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l curs ja ha superat
l’equador, i els es-
tudiants que estan

acabant el batxillerat s’en-
fronten a un moment clau de
la seva vida acadèmica. A
més d’escollir els estudis su-
periors que volen cursar a
partir del setembre vinent,
també sorgeix un altre dubte
quan l’alumne marxa lluny de
casa: on viure? 

Barcelona compta amb
múltiples alternatives pel que
fa a residències, una opció
que aporta el màxim de be-
neficis als estudiants, tant
per la comoditat que suposa
com pel fet que, en la majo-
ria dels casos, estan molt a
prop dels campus universita-

ris. Entre els avantatges que
suposen cal destacar: 

1. Faciliten l’aprenentatge,
ja que representen un entorn
propici per estudiar. Hi ha la
possibilitat d’estar en contac-
te directe amb molts altres
estudiants, del mateix any o
més avançats, i es pot fer ús
d’aules d’estudi, que en al-
tres llocs no existeixen.

2. A les residències es
conviu amb estudiants de tot
el món, el que aporta dife-
rents perspectives i visions
de la realitat, i obre l’espec-
tre de pensament.

3. Seguretat: Les residèn-
cies es distingeixen pels im-
portants índexs de seguretat,
un factor no tan comú en pi-
sos o apartaments.  

4. És un sistema d’allotja-
ment que dona un major grau
d’independència i vida social.

5. Les residències dispo-
sen d’instal·lacions per prac-
ticar esports, fet que permet
un estil de vida saludable, al
mateix temps que faciliten a
l’alumne allunyar-se temporal-
ment de les obligacions aca-
dèmiques i buidar la ment.

6. Alimentació equilibrada:
Les residències advoquen per
una alimentació sana i uns
hàbits saludables. Aquests
centres posen a l’abast dels
estudiants uns menús exclu-
sivament pensats per incenti-
var la ment i cuidar el cos,
amb totes les proteïnes, vita-
mines i minerals necessaris
per fer-ho possible.

Les residències
suposen comoditat i
proximitat amb els
campus universitaris

És un tipus
d’allotjament que
aporta independència
i una major vida social

E

ELS AVANTATGES DE LA
CONVIVÈNCIA

INTRODUCCIÓ
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a residència Sarrià
compta amb més
de 15 anys d’expe-

riència, un espai privilegiat
dotat dels serveis necessaris
per a l’estudi i l’estudiant. La
filosofia: estudiar sense inter-
ferències, amb la voluntat
que l’alumne trobi les eines
per aconseguir els objectius.

Ofereixen recepció les 24
hores del dia i els 365 dies
de l’any. Habitacions dobles i
individuals, amb climatització,
lavabo amb dutxa, llum natu-
ral, nevera, armari individual i
taules d’estudi. Pensió com-
pleta (esmorzars, dinars, so-
pars) de dilluns a diumenge,
amb cuina pròpia. Neteja de
les habitacions i canvi de to-
valloles dues vegades per
setmana i de llençols un cop

per setmana. Internet Wi-Fi a
tota la residència. Disponi-
bles les 24 hores del dia 2
sales d’estudi, 6 sales de tre-
ball en grup, sala d’arquitec-
tura, belles arts i disseny, sa-
la d’informàtica, sala de
música i de televisió. A més,
hi ha accés lliure al centre
esportiu Can Caralleu.

A la residència s’impartei-
xen cursos d’idiomes, reforç
d’assignatures o classes de
música, per adaptar-se a les
necessitats de l’estudiant.

És un espai privilegiat dotat del necessari per a l’estudi i l’estudiant, i disposa
d’una oferta completa amb tots els serveis inclosos per evitar sorpreses i imprevistos

L

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ

Ofereix cursos
d’idiomes, reforç
d’assignatures i
classes de música

MÉS DE 15 ANYS D’EXPERIÈNCIA

Molt bona connectivitat en
transport públic les 24 ho-
res i amb alta freqüència
des de la porta de la resi-
dència. Bus, metro i FGC.
Consulteu: www.tmb.cat

el transport!
AUTOBÚS, METRO
I FERROCARRIL

Els residents disposen
d’un servei propi de bus
directe a les universitats
de Sant Cugat (Esade,
UIC, UPC i UPF) adaptats
als seus horaris.

SERVEI DE BUS
PROPI I DIRECTE

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS4
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Un espai on l’estudi i 
el desenvolupament personal

són una prioritat
T. 00+ 34 + 93 206 55 40  |  F. 00+ 34 + 93 204 08 52

Carrer Esports, 1-7. 08017 Barcelona

inscriu-te online 

residenciasarria.com

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

SERVEIS INCLOSOS:

Recepció les 24 hores del dia durant tot l’any.

Habitacions dobles i individuals.
Equipades amb climatització, lavabo amb
dutxa, llum natural, nevera, armari individual i
taules d’estudi.

Pensió completa de dilluns a diumenge.
Cuina pròpia. 

