dra. Laia Coma Quintana 

Revista/Llibre  Manual: El M-learning y la educación patrimonial (Ed. Trea) 

Descripció 
 

En aquest capítol es plantegen diferents experiències educatives 

patrimonials basades en els codis QR i desenvolupades en algunes de 

les ciutats i municipis de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores. 

Les restauracions arquitectòniques de les esglésies romàniques 
d’Andorra 

2014 (en premsa) 

Actuació Capítol de llibre 

Autor Francesc-Xavier Mingorance 

Revista/Llibre  Benvingudes a casa vostra! 

Descripció 
 

Capítol del catàleg de l’exposició del mateix títol, organitzada pel 
Patrimoni Cultural d’Andorra del Govern d’Andorra i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya.  
S’explica com des de principis del segle XX s’ha salvaguardat el 
patrimoni arquitectònic romànic de les valls d’Andorra i la 
importància de la seva conservació pel poble andorrà. 
 

Turismo cultural y apps. Un breve panorama de la situación actual Setembre-
Octubre 2013 

Actuació Article 

Autors Daniel Imbert-Bouchard Ribera / Dra. Nayra Llonch Molina / Dra. 
Carolina Martín Piñol / Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  
Her&Mus. Heritage and museography, núm. 13 

Descripció 
 

Article coral publicat al monogràfic dedicat al paper creixent de les 

tecnologies mòbils en la didàctica del patrimoni que recull un seguit 

d’articles fruit de la recerca derivada d’un projecte d’I+D del 

Ministerio de Economía y Competitividad.  
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El CETT-UB se suma al moviment de ciutats educadores Novembre 2013 

Actuació Article 

Autor Dra. Laia Coma Quintana 

Revista/Llibre  Revista Tot CETT 

Descripció 
 

Article que destaca les noves línies de recerca i actuació des de l’EUHT 

en el marc de les Ciutats Educadores. 

Es crea l’espai de creativitat i innovació del CETT Abril 2014 

Actuació Article  

Autor Dra. Laia Coma Quintana 

Revista/Llibre  Revista Tot CETT 

Descripció 
 

Article de presentació de l’Aula de Creativitat i Innovació de l’EUHT 

CETT-UB amb un nou disseny que acompanya al desenvolupament de 

noves dinàmiques i metodologies docents; l’espai compta amb la 

incorporació de diversos recursos i materials didàctics que permeten 

treballar i analitzar el sector turístic d’una manera més atractiva i 

motivadora per a l’estudiant.  

Guías, educadores y animadores, los intérpretes del patrimonio Setembre 2013 

Actuació Adaptació continguts i materials assignatura  

Autor  
Responsable 

Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 
 

Adaptació de continguts i creació 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 ABC del turismo Setembre 2013 

Actuació Creació de continguts i adaptació assignatura 

Autor  
Responsable 

Xavier Mingorance Ricart /  Dra. Nayra Llonch Molina / Eugeni Osácar 

Descripció 
 

Adaptació de continguts i creació 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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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

 
 

 
 
 
 
 

Diseño y creación de materiales para la dinamización de los E.P.T Maig 2014 

Actuació Creació de continguts i adaptació assignatura  

Autor  
Responsable 

Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 
 

Adaptació de continguts i creació 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. 

Equipamientos interactivos: ¿gustan más al visitante? Gener 2013 

Actuació Creació de continguts i adaptació assignatura  

Autor  
Responsable 

Dra. Carolina Martín Piñol 

Descripció 
 

Adaptació de continguts i creació 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. 

La educación ante el embate del mundo digital  Setembre 2013 

Actuació Ponència 

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

Descripció 

En el marc de la III Jornada de Ciutats Educadores de la Xarxa temàtica 

“Recursos tecnològics per a les activitats educatives de ciutat: dispositius 

mòbils i xarxes socials virtuals”,  que es va celebrar a Orihuela els dies 19 

i 20 de setembre. La ponència abordava els nous reptes dels educadors, 

mestres i responsables del patrimoni vinculats amb les noves tecnologies 

i la mediació patrimonial en el marc de les ciutats. 
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Cómo aplicar con éxito las nuevas tecnologías en el patrimonio 

turístico- cultural 
Setembre 2013 

Actuació Ponència 

Responsable Dr. Jaume Font Garolera 

Descripció 

Ponència contextualitzadora de la jornada celebrada el 20 de setembre 

al CETT, on es van tractar temes com la vinculació del territori, el 

patrimoni i les noves tecnologies, tot mostrant casos d'èxit d'empreses 

vinculades al sector. 

Claves para desarrollar el patrimonio defensivo en proyectos 

turísticos  
Octubre 2013 

Actuació Ponència  

Responsable Dra. Carolina Martín Piñol / Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Defensada en les Jornades del Patrimoni Defensiu de l’època Moderna 

organitzades per la “Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio 

Cultural (Ministerio de Defensa) i la Universitat de Barcelona del 17 al 20 

d’octubre. 

