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INTRODUCCIÓ

ELS AVANTATGES DE LA

CONVIVÈNCIA
Q

uan un estudiant
inicia l’etapa universitària, sovint es
dona la circumstància que, a
més, comença el període
d’independència. Una vegada
presa la decisió d’estudiar fora i tenint clar el lloc de destinació, els estudiants s’exposen a l’elecció sobre on volen
viure. Triar viure en una residència universitària, aporta
una sèrie d’avantatges:
1) Major èxit acadèmic.
Viure en una residència universitària proporciona avantatges a l’hora d’estudiar. La
combinació de l’espai designat a estudi i models de
conducta escolars creen un
entorn propici per al desenvo-

Les residències són
un entorn propici per
al desenvolupament
acadèmic i personal
Els residents
universitaris tenen tot
tipus de serveis i
comoditats a l’abast
lupament acadèmic.
2) Comoditat i serveis. Els
que viuen en una residència
tenen tot el que necessiten a
l’abast: neteja, bugaderia,
àpats… Tots aquests serveis
suposen estalvi de temps.
3) Esdeveniments i activitats. Amb la resta de companys de residència sempre
hi ha algun pla o algun esde-

veniment al qual assistir, el
que fomentarà les relacions
socials.
4) Ampliar el cercle d’amics. Viure en residència et
connecta amb els nous companys, el que permet forjar
bones amistats i formar una
gran família universitària.
5) Més seguretat. La residència ofereix una major tran-

quil·litat. Els estudiants que
viuen en aquests centres gaudeixen d’uns alts estàndards
de seguretat.
6) Creixement i desenvolupament personals. La residència suposa una oportunitat única per desenvolupar
altres capacitats i habilitats
fora de l’aula. L’estalvi de
temps en altres aspectes per-

met desenvolupar el pensament crític i la comunicació
amb altres persones.
7) Suport. Començar la universitat simbolitza una nova
etapa en la vida d’un estudiant. Des del moment de la
seva arribada a la residència
fins que acaba el curs, sap
que comptarà amb el suport
dels companys.
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RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ

MÉS DE 16 ANYS D’EXPERIÈNCIA
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

a residència Sarrià
compta amb més
de 16 anys d’experiència, un espai privilegiat
dotat dels serveis necessaris
per a l’estudi i l’estudiant. La
filosofia: estudiar sense interferències, 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 natural, nevera, armari individual i
taules d’estudi. Pensió completa (esmorzars, dinars, sopars) de dilluns a diumenge,
amb cuina pròpia. Neteja de
les habitacions i canvi de tovalloles dues vegades per
setmana i de llençols un cop

0

!

el transport

AUTOBÚS, METRO
I FERROCARRIL
Molt bona connectivitat en
transport públic les 24 hores i amb alta freqüència
des de la porta de la residència. Bus, metro i FGC.
Consulteu: www.tmb.cat

SERVEI DE BUS
PROPI I DIRECTE
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.

Ofereix cursos
d’idiomes, reforç
d’assignatures i
classes de música
per setmana. Internet Wi-Fi a
tota la residència. Disponibles les 24 hores del dia 2
sales d’estudi, 6 sales de treball en grup, sala d’arquitectura, belles arts i disseny, sala d’informàtica, sala de
música i de televisió. A més,
hi ha accés lliure al centre
esportiu Can Caralleu.
A la residència s’imparteixen cursos d’idiomes, reforç
d’assignatures o classes de
música, per adaptar-se a les
necessitats de l’estudiant.
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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).
✓ I molt més! Visita la nostra pàgina web

inscriu-te online
curs 2018-2019

residenciasarria.com
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
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FORMACIÓ

UN GRAN CENTRE UNIVERSITARI
La ciutat de Barcelona disposa d’una variada oferta quant a estudis superiors,
amb destacats centres de diferents especialitats, des de tecnologia fins als negocis