Possibilitat d’agafar pícnic per a emportar.

Neteja de les habitacions i canvi de tovalloles
dues vegades per setmana i canvi de llençols
un cop per setmana. 

Internet Wi-Fi a tota la residència.

8 sales d’estudi i de treball amb llum natural i
de diferents capacitats. 

Accés al Centre Esportiu Can Caralleu
(adjacent a la residència).

residencia Sarria:Layout 2 23/02/2016 13:58 Page 1



RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS6

SENTIR-SE COM A CASA
RESA

Amb set residències a Barcelona i una trentena a tot Espanya, RESA facilita el
coneixement entre estudiants de tot el món gràcies a un ampli programa d’activitats

em parlat amb
Juanjo Beltrán, Fer-
nanda Follonier,

Laura Janer, Ariana Castrillo,
Montse Belmonte, Joan Mira
i Míriam Pedrosa, directors
de residències RESA a Barce-
lona, i els hem preguntat so-
bre els seus centres. 

Follonier ressalta que a la
Ciutat Comtal “tenim set re-
sidències universitàries, però
a més n’hi ha quatre en po-
blacions properes com Cas-
telldefels, Terrassa o Sant
Cugat, fet que ens permet
adaptar-nos a cada necessi-
tat i cada pressupost. Es pot
contractar el servei més bà-
sic, i afegir-ne segons les ne-
cessitats”.

En aquest sentit, Joan Mi-
ra comenta que els serveis
bàsics són “l’allotjament,
l’accés a les zones comunes,
connexió a internet, servei de
manteniment, recepció i con-
sergeria. Després es pot con-
tractar neteja, canvi de llen-
çols, àpats...”.

RESA té conveni amb les
principals universitats de Bar-
celona, fet pel qual es dirigeix
principalment a estudiants
universitaris. “Tenim un perfil
de resident molt variat, estu-
diants de diferents discipli-
nes i d’orígens diversos, na-
cionals i internacionals, que

fan que la vida a RESA sigui
una experiència d’enriqui-
ment cultural”, comenta Bel-
monte. En relació amb això,
Laura Janer apunta que “les
residències no són només un
espai on allotjar-se, sinó tam-
bé una manera de conèixer
joves de tot el món”.

Entre els elements que di-
ferencia RESA d’altres resi-
dències, Juanjo Beltrán su-
bratlla “la relació entre tots
els centres del grup, a nivell
de tot Espanya”. Així, destaca
que “es realitzen activitats on
participen residents de tot el
territori, com el viatge d’a-

quest any a Port Aventura, o
el torneig de futbol sala amb
més de 200 participants”. 

De fet, les activitats són
un dels principals atractius
de RESA. “Els residents
s’han de sentir com a casa,
per això volem ajudar-los que
es coneguin i s’integrin”, ex-
plica Ariana Castrillo. “Tenim
un programa molt fort d’acti-
vitats, que ha estat premiat
per The Class of 2020, plata-
forma europea líder en allotja-
ment universitari”, afegeix. El
programa es diu RESAHub i
inclou tot tipus d’activitats:
RESARocks (música i festes),

RESASport (tornejos espor-
tius), RESACook (cuina), RE-
SATrip (viatges), etc... “Algu-
nes activitats es fan a la
residència, però moltes altres
estan pensades per a tots
els residents”, diu Castrillo.

Pel que fa a les novetats
per al curs que ve, Míriam Pe-
drosa destaca, d’una banda,
l’obertura de la nova residèn-
cia Tarragona Mediterráneo,
“que se situarà a Tarragona
ciutat i que serà la 34a” del
grup. I RESASwap, una app
“que permetrà l’intercanvi
d’allotjament entre residents,
amb 19 ciutats a l’abast”.

Els diferents centres
permeten adaptar-se
a cada necessitat i
cada pressupost

H
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Tot un ventall de possibilitats d’allotjament al teu abast. Residències  amb habita-
cions individuals i dobles, amb cuina equipada per que gaudeixis de més llibertat, 
o amb menjador a les instal·lacions, per facilitar-te la vida d’estudiant. Connexió 

bugaderia autoservei, i tot amb els serveis integrats de direcció, recepció, conser-
geria, manteniment, préstec d’ordinadors activitats esportives i culturals, ....

