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Professor dels Estudis d'Economia
i Empresa i, des de fa uns anys, di-
rigeix diferents programes relacio-
nats amb les ciències del treball, les
relacions laborals i l'ocupació. Espe-
cialitzat en la recerca relacionada
amb l'activitat turística, la va iniciar
amb un estudi pioner a propòsit de
la història econòmica del turisme a
Catalunya. Posteriorment ha analit-
zat diversos casos relacionats amb
el desenvolupament regional del tu-
risme i la seva relació amb els pro-
cessos de canvi identitari, la revalo-
rització dels sectors agroalimentaris
i la responsabilitat i sostenibilitat en
l'empresa turística.

Turistòleg, professor, consultor i di-
namitzador d'iniciatives turístiques.
Especialitzat en la creació de cade-
nes de valor pel turisme especialitzat
i en la utilització de les noves tecno-
logies per a millorar-ne l'eficàcia i
l'eficiència. Expert en estratègies en
línia i yield/revenue management, ha
assessorat la Federació d'Hostaleria
de Lleida, les cadenes hoteleres Sol
Melià, Hoteles Palafox, Horizontes
(Cuba), l'Associació d'Hostaleria de
Menorca i el Gremi d'Hostaleria de
Lloret de Mar. En l'àmbit de destina-
cions turístiques destaca els assesso-
raments a la comarca del Berguedà,
els departaments de Cuzco i Caja-
marca (Perú) i l'estat de Ceará (Bra-
zil).
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Els turistòlegs i el turisme
Jordi Oller i Nogués

1. Començar a reflexionar: els turistòlegs i el turisme

2. Començar a comprendre: conceptes i classificacions bàsics

3. Començar a analitzar: el mesurament del turisme en l'economia

Mòdul didàctic 2
Caracterització del sistema turístic
Jordi Oller i Nogués

1. Les particularitats del turisme

2. Caracterització del sistema turístic

3. Els components del sistema turístic

4. El paper del sector públic

5. Desenvolupament i complementarietat del sistema turístic

Mòdul didàctic 3
Els antecedents i determinants del turisme
Lluís A. Garay Tamajón

1. Les primeres manifestacions

2. La gènesi del turisme modern

3. Cap a la industrialització i popularització del turisme

Mòdul didàctic 4
L'estructura del turisme genèric
Lluís A. Garay Tamajón

1. Elements impulsors de l'entorn

2. El turisme de sol i platja

3. El turisme urbà

4. El turisme rural

Mòdul didàctic 5
L'estructura del turisme especialitzat
Lluís A. Garay Tamajón

1. Elements impulsors de l'entorn

2. Turisme motivat per recursos naturals

3. Turisme motivat per recursos culturals

4. Turisme motivat per activitats professionals

5. Turisme motivat per la salut i l'esport

Mòdul didàctic 6
La transformació del sistema turístic
Jordi Oller i Nogués
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1. Els motors del canvi en la demanda

2. Els motors del canvi en l'oferta

3. Efectes en els intermediaris
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