La ciutat educadora i l’huracà digital  Novembre 2013 

Actuació Ponència 

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

Descripció 

En el marc de “La Smart City: una ciutat eficient i educadora” celebrada 

al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el 5 de novembre, la ponència 

donava un enfocament teòric i pràctic des del punt de vista del turisme, 

el patrimoni i l’educació, en el marc de la Ciutat Educadora. 

Museus i educació: dues cares de la mateixa moneda Desembre 2013 

Actuació Ponència 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina  

Descripció 

Ponència inaugural del I Seminário Educação Patrimonial - Novos 

desafios pedagógicos.  El seminari va tenir lloc a Braga (Portugal) el 5 de 

desembre i va ser organitzat per l’Instituto de Educação de la 

Universidade do Minho en col·laboració amb l’ajuntament de la ciutat. 
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Per què educar amb el patrimoni? Obrir la porta a les aules, una 

bona estratègia per ensenyar a interpretar el patrimoni 
Maig 2014 

Actuació Ponència  

Responsable Dra. Carolina Martín Piñol  

Descripció 
Presentació de la comunicació dins la II Trobada pedagògica en educació 

i patrimoni  organitzada pel  Museu Episcopal de Vic el dia 24 de maig. 

Ciudad Educadora y patrimonio. Una propuesta de modelos de 

educación patrimonial  
Maig 2014 

Actuació Comunicació 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 

Defensada al I Congreso internacional de patrimonio y educación dut a 

terme del 22 al 24 de maig de 2014, explica el marc teòric i les bases 

conceptuals que configuren la didáctica del patrimoni dins del denominat 

moviment de Ciutats Educadores. Congrés organitzat per la  Universitat 

de Granada, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad do 

Porto i CITCEM. 

Claves museográficas para la efectiva interpretación educacional del 

patrimonio. Una visión hacia el futuro 
Maig 2014 

Actuació Comunicació  

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

Descripció 

Defensada al I Congreso internacional de patrimonio y educación dut a 

terme del 22 al 24 de maig de 2014, explica  com la museografia ha estat 

al llarg de la història un element clau i imprescindible per a la 

interpretació i difusió del patrimoni de les nostres ciutats, tant des de 

l’àmbit turístic com patrimonial. El congrés ha estat organitzat per la  

Universitat de Granada, la Universidad Complutense de Madrid, la 

Universidad do Porto i CITCEM. 

Los códigos Qr y su potencial como herramienta de educación 

patrimonial interdisciplinar en las aulas 
Maig  2014 

Actuació Comunicació  

Responsable Dra. Carolina Martín Piñol / Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció 

Defensada al I Congreso internacional de patrimonio y educación dut a 

terme del 22 al 24 de maig de 2014 i organitzat per la  Universidad de 

Granada, la U. Complutense, la Universidad do Porto i el CITCEM.  
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Reflexiones socráticas. Las memorias de las ciudades Juny 2014 

Actuació Ponència 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció 

Ponència realitzada en el marc del I Encuentro de la red temática 

Memoria de las ciudades 2014-2015 de la Red Estatal de Ciudades 

educadoras (RECE), que va tenir lloc a Sant Just Desvern els dies 5 i 6 de 

juny. La ponència va girar entorn la importància del patrimoni cultural 

immaterial de les ciutats  i la seva potencialitat educadora en el marc de 

les ciutats. 

Cómo aplicar con éxito las nuevas tecnologías en el patrimonio 

turístico- cultural 
Setembre 2013 

Actuació Moderador Taula Rodona 

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Descripció 

Participació com a moderador en la jornada celebrada el 20 de setembre 

al CETT, on es van tractar temes com la vinculació del territori, el 

patrimoni i les noves tecnologies, tot mostrant casos d'èxit d'empreses 

vinculades al sector. 

Cómo aplicar con éxito las nuevas tecnologías en el patrimonio 

turístico- cultural 
Setembre 2013 

Actuació Membre de Taula Rodona 

Responsable Dra. Carolina Martín Piñol 

Descripció 

Membre de la taula rodona de la jornada celebrada el 20 de setembre al 

CETT, on es van tractar temes com la vinculació del territori, el patrimoni 

i les noves tecnologies, tot mostrant casos d'èxit d'empreses vinculades 

al sector. 

I Seminário Educação Patrimonial - Novos desafios pedagógicos Desembre 2013 

Actuació Membre del Comitè Científic 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Descripció Seminari que va tenir lloc a Braga (Portugal) el 5 de desembre i va ser 

organitzat per l’Instituto de Educação de la Universidade do Minho en 

col·laboració amb l’ajuntament de la ciutat. 
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PROJECTES DE FINAL DE GRAU 
 

 

II Congreso Internacional de Educación Patrimonial Abril 2014 

Actuació Comité Organitzador 

Responsable 
Dra. Laia Coma Quintana /Dra. Nayra Llonch Molina / Dra. Carolina 

Martín Piñol 

Descripció 

Invitació i incorporació com a membres del Comité Organitzador del “ II 

Congreso Internacional de Educación Patrimonial” que tindrà lloc a 

Madrid els propers dies 28, 19, 30 i 31 d’octubre de 2014. 