Habitacions individuals i dobles amb bany privat
Cuina equipada

Sales de estudi, TV, Fitness , i bugaderia
Mitja pensió opcional
Recepció –consergeria 24 h
Activitats esportives i culturals

Habitacions individuals i dobles amb bany privat

Piscina amb solàrium
Sala de Fitness
Sales de estudi, TV, i bugaderia
Mitja pensió inclosa
Neteja setmanal amb substitució de llençols i tovalloles inclosa
Recepció –consergeria 24 h
Activitats esportives i culturals

Conveni amb les millors Universitats

La Salle des de 385€ mes

www.resa.es

a prop de   la teva UniversitatEl  major confort

Barcelona Diagonal des de 860€ mes

900 649 169
+34 93 394 35 00

per cobrir cada necessitat (i 33 a tota Espanya)
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CIUTAT UNIVERSITÀRIA
FORMACIÓ

Barcelona compta amb una important oferta pel que fa a estudis superiors, amb
destacats centres de diferents àmbits i carreres, des de la tecnologia fins als negocis

arcelona és una im-
portant ciutat uni-
versitària, amb una

àmplia oferta pel que fa a es-
tudis superiors, tant en l’àm-
bit públic com privat. La Uni-
versitat de Barcelona (UB) és
la més gran i amb més tradi-
ció, amb facultats repartides
per tota la ciutat: Zona Uni-
versitària-Palau Reial, Cam-
pus Mundet i Campus Univer-
sitat són els tres grans nuclis
d’activitat de la UB.

La Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) és una al-
tra de les universitats de
prestigi de la capital catala-
na, especialment reconeguda
en recerca amb gairebé 80
programes de doctorat. El
campus és a Cerdanyola del
Vallès, a uns 15 quilòmetres
de Barcelona, amb la qual es-
tà molt ben connectada amb
transport públic.

D’altra banda, la Universi-
tat Pompeu Fabra (UPF), igual
que la UB, té diversos edificis
repartits per la ciutat, però en
aquest cas estan tots molt a
prop, a menys de 15 minuts
caminant del parc de la Ciuta-
della. El centre és especial-
ment prestigiós en estudis de
Dret, Economia i Ciències Po-
lítiques.

Pel que fa a la Universitat
Politècnica de Catalunya
(UPC), està especialitzada en
els àmbits de l’enginyeria,
l’arquitectura i les ciències.
Totes les facultats estan a la
Zona Universitària i Palau
Reial.

Quant a universitats priva-
des, la Ramon Llull (URL) és
la més destacada, amb més

de 17.000 estudiants ins-
crits en fins a 11 institucions
d’ensenyament superior i re-
cerca. Els més importants
són l’Institut Químic de Sa-
rrià, Blanquerna, La Salle, Fa-
cultat de Filosofia o la Facul-
tat d’Educació Social i Treball
Social Pere Tarrés. 

Finalment, Barcelona tam-
bé acull algunes de les més
reconegudes escoles de ne-
goci. Esade (Escola Superior
d’Administració i Direcció
d’Empreses) és la més pres-
tigiosa, arribant a destacar
entre les primeres mundials
en aquest camp. La seu cen-
tral està a Pedralbes, una de
les zones més exclusives de
la ciutat.

També a Pedralbes hi ha
ubicat un altre important cen-
tre de formació en negocis,
l’IESE Business School. En
aquest àmbit també cal res-
saltar dues destacades esco-
les amb projecció internacio-
nal i prop de seixanta anys
d’història, l’EAE Business
School, i l’EADA (Escola d’Al-
ta Direcció i Administració).

La UB i la UAB són
els dos principals
centres universitaris
de la ciutat

Barcelona té algunes
escoles de negocis
amb reconegut
prestigi internacional

B
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’aprenentatge d’al-
tres idiomes és un
recurs cada cop

més demanat avui en dia, i a
Barcelona existeix un gran
ventall de possibilitats per
apuntar-se a classes de llen-
gües en horaris que es pu-
guin complementar amb les
formacions de les carreres.
Des de les mateixes universi-
tats se solen presentar diver-
ses opcions de cursos, ja si-
guin presencials o virtuals, i
recursos per a l’autoaprenen-
tatge. 

Barcelona també acull una
àmplia oferta de centres es-
pecialitzats. Com
ara diverses esco-
les oficials d’idio-
mes en les quals,
segons el centre,
es pot arribar a op-
tar a una quinzena
de llengües. A més
hi ha una gran
oferta d’acadè-
mies i centres per
a la difusió d’idio-
mes, com ara el
British Council. 

Una forma de
practicar i millorar és a través
d’intercanvis. Existeixen dife-
rents espais dedicats a posar
en contacte persones de dife-
rents procedències perquè
parlin les respectives llen-
gües, ja sigui organitzat per
universitats, centres cívics, o
fins i tot bars. I per exemple
a través del programa Inter-
cat per fer intercanvi de con-
versa de català amb un altre
idioma. Existeixen, tant troba-
des en parelles lingüístiques
com en grups de conversa.

