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CREATIVITAT, INNOVACIÓ I NOUS REPTES



CONCEPTE



CREATIVITAT & INNOVACIÓ

El LAB PATC - Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural és una iniciativa 

innovadora promoguda per un grup multidisciplinari de professionals, investigadors, 

docents, consultors, estudiants de postgrau i doctorands vinculats a la Universitat de 

Barcelona (UB), que compta amb el suport de la xarxa IBERTUR - Xarxa de Patrimoni, 

Turisme i Desenvolupament Sostenible.

Des del LAB PATC es promouen iniciatives innovadores de recerca aplicada, formació

especialitzada i desenvolupament de projectes en col·laboració amb altres institucions 

acadèmiques de referència, organitzacions públiques i privades, empreses i organismes 

internacionals en els àmbits del patrimoni, els museus, el turisme cultural i el 

desenvolupament sostenible .



CO-WORKING & TREBALL EN XARXA

El LAB PATC es concep com un espai permanent de construcció, intercanvi i transferència 

de coneixement i experiències.

•Barcelona - hub - Espai sense límits. El Laboratori es troba allà on es troben els 

seus membres.

•Seu a Barcelona - Espai de Recerca (UB - Facultat de Geografia i Història).  

•Co-working - Alternativa a l’espai laboral tradicional // Multiplicació d’oportunitats 

// impuls de la producció de coneixement generada per la “intel·ligència col·lectiva”.

•Coopetencia vs. Competència



MEMBRES



El LAB PATC compta amb més de 40 membres de diverses nacionalitats: Brasil, Cabo 

Verde, Colòmbia, Espanya, Estats Units, Federació Russa, França, Gàmbia, Itàlia, 

Mauritània, Mèxic, Perú, Xile, Puerto Rico,  Bolivia, Uruguai i Veneçuela.



IMPULSORS



UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

La Universitat de Barcelona va promoure el 1989 una iniciativa pionera de formació
especialitzada, estructurada avui en el marc del Programa de Postgrau i Doctorat en 
Gestió de la Cultura i el Patrimoni que involucra diferents facultats i escoles 
universitàries. Actualment s'ha convertit en un dels programes europeus de referència 
amb una important projecció internacional.

IBERTUR – Xarxa de Patrimoni, Turisme i Desenvolupament Sostenible

IBERTUR és una organització formada per professionals de diferents universitats 
iberoamericanes i iberoafricanes que impulsen iniciatives de recerca aplicada, formació
i capacitació i desenvolupament de projectes centrats en la gestió del patrimoni 
cultural i el turisme sostenible. Va ser creada al II Campus Iberomaericano de 

Cooperación Cultural celebrat a Cartagena d'Índies (Colòmbia), el desembre de 2001.



OBJECTIUS



• Esdevenir un espai de recerca aplicada de referència nacional i internacional en els 
àmbits del patrimoni, els museus, el turisme cultural i el desenvolupament 
sostenible.

• Promoure i desenvolupar sinèrgies, treball en xarxa, projectes i aliances que 
enforteixin els llaços entre universitat, empresa i societat.

• Convertir-se en un instrument per a la transferència del coneixement, l'impuls i
l'articulació d'empreses spin-off sorgides de les iniciatives i projectes dels 
programes de postgrau de la Universitat de Barcelona en els àmbits del patrimoni, 
els museus i el turisme cultural.

• Consolidar una agenda de formació tècnica especialitzada que faciliti als 
professionals del sector una oferta formativa regular adaptada a les seves 
necessitats, incidint en temàtiques relacionades amb el desenvolupament 
tecnològic i la innovació (R + D + i).



LÍNIES D’ACCIÓ



RECERCA FORMACIÓ
PROJECTES i 

CONSULTORIA

LAB PATC



RECERCA
El LAB PATC impulsa un programa de recerca aplicada i promou la transferència de 
coneixement (know how) amb altres centres de referència i excel·lència a nivell 
nacional i internacional.

Línies de recerca:

•Museologia, gestió i interpretació del patrimoni cultural

•Itineraris i rutes culturals

•Patrimoni arqueològic i desenvolupament sostenible

•Patrimoni gastronòmic i turisme

•Tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit del patrimoni i la cultura

•Turisme cultural

•Diplomàcia cultural i cooperació cultural per al desenvolupament



FORMACIÓ
Aquesta línia respon a les necessitats formatives i d'enfortiment de capacitats 
de professionals, associacions, entitats i institucions del sector del patrimoni, 
els museus i el turisme cultural a nivell nacional i internacional. Des del LAB 
PATC es dissenyen i desenvolupen, de forma regular, cursos, seminaris, càpsules 
temàtiques, tallers, workshops, etc.