Memoria de las ciudades Abril 2014 

Actuació Comité Científic 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana  

Descripció 

Invitació i incorporació com a membre del Comitè Científic de la Red 

Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), concretament a la xarxa 

temàtica que porta per títol "Memoria de las ciudades”, amb l’objectiu de 

posar en valor el patrimoni no material i intangible de les ciutats. 

Aproximació a l’oferta de productes turístico-culturals de la ciutat de 
Barcelona 

Setembre 2013 -
Gener 2014 

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Xavier Amillano / Gorka Calvo / Paola Ciccardi / Marta Conill / Carolina 
Gil / Anna Rosell  

Descripció 
 

El projecte és una anàlisi de l’oferta de productes i serveis turístico-

culturals de la ciutat de Barcelona i ha tingut com a objectiu investigar 

com s’organitza el sector turístico-cultural de la ciutat de Barcelona per 

tal de saber quins són els agents i els ens principals en la configuració de 

la seva oferta turístico- cultural.  
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PROJECTES DE FINAL DE MÀSTER 
 

 

 

 

 
 

Diagnosi de les potencialitats turístiques de la comarca de l'anoia i 
proposta de promoció d'aquesta 

Setembre 2013-
Gener 2014 

Actuació Projecte final de Grau 

Responsable Francesc-Xavier Mingorance 

Alumnes Maria Álvarez García 

Descripció 
 

Projecte Final de Grau – Empresa, en el qual s’analitzen els recursos 
turístics de la comarca de l’Anoia, el seu ús turístic i es proposa una 
nova línia de promoció de la dels mateixos. 

Puesta en valor del guía turístico como promotor del patrimonio 
natural 

Juny 2014 

Actuació Projecte Final de Màster 

Responsable Francesc-Xavier Mingorance 

Alumnes María Altagracia Mercedes Cuevas 

Descripció 
 

El projecte analitza la tasca de guia de turisme natural a la República 
Dominicana i proposa una regulació laboral i la creació d’uns estudis 
universitaris que atorguin una titulació que permeti el 
desenvolupament de la professió de guia de turisme natural en aquell 
país. 

El turismo educativo en Barcelona Setembre 2014 

Actuació Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes Marie Baillou 

Descripció 
 

Aquest projecte té com a finalitat d'analitzar quina és la situació del 

turisme educatiu a la ciutat de Barcelona, basant-se amb models d'èxits 

en altres ciutats del món, i proposar solucions de millora i de 

desenvolupament perquè la ciutat tingui qualitats d'acollida a visitants 

estrangers que vénen amb l'objectiu de "aprendre". 
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Metodologías de enseñanza innovadora en el área de turismo aplicadas 
en el CETT de la ciudad de Barcelona 

Setembre 2014 

Actuació Projecte Final de Màster 

Responsable Laia Coma Quintana 

Alumnes Lina Rosa Enderica  

Descripció 

 

Aquest projecte té com a objecte d'estudi les metodologies docents en 

l’àrea de turismo amb la finalitat de conèixer si en l'actualitat la 

metodologia és innovadora i eficaç en l’àmbit universitàri. 

Creación de un atractivo turístico cultural y educativo en un espacio 
estancado: el complejo turístico Cruz Loma 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Natasha Armendariz Augeraud 

Descripció 

 

El projecte busca portar a un sol espai la “totalitat” d’Equador i mostrar 

dins un centre d’interpretació cultural i educacional les costums, la 

gastronomia i les diferents regions del país combinat amb la “realitat 

virtual” per permetre els visitants tenir la sensació de ser present a les 

diferents regions del país (costa, serra, l’Amazones i les Galápagos). La 

ubicació de l’espai és una àrea destinada a locals comercials i espais 

d’oci i aparcaments pertanyents al complex turístic Cruz Loma. 

Didáctica, mediación y acercamiento del patrimonio cultural popular a 
la ciudadanía y turistas 

 Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Javier Hernández 

Descripció 

 

El projecte es proposa recuperar, dinamitzar, trobar, estudiar i dissenyar 

noves formes de revaloritzar el patrimoni cultural de la cultura popular. 

Grups com el Taller d'Història de Gràcia, Barcelona Rebel, Taller 

d'història del Clot-Camp de l'Arpa, Barcelona a Peu, són exemples de 

casos que estan treballant per recuperar la història dels seus barris, de 

les seves històries de vida, de la seva gent, de la seva cultura.  
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CURSOS I DOCÈNCIA 

 

 

 

 

Propuesta de mejora del Museo Nacional de Historia Natural de la 
República Dominicana basada en la didáctica interactiva 

Setembre 2014 

Actuació Tutorització Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Alumnes Tania Almonte  

Descripció 

 

Té com a objectiu principal realitzar una proposta de millora del Museo 

de Historia Natural de Santo Domingo basada en la museografia 

didàctica interactiva per fer-lo més atractiu als visitants.  

