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món audiovisual i del turístic. Des del 2009, l’autor de l’article ha realitzat ponències en 9 esdeveniments. Si ens centrem en el període tardor
2010–primavera 2011, cal destacar la participació en 5 congressos i jornades que han tingut com a temàtiques centrals el cinema, el màrqueting de ciutats i el turisme creatiu:
• Citymarketing Elche (24-26 de novembre de 2010). Des dels seus inicis al 2004, s’ha convertit en un referent a escala nacional i internacional en la disciplina del màrqueting de ciutats.
• SILE (Seville International Location Expo) (novembre de 2010). És una
de les principals fires mundials dedicades a les localitzacions, on participen organismes, empreses i persones de tot tipus relacionades amb el
món del cinema. Aquest esdeveniment va tenir lloc en el marc del Sevilla
Festival de Cine Europeo (SEFF 10), celebrat del 5 al 13 de novembre de
l’any passat.
• International Conference on Creative Tourism (Barcelona, 9-10 de
novembre de 2010). Aquesta primera conferència és una iniciativa de la
xarxa internacional creada per entitats de Barcelona, París i Roma, amb
l’objectiu de promoure el turisme creatiu.
• Colloque européen “Tourisme et Cinema en Régions d’Europe”
(Mons-Wallonie, 24-25 de febrer de 2011). Ha comptat amb la participació d’uns 50 professionals del sector audiovisual i turístic de regions com
ara la Campania, Andalusia, Flandes i diverses regions de la Gran Bretanya i França, entre altres. Aquest esdeveniment s’ha desenvolupat en el
marc del 27è Festival International du Film d’Amour, que s’ha celebrat a
Mons-Wallonie del 18 al 25 de febrer.
• Jornadas de Cine, Turismo y Territorio (Palma de Mallorca, 24-25
març 2011). Aquestes jornades s’emmarquen dins del llançament de la
nova Mallorca Film Commission, creada el passat mes de novembre pel
Consell de Mallorca i altres organismes de l’illa, per promoure les produccions audiovisuals i promocionar turísticament l’illa a partir d’un nou
relat.
Tots aquests esdeveniments de primer nivell han permès al CETT donar a
conèixer la recerca que es realitza sobre turisme i cinema i, sobretot, consolidar el projecte Barcelona Movie. D’altra banda, també és interessant
destacar que s’han iniciat contactes per col·laborar amb ciutats i regions
interessades a desenvolupar eines al voltant del turisme cinematogràfic.
Així, doncs, a partir del reconeixement acadèmic, cinematogràfic i turístic, el plantejament del període 2011-2012 per al CETT en aquest àmbit es
fonamenta en tres objectius:
1. Millorar el web www.barcelonamovie.com, tant a nivell tecnològic
com de continguts, amb una major usabilitat i interactivitat, i amb la
creació d’itineraris temàtics personalitzats.
2. Potenciar el turisme cinematogràfic a Catalunya a partir d’una nova
publicació.
3. Establir acords amb altres regions o ciutats per tal de crear projectes
conjunts. 
Eugeni Osácar
Director de recerca de l’EUHT CETT-UB i
director del projecte Barcelona Movie
Més informació: e.osacar@cett.es

Estudis i investigacions

Noves bases
per als Premis als
MILLORS CRÈDITS
de SÍNTESI
Des d’ara, l’alumnat de tot Catalunya
pot optar al Premi al Millor Crèdit de
Síntesi/Projecte de Cicle dels Cicles
Formatius de Grau Superior en matèria de turisme i hoteleria, atorgat per
la Fundació Gaspar Espuña-CETT.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu
afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del
turisme i l’hoteleria i la formació dels estudiants, vol incentivar l’alumnat dels cicles formatius de grau superior de Catalunya a desenvolupar els crèdits de síntesi/projectes de
cicle en el camp del turisme i de l’hoteleria. En
aquest sentit, i com a entitat d’interès social,
premia des de fa uns anys els millors treballs,
de manera que aporta un estímul perquè es
realitzin amb rigor, qualitat i profunditat.
El Premi al millor Crèdit de Síntesi/Projecte de
Cicle dels Cicles Formatius de Grau Superior
en matèria de turisme i hoteleria (un guardó al
qual fins ara només optaven els estudiants del
CETT), enguany s’adreça a qualsevol alumne
d’aquesta formació de Catalunya que presenti
el seu treball a concurs durant el curs acadèmic 2010-2011. El límit de lliurament de la
documentació és el proper 27 de juny.
El Premi consisteix en l’import del primer curs
del grau en turisme, excepte taxes de la UB i
els nivells intermedis d’idiomes, impartit al
CETT o del primer curs d’un cicle formatiu de
grau superior ofert i impartit pel CETT l’any
acadèmic següent. A més, si algun dels premiats resideix a més de 50 km de Barcelona,
també obtindrà un descompte del 50% de
l’import de l’estada a Àgora BCN, Residència
Universitària Internacional, durant el primer
curs del cicle formatiu al CETT. 
Més informació:
www.cett.cat/cat/fundacio.html

