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CETT Formació

FLAIXOS
La Dra. Irina Grevtsova presenta els resultats de
la seva tesi doctoral al III Congrés Internacional
d’Educació i Accessibilitat en Museus i Patrimoni.
La Dra. Irina Grevtsova, professora del CETT i nova membre del Grup de Recerca Turisme,
Cultura i Territori, va presentar els resultats de la seva tesi doctoral i les noves tendències
sobre l’ús de les tecnologies mòbils en el turisme cultural, al Congrés celebrat els dies 13,
14 i 15 d’octubre. A la secció d’Accessibilitat i Inclusió del Turisme de Patrimoni en el Medi
Urbà, Grevtsova va presentar la comunicació “Open-air museum. Barcelona. Disseny d’una
App inclusiva basat en els mapes mentals”.

Les doctores Montserrat Iglesias i Mireille Spalacci
participen en la II Jornada d’Entonació i Parla.
El 16 de desembre, la Dra. Montserrat Iglesias i la Dra. Mireille Spalacci, professores del
CETT, van participar en la II Jornada d’Entonació i Parla amb dues comunicacions: “Lengua,
turismo y áreas de intersección” i “La médiatisation orale en distanciel”, respectivament.
La jornada, que es va celebrar a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, va ser
organitzada pel Grup de Recerca de la Universitat de Barcelona, al qual pertany el CETT.

El Màster de Direcció d’Esdeveniments, exemple
de formació especialitzada al IX Congreso Nacional
de Business Travel IBTA 2017. Entre totes les ponències i activitats
del IX Congreso Nacional Business Travel IBTA 2017, celebrat el 20 de gener a Madrid, en
el marc de Fitur, el professor del Màster de Direcció d’Esdeveniments del CETT i president
de l’IBTA, Juli Burriel, va explicar a la taula rodona “Apuesta de la formación” les diferents
formacions especialitzades en Business Travel existents, en que destacà el Màster que ofereix
el CETT. La coordinadora del Màster, Mireia Ros, també va assistir a la sessió com a convidada.

El Dr. Eugeni Osácar participa activament al II Saló
del Cinema i les Sèries. El Dr. Eugeni Osácar, director de Recerca del CETTUB, va participar, en qualitat d’expert en turisme cinematogràfic, en la taula rodona sobre
turisme i ficció que es va organitzar en el marc de la segona edició del Saló del Cinema i
les Sèries que es va celebrar a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat, del 27 al 29 de gener. La
taula rodona va comptar amb la participació de Silvia Aráez, line producer de Fresco Film,
i Rosario Andújar, alcaldessa d’Osuna, i va ser moderada per Alberto Lafuente, director de
màrqueting de Cosmopolitan TV.

La Dra. Montserrat Iglesias i Jordi Arcos presenten
comunicacions al III Congreso Internacional
Científico-Profesional de Turismo Cultural. El 23 i 24
de febrer, al III Congreso Internacional Científico-Profesional de Turismo Cultural de
Còrdova, l’investigador del CETT Jordi Arcos va presentar la comunicació “Análisis de la
puesta en valor del Boom Latinoamericano en Barcelona”, publicat al volum 3(4) de la
revista International Journal of Scientific Management and Tourism. D’altra banda, la Dra.
Montserrat Iglesias va presentar la comunicació “Language Travel Supply: the Case of
Idealog”, publicat al volum 3(3) d’International Journal of Scientific Management and Tourism,
en coautoria amb l’antiga alumna del CETT Yue Feng (vegeu la pàgina 44 d’aquest Tot CETT).

Enric López participa a la International Conference
On Tourism And Hospitality Between China And
Spain 2017. Enric López C. forma part del Comitè Científic de la 7th International
Conference on Tourism and Hospitality between China and Spain (ICTCHS 2017), congrés
que aquest any tindrà lloc a Chengdu, capital de la província de Sichuan, a Xina, del12 al
14 de juliol. Coincidint amb l’Any del Turisme Sostenible 2017, el congrés també recollirà
aquesta orientació en seva proposta temàtica, així com altres àmbits de la gestió, el
màrqueting, la qualitat o la formació relacionats amb el turisme, l’hoteleria, els destins
turístics i els esdeveniments. n

