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MEDITERRANI, AL DÍA

MEDITERANI AL SALÓ DE 

L’ENSENYAMENT 2017 

Tots els mitjans de comunicació s’han fet ressò de la pluja 

d’estrelles Michelin que han estat atorgades a un gran nom-

bre de restaurants, destacant el major nombre de restaurants 

catalans que les han aconseguit aquest any 2017. La qualitat, la creati-

vitat i la cura amb que realitzen el servei són els valors que els experts 

de la Guia Vermella destaquen a l’hora de certificar l’excel•lència. 

En relació a aquest tema, satisfactòriament aquest any a l’EU 

Mediterrani la qüestió de la Qualitat ens ha tocat de ple i per parti-

da doble, d’una banda, dos dels nostres antics alumnes del Grau en 

Turisme: Huc Sanchón i María Ricote, com a integrants dels equips 

dels restaurants Abac i Gaudir de Barcelona, han rebut 3 i 2 estrelles 

Michelin respectivament, fet del qual ens sentim orgullosos i par-

tícips ja que Huc i María són la representació de la feina ben feta i 

de la formació més excel•lent. I d’altra banda, en l’equivalent a les 

“estrelles” que s’atorguen al món acadèmic, estem molt orgullosos 

d’haver aconseguit aquest any l’acreditació de l’Escola Universitària 

Mediterrani per l’Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari 

de Catalunya (AQU). Aquesta acreditació és el resultat d’una exhaus-

tiva valoració que experts de prestigi en el terreny acadèmic realitzen 

als diferents centres educatius, destacant en la nostra acreditació, la 

“progressió cap a l’excel•lència” en dos aspectes fonamentals: el punt 

1.4 de l’acreditació, que fa referència als sistemes de coordinació de 

la docència amb els quals compta el nostre centre, i el punt 5.1 que 

fa esment de l’eficàcia de les mesures i els recursos que es destinen 

en el suport a l’aprenentatge dels estudiants, gràcies a la manifesta 

eficàcia del Pla d’Acció Tutorial (PAT) que implica una major oferta 

de tutories personalitzades, classes de reforç, un servei de coaching 

gratuït i l’elaboració del Perfil Professional Competencial de tots els 

nostres alumnes. Per tot això t’aconsellem, que abans de prendre la 

teva decisió sobre on estudiar Turisme o Màrqueting, no deixis de 

visitar un centre acreditat com l’EU Mediterrani.

Eulogio Arza Casarello -  Director General EU Mediterrani

LES ESTRELLES DE LA QUALITAT TAMBÉ 
HAN ARRIBAT A l’EU MEDITERRANI

EDITORIAL

30



4.5

Si hi ha alguna ocasió 
especial en la vida d’un 
estudiant és el moment en 
que tots els seus esforços es 
transformen en reconeixe-
ment. L’emotivitat d’aquest 
moment es va poder viure 
una vegada més el dijous 19 
d’octubre, quan es va celebrar 
la graduació dels alumnes de 
la promoció 2017 i l’apertura 
oficial del nou curs acadèmic 
2017-18, envoltats de familiars 
i de l’equip de professorat 
que els ha acompanyat durant 
aquesta etapa única a la vida.

ACTO 
INAUGURAL 

CURSO 

L’acte Inaugural i de Graduació de l’Escola 

Universitària Mediterrani, centre adscrit 

a la Universitat de Girona, va tenir lloc un 

any més a l’auditori de l’edifici ONCE de Barcelona, 

on es va iniciar amb la intervenció inaugural i de 

benvinguda del Director General de l’Escola Univer-

sitària Mediterrani, Sr. Eulogio Arza, qui va donar 

pas al professor Emilio Descarrega, per tal què fes 

el lliurament del Guardó Empresarial Mediterrani 

2017 que aquest any ha estat per a l’empresa RESA, 

per la seva excel•lència i cooperació amb la nostra 

comunitat acadèmica. Carlos Cano, Director de 

Màrqueting de RESA va recollir el guardó. A con-

tinuació va arribar el torn de la Delegada del Rector 

de la Universitat de Girona, Dra. Fina Patiño, qui va 

destacar l’esforç de tot l’equip del centre i va posar 

en valor els alumnes de la sala, fent un esment es-

pecial al progrés cap a l’excel.lència que es reflecteix 

en l’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sis-

tema Universitari de Catalunya (AQU) aconseguida 

per EU Mediterrani, dins els estàndards que fan re-

ferència als sistemes que coordinació de la docèn-

cia i l’eficàcia de les mesures i recursos emprats en 

l’aprenentatge dels estudiants.