 Key elements to develop a tourist destination based on heritage Octubre  2013 

Actuació Formació 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció Sessió sobre la posada en valor del patrimoni cultural en projectes 

turístics, en el marc del programa Hasekura 2.0 Business Exchange 

Program. Projecte de col·laboració amb el Japó (zona de Tohoku), que té 

com a principal finalitat la introducció al turisme d’empreses d’aquest 

país com a instrument de desenvolupament econòmic i social. 

Els codis QR i la seva aplicabilitat patrimonial en els itineraris de 
ciutat 

Març  2014 

Actuació Formació 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció Curs de formació sobre l’ús dels Codis Qr i la geolocalització com a eina 

de coneixement i difusió del patrimoni material i immaterial d’una 

ciutat. Tractament de la seva funcionalitat, ús i aplicabilitat educativa 

patrimonial dins d’un projecte d’aprenentatge servei. Curs realitzat al 

IES de Sant Just Desvern. 
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TUTORITZACIONS TESIS DOCTORALS 
 

 
 
 

Taller-roleplaying: Memòria Històrica Juny 2014 

Actuació Formació 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Descripció Conceptualització, disseny i execució  d’una experiència pràctica (taller 

de role-playing) amb els participants i assistents a les jornades de la 

xarxa temàtica a l’entorn de la “Memòria de les ciutats”, organitzada 

per  l’ Ajuntament de Sant Just Desvern i la  Red Estatal de Ciudades 

Educadoras (RECE). 

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

Juny-juliol 2014 

Actuació Formació  
(coordinació del curs) 

Responsable 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 30 de juny al 17 de juliol,  Summer School. EUHT CETT-

UB / Universitat de Monterrey. 

El turista, el otro: análisis de la turismofobia en Barcelona Curs 2013-2014 

Actuació Tutorització Tesi Doctoral 

Responsable Dra. Carolina Martín Piñol / Dr. Joan Santacana Mestre 

Alumnes Isabel Guinjoan 

Descripció 
 

Primer any de tutorització de la tesi doctoral desenvolupada després del 

TFM que es va presentar el curs 2012-2013 dins del Màster en Innovació 

de la Gestió Turística, especialitat Destinacions Urbanes. 
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Televisió 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Patrimoni i didàctica al servei de la ciutadania: palaus de Barcelona, 
del Barroc al Modernisme 

Curs 2013-2014 

Actuació Tutorització Tesi Doctoral 

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina / Dra. Mercè Tatjer Mir 

Alumnes Adriana Vivas 

Descripció 
 

Segon any de tutorització de la tesi doctoral desenvolupada després del 

TFM que es va presentar el curs 2011-2012 dins el Màster en Innovació 

de la Gestió Turística, àmbit Patrimoni Cultural i Natural. 

La ciutat dels periodistes Novembre 2013 

Actuació Reportatge  

Responsable Francesc Xavier Mingorance 

Mitjà BTV Noticies (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’explica l’altra Vila Olímpica dels Jocs del 92, la que va 
acollir els àrbitres, els jutges i els periodistes, situada a la Vall d’Hebron. 

Can Travi Nou Desembre 2013 

Actuació Reportatge  

Responsable Dra. Carolina Martín Piñol 

Mitjà BTV Noticies (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’expliquen les particularitats de l’edifici de Can Travi Nou. 
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Casa Giol  Desembre 2013 

Actuació Reportatge  

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà BTV Noticíes (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’explica la història de l’edifici conegut com la Casa Giol. 

Plaça de Santes Creus Febrer 2014 

Actuació Reportatge  

Responsable Ramon Serrat Mulà 

Mitjà BTV Noticíes (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’explica la història de l'antiga plaça major d'Horta. 

Can Cortada Maig 2014 

Actuació Reportatge  

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Mitjà BTV Noticíes (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’explica la història de l’edifici convertit en restaurant de 
Can Cortada. 

La Torre Jussana Maig 2014 

Actuació Reportatge  

Responsable Daniel Imbert-Bouchard Ribera 

Mitjà BTV Noticíes (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’explica la història de l’edifici singular de la Torre Jussana. 
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Els Mistos Juliol 2014 

Actuació Reportatge  

Responsable Dra. Nayra Llonch Molina 

Mitjà BTV Noticíes (Info Barris) 

Descripció Reportatges que formen part de l’acord establert entre l’ACE i BTV per 
donar a conèixer espais singulars del Districte d’Horta-Guinardó. 
En aquest cas s’explica l’escultura d’estil Pop Art de grans dimensions 
coneguda com Els Mistos 
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3. TURISME CINEMATOGRÀFIC 

 

PUBLICACIONS 
 

 
 

 
 

 
 

Barcelona Movie Walks Setembre 2013 

Actuació Llibre 

Autor Eugeni Osácar Marzal (traducció Fiona Kelso i Michelle Przemyk) 

Descripció 
 

Traducció a l‘anglès del llibre “Barcelona, una ciudad de película”, 

publicat al juny del 2013. A més, de la versió en anglès, s’ha creat una 

altra en format ebook. 

