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Fundació

Premis als TREBALLS de RECERCA
EN TURISME de batxillerat
La Fundació Gaspar Espuña-CETT convoca els
Premis, els més ben dotats d’aquestes característiques a Catalunya, destinats a distingir els
millors treballs de recerca en matèria de turisme i hoteleria realitzats per alumnes de batxillerat. Els guardons premien l’autor -que pot
costejar-se els estudis universitaris que decideixi cursar-, el professor-tutor i l’escola.
Qualsevol alumne de batxillerat de Catalunya que presenti el
seu treball de recerca sobre turisme i/o hoteleria en el curs
acadèmic 2006-07 pot optar als premis que atorga la
Fundació Gaspar Espuña-CETT. La convocatòria té com a finalitat donar a conèixer el sector com a plataforma de futur
acadèmic i professional, incentivant l’alumnat perquè desenvolupi aquest tipus d’investigació i potenciant el coneixement del turisme i l’hoteleria.
• 1r premi: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar l’alumne amb un màxim de 4.000 euros, un PC portàtil per al professor-tutor del treball, i un val de 1.000 euros per a l’escola per a material educatiu.
• 2n premi: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar
l’alumne amb un màxim de 2.000 euros, una PDA per al professortutor del treball, i un val de 500 euros per a l’escola per a material
educatiu.
• 3r premi: El cost dels estudis universitaris que decideixi cursar l’alumne amb un màxim de 1.000 euros, una càmara digital per al professor-tutor del treball, i un val de 300 euros per a l’escola per a

material educatiu. A més, si algun dels
premiats resideix a més de 50 km de
Barcelona i té intenció d’estudiar en una
universitat de Barcelona, obtindrà un descompte del 50% de l’import de l’estada
durant el primer curs universitari al
Col·legi Major Àgora BCN, Residència
Universitària Internacional. Si l’estudiant
opta per iniciar estudis de turisme podrà
cursar de forma becada la totalitat de la
diplomatura de Turisme a l’EUHT CETT-UB
o bé qualsevol altre cicle formatiu de grau superior de la família de
l’hoteleria i turisme que imparteixi l’EUHT CETT (la beca es revisarà
anualment condicionada per la superació del curs). En cas que el treball de recerca sigui realitzat per més d’una persona, aquestes es
repartiran equitativament el premi.

El jurat, format per representants de la Fundació Gaspar
Espuña-CETT, de l’EUHT CETT, d’institucions turístiques i d’ensenyament, dels patrocinadors i per professors de centres de
batxillerat, seleccionarà els millors treballs considerant-ne la
innovació, originalitat, creativitat, l’ús d’una metodologia d’investigació rigorosa, el contingut, l’estructura acadèmica, una
presentació acurada, l’aportació de coneixement i la qualitat.
Els Premis compten amb el suport del vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Barcelona, el departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, i de Turisme Juvenil de Catalunya, SA, de la Generalitat de Catalunya, i amb la col·laboració de l’empresa MT,
Noves Comunicacions. Els guanyadors es donaran a conèixer
a finals de juliol. n
Més informació sobre la resta de condicions
i material a presentar: www.cett.cat/cat/fundacio.html

La Fundació, al “Social Tourism in the UE: Youths and Senior Citizens”
El passat 6 de febrer va tenir lloc a Brussel·les aquesta conferència, que va aplegar representants dels 27 Estats membres de la UE,
més alguns països veïns. Organitzada per la Unitat de Turisme de la Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea,
amb el suport del Bureau International du Tourisme Social (BITS), tenia per objecte debatre sobre diferents aspectes del turisme
social relacionat amb el segment juvenil i el de la gent gran.
La sessió destinada a aprofundir sobre els reptes del turisme juvenil a nivell europeu, va abordar aspectes com ara la classificació
dels allotjaments per a joves, els intercanvis i les activitats en els camps cultural i medioambiental, i el futur del turisme juvenil a la
UE, i va esdevenir un exercici per identificar les problemàtiques en aquest camp i incrementar la conscienciació sobre les bones pràctiques. En la sessió enfocada al turisme de la gent gran es van examinar diferents models, entre ells l’adoptat a l’Estat espanyol per
l’IMSERSO. Es va analitzar la possibilitat d’exportar aquest model a Europa, i que permetés, en temporada baixa, intercanvis en matèria de turisme social entre diferents Estats membres. La Fundació Gaspar Espuña–CETT va ser representada en la conferència pel seu
director, Manel Bassols. n