El següent pas era el que esperaven amb més 

il•lusió tots els alumnes presents: el lliurament dels 

guardons que simbolitzen la fi d’un cicle, i que es  

succeïren durant tota la vetllada: primer amb els de 

Graduats de Turisme, en segon lloc els dels Gra-

duats a Màrqueting, qui han estat la primera pro-

moció d’aquest grau a obtenir el títol impartit per 

EU Mediterrani i en tercer lloc però no menys im-

portant, els de Cicles Formatius de Grau Superior.

Després va arribar el torn dels diplomes DFP de la 

Cambra de Comerç Francesa a Barcelona, títol que 

MEDITERRANI CELEBRA 
L’ACTE DE GRADUACIÓ I 
LA INAUGURACIÓ DEL NOU 
CURS 
2017-18
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EU Mediterrani ofereix de forma pionera a l’Estat espanyol. 

El coordinador de francès a EU Mediterrani, Arnaud Lay-

gues, va reconèixer que el fet de que els alumnes disposin 

de la possibilitat d’obtenir aquest títol és un “immens avan-

tatge de cara a la seva futura vida professional”.

Tot seguit va ser el torn dels graduats que també varen 

aconseguir algun dels nombrosos títols d’anglès que EU 

Mediterrani imparteix com a Centre d’examinació oficial 

per la Universitat de Cambridge. La coordinadora Meritxell 

Copeiro, també va posar en valor l’esforç de l’alumnat: “Sou 

brillants i si voleu podreu amb qualsevol repte”.

Aplaudiments als alumnes però també als professors, com 

va ser el cas del professor Emilio Descarrega, qui va acon-

seguir obtenir grans aplaudiments per part de l’alumnat i 

a qui va aconsellar “sortir al món sense por i ser emprene-

dors”.

Per finalitzar l’acte, el Director General d’EU Mediterrani, 

Sr. Eulogio Arza, va donar per inaugurat el nou curs acadè-

mic, donant pas al còctel que es va servir a tots als assistents 

al hall de l’Auditori, on els nervis d’abans es van convertir 

en somriures de felicitat en un darrer acte que els hi ha 

donat pas a un futur professional que promet ser brillant.



6.7

Ens podria explicar breument en què consisteix 

la feina del Director Executiu de l’Agència Cata-

lana de Turisme?

Fonamentalment és una tasca de motor de canvi. El 

canvi ve definit als documents programàtics de què 

ens dotem a Catalunya em relació al nostre turisme: 

el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya i el Pla de 

Màrqueting Turístic de Catalunya. La tasca del Di-

rector Executiu consisteix a impulsar i distribuir rols 

per a l’execució d’aquestes tàctiques i a implicar-se 

directament en algunes, especialment les que estan 

més vinculades a l’orientació estratègica i a la comu-

nicació i divulgació tant al Sector com als Mercats. 

És una tasca apassionant i un privilegi poder dedicar 

tot el teu temps a posicionar Catalunya al món i a 

treballar per a rebre un turisme més rendible per al 

nostre país. 

Com a expert, considera que la marca turística 

Catalunya es troba sufi cientment posicionada?

Encara hi tenim molta feina a fer. Catalunya és una 

marca desigualment posicionada en funció dels 

mercats. En general podríem dir, si comparem el 

posicionament de la marca Catalunya amb un arbre, 

que seria un arbre amb un tronc raonablement alt 

(perquè el territori és força conegut especialment als 

nostres principals mercats emissors), però necessita 

més gruix, més fortalesa, perquè la marca cal que 

sigui més rellevant per als consumidors i també ne-

cessita major diferenciació per a esdevenir una mar-

ca aspiracional per als nostres clients. 

Quins son els interessos que mouen a l’Agència 

Catalana de Turisme a acostar-se al públic uni-

versitari?

Ens és molt útil poder compartir el model de turis-

me que estem impulsant amb el públic universitari, 

perquè l’hem de construir entre tots. Aquest és un 

projecte transgeneracional que requereix del com-

promís de les persones que ara hi estem implica-

des, però també de les que ens prendran el relleu. 

Per això és important que sigui conegut i compartit 

també des dels centres universitaris con l’EU Medi-

terrani.

Segur que als alumnes de Mediterrani els agra-

daria molt realitzar pràctiques a l’ACT, quines 

opcions ofereixen?