Catalunya de pel·lícula Juny 2014 

Actuació Llibre 

Autor 
Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 
 

La primera guia turística de Catalunya que descobreix els llocs on 

s’han rodat pel·lícules. Coeditat per Diëresis i l’Agència Catalana de 

Turisme, està estructurat en 9 propostes temàtiques, oferint 25 rutes 

que recorren 300 espais de 145 municipis catalans, on s’han rodat 

unes 175 pel·lícules. Escrit amb rigor científic 

Catalonia Movie Walks Juny 2014 

Actuació Llibre 

Autor Eugeni Osácar Marzal (traducció Fiona Kelso) 

Descripció 
 

Versió en anglès del llibre “Catalunya de pel·lícula”. A més, s’ha creat 

una altra en format ebook. 

Rutas de Cine: Vicky Cristina Barcelona Juliol 2014 

Actuació Llibre (ebook) 

Autor Eugeni Osácar Marzal  

Descripció 
 

Nova col·lecció de llibres de l’editorial Dierësis (en versió ebook), amb 

el títol genèric de “Rutes de Cine”. Aquest primer llibre en castellà, és 

un ampliació i actualització del capítol sobre Vicky Cristina Barcelona 

del llibre “Barcelona, una ciudad de película”, publicat el 2013.  
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 
 

 

Barcelona, una ciutat de pel·lícula  Novembre 2013 

Actuació Article 

Autor Eugeni Osácar Marzal 

Revista/Llibre  Tot CETT 

Descripció 
 

Amplia ressenya sobre el llibre “Barcelona, una ciutat de pel·lícula”, 

publicat el 2013 en català i castellà en versió original, i traduït a 

l’anglès (format paper i ebook). Es tracta de la primera guia turística 

de Barcelona dedicada al cinema i als rodatges a la ciutat.   

Horta i el cinema 
Octubre-Novembre 

2013 

Actuació Membre del Comitè organitzador 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Exposició dedicada al passat, el present i el futur del cinema a Horta amb 

diverses conferències i actes que es van desenvolupar durant tres 

setmanes. A més, la sala principal del Centre Matas i Ramis va acollir una 

mostra de fotografies de la història del cinema, així com imatges de la 

col·lecció de la Sra. Elvira Clara Bonet sobre Vivian Leigh i “Lo que el 

viento se llevó”. Pel·lícula que va ser projectada als Lluïsos d’Horta el 5 

de novembre per homenatjar el centenari del naixement de l’inoblidable 

actriu britànica.     

Present i futur del cinema a Horta   Novembre 2013 

Actuació Conferència 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

Conferència al Centre Cívic Matas i Ramis del barri d’Horta, impartida el 

7 de novembre, dins del marc de l’exposició “Horta i el cinema”. Es van 

celebrar diverses conferències sobre cinema i Horta, amb la participació 

de l’Elvira Clara Bonet, admiradora i col·leccionista de l’actriu Vivien 

Leigh, en Roberto Lahuerta, autor de diversos llibres sobre la història dels 

cinemes de barri, la Carlota Giménez, historiadora i gran coneixedora del 

Districte d’Horta-Guinardó i en Màrius Serra, conegut periodista i 

escriptor molt vinculat al barri d’Horta. 
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Barcelona, una ciudad de película Novembre 2013 

Actuació Ponència 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

El divendres 15 de novembre es va celebrar al CaixaForum de Palma de 

Mallorca el I Foro dedicat al turisme i l’audiovisual, organitzat per la 

Conselleria de Turisme i Esports de les Illes Balears. Aquesta trobada 

entre professionals del sector turístic i del cinema es conseqüència del 

Pla Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) que estableix el turisme 

cultural com una eina essencial per a la promoció de la industria turística. 

Cinema i turisme: un binomi d’èxit Novembre 2013 

Actuació Ponència Inaugural 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

El dijous 21 de novembre El Prat de Llobregat va acollir el segon Fòrum 

de l’economia del turisme, amb el títol de “Rodat al Prat, un Prat de 

cine”.  Organitzat per l’Ajuntament de El Prat de Llobregat i La Porta del 

Delta, la trobada tenia com objectiu posar en comú l’aposta estratègica 

del municipi com a plató de rodatges audiovisuals i aprofundir en el seu 

impacte econòmic i l’ús en la promoció turística del territori. 

Barcelona, una ciudad de película Març 2014 

Actuació Conferència Inaugural 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Descripció 

El dimecres 26 de març l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona va 

inaugurar les Jornades Culturals que se celebren cada dos anys, enguany 

amb el títol “Una escola de cine”. Donada la nombrosa assistència 

prevista, la conferència de 90 minuts es va impartir dues vegades, a les 

10.00 i a les 12.00. 
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PROJECTES DE FINAL DE GRAU 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona – Catalunya Movie V Setembre 2013 -
Gener 2014 

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Anna Gomicia / Laura Rodríguez / Nuria Estefania Suárez / Miquel Veny / 
Meritxell Villòria 

Descripció 
 

Projecte de continuitat dels desenvolupats en els darrers cursos. 

