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El CETT en Acció

Segueix endavant el ’MENTORING’
dels GUANYADORS del Concurs
de Projectes Emprenedors 2017
Amb relació al Concurs de Projectes Emprenedors
que organitza anualment la Fundació Gaspar Espuña-CETT, els mentors, els guanyadors i l’equip de
professionals del Campus CETT-UB que ha format
part de l’edició 2017 d’aquest certamen van celebrar, el 24 de gener I al Campus CETT-UB, la primera
reunió de seguiment del mentoring.

Tal com anunciàvem en l’anterior Tot CETT, en el marc del citat
concurs ja es va celebrar una primera trobada entre mentors i
guanyadors, el 30 d’octubre, per intercanviar impressions. En
aquest cas, a la reunió de seguiment l’equip al complet va tenir
l’oportunitat de posar en comú els tres projectes guanyadors
i veure els passos que s’estan duent a terme gràcies a l’assessorament dels mentors, que es reuneixen i segueixen de ben a

prop cadascuna de les propostes. En aquesta productiva jornada de treball, els guanyadors, els mentors i l’equip del CETT
es van poder enriquir de les respectives experiències i tenir una
visió de l’evolució de cada projecte.
Al final de la reunió, l’equip de la iniciativa Onvaig.cat, liderat
per Laia Andreu, i els seus mentors, Francesc Vila, de la Diputació de Barcelona, i Ignasi Uñó, de Twentytu Hostel, van celebrar
una reunió per determinar el seguiment de les accions i de les
iniciatives d’aquest projecte. n

Àgora BCN
• Presents a l’Stay Wyse d’Àmsterdam
El dies 25 i 26 de gener, Àgora BCN va ser present a la 3a edició de Stay Wyse Hostel
Conference, a Àmsterdam, representada per Montse Noguera i Erika Òdena. L’equip
es va citar amb diverses empreses per donar a conèixer tots els serveis que ofereix la
Residència Internacional.
• La Residència celebra la diada de la República Dominicana
Tot el grup de República Dominicana que s’allotja a Àgora BCN va celebrar, el 27 de
febrer, el Dia de la Independència Nacional de la República Dominicana a l’hora de
dinar: van decorar el menjador i, a la cuina, van preparar els plats més representatius
del país per a tots els residents.
• Nit de música, lletres i bon ambient
La Residència Internacional va celebrar el 21 de març l’arribada de la primavera amb
una sessió de Karaoke Night. En aquesta nit de diversió, els residents van gaudir d’una
sessió intensa de música en viu, crispetes i llaminadures. Des de clàssics del rock fins a
les cançons més actuals, la música va ser la protagonista d’una sessió irrepetible, que
s’emmarca dins les activitats que s’organitzen a Àgora BCN per facilitar la interrelació
entre els qui s’hi allotgen. n