B

arcelona és una important ciutat universitària, amb una
àmplia oferta pel que fa a estudis superiors, tant en l’àmbit públic com privat. La Universitat de Barcelona (UB) és
la més gran i amb més tradició, amb facultats repartides
per tota la ciutat: Zona Universitària-Palau Reial, Campus Mundet i Campus Universitat són els tres grans nuclis
d’activitat de la UB.
La Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) és una altra de les universitats de
prestigi de la capital catalana, 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 està molt ben connectada amb
transport públic.
D’altra banda, la Universitat 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 Ciutadella. El centre és especialment prestigiós en estudis de
Dret, Economia i Ciències Polítiques.
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 privades, la Ramon Llull (URL) és
la més destacada, amb més

de 17.000 estudiants inscrits en fins a 11 institucions
d’ensenyament superior i recerca. Els més importants
són l’Institut Químic de Sarrià, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia o la Facultat d’Educació Social i Treball
Social Pere Tarrés.
Finalment, Barcelona també acull algunes de les més
reconegudes escoles de negoci. Esade (Escola Superior
d’Administració i Direcció
d’Empreses) és la més prestigiosa, arribant a destacar
entre les primeres mundials
en aquest camp. La seu central està a Pedralbes, una de
les zones més exclusives de
la ciutat.
També a Pedralbes hi ha
ubicat un altre important centre de formació en negocis,
l’IESE Business School. En
aquest àmbit també cal ressaltar dues destacades escoles amb projecció internacional i prop de seixanta anys
d’història, l’EAE Business
School, i l’EADA (Escola d’Alta Direcció i Administració).

La UB i la UAB són
les dues principals
universitats de la
Ciutat Comtal
Barcelona té algunes
escoles de negocis
amb reconegut
prestigi internacional
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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
2018-2019
i les tovalloles
* Sala de lectura
· Rentat de la roba personal (servei opcional)
* Sala de TV.
· Habitacions individuals i dobles
* Remodelació de cuina.
· 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

I tot des de 700 € (*) al mes!(*) +10% d’IVA

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

info@residencia-augusta.com
Tel.: +34 933 689 099
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ÀGORA BCN

UN ENTORN PRIVILEGIAT
Oberta a tota la comunitat universitària, i amb un ampli ventall d’espais i de
serveis, la residència és un marc ideal tant per a l’estudi com per a la formació

L

a residència Àgora
BCN s’obre any rere any als joves estudiants que volen viure la
seva estada a Barcelona, en
un entorn privilegiat de la ciutat i envoltats de la millor
companyia en un ambient internacional. Oberta a tota la
comunitat universitària, la residència funciona també com
a allotjament per a professionals que vulguin continuar
formant-se mitjançant cursos
formatius, postgraus o màsters, o que vulguin treballar
en grups acadèmics o culturals.
Àgora BCN compta amb
més de 200 habitacions, de
les quals 100 són habita-

Un espai ideal
situat en un
entorn especial
de Barcelona
cions individuals, 89 dobles i
quatre adaptades. Totes les
habitacions estan totalment
equipades, ja que compten
amb televisió, mininevera i
serveis de neteja diària, entre d’altres de rellevants.
Es tracta d’un espai que
és ideal tant per a l’estudi
com per a la formació, juntament amb la possibilitat de
conviure en un ambient multicultural. Àgora BCN compta
amb una gran varietat de serveis i àrees, tots pensats per
satisfer les necessitats dels
estudiants que viuen a la residència.

!

descobreix més

UBICACIÓ PROPERA AL CAMPUS CETT-UB
Àgora BCN està situada prop del Campus Mundet de la
UB, una ubicació privilegiada i ben connectada al centre de
la ciutat amb la línia 3 de metro i els busos 27,60, 73 i
76. La residència té menjador amb cuina pròpia, Wi-Fi, sala
amb TV, futbolí, billar, taules de tennis taula, gimnàs, pista
poliesportiva, biblioteca, sala d’estudi i sala de reunions.

Amb unes instal·lacions
punteres, Àgora BCN compta
amb espais aptes per a l’estudi, com són una biblioteca i
sala d’informàtica, i d’altres
destinats al lleure, entre els
quals una sala de música,
una de fitness, i de cinema o
espai chill-out.
5% de descompte en la 1a
quota amb el codi: DIA18.
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RECOMANACIONS

CONSELLS PER COMENÇAR
Iniciar l’etapa universitària no és fàcil per tot el que comporta haver d’adaptar-se a
un nou tipus de vida acadèmica. Una sèrie d’orientacions et poden ajudar en el procés

S

i comences la universitat el curs que
ve probablement
hauràs d’enfrontar-te al mateix problema que la majoria
de novells: compaginar una
intensa vida social amb el
teu rendiment acadèmic, i
més ara que les segones i
terceres matrícules poden
arribar a costar el triple del
preu inicial. Una sèrie de consells t’ajudaran a superar el
primer curs d’universitat.
1. Coneix el teu campus.
Algunes facultats són enormes i tenen gran quantitat de
passadissos, ales i aules. Si
no vols començar arribant
tard a totes les classes, familiaritza’t amb l’entorn on passaràs gran part dels propers
anys.

