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Fundació

III edició dels premis
al millor PROJECTE
FINAL DE CARRERA
I CRÈDIT DE SÍNTESI

En marxa el III Concurs
de PROJECTES
EMPRENEDORS EN
EL SECTOR TURÍSTIC

Per incentivar l’alumnat del CETT en els seus estudis, la
Fundació Gaspar Espuña–CETT convoca, per tercer any
consecutiu, dos premis:

Des de fa tres anys i amb l’objectiu d’impulsar l’esperit emprenedor, la innovació i la creació d’empreses en el sector turístic, la Fundació Gaspar Espuña–CETT ha posat en marxa el
Concurs de Projectes Emprenedors al Sector Turístic. Els treballs que s’han presentat al certamen han hagut de passar per
una primera fase de selecció: per delegació del jurat, un equip
tècnic especialitzat ha seleccionat aquelles idees que s’han
considerat més innovadores i econòmicament viables.

• El primer està destinat a l’alumnat de diplomatura
en turisme del CETT i té com a objectiu reconèixer el
millor projecte final de carrera que, havent-se presentat
a la convocatòria de setembre de 2006, febrer de 2007
o juny de 2007, hagi obtingut la qualificació d’excel·lent
o matrícula d’honor. El Premi consisteix en l’import total
d’un màster (excepte les taxes de la UB) impartit al CETT
l’any acadèmic següent.
• El segon s’adreça a alumnes de tècnic superior en
agències de viatges, tècnic superior en informació i
comercialització turística, tècnic superior en allotjament i tècnic superior en restauració, en relació als
treballs que es presentin el mes de juny d’enguany. El
Premi consisteix en l’import total del primer curs de la
diplomatura en turisme (excepte les taxes de la UB) o del
primer curs d’un altre cicle formatiu impartits al CETT
l’any acadèmic següent.
En ambdós casos l’alumnat interessat a participar haurà
de formalitzar la sol·licitud abans del 30 de juny.
Els guanyadors es donaran a conèixer a finals de juliol. n

• Els títols i emprenedors dels projectes que han passat
la selecció són 10: Ta with you SL, de Diego Bartolomé Calvo
i companyia; La Casona de Calderón, d’Elena Calderón García
i cia.; Globus Mundi, de Francesc Canals i Carreras i cia.; La
Cupp SCCL, de Marta Fontaniol Passolas i cia.; Complex turístic la Tinença, de Néstor PLanchadell Boix i cia.; CulTOURa, de
Jordi Rovira Simon i cia.; AV ONLINE de serveis entorn a la
Pesca Esportiva a la província del Neuquén (Argentina), de
Maria Laura Sapag; Vasaris Balta SL Plataforma Multiidioma
de continguts turístics, de Tomeu Simó Mesqueda; “escápate”,
de Yeudith Velásquez Aguilar; i l’Hotel Rural Mas de Macià, de
Marc Prades Fonollosa.
Un cop superada aquesta fase, els participants han dut a terme el Pla d’Empresa del projecte i, a partir d’aquí, el jurat farà
la selecció definitiva dels guanyadors. El lliurament dels premis tindrà lloc durant el mes de juny. Paral·lelament es donarà el tret de sortida de la propera convocatòria del concurs. n

PROGRAMA JOVENTUT EN ACCIÓ. 2007-2013
La mobilitat juvenil és una eina clau per al creixement personal dels joves, per a la construcció d’Europa i per a la convivència entre
pobles i entre cultures. En aquest context, ja fa temps que la Comissió de la Unió Europea té diversos programes de mobilitat juvenil, entre ells, el Programa Joventut, que a Catalunya gestiona la Secretaria de Joventut, i que va ser presentat el passat 16 de febrer.
Amb un pressupost de 885 milions d’euros, el programa serà aplicat per la Comissió Europea i té per objectius:
• Promoure la ciutadania activa dels joves en general i la ciutadania europea en particular.
• Potenciar la solidaritat i promoure la tolerància dels joves, amb
la finalitat de reforçar la cohesió social de la UE.
• Afavorir l’enteniment mutu entre els joves de països diferents.

• Contribuir a millorar la qualitat dels sistemes de suport a les activitats dels joves i reforçar les capacitats de les organitzacions de la
societat civil en l’àmbit de la joventut.
• Afavorir la cooperació europea en l’àmbit de la joventut.

Els objectius s’estructuren en 5 accions: la joventut amb Europa, on destaca la mobilitat dels joves; el servei de voluntari europeu; la joventut al
món, on destaquen també els intercanvis de joves; els sistemes de suport a la joventut i el suport a la cooperació europea en aquest àmbit.
Per a més informació:

• Departament d’Acció Social i Ciutadania – Secretaria de Joventut: http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut
• Injuve – Agència Nacional Espanyola: http://www.mtas.es/injuve
• Comissió Europea. Direcció General d’Educació i Cultura: http://www.ec.europa.eu/youth/index_en.html
• Infokit Youth in Action: http://eacea.ec.europa.eu/static/en/youth/documents/info_kit_EN.pdf
• Agència executiva en l’àmbit educatiu, audiovisual i cultura: http://eacea.cec.eu.int n

