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Internacional

Els projectes FINAL DE GRAU
del CETT creuen FRONTERES
Durant els darrers mesos s’han presentat a Shangai i Budapest dos projectes final de grau (PFG)
internacionals de recerca realitzats conjuntament
per alumnat de la nova titulació de grau de
l’EUHT CETT-UB i el de dues institucions universitàries europees: l’INFA Ile-de-France de París i
l’InHolland d’Amsterdam.
Les dues propostes de col·laboració internacional en matèria
de recerca presentaven metodologies de treball ben diferents entre si:
• Amb la Universitat INFA Ile-de-France de París es va treballar sobre una proposta feta i estructurada per la universitat francesa. Dos grups de recerca aportats pel CETT i liderats per les professores Marta Oliva i Mireia Ros, es van afegir al projecte, que consistia a detectar la repercussió de dos
grans esdeveniments organitzats al territori espanyol: la
Copa Amèrica de Vela, a València, i l’Expo Zaragoza 2008.
L’escola francesa va presentar els resultats del treball, el passat mes de juliol, en el marc de l’Exposició Universal de
Shangai i sota el títol “Evénement dans la Ville Européenne”.
• El segon projecte internacional es va realitzar de forma
dual i conjunta entre dos grups de recerca configurats per
estudiants del CETT i de la Universitat InHolland d’Amsterdam. Es tractava de dos projectes paral·lels però diferents:
un d’ells afrontava el golf a Catalunya i l’altre analitzava la
oferta de fitness i wellness a la ciutat de Barcelona.
La metodologia emprada era similar: des de Barcelona s’estudiava i es catalogava l’oferta existent i des d’Amsterdam
es tractava la demanda d’aquestes activitats per part dels
turistes potencials holandesos.
Les professores Hel·lena Puig i Isabel Giménez, del CETT, van
liderar el projecte sobre el golf a Catalunya, amb el professor Arnoud van der Ham com a partner a l’InHolland; mentre que el treball de fitness i wellness va ser dirigit per la
professora Roos Gerritsma, a Amsterdam, i el professor Xavier Puertas, a Barcelona.
Durant cinc mesos, els membres del equips investigadors
van estar periòdicament en contacte per compartir els avanços i els processos d’investigació, i coordinar-se cap a un
mateix objectiu final. Els projectes van finalitzar, el passat

juny, amb un treball en conjunt
d’ambdues universitats a les instal·lacions del CETT,
que van acollir
els equips d’estudiants procedents
d’Amsterdam,
acompanyats pel
Els professors Gerritsma i Puertas,
respectiu profesa la conferència de la TTRA, a Budapest
sorat.
Posteriorment, des d’Amsterdam es va considerar que les
conclusions obtingudes en la recerca realitzada sobre el
wellness es podien donar a conèixer més i ser millor divulgades si es presentaven oficialment en un organisme de
recerca de projecció internacional. Des de l’InHolland es va
proposar a l’EUHT CETT-UB presentar-les en un congrés de
la Travel and Tourism Research Association (TTRA). Com a
conseqüència, la ponència va tenir lloc amb el mateix títol
que el PFG, “Fitness and Wellness demand and offer during
en city break in Barcelona”, al congrés organitzat pe la TTRA
a Budapest (Hongria) el setembre, "Health, Wellness and
Tourism, 2010".
Els professors Roos Gerritsma i Xavier Puertas, en nom de
tot l’equip d’investigació, van presentar conjuntament els
resultats obtinguts. Als participants del congrés els va cridar
l’atenció no tan sols el contingut de les conclusions, sinó
també el fet de ser un projecte que ha involucrat dues universitats europees treballant conjuntament sota un mateix
tema, compartint metodologies, idees i informació.
Aquest era el segon any consecutiu que es duien a terme
projectes de recerca duals entre l’InHolland i l’EUHT CETTUB. A partir de l’èxit obtingut, les dues universitats preparen
més col·laboracions conjuntes, entre les quals cal destacar
les visites pedagògiques i formatives que el respectiu professorat farà als centres universitaris de les dues ciutats: la
professora Gerritsma impartirà classes magistrals a l’alumnat de l’EUHT CETT-UB el desembre, mentre que el professor
Puertas visitarà la universitat holandesa a finals del segon
semestre del present curs. A més, ja hi ha preparades les propostes de recerca conjunta que es duran a terme a partir del
mes de gener del 2011 (les temàtiques es presentaran durant
la propera visita de la professora Gerritsma al CETT). n
Més informació: http://www.ttra-europeconference.com/