És important
conèixer el campus
pam a pam abans que
comenci el nou curs
Tria les assignatures
a consciència
i informa’t dels
itineraris especialitzats

2. Tria les assignatures a
consciència i prioritza. Almenys durant el primer semestre intenta no atabalar-te
amb un excés d’activitats extracurriculars. A més, alguns
graus tenen itineraris especialitzats. Informa-te’n bé si
no vols endur-te sorpreses
més endavant.
3. Relaciona’t amb els
companys. Aprofita per conèixer les persones amb les
quals passaràs bona part del
temps acadèmic. Els més veterans et podran aconsellar
sobre les classes, els professors i els exàmens.
4. Mostra interès. Expressa curiositat, pregunta quan
tinguis dubtes i ves a les tutories si ho consideres necessari. Pensa que hauràs

de bregar amb els mateixos
professors durant tota l’estada a la universitat i tractar
amb ells millorarà les possibilitats d’aprovar.
5. Planifica el transport.
Compra l’abonament que
més s’ajusti a les teves necessitats depenent dels dies
o vegades que hagis d’anar a
classes.
6. Porta tota la feina al dia
i planifica l’estudi. Sí, és el típic consell que es dona a un
estudiant, però aquest és important seguir-lo al peu de la
lletra. Amb els nous graus hi
ha més presentacions i lliuraments de treballs, per la qual
cosa crear el teu propi calendari pot ser una bona idea
per recordar les dates més
importants.
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residència d’estudiants

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.

OS
SERVEIS INCLOS
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BAU

LA UNIVERSITAT DEL DISSENY
L’únic centre de Barcelona a oferir estudis de grau en disseny de moda disposa de
plans d’estudi a tots els nivells i especialitas, des de grau fins a doctorat i investigació

B

AU, Centre Universitari de Disseny de
Barcelona, ofereix
estudis universitaris en disseny a tots els nivells, grau,
màster universitari, màsters
d’especialització, universitat
d’estiu i unitat de doctorat i
recerca, en quatre especialitats diferents: Disseny Gràfic, Disseny Audiovisual, Disseny d’Interiors i Disseny de
Moda.
Ubicat en un recinte industrial de més de 8.000 metres
quadrats en ple districte del
Poblenou, el barri tecnològic i
creatiu de Barcelona, BAU és
l’únic centre universitari de la

El centre està ubicat
en un recinte de
més de 8.000
metres quadrats
La seva comunitat
universitària la formen
1.200 estudiants de
30 països diferents

capital catalana en oferir estudis de grau universitari en
disseny de moda.
BAU s’està posicionant
com una universitat social,
pluridisciplinària i creativa,
oberta a tot el món per enten-

dre’l i transformar-lo. A més,
destaca per la seva comunitat universitària marcadament internacional, ja que
compta amb 1.200 estudiants provinent de més de
trenta països diferents.

!

D’altra banda, cal destacar
que a partir d’aquest mes de
març, el centre BAU presenta
una nova ID corporativa, amb
nou logotip, pàgina web i tota
la seva identitat renovada. Visita el web www.bau.cat.

a més

JORNADES DE PORTES OBERTES
Els dissabtes 17 de març, 14 d’abril i 12 de
maig, BAU obrirà les portes de 10 a 19 h en
unes jornades dedicades a rebre totes aquelles persones interessades a conèixer el centre. Durant la jornada s’oferiran xerrades informatives (11 h, 12.30 h, 16 h i 17.30 h) i
visites guiades per les infraestructures de
BAU. No cal inscriure’s prèviament.
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Barcelona,
la ciutat on
es viu el disseny
Grau en Disseny
Gràfic
Audiovisual
Interiors
Moda
Masters en Disseny
Universitat d’Estiu
workshops d’iniciació
i especialització

www.bau.cat
C/ Pujades 118
08005 Barcelona
+34 93 415 34 74
info@bau.cat
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RESA