S’analitzen noves pel·lícules rodades a Barcelona i/o Catalunya. Es 

pretén ampliar els resultats dels projectes anteriors contribuint amb 

noves idees i aportacions orientades a l’aprofitament dels films com 

elementes potenciadors del turisme. 

El Tour de les Estrelles a Barcelona  Febrer-Juny 2014  

Actuació Tutorització Projecte final de Grau 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Alumnes Maria Gallo / Samantha González / Nuria Martínez / Alba Moreno / Sara 
Morera   

Descripció L’objectiu principal és analitzar la relació de Barcelona amb les estrelles 

del cinema. Des dels anys vint del segle passat i fins a l’actualitat són 

moltes les figures que han passat per Barcelona: rodatges, pre-estrenes, 

promocions, vacances, etc. 

A partir del resultats de la recerca s’ha creat i estructurat una proposta 

turística de valor en format web.   
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PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

Ràdio 

 

 

 

 

 

Llibre “Barcelona, una ciutat de pel·lícula” Setembre 2013 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio Barcelona-Cadena Ser 

Descripció Participació el 4 de setembre al programa “L’Hora L”. El programa dirigit 

per Frederic Vincent té un secció fixa amb en Lluís Permanyer sobre 

temes de Barcelona, i és precisament en aquesta secció on es va 

realitzar l’entrevista.  

Llibre “Barcelona, una ciutat de pel·lícula” Setembre 2013 

Actuació Entrevista-Tertúlia 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio Barcelona-Cadena Ser 

Descripció Participació el 29 de setembre al programa “Tot és comèdia”, presentat 

per Rosa Badia. També van participar l’Elena Subirà de la Barcelona Film 

Commission i l’Emilio Gutiérrez Caba. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Entrevista-Tertúlia 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio 4 

Descripció Participació el diumenge 6 de juliol al programa “Va de Cine”, dirigit per 

la Conxita Casanovas. També van participar les directores Mireia Ros i 

Marta Figueras, els directors Ferran Ureña i Carlos de Cozar i el 

productor Miquel Poveda.  
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà RAC 1 

Descripció Participació el dijous 4 de juliol al programa “El món a RAC1”, dirigit per 

Jordi Basté. Programa radiofònic líder dels matins a Catalunya. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Cadena COPE 

Descripció Participació el dissabte 12 de juliol al programa “Tira Milles”, dirigit per 

Carme Ayala. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ràdio 4 

Descripció Participació el diumenge 13 de juliol al programa “Va de Cine”, dirigit 

per la Conxita Casanovas. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Agost 2014 

Actuació Entrevista 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Catalunya Ràdio  

Descripció Participació el 7 d’agost al programa “8 dies a la setmana”, dirigit per la 

Mireia Mallol. 
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Televisió 

 

 

 

 

 

 

 

Cine y turismo Octubre 2013 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà RTVE  

Descripció Reportatge sobre la relació del cinema i el turisme emès el 24 d’octubre 

al Telediario del migdia (àmbit estatal). Entres les persones 

entrevistades, estava l’Eugeni Osácar, que va comentar l’impacte tan 

positiu de Barcelona entre el públic nord-americà, després d’assistir a les 

dues pre-estrenes a Nova York i Los Àngeles de Vicky Cristina Barcelona 

l’any 2008. 

Fòrum de l’economia del turisme Novembre 2013 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Elprat TV 

Descripció Reportatge sobre el Fòrum de l’economia del turisme dedicat al cinema i 

el turisme, amb imatges i menció de la ponència inaugural. 

Catalunya de pel·lícula Juliol 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà BTV Notícies cap de setmana 

Descripció Reportatge emès el 19 de juliol sobre alguns espais de Barcelona que 

surten al llibre “Catalunya de pel·lícula” (Edifici Correus, estació de 

França i parc de la Ciutadella).  



Memòria d’activitats ACE-TCT 2013-2014 

Turisme cinematogràfic   (Versió definitiva, setembre 2014) 

45 
 

 

 

 
Premsa escrita 

 

 

Catalunya de pel·lícula Juliol 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà TV3 - Telenotícies vespre  

Descripció Reportatge emès el 31 de juliol sobre els incentius fiscals pels rodatges. 

A la part final, es fa esment del llibre amb diversos plans de la portada.  

Exposició “Horta i el cinema” Novembre 2013 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà La Vanguardia 

Descripció Article publicat el 3 de novembre a la secció “Vivir” sobre la relació de 

l’Elvira Bonet amb la Vivien Leigh. A la part final es fa ressò de els 

diverses conferències de l’exposició “Horta i el cinema”.  