APRENDRE IDIOMES
FORMACIÓ

La capital catalana posa a disposició de l’estudiant infinitat de cursos i opcions
per practicar altres llengües, tant en centres especialitzats com a les universitats

Existeixen classes
presencials, virtuals 
i recursos per a
l’autoaprenentatge

Els intercanvis
lingüístics poden ser
tant en parella com
en grups de conversa

L
Les institucions ofereixen
informació sobre possibili-
tats d’aprendre idiomes a
Barcelona, i hi existeixen
llocs web dedicats, tant
per part de l’ajuntament
de la ciutat com de la Di-
putació o de la Generali-
tat. Presenten referències
de centres i recursos, es-
pecialment als espais de
les seves biblioteques.

a més!
RECURSOS DES DE
LES INSTITUCIONS

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS 9
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RESIDÈNCIA INTERNACIONAL
ÀGORA BCN

El centre compta amb 220 habitacions per a estudiants, professors i investigadors, i
posa un ampli ventall de serveis a disposició dels residents per a una màxima comoditat

GORA BCN Resi-
dència Università-
ria Internacional és

una residència col·legi major
de la fundació Gaspar Espu-
ña-CETT adscrita a la Univer-
sitat de Barcelona (UB).
Oberta a tota la comunitat
universitària, funciona també
com a allotjament per a cur-
sos formatius, grups acadè-
mics, culturals, etcètera.

És un espai ideal per a
l’estudi i la formació, la con-
vivència intercultural i la com-
panyonia. La residència
compta amb 220 habita-
cions. D’una banda, hi ha un
espai destinat als residents,
amb 193 habitacions. Con-
cretament 100 són habita-
cions individuals, 89 dobles i
4 adaptades. D’altra banda,
una planta per a professors
amb 27 habitacions (indivi-
duals i dobles) destinades
també a aquells estudiants
de màster, postgraus i doc-
torats que busquen un es-
pai adequat a les seves ne-
cessitats i totalment
equipat (TV, mininevera, ne-
teja diària...). 

ÀGORA BCN compta amb
un ampli ventall de serveis i
àrees, tots ells pensats per
satisfer les necessitats dels
estudiants que hi viuen: ins-
tal·lacions noves, espais ap-
tes per a l’estudi i les rela-

cions personals i un entorn
privilegiat dins de la ciutat,
fet que converteix ÀGORA
BCN en l’allotjament ideal,
tant per a joves universitaris
com per a professors i inves-
tigadors.

ÀGORA BCN està situada molt a prop del Campus Mundet de la
Universitat de Barcelona, una ubicació privilegiada i molt ben
connectada amb el centre de la ciutat mitjançant la línia 3 de
metro i els autobusos urbans 27, 60, 73 i 76. La residència dis-
posa de servei de menjador amb cuina pròpia, Wi-Fi en tot el re-
cinte, sala comú amb TV, futbolí, billar, taules de tennis de taula
i sofàs, gimnàs obert les 24 hores, pista poliesportiva, bibliote-
ca i sala d’estudi 24 hores, i sala de reunions, entre d’altres.

UBICACIÓ MOLT PROPERA AL CAMPUS MUNDET

! a més

À

És l’allotjament
ideal, situat en un
entorn privilegiat dins
de la capital catalana

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS10
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Director de la Fundació Gas-
par Espuña-CETT, Manel Bas-
sols té una àmplia trajectòria
com a professor i gestor, i diri-
geix Àgora BCN des de la 
inauguració el 2006. “Àgora
BCN és una residència-col·legi
major adscrita a la Universitat de Barcelo-
na però oberta a estudiants de qualsevol
universitat” explica sobre el centre, i des-
taca la ubicació, “està envoltat d’un en-

torn natural privilegiat als peus
de la serra de Collserola i gau-
deix d’una excel·lent comunica-
ció amb el centre de la ciutat i
els seus diversos centres edu-
catius”. Apunta que “és una re-
sidència mixta i laica, en la

qual la convivència, la companyonia, l’or-
ganització d’activitats i l’aportació perso-
nal de cadascun dels residents són els
valors que, juntament amb les seves ins-

tal·lacions, garanteixen un ambient de
qualitat, propi i diferenciat. Tenim 220 ha-
bitacions dobles o individuals, totalment
equipades, amb bany privat, calefacció i
aire condicionat, Internet, neteja setma-
nal i servei de menjador tipus bufet”. I
respecte a la filosofia d’Àgora BCN co-
menta que “vol ser un espai segur, càlid,
tranquil i de convivència; dóna suport als
seus residents, ajudant-los a obrir-se ca-
mí en l’àmbit universitari i a desenvolu-
par la seva vida lluny de casa, amb aten-
ció personalitzada. Tots els espais estan
pensats per cobrir les necessitats dels
residents i la seva comoditat”.

“ESTEM OBERTS A ESTUDIANTS DE QUALSEVOL UNIVERSITAT”
Manel Bassols                           Director d’Àgora BCN
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UNA COMUNITAT ACTIVA
MELON DISTRICT - TSH CAMPUS

La integració dels estudiants a la nova vida universitària és una prioritat per a
les residències, que fomenten les activitats de grup per facilitar l’intercanvi cultural

es residències Me-
lon District de Bar-
celona, Marina i Po-

ble Sec, propietat de The
Student Hotel, canviaran de
nom al setembre, passant-se
a dir TSH Campus. Ambdues
residències renovaran les ins-
tal·lacions per satisfer les ne-
cessitats dels residents. Les
propietats es caracteritzaran
per la grandària i comoditat
de les zones comunes, des
de salons chill-out a tran-
quil·les àrees d’estudi, dis-
senyades per fomentar la
col·laboració i facilitar la
interacció.