ADAPTATS A CADA ESTUDIANT
Parlem amb Carlos Cano, cap de màrqueting de RESA, sobre els principals trets de
la xarxa de residències, on es potencia l’allotjament a mida i la interacció entre residents

Q

uantes residències
té RESA?
RESA disposa de
33 residències universitàries
en 19 ciutats espanyoles. A
més, forma part del grup internacional Greystar, que té
presència en països com Alemanya, Regne Unit i Holanda.
Això facilita molt les coses
per als residents que es
plantegin marxar d’Erasmus.
I quants centres RESA es
poden trobar a Barcelona?
RESA té set residències a
Barcelona, que tenen conveni
amb les principals universitats de la ciutat. Habitualment, cada centre acull estudiants d’una universitat
determinada, fet que facilita
la relació entre residents. A
més, també hi ha una residència RESA a Sant Cugat,
una a Castelldefels i dues a
Terrassa.
Quines modalitats d’allotjament tenen?
Sabem que el públic universitari és cada vegada més heterogeni. Per aquest motiu, la
nostra aposta és escoltar els
estudiants i oferir-los models
d’allotjament i serveis complementaris adequats al seu
perfil. Per exemple, un resident pot estar en pensió completa i tenir tots els serveis al
seu abast, o bé escollir l’opció de només allotjament, el
que li proporciona més independència. En tots els casos,
es garanteix l’equilibri entre
la privacitat de disposar d’habitació pròpia i la interacció
amb altres estudiants.

Com es facilita aquesta relació entre residents?
RESA té un programa d’activitats molt extens anomenat
RESA Hub, que serveix precisament per reforçar els lligams entre els estudiants,
tant dins d’una mateixa residència com amb d’altres centres RESA. S’organitza per
exemple un torneig de debat,
diverses competicions esportives entre diverses residències de tot Espanya o unes
jornades d’integració a princi-

pi de curs, que culminen amb Amb quina antelació es recomana reservar plaça?
un viatge a PortAventura.
A principi de març s’obren les
Quins són els perfils d’estu- inscripcions i generalment a
diant més habituals a RESA? final d’abril ja està tot ple, soLa majoria de residències es- bretot als centres RESA de
tan enfocades a estudiants Barcelona i Madrid. Per
de grau, però també n’hi ha aquest motiu, recomanem red’específiques per als que alitzar la inscripció com
fan postgraus o màsters. Per abans millor. A més, si l’estuaixò aconsellem a l’estudiant diant que sol·licita la plaça al
que s’informi a la web final acaba anant a una altra
www.resa.es sobre qui viu a universitat se li retornen els
cada residència. Ho trobarà a diners que ha abonat en el
moment d’inscriure’s.
l’apartat Quién vive aquí.
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Resa

Residencias
Universitaria
as

t. Residències am
mb habitaq p
, p g udir de més llibertat o amb
menjador a les
l instal·lacions, perr facilitar-te la vida d’e
estudiant. Connexió wifi
w a tota
la residència
a, espais comuns am
mb sales d’estudi, sales de TV, gimnàs i bu
b gaderia
autoservei. Tot això amb els serveis integrats de direcció, recepció, con
nsergeria,
mantenimen
nt, activitats esportives
e i culturals, etc.

La Salle de
es de 395€ mes
Habitacions indiv
viduals i dobles amb bany
Cuina equipada

Barcelona
a Diagonal des de 891€ mes
Habitacions individuals i dobles amb bany
Piscina amb solàriu
um

Mitja pensió opcional
Recepció – consergeria 24 h
Programa d’activi
i itats - Resa Hub
H b

Conveni amb
b les millors Universitats

Mitja pensió inclosa
Neteja setmanal am
mb canvi de llençols i tovallole
es
Recepció –conserge
g ria 24 h
Programa d’activitats - Resa Hub
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IED BARCELONA

FORMACIÓ ACTIVA EN DISSENY
L’IED Barcelona Escola Superior de Disseny ofereix una variada oferta
formativa que aposta per la sostenibilitat, la tecnologia i el ‘design thinking’

