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Antecedents

Per diverses causes –històriques, econòmiques i
de planejament acadèmic i investigador–, la UdG
té suficients antecedents a favor i múltiples raons
de coherència política per tal d’hostatjar-ne la
futura seu. 

El primer Institut Superior d’Estudis Turístics es va
constituir el 1989 a Girona i va significar, alesho-
res, un pas endavant importantíssim per formalit-
zar la docència turística, per dotar-la de rang
superior i per disposar d’un ens de referència en
el món del turisme. Més endavant, la integració
dels estudis de diplomat en turisme a la UdG va
fer que Girona esdevingués el centre neuràlgic no
solament de bona part de la docència (un factor
estabilitzador que reclamava el sector) sinó del
gruix de la investigació a l’entorn del turisme des
d’aspectes tan diversos com els econòmics i
empresarials, o els socials, culturals, històrics, jurí-
dics i medioambientals. 

La UdG, la universitat amb un major
nombre d’estudiants de turisme

Girona, finalment, amb la Facultat de Turisme,
esdevé la Universitat de l’Estat –amb set escoles
adscrites– amb un major nombre d’estudiants de
turisme. Per aquest motiu de prevalença, la UdG
va liderar i coordinar, per encàrrec de l’ANECA, el
llibre blanc del nou títol de grau de turisme.

Des de la UdG s’ha fet la major oferta de màsters
oficials, ja sigui en coordinació amb la Universitat
Rovira i Virgili, ja sigui en solitari, i la projecció
internacional dels estudis de turisme està del tot
consolidada de manera molt especial a través de
l’ European Master in Tourism Management i de
la cooperació internacional. Actualment la UdG
és la primera Universitat de Catalunya i de l’ Estat
en cooperació internacional en turisme, i la terce-
ra d’ Europa, amb el major nombre de tesis doc-
torals llegides de totes les universitats catalanes
relacionades amb el món turístic i amb uns estu-
dis que s’han situat sempre entre els tres millors
de l’ Estat. 

Ja hem citat l’INSETUR, però també caldria fer
esment del Centre de Recerca i Innovació de les
Indústries Turístiques (CRIIT), amb seu al Parc
Científic i Tecnològic de la UdG, centre que ha
esdevingut un potent instrument d’articulació de
les demandes i necessitats del sector turístic (des
de tota mena d’empreses del sector a les institu-
cions públiques) amb el món de la recerca univer-
sitària. Un fruit de tot plegat és que la UdG és la

primera universitat de Catalunya, en el món del turisme, pel que fa a
recerca aplicada i innovació, com ho prova la gran quantitat de conve-
nis signats. 

Amb la complicitat del sector turístic i de l’administració
catalana

Quant al projecte d’IRTUCA, l’eix vertebrador de l’Institut ha estat dis-
senyat, impulsat i treballat des de la UdG, amb la complicitat del sector
turístic i de l’administració catalana. L’any 2000 la UdG va presentar el
projecte de Parc Científic de Turisme de Catalunya al sector turístic i a
les institucions, i en el decret 18/2003 de dissolució de l’INSETUR ja es
preveia la creació d’un Centre de Recerca Turística de Catalunya vincu-
lat a la UdG, amb ubicació a l’edifici Narcís Monturiol (de propera inau-
guració) dins el Parc Científic i Tecnològic, preparat per acollir el futur
IRTUCA. 

El fonament de l’interès de la UdG, doncs, no és feble ni fruit d’una
intencionalitat oportunista. Es basa en la història, en la tradició, en els
compromisos adquirits per la Generalitat, amb el cabal docent i inves-
tigador, en les perspectives anunciades de futur i amb el compromís
ferm del sector envers Girona. 

Tot i això, la Universitat de Girona, conscient també del pes que atreso-
ra l’entorn i la pròpia capacitat docent i investigadora de la Universitat
Rovira i Virgili, manté la voluntat ferma de continuar-hi cooperant, en
el camp dels màsters i la recerca turística. Demanem, amb el suport
d’institucions, ens i associacions, que la Conselleria ajudi a cercar una
solució de compromís en la qual hi hagi un tracte d’equitat i d’igualtat
entre la UdG i la URV pel que fa al futur IRTUCA, amb la finalitat d’en-
fortir la recerca turística en el sistema universitari català, liderada per
ambdues universitats en les línies de recerca respectives.
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La xarxa dels Centres de Recerca
de Catalunya implica una aposta

decidida del govern català per fer
aflorar, dotar de contingut i expan-

dir totes aquelles àrees de conei-
xement que, d’una manera o altra,
representen un punt i a part en el

panorama de la investigació a
Catalunya. Girona disposa en l’ac-

tualitat de dos d’aquests centres:
l’Institut Català de Recerca en

Patrimoni Cultural i l’Institut Català
de Recerca de l’Aigua; i s’està a
l’expectativa sobre la destinació

final de l’IRTUCA (Institut de
Recerca en Turisme de Catalunya).
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