
 

 

 

 

 

Dr. PAU GALIANA LLASAT  
 

Dr. en Economia i Empresa per la URV.  

Ha estat responsable d’ensenyament de Ciències Empresarials i membre de l’equip deganal a la Facultat 

d’Economia i Empresa de la URV.  Actualment pertany als grups de recerca de la URV, QUALOCIO (Grup de 

Investigació Qualitativa en els Mercats d’Oci i les seves Organitzacions) i ROC (Recursos Organitzatius i 

Competitivitat Empresarial). Coordinador del Curs d’Especialista Universitari en Gestió d’Empreses de Turisme 

i Oci impartit al Campus de les Terres de l’Ebre de la URV.  

Coordinador d’estudis de mercat per empreses del sector agroalimentari de les Terres de l’Ebre per encàrreg 

de la Fundació URV. Membre del equip tècnic de redacció del Pla Estratègic Empresarial i per l’Ocupació de 

les Terres de l’Ebre que dirigeix la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, amb seu al Campus URV 

a les Terres de l’Ebre, a Tortosa.  

Ha format part de la Xarxa d’Innovació Docent “L’avaluació inicial de la competència digital als instituts 

adherits al programa eduCAT1x1 a les Terres de l’Ebre”, reconeguda per lCE de la Universitat Rovira i Virgili.  

Els seus camps d’especialització en recerca són l’empresa del turisme i l’oci i el seu entorn, el turisme o l’oci 

en entorns protegits, l’àmbit competencial de l’administració turística, tot això des del paradigma de la 

investigació qualitativa. Té un bon coneixement dels agents socioeconòmics de les Terres de l’Ebre, sobretot 

de l’àmbit turístic i del oci fruit de la seva recerca i l’activitat de transferència associada (estudis, jornades, 

conferències, cursos...).  

Entre els diferents estudis realitzats podem destacar:  

 “Oci, Negoci i Protecció: un difícil equilibri al Parc Natural del Delta de l’Ebre”.  

 “Empreses i empresaris d’oci actiu en un espai natural protegit: tipus, encaixos i desenvolupament en 

temps de crisi”. 

 “Construcció social d’una tipologia empresarial i el seu encaix amb el model turístic”. 

 