E

l disseny ha demostrat els darrers
anys ser un motor
essencial per a la innovació.
Per tal de desenvolupar noves idees, productes o serveis, el design thinking s’ha
convertit en una eina molt
eficaç que permet integrar
els models de negoci amb
l’actualitat social i proposar
solucions innovadores a problemàtiques reals.
L’IED Barcelona Escola Superior de Disseny ofereix una
formació centrada en disseny
com a eina de canvi social.
Treballa amb el teixit empresarial de la ciutat per detectar les necessitat reals de la
societat i així formar a professionals amb els coneixements necessaris per impulsar, desenvolupar i gestionar
projectes innovadors.
Ubicada al barri de Gràcia,
en els últims quinze anys
s’ha convertit en un referent
en formació del disseny pel
seu caràcter multidisciplinari
i internacional. Cada any,
l’IED acull més de mil estudiants dels quals un 65% són
internacionals. Aquesta riquesa contribueix que els estudiants desenvolupin projectes
des d’un punt de vista global
i integrador.
Amb Barcelona com a escenari d’actuació, una ciutat
en què la tecnologia i la sostenibilitat van agafades de la
mà, l’IED aposta per una formació activa que investiga i
detecta quines són les necessitats de les ciutats en
l’actualitat. El disseny, en
aquest context, és una eina

!

a més
AMPLI VENTALL D’ESTUDIS I TITULACIONS
Especialitzat en Disseny, Moda, Comunicació Visual i
Management per a Empreses Creatives, l’IED ofereix Títols Superiors en Disseny de Producte, Interiors, Moda i
Gràfic, a més dels Bachelors of Arts (Universitat de
Westminster), Diplomes IED, Màsters, Postgraus, Cursos de Formació Continua i Cursos d’Estiu.

imprescindible per continuar
definint el funcionament de
les anomenades smart cities.
Investigar nous sistemes de
mobilitat, transformar els actuals espais de treball o idear
estratègies de màrqueting i
comunicació creatives, són
alguns dels reptes que els
alumnes han d’afrontar durant els estudis.
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TRANSPORT

MOURE’S PER LA CIUTAT
Barcelona disposa d’una important xarxa de mobilitat pública: metro, autobús
o fins i tot el tramvia cobreixen tota l’àrea metropolitana de la capital catalana

B

arcelona i la seva
àrea metropolitana
disposen de moltes
opcions de transport públic.
El metro és la manera més
ràpida i senzilla de desplaçarse per la ciutat. Actualment
hi ha 11 línies de metro. Vuit
estan gestionades per l’ajuntament, i 3 pertanyen a la Generalitat (FGC). Es pot fer
transbordament entre les línies de metro i les d’FGC.
També amb el funicular de
Montjuïc, el tramvia (Tram),
els trens de rodalies i totes
les línies d’autobusos urbans. Tot això dins de la zona
1 (àrea urbana de Barcelona)
i amb les diferents targetes
integrades.
Barcelona també compta
amb una gran flota d’autobu-

La xarxa de metro
es completa amb tres
línies urbanes dels
Ferrocarrils catalans
Barcelona compta
amb una extensa
flota d’autobusos
diürns i nocturns

!

a més

XARXA INTEGRADA
I ABONAMENTS
Hi ha diversos tipus de
targetes multiviatges que
poden utilitzar-se en els
diferents mitjans de transport de la xarxa integrada.
La més popular és la T10,
de 10 viatges (10,20 euros). És vàlida per al metro, FGC, autobusos, Tram,
trens de rodalies i funicular de Montjuïc. Un cop validat el bitllet el marge per
al transbordament en un
altre mitjà de transport
sense pagar de nou és de
75 minuts.

sos moderns amb els quals
es pot anar a qualsevol punt
de la ciutat. Els busos urbans, tant diürns com nocturns, es poden utilitzar en
combinació amb altres mitjans de transport.
D’altra banda, hi ha dos
trams de tramvia a Barcelona
(Trambaix i Trambesòs) que
es divideixen en 3 línies cadascun. El Trambaix s’inicia a
la plaça Francesc Macià i arriba a poblacions com ara Cornellà i Sant Feliu, a la comarca del Baix Llobregat. El
Trambesòs s’inicia al parc de
la Ciutadella i la Vila Olímpica
i arriba fins a Badalona i Sant
Adrià del Besòs. En un futur,
es preveu que els dos trams
estiguin units a través de l’avinguda Diagonal.
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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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LLEURE

ESPORT A L’AIRE LLIURE
Els amants de l’activitat física trobaran un ampli ventall d’opcions per gaudir de
l’esport en espais oberts: ‘running’, bicicleta, bàsquet, ‘skating’, ioga, escalada...

