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Fundació

Se celebra l’entrega de PREMIS
de la Fundació GASPAR ESPUÑA-CETT
El 23 d’octubre, en el marc de l’acte d’inauguració
del curs acadèmic 2012/2013 del CETT, va tenir lloc
el lliurament de bona part dels guardons que atorga la Fundació Gaspar Espuña-CETT per fomentar el
desenvolupament de la investigació, el coneixement
del turisme i l’hoteleria i la formació dels estudiants.

• VIII Premi al Millor Projecte de Crèdit de Síntesi de
Cicles Formatius i Grau Superior de Catalunya
El primer premi va ser per als alumnes de TSALT Marcos
Budiño, Gemma Cailà, Marc Carulla, José Antonio Gavira i
Sara Guerra, per “Hotel Barcelona Futur@”, un projecte
innovador de creació d’un hotel de 4 estrelles enèrgicament
sostenible al districte 22@, molt enfocat en l’ús de les energies naturals, amb 300 habitacions i 3.500 m2 per a sales de
convencions.
El Premi consisteix en l’import total del 1r curs de Grau en
Turisme (llevat de les taxes acadèmiques) impartit en el CETT
o del 1r curs d’un altre cicle formatiu en el CETT, per realitzar en el curs 2012/2013. També hi ha la possibilitat de gaudir del 50% de l’import de l’estada a Àgora BCN, Residència
Universitària Internacional, durant el primer curs.
• Premi 2012 Ramon Arcarons al Millor Projecte Final
de Carrera de Grau en Turisme de l’EUHT CETT-UB
Dels 8 treballs que van rebre la menció d’excel·lència, requisit per participar, el jurat va guardonar per unanimitat Marc
García i Pablo Argullós, antics alumnes de Grau en Turisme i
dos dels tres autors, amb Anna Prieto, del treball de recerca
“U-Room, la nova eina de gestió hotelera”, que consisteix en
la creació d’un producte innovador d’aplicació mòbil per a
l’automatització de processos hotelers i de gestió de les
necessitats de la clientela (vegeu la pàg. 36).

El premi consisteix en l’import total d’un màster (llevat de les
taxes acadèmiques de la UB) impartit en el CETT, per realitzar en el curs 2012/2013. En aquest cas, ambdos guanyadors
han escollit realitzar el Màster en Gestió Estratègica d’Empreses Turístiques. Especialitat en e-Tourism: Estratègies de
Màrqueting i Comercialització de l’EUHT CETT-UB.
• VI Premis als Treballs de Recerca en Turisme
i Hoteleria de Batxillerat
El jurat va entregar el primer premi a Anna Farrés, alumna de
l’Escola Vedruna de Ripoll, per “La difusió d’experiències
turístiques”, un estudi sobre els mitjans de difusió utilitzats
per a la promoció turística i la seva proposta a través de les
noves tecnologies 2.0 en la potenciació de la comarca del
Ripollès. El segon premi va ser per a Clara Reverter, de l’IES
Joaquim Bau de Tortosa, per ”Tivenys. Pla de dinamització
cultural”, un treball de recerca sobre els recursos culturals
de Tivenys a través d’una diagnosi del municipi, i del plantejament d’actuacions mitjançant un pla de dinamització cultural, a fi de potenciar el seu desenvolupament econòmic. El
tercer premi el va rebre Ramon Casas, de l’INS Guillem de
Berguedà de Berga, per ”El geocaching: la ruta de l’aigua
d’Avià”, que aprofita una ruta creada per l’Ajuntament
d’Avià, la potencia a partir d’una afició personal com és el
geocaching, i converteix els molins hidràulics fariners de la
contrada com a recurs turístic.
Els Premis reconeixen tant l’autor com el suport del professortutor i del centre de formació de batxillerat, i compten amb el
patrocini d’Àgora BCN i el suport de la Universitat de Barcelona,
la Direcció General de Turisme, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Agència Catalana de Joventut. n
Més informació sobre les noves convocatòries
dels Premis: www.cett.cat/lafundacio