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Diari de Girona 

Descripció Article publicat el diumenge 6 de juliol amb el títol de “Un llibre recull 25 

rutes per recórrer les localitzacions catalanes de 175 films”. Inclou 

imatge del llibre. Prèviament, el dia 4 va sortir un article breu sobre la 

presentació del llibre al Palau Robert de Barcelona. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà La Razón 

Descripció Article d’una pàgina, publicat el dilluns 7 de juliol a l’edició de Catalunya 

amb el títol de “300 lugares de cine”.  Inclou imatge del llibre. 
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Revista Descobrir  

Descripció Ressenya sobre el llibre al número de setembre. Prèviament, es va 

publicar un article a la web (descobrir.cat) el 18 de juliol amb el títol de 

“S’edita la nova guia turística Catalunya de pel·lícula”, sobre el llibre i 

l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Diari de Girona 

Descripció Article a doble pàgina al suplement d’estiu, publicat el 30 de juliol amb 

el títol de “Una ruta de pel·lícula per terres i costes gironines”. Inclou 

diverses imatges. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Agost 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà ARA 

Descripció Article a doble pàgina al suplement d’estiu, publicat el 20 d’agost amb el 

títol de “Catalunya, terra de rodatges”. Inclou més de 10 imatges, i 

apareix a la portada del diari. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Agost 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà El Mundo 

Descripció Article publicat el 25 d’agost amb el títol de “El plató de cine catalán”. 

Inclou imatge del rodatge “REC 4”, darrere pel·lícula de Jaume Balagueró. 
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Mitjans Digitals 
 

 

 

 

 

 

Llibre “Barcelona, una ciutat de pel·lícula” Setembre 2013 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 

Descripció Article al web de l’Acadèmia sobre el llibre i l’autor. 

Llibre “Barcelona, una ciutat de pel·lícula” Gener 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Ajuntament de Barcelona 

Descripció Reportatge audiovisual rodat a Montjuic, sobre Barcelona i el cinema, 

amb el llibre i l’autor com a fil conductor. 

Llibre “Barcelona, una ciutat de pel·lícula” Febrer 2014 

Actuació Reportatge 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Diari digital Elprisma 

Descripció Ampli reportatge sobre Barcelona i el cinema amb la participació 

d’Eugeni Osácar, de l’ESCAC, la Barcelona Film Commission i la 

Universitat Internacional de Catalunya.  

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web de l’Acadèmia del Cinema Català 

Descripció Article publicat el 1 de juliol amb el títol de “Presentació del llibre 

Catalunya de pel·lícula”, sobre el llibre i l’autor. Inclou imatge del llibre. 



Memòria d’activitats ACE-TCT 2013-2014 

Turisme cinematogràfic   (Versió definitiva, setembre 2014) 

48 
 

 

 

 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Elperiodico.com 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre reuneix 25 rutes 

turístiques sobre cinema a Catalunya”, sobre el llibre i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Europa Press 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un libro recoje 25 rutas en 

145 municipios catalanes en los que se han rodado 175 películas”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Lainformación.com 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un libro recoge 25 rutas en 

145 municipios catalanes en los que se han rodado 175 películas”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Agència Catalana de Notícies 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre ofereix 25 rutes 

per 145 municipis catalans on s’han rodat desenes de pel·lícules”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà LaVanguardia.es 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre ofereix 25 rutes 

per 145 municipis catalans on s’han rodat desenes de pel·lícules”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Vilaweb 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre ofereix 25 rutes 

per 145 municipis catalans on s’han rodat desenes de pel·lícules”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Ara.cat 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “25 rutes, 145 llocs, 175 

pel·lícules: ‘Catalunya de pel·lícula’ en un llibre”, sobre la presentació del 

llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller d’Empresa i 

Ocupació Felip Puig i l’autor. 
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Bondia.cat 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre ofereix 25 rutes 

per 145 municipis catalans on s’han rodat desenes de pel·lícules”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà DiarideTarragona.com 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre ofereix 25 rutes 

per 145 municipis catalans on s’han rodat desenes de pel·lícules”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Directe.cat 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Un llibre ofereix 25 rutes 

per 145 municipis catalans on s’han rodat desenes de pel·lícules”, sobre 

la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Gencat.cat 

Descripció Ampli article publicat el 3 de juliol amb el títol de “El conseller 

d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, presenta el llibre Catalunya de 

pel·lícula”, sobre la presentació del llibre al Palau Robert el mateix dia, 

amb el conseller d’Empresa i Ocupació Felip Puig i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Cerdanya Film Commission 

Descripció Article publicat el 3 de juliol amb el títol de “Catalunya de pel·lícula / 

Catalonia Movie Walks”, sobre les dues edicions del llibre (català i 

anglès) i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Expansión.com 

Descripció Ampli article publicat el 4 de juliol amb el títol de “Los platós de cine 

cotizan al alza”, sobre el llibre i l’autor. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Empordà Turisme 

Descripció Article publicat el 5 de juliol al butlletí de l’Associació amb el títol de 

“Editen la nova guia turística Catalunya de pel·lícula”, sobre el llibre, 

l’autor i la presentació del Palau Robert.  
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Universitat de Barcelona 

Descripció Article publicat el 8 de juliol amb el títol de “Catalunya de pel·lícula: la 

primera guia turística per descobrir els llocs on s’han rodat pel·lícules a 

casa nostra”, sobre el llibre i l’autor. Inclou imatge del llibre i de la 

presentació al Palau Robert. 