E

ntre gimnàs i gimnàs molta gent decideix gaudir de l’aire lliure de la ciutat. Els parcs
de Barcelona ofereixen un
ampli ventall de possibilitats
com a complement a les sessions de fitness, o fins i tot
com a alternativa: sempre podem estalviar uns euros i
gaudir de la natura mentre
millorem la nostra salut física. Aquesta llista d’espais
per fer esport a Barcelona
pot ser molt útil:
1. Serra de Collserola. La
zona alta de Barcelona és el
lloc ideal per practicar running. Més concretament, Collserola és un dels indrets preferits. Especialment els caps
de setmana s’omple de senderistes, runners i ciclistes.

Els caps de setmana
la Serra de Collserola
s’omple de ‘runners’,
senderistes i ciclistes
2. Parc de la Ciutadella.
No tan sols està molt a prop
de la platja -al passeig marítim hi ha zones de training
per gaudir tot l’any-, sinó que
disposa de centenars de metres de terreny on fer ioga, córrer, jugar al ping-pong i fins i
tot practicar tai chi i chi kung
en grup en dies i hores determinats.
3. Parc de l’Espanya Industrial. Skaters i aficionats al
bàsquet es reuneixen per divertir-se en aquest espai pro-

!

a més

GAUDIR DELS PARCS
DE BARCELONA
Barcelona disposa de diversos parcs que val la
pena visitar, com ara el Turo Park, el Parc de Montjuïc, la Creueta del Coll, la
Ciutadella o el Parc del Laberint, entre molts d’altres. Però el més popular
és, sens dubte, el parc
Güell, una de les creacions més emblemàtiques
de Gaudí. Des de fa uns
anys l’accés al recinte és
de pagament. De tota manera, val la pena conèixer
aquest indret icònic.

pera a l’estació de Sants. El
barri té fins i tot una associació de bàsquet: la StreetBall
Barcelona Sants, on tothom
amb bona actitud és benvingut a jugar sense pagar res.
4. Montjuïc. Al cor d’aquesta muntanya s’hi troba la
Foixarda, el rocòdrom públic
més gran d’Europa. S’hi pot
escalar de dia o de nit, perquè està il·luminat.
5. Les platges. A més de
fer-hi running, patinatge, vòlei
platja o passejar en bicicleta,
a les platges de Barcelona
també ens hi podem relaxar
practicant ioga. Les sessions a la Barceloneta acostumen a costar de tres a cinc
euros i és important informarse dels grups de pràctica i
els horaris.
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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

E

l Col·legi Major Sant
Jordi de la Universitat de Barcelona
(UB) posa a l’abast de l’alumnat unes instal·lacions preparades i adequades per a l’estada dels joves mentre fan els
estudis i ja ha convocat les
places per al curs 2018-2019.
Totes les habitacions tenen
bany, telèfon, connexió a Internet individualitzada, aire condicionat, calefacció i minineve-

!

connectat

UN CENTRE OBERT A
TOTS ELS ESTUDIANTS
El Col·legi Major Sant Jordi
és un espai obert a estudiants de qualsevol universitat. Té bona connexió
amb els diferents centres
educatius.

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

ra. La bugaderia està completament automatitzada i el servei de menjador té horaris
molt amplis. Ofereix força serveis 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’organitzen durant el curs.
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CULTURA

ENTRETENIMENT ASSEGURAT
Les opcions per aprofitar el temps lliure són molt variades a la ciutat i destaca
la nombrosa oferta cultural, entre la qual concerts, espectacles teatrals i museus

L

es
possibilitats
d’entreteniment a
Barcelona són molt
grans, fruit de l’animada vida
cultural que s’ha desenvolupat els darrers anys. Destaca, per exemple, la gran varietat de propostes musicals,
que va des dels ritmes més
moderns fins als més clàssics, com ara les actuacions
al Palau de la Música o al Liceu. En música contemporània, Barcelona acull festivals
que són referents en els
seus estils, com ara el Sònar
en electrònica, o el Primavera
Sound en música indie i rock.
La Ciutat Comtal també és
escala per a molts artistes
internacionals, que la in-

