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Fundació

COMUNICACIÓ + TECNOLOGIA:
un projecte emprenedor de primera
El III Concurs de projectes emprenedors en el
sector turístic, convocat per la Fundació Gaspar
Espuña-CETT, ha atorgat el primer premi a la
proposta Ta with you, un traductor automàtic
personal a través del telèfon mòbil que permet
la comunicació amb qualsevol persona de qualsevol país del món de forma instantània.
“Ta with you es dedica a complir un somni: possibilitar la comunicació instantània entre persones de diversos llocs del món, gràcies
a les tecnologies més avançades de traducció automàtica, processament d’imatge i reconeixement i síntesi de veu, que donen lloc a
un servei de traductor automàtic personal a través del mòbil.”
Aquesta és la síntesi de la proposta guardonada amb el primer
premi -dotat amb 3.600 euros- del III Concurs de projectes
emprenedors en el sector turístic, convocat per la Fundació Gaspar
Espuña-CETT i presentat per Diego Bartolomé Calvo i Montserrat
Fornés; actualment aquesta iniciativa ja funciona, oferint la traducció de missatges SMS o fotografies en set idiomes europeus.
Diego Bartolomé, de 30 anys, doctorat en enginyeria de telecomunicacions a la UPC, i llicenciat en administració i direcció d’empreses a la UAB, ens explica que “rebre el primer premi del certamen
m’ha suposat el reconeixement per un projecte tecnològic d’alt
valor afegit dirigit principalment al sector turístic (hotels, agències
de viatges, línies aèries, lloguers de cotxes, sector públic, etc.) i un
impuls a les activitats dins el sector. Considero que és absolutament necessari que des d’institucions de prestigi com ara la Fundació es potencïin les iniciatives per tal que, especialment els més
joves, vegin la creació d’empreses com una opció de vida que pot
ser molt gratificant. Aquest esperit emprenedor s’ha de combinar
amb noves idees de futur, ja que la innovació és un element clau
per posicionar el nostre país dins l’avantguarda internacional”.
“Ara cal fer créixer i evolucionar Ta with you (www.tauyou.com)
segons hem previst amb la meva sòcia Montse Fornés, ja que hi
creiem fermament. Per això m’imagino
el meu futur professional dirigint el projecte, convertit en el referent internacional que volem ser, amb desenes de
persones treballant unides amb un
objectiu comú molt ambiciós.” n
Més informació sobre el IV Concurs de
projectes emprenedors en el sector turístic:

www.cett.cat/cat/fundacio.html

0EL LLIURAMENT
DE PREMIS
El lliurament dels premis del III
Concurs de projectes emprenedors va tenir lloc el passat mes
de juny al Paranimf de la Universitat de Barcelona, coincidint
amb l’acte de finalització d’estudis del CETT.
Els premis, que compten amb el
valuós patrocini de l’Obra Social
de Caixa Sabadell des dels seus
inicis i que es convoquen anualment, van ser creats per la
Fundació Gaspar Espuña–CETT per estimular la iniciativa
emprenedora i sensibilitzar un creixement sostenible del
turisme, incentivant els joves perquè desenvolupin les seves
idees i ajudant-los a convertir els seus projectes en realitat.
Dels 14 projectes presentats a concurs el jurat va acordar
atorgar, a més del primer premi (veure notícia adjunta):
• El primer accèssit (dotat amb 2.400 euros) a “La Casona de
Calderón”, un hotel de 3 estrelles de caire rural situat a Osuna (Sevilla). Les promotores de la idea són les germanes Helena i Aurora M.
Calderón, que compten amb l’únic hotel d’aquest tipus a la zona,
basat en la “museïtzació” de la casa de finals del s. XIX amb els objectes que han anat passant de generació en generació.
• El segon accèssit (dotat amb 1.800 euros) a “Globus Mundi”,
iniciativa presentada per Francesc Canals, director de l’agència de
viatges Jet Comunity i consultor. Es tracta d’una plataforma de promoció de viatges en globus, recentment constituïda com a agència
de viatges en globus, que posa en contacte el client que vol viatjarhi amb les persones del medi rural que proporcionen aquest servei.
• Gaspar Espuña, president de la Fundació Gaspar Espuña-CETT,
va atorgar, fora de concurs, el Premi honorífic a l’emprenedor
pioner al Sr. Ramón Bagó i Agulló, persona clau en el món del
turisme i l’hoteleria i en el seu desenvolupament a Catalunya; “un
home compromès amb el sector i amb el país”, que ocupa els càrrecs
de president del Grup SERHS i del Saló de Turisme de Catalunya.
L’acte fou presidit per Gaspar Coll, adjunt al vicerectorat de Política
Acadèmica de la UB, per delegació del rector; Joan Carles Vilalta,
director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya; Josep
Francí, director general de Formació Professional i Educació
Permanent de la Generalitat de Catalunya; Miquel Alsius, president
del Grup CETT; Maria Abellanet, directora general del Grup CETT; José
Antonio Pérez-Aranda, director de l’EUHT CETT i Nan Ferreres, directora de l’EHT CETT. Entre els assistents, a més d’estudiants del CETT,
familiars i guardonats, també hi van ser presents representants institucionals de l’Obra Social de Caixa Sabadell, com Miquel Sacristán,
director de Zona, i professionals rellevants del sector turístic català.