LAB PATC SUMMER SCHOOL (2 setmanes // Juny 2013): 

- Turisme cultural i desenvolupament regional a Europa: Casos de bones pràctiques

- Codis QR a les institucions de patrimoni, museus i iniciatives de turisme cultural

- Disseny i gestió de rutes i itineraris culturals

- Gestió del patrimoni i del turisme sostenible en àrees protegides

- Generació de nous públics per als museus: estratègies de treball

- Estratègies per a la recuperació i activació del patrimoni gastronòmic de Catalunya

- Comunicació i periodisme cultural a l'era digital

- Màrqueting 2.0 per al sector del patrimoni i els museus

- Diplomàcia i cooperació cultural: nous reptes de futur



R+D+I: PROJECTES I CONSULTORIA
El LAB PATC promou projectes propis i col·laboratius en els àmbits de la cultura, 
el patrimoni i el turisme sostenible, amb la incorporació d'elements innovadors 
en el seu desenvolupament i implementació. També ofereix serveis de 
consultoria

Els projectes són finançats amb fons públics, acords amb el sector privat i/o 
mitjançant recursos propis.

Exemples de projectes col·laboratius en curs:

•Terra Creativa: Territoris Singulars amb Identitat Cultural  (Turisme sostenible –
Desenvolupament rural  - Difusió patrimoni cultural i gastronòmic)

•Estudi d'experiències i bones pràctiques en turisme cultural a Iberoamèrica (OEI 
– Organización de Estados Iberoamericanos)

•UB – LOOP Studies 2013 – Programa Formatiu del Festival Loop de videoart



Planificació estratègica i territorial

•Elaboració de plans directors i estratègics
•Disseny d'estratègies de dinamització turística i cultural
•Planificació i gestió de destinacions  turístiques  culturals i patrimonials
•Inventari i avaluació de recursos turístics culturals

Gestió cultural i museogràfica

•Conceptualització i disseny de projectes museològics i museogràfics
•Disseny i creació de centres d'interpretació del patrimoni
•Comissariat d'exposicions temàtiques

Posada en valor i desenvolupament de producte

•Creació i gestió d'itineraris i rutes culturals
•Disseny i desenvolupament de productes turístics culturals
•Creació de productes turístics innovadors i singulars, basats en l'autenticitat i identitat territorial
•Desenvolupament de productes turístics experiencials i d'alt valor afegit

Màrqueting, promoció i comercialització

•Identitat i creació de marca
•Disseny d'estratègies de comunicació i promoció de productes i destinacions
•Desenvolupament de plans de comercialització
•Elaboració de materials comunicacionals i divulgatius



PARTNERS



El LAB PATC té nombrosos partnerships i projectes en col·laboració amb institucions 
públiques i privades, associacions professionals, empreses i organismes internacionals. 
També és integrant de les principals xarxes universitàries i professionals de l'àmbit del 
patrimoni, els museus i el turisme cultural a nivell nacional i internacional. 

Alguns exemples significatius:

•Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO)
•Organització d'Estats Iberoamericans (OEI)
•Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament (AECID)
•IABS / Governo do Estat de Algaoas
•Unió Europea (UE)
•Fundació Institut Català de la Cuina i Cultura Gastronòmica (FIICCG)
•Consell Internacional de Museus (ICOM)
•Consell Internacional de Monuments i Llocs (ICOMOS)



Principals xarxes universitàries a las que pertany el LAB PATC:

•AAAE - Association of Arts Administration Educators
•ATLAS - Association for Tourism and Leisure Education
•COODTUR - Xarxa Internacional d’Investigadors en Turisme, Cooperació i 
Desenvolupament. Universitat Rovira i Virgili 
•ECRUN – European Cultural Routes Universities Network - Institut Europeu d’ Itineraris 
Culturals del Consell d’Europa
•ENCATC - European Network of Cultural Administration Training Centers
•REIC – Xarxa Espanyola d’Itineraris Culturals (Camins de l’Art Rupestre)
•EUNEK – European Universities Network of Knowledgement – Università di Bolognia
•Red UNITWIN - Càtedra UNESCO Cultura, Turisme i Desenvolupament. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (Francia)
•LERU – League of European Research Universities – University College of London
•Red de I+D en Rutas e Itinerarios Culturales de España – Universitat de Barcelona
•Red Iberoamericana de Patrimonio Turístico – Universidad de Lanús (Argentina)
•Red Universitaria de Turismo Sostenible – Universidad Central de Chile



CONTACTE



Dr. Jordi Tresserras Juan (Director)

jjuan@ub.edu / ibertur@gmail.com

Víctor Fraile López (Coordinador de Projectes)

victor.fraile.lopez@gmail.com

-------------------------------------

LAB PACT - Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural
Universitat de Barcelona (UB - IBERTUR)
Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6 – Espai de Recerca
08001 – Barcelona (España)
T. +34 93 403 97 15



www.ub.edu/labpatc 

Iniciativa desenvolupada amb el suport de:

Web en construcció