La ciutat acull
festivals de renom i
concerts d’artistes
internacionals
La capital catalana
destaca per un gran
nombre de propostes
en teatre i cinema
clouen dins de les gires de
concerts.
D’altra banda, la capital
catalana també destaca per
la variada oferta en cinema i,
especialment, en teatre de
qualitat, tant en grans recintes com el Teatre Nacional de
Catalunya com en les sales
petites del circuit alternatiu.
El lleure cultural es completa

!

clima
IDEAL PER GAUDIR DEL CARRER
Les condicions del clima de Barcelona, amb molts dies
amb sol i temperatures agradables, la fan ideal per
gaudir del carrer per passar el temps lliure. Ja sigui per
passejar per les avingudes, per les platges urbanes, relaxar-se als parcs o anar de compres.

amb museus i exposicions
per a tots els gustos i preferències.
Els caps de setmana la vida nocturna bull, amb un gran
nombre de bars i restaurants
per sortir a sopar, pubs i discoteques. Alguns locals clàssics de la nit barcelonina són
la sala Luz de Gas, el Jamboree, l’Apolo o el Razzmatazz.
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TSH CAMPUS BARCELONA

PER SENTIR-SE COM A CASA
Les dues residències TSH a la capital catalana (Marina i Poble Sec), proporcionen
totes les facilitats per ajudar l’estudiant en l’adaptació a la vida universitària

Q

uins són els principals avantatges de
viure en una residència d’estudiants durant la
primera etapa universitària?
Tant per als pares com per
als estudiants és una tranquil·litat el fet de saber que,
durant el primer any, els estudiants viuen en una residència envoltats d’altres estudiants amb les mateixes
preocupacions i motivacions.
Viure en una residència els
donarà la seguretat suficient
per preocupar-se pel que importa: estudiar, fer amics,
créixer i trobar el seu propòsit en la vida. Per als pares també és un alleujament saber que tenen
personal disponible per
ajudar-los a nivell de seguretat, manteniment de
les habitacions, neteja de
les zones comunes i fins i
tot dels menjars si es
contracta la mitja pensió.
Quines són les preocupacions o dubtes dels joves
quan arriben?
Arribar a una ciutat per primera vegada pot crear certa inseguretat entre els joves estudiants, però és normal,
particularment entre els que
viuen lluny de la família per
primera vegada: han d’adaptar-se a un nou ambient. A
les Residències TSH Campus
Barcelona ho tenim en compte i ens assegurem que no
estiguin sols, posant a la seva disposició community coaches (altres estudiants que
han viscut prèviament a la residència) per ajudar-los en el
procés d’adaptació. Poden

!
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‘CLASSROOMS’ A LA
TEVA DISPOSICIÓ
El centre TSH Campus
Barcelona Marina posa a
disposició del sector educatiu les seves classrooms. Es tracta d’una sèrie d’espais que poden
ser llogats per a workshops, presentacions o
fins i tot clases que es
vulguin fer fora de l’entorn diari habitual del
centre universitari.

comptar amb ells davant
qualsevol dubte. La residència organitza cada setmana
esdeveniments per ajudar en
la integració amb la resta
dels residents.
Quines zones comunes per al
temps lliure són les que tenen una major popularitat?
Sobretot les piscines. A TSH
Campus Barcelona Marina en
tenim quatre i a TSH Campus
Barcelona Poble Sec una. Totes amb vistes espectaculars. Durant els exàmens, la
sala d’estudis sol estar força
concorreguda, però la verita-

ble vida està cada nit en les
cuines-saló que comparteixen
els estudiants per planta.
Què recomanaríeu a aquells
que volen matricular-se a la
vostra residència?
El procediment de reserva és
molt senzill i el nostre equip
de reserves acompanyarà els

estudiants resolent tots i cadascun dels dubtes. Poden
enviar-nos una sol·licitud
d’habitació a través de la web
tshcampus.com o si prefereixen fer servir un mètode més
directe, venir a visitar-nos! Poden concertar una visita trucant al 93 217 88 12.