De fet, Melon District dona
molta importància a la inte-
gració dels hostes. Que els
estudiants es puguin conèi-
xer assegura una obertura i
intercanvi cultural enriquidor.
Per això s’organitzen una
gran varietat d’activitats du-
rant el curs, com ara excur-
sions per conèixer Catalunya,
tallers de cuina, activitats es-
portives, idiomes…

Melon District també
compta amb la figura dels
Resident As sis tants, els resi-
dents assignats per fomentar
i millorar la comunicació en-
tre els companys de la resi-
dència i la direcció del cen-
tre. A través d’aquesta figura
es poden intercanviar impres-
sions i opinions. 

Les residències cuiden ca-
da detall tant dels espais co-
muns, en què els estudiants
universitaris comparteixen ex-
periències. Com a les zones
privades i habitacions, un en-
torn perfecte per a l’estudi i
el descans.

La figura dels
‘Resident Assistants’
facilita la comunicació
d’estudiants i direcció

Als espais públics
i a les zones privades
es cuiden tots els
detalls per a l’estada 

L
Melon District compta
amb dos centres a Barce-
lona, i recentment també
n’ha posat en marxa un a
París. Tots disposen dels
serveis necessaris perquè
l’estudiant tingui una esta-
da profitosa i sense preo-
cupacions més enllà dels
estudis. També estan ben
connectades dins de la
ciutat.

més!
UNA ESTRUCTURA
INTERNACIONAL

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS12
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M E L O N  D I S T R I C T  P O B L E  S E C

AV.  PA R A L· L E L  1 0 1 ,  0 8 0 0 4  B A R C E L O N A

M E L O N  D I S T R I C T  M A R I N A 
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OPCIONS PER DESPLAÇAR-SE
La ciutat de Barcelona compta amb una important xarxa de mobilitat pública:
metro, autobús o fins i tramvia cobreixen pràcticament tota l’àrea metropolitana

arcelona i la seva
àrea metropolitana
disposen de moltes

opcions de transport públic.
La més popular és el metro,
una manera ràpida i senzilla
de desplaçar-se. Hi ha vuit lí-
nies que es poden identificar
pel numero i un color: L1
(vermell), L2 (lila), L3 (verd),
L4 (groc), L5 (blau), L9 (taron-
ja), L10 (blau clar) i L11 (verd
clar), que cobreixen la major
part de la ciutat. 

Així mateix, també hi ha
una xarxa urbana i metropoli-
tana de ferrocarrils gestio-
nats per la Generalitat (FGC),
complementària al metro. Hi
ha 3 línies urbanes: L6, L7 i
L8. Les línies S2 i S55 unei-
xen la ciutat amb la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

Pel que fa als autobusos,
Barcelona disposa de 108 lí-
nies urbanes. El servei està
sent objecte d’una profunda
reestructuració per fer-lo més
funcional: els recorreguts de
sempre es van substituint per
línies ortogonals, que s’iden-
tifiquen amb les lletres V (ver-
tical), H (horitzontal) i D (dia-
gonal) segons el trajecte.
També cal destacar els busos
nocturns Nit Bus, que cobrei-
xen la ciutat i rodalies.

Finalment, el tramvia o
Tram connecta Barcelona
amb les poblacions properes.
Hi ha sis línies dividides en
dues grans branques: el
Trambaix, que té l’origen a la
plaça Francesc Macià, i el
Trambesòs, amb sortida des
de la Vila Olímpica.

Barcelona té una xarxa de
transport integrada que
permet, en un mateix viat-
ge, fer diferents trans-
bords durant una hora i
quart. L’abonament més
utilitzat és la T-10, la tar-
geta de 10 viatges, tot i
que si el transport públic
s’empra amb freqüència
hi ha d’altres opcions a te-
nir en compte, com la T-
50/30 (50 viatges en 30
dies), la T-Mes, o la T-Jove,
per a menors de 25 anys i
vàlida durant 90 dies.

a més!
XARXA INTEGRADA 
I ABONAMENTS

B La xarxa de metro
es completa amb tres
línies urbanes dels
Ferrocarrils Catalans

Les 180 línies de bus
estan sent objecte
d’una important
reestructuració

TRANSPORT

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS16
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Residència Universitària Augusta
La teva família a Barcelona
21 raons per viure a RUA
· Menú diari de dilluns a divendres
· Cuina diària a la residència (dieta mediterrània)
· 3 serveis diaris: esmorzar, dinar i berenar (*)
· Adequació a les necessitats dels estudiants
· Horaris de menjar flexibles,
amb possibilitat de pícnic

