INT TOT CETT 26 OKOKOK.qxp

24/11/13

21:07

Página 33

33

Estudis i Investigacions

Les últimes ACCIONS de L’ÀMBIT de
CONEIXEMENT EXPERT TCT del CETT
L’ACE TCT (Turisme, Cultura i Territori) del CETT ha
tancat l’exercici 2012-2013 (setembre 2012-agost
2013) amb més de 100 accions realitzades, que inclouen publicacions, la participació en congressos i
jornades, projectes implementats i/o tutoritzats, i
cursos i docència no habitual (la no corresponent
als graus, màsters i postgraus). La dada que corrobora l’interès d’aquesta transferència de coneixement és que 55 mitjans de comunicació s’han fet
ressò de les accions de l’ACE TCT o han entrevistat
algun membre del grup. A continuació es desglossen, per línies de treball, les actuacions més destacades del període setembre-novembre de 2013.

seminari sobre diverses temàtiques turístiques, entre les
quals “La posada en valor turístic del patrimoni cultural”,
desenvolupada per Eugeni Osácar.
• El 9 d’octubre es va celebrar
la taula rodona “Com aplicar
amb èxit les noves tecnologies en el patrimoni turístico-cultural”, organitzada pel
CETT eLearning i encapçalada per una ponència del Dr.
Jaume Font. Van participarhi, entre altres, els membres
de l’ACE TCT Daniel Imbert i la Dra. Carolina Martín.
• A Tarragona, el 5 de novembre la Dra. Laia Coma va participar, com a ponent i amb el Dr. Joan Santacana, a la
Jornada “La Smart City: una ciutat eficient i educadora”.

2. Turisme i territori
1. Turisme cultural
• La Dra. Laia Coma va participar en la III Jornada de Ciutats Educadores del Grup de Treball de Recursos Tecnològics i Patrimoni, que es va celebrar a Oriola el 19 i 20 de
setembre. La ponència “La educación ante el embate del
mundo digital” va ser presentada conjuntament amb el
Dr. Joan Santacana, de la Universitat de Barcelona i estret
col·laborador del CETT.
• El 18 d’octubre es va celebrar, a la Seu d’Urgell, la Jornada
Tècnica sobre Turisme, Cultura i Formatge, en què participà Damià Serrano amb la ponència “Gastronomia i cultura en el sector turístic. El cas del formatge”.
• Eugeni Osácar i la Dra. Carolina Martín van participar a
les I Jornades del Patrimoni Defensiu d’Època Moderna,
celebrades del 17 al 20 d’octubre al castell de Sant Ferran
de Figueres, amb la ponència “Claus per desenvolupar el
patrimoni defensiu en projectes turístics”.
• S’ha signat un acord amb BTV.CAT (la web de Barcelona
Televisió) per participar en reportatges audiovisuals sobre
espais poc coneguts del Districte d’Horta-Guinardó. En
total, seran 8 intervencions amb periodicitat mensual. De
moment, ja s’han emès dos reportatges: el dedicat a la
Vila Olímpica de la Vall d’Hebron, que va comptar amb la
participació de Francesc Xavier Mingorance, i el de Can
Travi Nou, amb la intervenció de la Dra. Carolina Martín.
• Eugeni Osácar i Ramon Serrat van participar en el programa “Hasekura 2.0 Business Exchange Program”, de
col·laboració entre Catalunya i un grup d’empresaris del
Japó. En concret, el 4 d’octubre es va realitzar al CETT un

• Ramon Serrat va presentar, el 25 de setembre, la ponència "Paisatge i turisme: identitat i globalitat", emmarcada
en el grup de diàleg Paisatge, Urbanisme i Desenvolupament Territorial en temps de crisi: reptes i oportunitats.
L’activitat forma part del Fòrum Catalunya 21: Territori i
Urbanisme - Estat i alternatives, previ al Congrés del 2014.

3. Turisme cinematogràfic
• Barcelona Movie Walks, la versió en anglès del llibre
Barcelona, una ciutat de pel·lícula, d’Eugeni Osácar, s’ha
publicat al setembre, i també en format de llibre electrònic.
• Eugeni Osácar va participar com a membre del grup
organitzador i com a ponent, amb “El present i el futur
del cinema a Horta”, a l’exposició “Horta i el cinema”,
celebrada al Centre Cívic Matas i Ramis del barri d’Horta,
del 21 d’octubre al 8 de novembre.
• El 15 de novembre, Palma de Mallorca va acollir el I Foro
de Turismo, Cine y Media en las Islas Baleares, organitzat
pel Govern de les Illes Balears i l’Agència de Turisme de
les Illes Balears. Eugeni Osácar va presentar-hi els diferents projectes sobre turisme, cinema i Barcelona que ha
liderat en els darrers anys.
• El 21 de novembre es va celebrar al Prat de Llobregat el
Fòrum de l’Economia del Turisme, organitzat per l’ajuntament de la ciutat. Dedicat al cinema, va comptar amb
la participació d’Eugeni Osácar, que va realitzar la ponència inaugural “Cinema i turisme: un binomi d’èxit”. n
Eugeni Osácar. Coordinador de l’ACE TCT del CETT