Llibre “Catalonia Movie Walks” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà World News Network (wn.com) 

Descripció Article publicat el 8 de juliol amb el títol de “Catalonia Movie Walks: the 

first tourist guide of Catalonia to discover the places in which films were 

shot”, sobre el llibre i l’autor.  

Llibres “Catalunya de pel·lícula” / “Catalonia Movie Walks” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Cerdanya Film Commission 

Descripció Article publicat el 15 de juliol sobre el llibre i l’autor. Inclou imatge de la 

portada del llibre, i fa esment, també, al llibre “Barcelona, una ciutat de 

pel·lícula”, publicat el 2013. 
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Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Barcelona Film Commission 

Descripció Article publicat el 16 de juliol amb el títol de “Catalunya de pel·lícula. Un 

llibre pensat pel turisme cinematogràfic”, sobre el llibre i l’autor. Inclou 

imatge de la portada del llibre i d’un capítol. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web Barcelona Cultura (Ajuntament de Barcelona) 

Descripció Article publicat el 23 de juliol amb el títol de “S’edita el llibre Catalunya 

de pel·lícula”, sobre el llibre i l’autor. Inclou imatge de la portada. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Article 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Mitjà Web pantalla.cat (mitjà digital) 

Descripció Entrevista a l’autor, publicada el 28 de juliol amb el títol de “Recorrent 

una Catalunya de pel·lícula”. Inclou imatge de l’autor, de la portada i 

d’un capítol. 
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Presentacions-Promocions 

 

 

Llibre “Catalonia Movie Walks” Juliol 2014 

Actuació Presentació 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Lloc Hotel Andaz West Hollywood (Los Angeles) 

Descripció Un dels actes destacats del viatge oficial de la Generalitat a Estats Units 

va ser la taula rodona “Hollywood / Barcelona, an open to creativity and 

industry”, celebrada el divendres 20 de juny a l’Hotel Andaz West 

Hollywood de Los Angeles. Amb la participació del conseller d’economia 

i coneixement Andreu Mas-Colell, la directora de l’Acadèmia del Cinema 

Català Isona Passola, el director de l’Àrea de l’Audiovisual de l’Institut 

Català de les Empreses Culturals (ICEC) Marc López, i el productor de 

cinema nord-americà Brian Yuzna, la taula rodona va tenir com objectius 

promocionar Catalunya com a plató de rodatges, i establir 

col·laboracions entre el món del cinema de Los Angeles i Catalunya. 

Entre els assistents hi havia una selecta representació de la industria 

cinematogràfica catalana i nord-americana, amb productors, agents, i 

directors. Tots ells, van rebre un exemplar del llibre. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Presentació 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Lloc Palau Robert (Barcelona) 

Descripció Presentació oficial del llibre el dijous 3 de juliol, amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i l’autor. Hi van assistir persones 

destacades del sector turístic i de l’audiovisual. 

Llibre “Catalunya de pel·lícula” Juliol 2014 

Actuació Presentació 

Responsable Eugeni Osácar Marzal 

Lloc Festival de Cinema de Girona 

Descripció Presentació del llibre el dijous 17 de juliol a la sala Miquel Diumé, de 

l’Ajuntament de Girona, dins del marc del Festival de Cinema de Girona. 
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4. TURISME ENOGASTRONÒMIC 

 

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES 

 

 

 

 

PROJECTES DE FINAL DE MÀSTER 

 

Situaciñon y anàlisis de las experiencias internacionales en 

enoturismo 
Juny 2014 

Actuació Conferència 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 

Participació en el Congreso ACEVIN i Red Europea Ciudades del vino 

celebrat a Jerez de la Fronera per tractar sobre l’estat actual del turisme 

del vi a nivell internacional.  

La planificació turística per a regions vitivinícoles Juny 2014 

Actuació Conferència 

Responsable Damià Serrano Miracle 

Descripció 

Participació en la Marca Vi celebrat a Calonge (Baix Empordà) per 

abordar casos d’èxit en la planificació i gestió del turisme en regions amb 

tradició vitivinícola.  

La importancia del Patrimonio Culinario Catalán desde el punto de 
vista didáctico, dentro de la Investigación en Educación Superior: La 
oportunidad de innovar y crear para enriquecer el desarrollo turístico 

Setembre 2014 

Actuació Projecte Final de Màster 

Responsable Dra. Laia Coma Quintana 

Alumnes David Fernando Quintero  

Descripció 
 

El projecte se centra amb el Patrimoni Culinari i Gastronòmic com a eix 

del Turisme, tenint en compte la innovació per a un millor enteniment 

en l'ensenyament didàctica i la investigació en Educació Superior. 
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5. ALTRES ACTUACIONS 

 

 

 

 

 

 

Tribunals Premis Emprenedors Abril  2014 

Actuació Representació com a jurat 

Responsable Oscar Casanovas Ibáñez / Eugeni Osácar Marzal / 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. 

Tribunals Premis Treballs de Recerca de Batxillerat Juny 2014 

Actuació Representació com a jurat 

Membres Isabel Crespo Antón / Daniel Imbert-Bouchard Ribera / Dra. Nayra 
Llonch Molina / 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-. 