· Neteja diària de la RESIDÈNCIA
· Canvi i neteja setmanal dels llençols

i les tovalloles
· Rentat de la roba personal
· Habitacions individuals i dobles
· Zona d’estudi
· Sala d’estudi per a grups (8/10 persones)
· Sala de reunió i jocs amb TV panoràmica
· Acompanyament 24 hores
· Accés lliure a la residència d’estudiants
· Wi-Fi gratuïta a tota la residència
· Premsa diària
· Trucades gratuïtes a fixos nacionals
· TV plasma a les habitacions
· Nevera a les habitacions
· Terrassa de reunió amb solàrium
· Programa d’activitats ‘El valor de les relacions’
(*) Opcional pensió completa

www.residencia-augusta.com 
Travessera del Gràcia, 96, 1r · 08006-Barcelona

Tel.: +34 933 689 099 / + 34 666 862 425

I tot des de 650 € (*) al mes!(*) +10% d’IVA

NOVES INSTAL·LACIONS 2017-2018
* Sala de lectura* Sala de TV.* Remodelació de cuina.
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ENTREVISTA

om definiria Forma-
tic Barcelona?
Som una escola

universitària adscrita a la Uni-
versitat de Girona per a la im-
partició del grau en Turisme i
associada a la Universitat de
Gal·les en els estudis vincu-
lats a empresa i comunicació.
També estem autoritzats per
la Generalitat per a la imparti-
ció de cicles formatius de
grau superior. Des del 1974
hem format professionals
competitius, passant per les
nostres aules més de 20.000
estudiants. A l’EUFB, la inter-
nacionalització és un element
bàsic. S’estudia anglès espe-
cífic per a cada titulació i hi
ha un programa d’intercanvis
internacionals. Hem signat la
Carta Erasmus i 19 convenis
amb universitats europees.

Què els diferencia d’altres
centres?
Principalment el tractament
individualitzat. El pla docent
preveu moltes classes pràcti-
ques, amb bona part del pro-
fessorat procedent de l’àmbit
professional, i una estreta
relació entre universitat i em-
presa. L’objectiu és dotar l’a-
lumnat de tots els coneixe-
ments i aptituds que exigeix
el mercat.

Quin és el perfil d’estudiant?
Tenim alumnes de gairebé 60
països, fet que dona a l’estu-
diant la possibilitat d’experi-
mentar la multiculturalitat.
S’afavoreix la formació inte-
gral de l’alumne, no només
amb els coneixements, sinó
també amb habilitats socials,
molt útils en els àmbits d’es-
pecialització de l’EUFB. 

Quina metodologia empren?
El gros dels estudis és pre-
sencial, amb grups-classe re-
duïts que permeten una aten-

ció individualitzada que facili-
ta el desenvolupament perso-
nal i professional dels alum-
nes. També tenim una oferta
formativa virtual, de màsters i
estudis d’especialització.
L’actuació educativa de
l’EUFB ofereix un ensenya-
ment d’excel·lència acadèmi-
ca. El focus d’atenció se situa
a la societat en la qual l’estu-
diant s’haurà de desenvolu-
par professionalment, i tota la
comunitat acadèmica s’impli-
ca amb aquesta finalitat. 

Com s’organitza el campus?
L’EUFB està ubicada a la Ca-
sa Marfà, un edifici emblemà-
tic, al bell mig del passeig de
Gràcia. Comptem amb més
de 2.500 metres quadrats
d’instal·lacions equipats amb
els mitjans i recursos docents
més moderns. Gaudim, grà-
cies a la nostra localització,
d’uns accessos immillorables
i la màxima proximitat amb
tot tipus de transport públic.
Disposem d’un centre de do-
cumentació i treball per a l’a-
lumne que incorpora un fons
bibliogràfic en les àrees en
què s’especialitzen els nos-
tres estudis, amb ordinadors
per a la realització de treballs,
tant individuals com en grup, i
un servei de reprografia.

De quines eines disposen per
a la integració laboral dels
alumnes?
Som capdavanters en aquest
aspecte gràcies al nostre ser-
vei Alumni i la borsa de tre-
ball, garantint la inserció labo-
ral de més del 90% dels
estudiants. D’altra banda, les
pràctiques d’estudi es trami-
ten mitjançant el servei de
pràctiques i atenció a l’estu-
diant i es realitzen en les em-
preses prestigioses del país.
El grau de satisfacció dels
empresaris respecte dels
alumnes és excel·lent.

Ha destacat abans la interna-
cionalització de l’EUFB.
Hi treballem des de ja fa
molts anys. Per exemple, amb
la Universitat de Gal·les en la
impartició de titulacions uni-
versitàries britàniques. A
més, recentment hem signat
un acord amb l’Escola Supe-
rior d’Hostaleria i Turisme
d’Estoril (Portugal), per impar-
tir una doble titulació interna-
cional de Direcció i Gestió Ho-
telera. Els nostres programes
són trilingües (català, castellà
i anglès), i el grau en Turisme
encara va més enllà perquè a
banda de la docència en cata-
là i castellà incorpora anglès,
francès i alemany. 

