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Fundació

La Residència Universitària Internacional
ÀGORA BCN ja és una realitat
Al TotCETT núm. 9 de maig de 2005 s’informava de la propera construcció, per part de la Fundació Gaspar Espuña–CETT,
d’una nova residència per a estudiants al costat del Campus
Universitari de Mundet: l’Àgora BCN, Residència Universitària Internacional. Un any després, les obres estan molt
avançades i ja hi ha data d’obertura per al Col·legi Major,
adscrit a la Universitat de Barcelona: el 16 de juny de 2006.
Durant aquest any trepidant i a mesura que l’edifici agafava
forma, s’ha anat configurant tota la filosofia de l’establiment, així com els procediments de funcionament i resta
d’elements operatius, i des del mes de gener s’han iniciat les
accions comercials amb la intenció de donar-lo a conèixer.
Aprofitant els 37 anys d’experiència del Grup CETT tant en el
camp de la formació com en el de l’allotjament, l’objectiu de
la Fundació és aconseguir que l’Àgora BCN esdevingui un
nou model de Col·legi Major: obert, jove, intercultural, internacional i dotat d’equipaments dissenyats per al confort,
l’estudi i la convivència.
Amb més de 12.000 m2 i 220 habitacions, la residència està
situada al costat mateix del Campus Universitari Mundet de
la Universitat de Barcelona, en un entorn natural envoltat
d’espais verds i equipaments esportius. Té un fàcil accés en
metro a totes les facultats de Barcelona i també molt bones
comunicacions amb els punts neuràlgics, culturals i d’oci de
la ciutat. Les habitacions han estat dissenyades amb molta

cura pensant sempre en la comoditat, el descans i l’estudi.
Poden ser individuals o dobles; són àmplies, lluminoses, funcionals, amb cambra de bany pròpia, taula d’estudi, telèfon,
connexió a Internet, sortida de TV, calefacció central i aire
condicionat. A més, també es disposa d’habitacions per a
professors i/o investigadors i d’habitacions polivalents adaptades per a persones amb discapacitat.
Els residents disposaran de servei de menjador amb cuina
elaborada en el mateix centre. Pel que fa a les instal·lacions
comunes, hi haurà una sala d’informàtica, biblioteca-aula
d’estudi, aula de treball, Wi-fi a les zones comunes, sala de
TV, sala de música, gimnàs, sala d’actes, un ampli saló social,
consigna, infermeria, bugaderia, aparcament i jardí. ■

ENDEGANT UN NOU PROJECTE
El nostre Col·legi Major ja té parets, ja té terra sobre el qual podem trepitjar. Ja
tenim les habitacions i bona part de les instal·lacions, però ens falta el més
important, l’objectiu de tot plegat: els residents, els col·legials que s’incorporaran a partir del proper setembre. A Àgora BCN acollirem noies i nois majors d’edat que iniciaran una nova etapa a les seves vides: alguns hi començaran una
carrera universitària o la continuaran, hi estudiaran un cicle formatiu i d’altres
residiran a Àgora BCN mentre estudien un màster. Arribaran professors per fer
una conferència, assistir a un curs o impartir-lo i hi haurà llicenciats preparant el seu doctorat. Tots formaran part del
nostre univers, i els professionals que formem part de l’equip d’Àgora BCN procurarem que no els manqui res. Hem pensat en ells per oferir-los no només comoditats, sinó també un ambient d’estudi adient i la realització de diferents tipus
d’activitats acadèmiques (tutories, xerrades tècniques...), culturals (conferències, cine-fòrum, music-fòrum, grup de teatre...), recreatives (excursions, concerts, festes...) i activitats esportives, amb la finalitat que el concepte “com a casa” sigui
una realitat diària. Aquest és el nostre principal repte i el nostre compromís.
Àgora BCN obrirà les portes el 16 de juny. Durant els mesos d’estiu, juliol i agost funcionarà com a alberg de joventut i
la resta de l’any, de setembre a juny, com a Col·legi Major.
Amb tota la il·lusió d’engegar un nou projecte, l’equip d’Àgora BCN us convida a visitar l’establiment. Us hi esperem! ■
Manel Bassols. Director de la Fundació Gaspar Espuña–CETT
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