C

“EL TRACTAMENT INDIVIDUALITZAT
ENS DISTINGEIX D’ALTRES CENTRES

18 RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS

JORDI GARCIA És el director de l’Escola Universitària Formatic Barcelona (EUFB),
amb 26 formacions diferents en els àmbits del turisme, l’empresa i la comunicació
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Grau en Turisme
Relacions Públiques
Direcció i Administració 
d’Empreses
Màsters
Cicles Formatius 
de Grau Superior

Formació contínua

Campus
a Barcelona
Pg. de Gràcia

formaticbarcelona.com
@formaticbarna
/escola.barnana.barlaesco//e

nacbarimatrof@
eloncrabictaform omc.an
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COL·LEGI MAJOR SANT JORDI

SERVEIS PER A UNA
BONA ESTADA
El col·legi major disposa d’unes instal·lacions
totalment equipades i amb força opcions

l Col·legi Major Sant
Jordi de la Universi-
tat de Barcelona

(UB) posa a l’abast de l’alum-
nat unes instal·lacions prepa-
rades i adequades per a l’es-
tada dels joves mentre fan els
estudis i ja ha convocat les
places per al curs 2017-2018.
Totes les habitacions tenen
bany, telèfon, connexió a Inter-
net individualitzada, aire condi-
cionat, calefacció i minineve-

ra. La bugaderia està comple-
tament automatitzada i el ser-
vei de menjador té horaris
molt amplis. Ofereix força ser-
veis complementaris, entre
els quals una sala d’estudi,

gimnàs, pista poliesportiva,
biblioteca, zona d’ordinadors,
espai de jocs, sala d’actes i
projeccions, i aules per a les
diverses activitats que s’orga-
nitzen durant el curs.

E
El Col·legi Major Sant Jordi
és un espai obert a estu-
diants de qualsevol univer-
sitat. Té bona connexió
amb els diferents centres
educatius.

connectat!
UN CENTRE OBERT A
TOTS ELS ESTUDIANTS

Passatge Ricard Zamora, 4/8. (08017) Barcelona · Tel.: 93 201 66 00
www.cmsantjordi.com · cmsjordi@cmsantjordi.com

Allotjament per a estudiants
universitaris a Barcelona

· Col·legi mixt: aproximadament 215 persones
· Habitacions i apartaments: individuals i dobles, amb
bany complet, Internet, nevera i aire condicionat. En la
zona d’habitacions per a professors també hi ha TV,
cuina, nevera, etc.

· Serveis: allotjament, menjador, bar, aules, sala
d’actes, pista poliesportiva, sala d’ordinadors, sala
d’estudi, despatxos, biblioteca, bugaderia, sala de
jocs, climatització en tot l’edifici, bicicletes de lloguer
amb pàrquing, gimnàs, activitats culturals i esportives,
premsa diària. Alguns d’aquests serveis queden
anul·lats durant el curs d’estiu.

· Situació: estem en una de les millors zones de
Barcelona. A prop de la Diagonal, entre la plaça
Francesc Macià i la plaça Maria Cristina. A 200 metres
del centre comercial l’Illa i a 300 del metro. Podeu
veure la localització a l’apartat corresponent.

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS20
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Residència mixta per a
joves estudiants.

Està situada en un edifici d’estil
modernista de principi de segle,
compta amb tots els serveis per
proporcionar-te la millor comoditat.

Situada al centre de Barcelona,
molt ben comunicada per transport
públic amb totes les universitats.

SERVEIS INCLOSOS

- Allotjament i pensió completa.

- Menú variat i equilibrat.
- Horaris flexibles.
- Reserva de menjar en cas

d’arribar tard.
- Neteja d’habitacions de d

illuns

a divendres.
- Canvi de llençols una vega

da

per setmana.
- Rentat i planxat de la roba.

- Tot inclòs: aigua, calefacc
ió,

electricitat.
- Trucades gratuïtes a telè

fons fixes

nacionals.
- Flexibilitat d’horaris. obert

a les 24 h.

INSTAL·LACIONS

- Habitacions individuals, do
bles i triples.

- Menjador equipat amb tots els serveis.

- Sales de TV, DVD, canal satèl·lit i jocs.

- Sales d’estudi amb ordinadors

i impressora.

- Aire condicionat a les sa
les comunes.

- Internet WI-FI a tota la residència

les 24 hores.

- Terrassa

residència d’estudiants
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DESCOBRIR LA CIUTAT
OCI I CULTURA

Barcelona disposa d’infinitat d’opcions de lleure i posa a l’abast del visitant
indrets emblemàtics, des dels edificis modernistes fins al tecnològic districte 22@

studiar a Barcelona
no és només un
privilegi per la qua-

litat dels seus campus uni-
versitaris. La ciutat en si re-
presenta un dels centres
culturals més importants del
Mediterrani, situació que fa
que la seva oferta d’oci s’a-
dapti a tots els gustos i pre-
ferències.

La manera més fàcil (i
econòmica) de conèixer la ca-
pital catalana és passejant
pels seus carrers tot desco-
brint alguns dels seus racons
més emblemàtics. Barcelona
incita a explorar les seves
joies, a treure-li tot el suc a
cada indret. Des del litoral
–amb una atractiva façana
marítima d’imponents plat-
ges– fins a la muntanya
–Montjuïc i Collserola oferei-
xen infinitat d’opcions de
lleure–, l’oferta és infinita. 

Un dels punts de visita
obligada és el Parc Güell,
mundialment conegut per
ser obra del cèlebre arqui-
tecte Antoni Gaudí. Entrar al
recinte costa set euros per
persona, podent adquirir

l’entrada a la pàgina oficial
del parc. Tenint en compte
que l’aforament està limitat,
es recomana comprar el ti-
quet amb antelació. Gaudí,
però, està present a tota la
ciutat, presumint de dos edi-

ficis de característiques úni-
ques al passeig de Gràcia, la
Casa Batlló i la Pedrera, tots
dos amb possibilitat de visita
a l’interior. I sense oblidar, és
clar, la seva creació més em-
blemàtica, la Sagrada Famí-

Barcelona és seu de nombrosos museus i espais d’exposicions. La
llista és infinita. Entre els principals centres hi ha el CaixaFòrum, si-
tuat en un edifici modernista de Puig i Cadafalch; el MNAC –amb una
imponent col·lecció d’art romànic–; el Museu Picasso, o el Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). N’hi ha d’àmbits molt va-
riats: per exemple sobre els esports com el Museu de l’FC Barcelona
al Camp Nou, que és un referent per als aficionats al futbol, i que ha
assolit la fita de ser el museu més visitat de Catalunya, o el Museu
Olímpic a Montjuïc.

TOT UN MÓN D’EXPOSICIONS
a més!

E

L’arquitectura
d’Antoni Gaudí està
present al llarg de
tota la Ciutat Comtal

RESIDÈNCIES A BCN I CENTRES UNIVERSITARIS22
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lia, les obres de la qual ja
han entrat en la recta final.
Es preveu que el temple esti-
gui enllestit en menys d’una
dècada.

En contrast, la Barcelona
dels gratacels es pot desco-
brir al 22@, el districte tecno-
lògic i empresarial de la Ciu-
tat Comtal. La coneguda
torre Agbar dona la benvingu-
da en aquest modern barri,
que es perllonga pràctica-
ment fins a la zona del Fò-
rum, important centre d’es-
deveniments culturals.

Entre els llocs que no es
poden deixar de visitar hi ha
el barri Gòtic, adjacent a les
Rambles, amb indrets tan ca-
racterístics com la plaça de
Sant Jaume, la catedral o la
basílica de Santa Maria del
Pi. El Born, molt proper, es
presenta com un lloc idíl·lic.
Es tracta d’un barri bohemi
d’ambient relaxat i calmat. 

Molt menys turístic i no tan
concorregut com altres in-
drets de la ciutat, al Born hi
ha joies arquitectòniques
com el Palau de la Música
Catalana, o espais com el

Parc de la Ciutadella, un ele-
gant parc construït en el marc
de l’Exposició Universal de
1888, juntament amb l’Arc
del Triomf.

En els darrers anys també
s’han popularitzat alguns
punts de la ciutat allunyats
del centre. Els aficionats a la
fotografia, especialment a
l’hora del capvespre, poden

obtenir algunes de les millors
imatges de Barcelona des
dels Búnquers del Carmel, un
indret que també ha estat es-
cenari del rodatge de nombro-
ses pel·lícules. Des d’aquest
mirador es pot observar tota
la ciutat amb alguns dels
seus punts clau, com ara la
Sagrada Família o la silueta
de Montjuïc.

El Born presenta un
ambient bohemi i
relaxat, allunyat dels
grans focus turístics

Els Búnquers del
Carmel ofereixen
espectaculars vistes
de Barcelona
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Situada a la part alta de Barcelona - Al districte de Sarrià-Sant Gervasi
Excel·lent comunicació amb la zona universitària i el centre de la ciutat.

Habitacions individuals i dobles, àmplies, lluminoses i funcionals
Cuina pròpia – Menjar casolà de dilluns a diumenge

Neteja de les habitacions – Servei de bugaderia

Wi-Fi Sales d’estudi i disseny – Sales de treball en grup obertes les 24 h.
Diverses Sales de TV, DVD i sales d’estar.

Jardí privat amb terrassa- solàrium – Gimnàs amb piscina concertat.

www.residenciaroca.com - cristina@residenciaroca.com
C/Ciutat de Balaguer, 65 - 08022 Barcelona - Tel; +34 934 173 194 - 686 964 627
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