L’Agència Catalana de Turisme planteja dues pro-

postes als alumnes de Mediterrani. D’una banda, el 

programa de Beques ACT per a realitzar una estada 

pràctica a l’exterior. Des de fa més de 20 anys, es-

tudiants de 20 promocions consecutives han tingut 

oportunitat d’incorporar al seu bagatge professional 

l’experiència de treballar amb nosaltres en algun 

dels 12 Centres de Promoció Turística que tenim als 

principals mercats emissors. D’altra banda, també 

signem convenis per a facilitar pràctiques a les Uni-

tats dels nostres Serveis Centrals a Barcelona, des-

plegant accions de suport a les Unitats de Màrque-

ting Estratègic, Operacional, Aliances Comercials, 

Catalunya Convention Bureau, Gestió Econòmica o 

Recursos Humans i Cultura Corporativa. 

Som curosos amb les pràctiques que oferim per tal 

que realment contribueixin a l’assoliment i consoli-

dació de competències clau per a la projecció profes-

sional dels estudiants que acollim.
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Totes les titulacions universitàries oficials han de 

passar pel procés d’acreditació abans dels sis anys 

a comptar des de la seva verificació inicial (o darre-

ra acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels 

quatre anys, en el cas dels màsters. Cada any, les universi-

tats i AQU Catalunya planifiquen conjuntament les visites 

externes a partir de les titulacions que han d’iniciar el procés 

d’acreditació. El procés d’acreditació s’estructura en dues 

etapes: la visita externa i l’acreditació:  

La visita externa: És la comprovació in situ del funciona-

ment de la titulació, i queda reflectit en l’informe de visita 

externa.

L’ acreditació: L’acreditació: És l’emissió, per part de la co-

missió específica per àmbit, de l’informe de valoració del 

funcionament de la titulació, l’informe d’acreditació, a par-

tir de totes les evidències de què AQU Catalunya disposa, 

EU MEDITERRANI 
ACONSEGUEIX 
L’ACREDITACIÓN DE 
QUALITAT DE
L’AQU

Des de l’Escola Universitària 
Mediterrani, centre adscrit a 
la UdG, estem molt orgullosos 
d’haver aconseguit aquest any 
2017 l’acreditació de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQU) 
per al Grau en Turisme que 
impartim al nostre centre. 
Aquesta acreditació no hagués 
estat possible sense la inestimable 
ajuda del nostre equip de 
professors, personal administra-
tiu, estudiants i alumni, així com 
el nombrós ventall d’empreses del 
sector turístic que col.laboren 
als nostres programes docents 
i de pràctiques i el suport de la 
Universitat de Girona.

especialment l’informe de visita externa.

Per a l’equip directiu de l’Escola Universitària Mediterra-

ni, centre adscrit a la Universitat de Girona, la cerca de 

l’excel•lència sempre ha estat un objectiu fonamental, i la 

consecució d’aquesta acreditació de l’AQU és el millor estí-

mul per seguir treballant en aquesta direcció. 

Dins de la nostra l’Acreditació, volem fer esment espe-

cial a dos dels punts en els quals EU Mediterrani pro-

gressa cap a l’excel•lència: el punt 1.4 que fa referèn-

cia als sistemes de coordinació de la docència amb 

els quals compta el nostre centre, i el punt 5.1 que fa 

esment de l’efi càcia de les mesures i els recursos que es 

destinen en el suport a l’aprenentatge dels estudiants, 

gràcies a la manifesta efi càcia del Pla d’Acció Tutorial 

(PAT).

Tal com destaca l’AQU en el seu informe: l’Escola Uni-

versitària Mediterrani presenta com a punts de referèn-

cia fonamentals l’obligatorietat de tres idiomes, amb una 

acreditació externa addicional, i un sistema de pràctiques 

al llarg de tots els cursos de la titulació. Quant a les forta-

leses i bones pràctiques a l’EU Mediterrani cal destacar la 

implicació dels responsables acadèmics i docents en el bon 

desenvolupament del pla formatiu del grau. Els mecanis-

mes de coordinació docent i, especialment, l’IFA (Informe 

de Final d’Assignatura) com a vehicle per realitzar de forma 

sistemàtica l’anàlisi del desenvolupament de les assigna-

tures. Els mecanismes propis dels quals disposa el Centre 

per a la recollida d’informació de diversos grups d’interès 

(estudiants, professorat, PAS) i l’alt nivell de participació 

aconseguit. 

El Pla d’Acció Tutorial i especialment les accions que 

permeten detectar les necessitats específiques dels estu-

diants (entrevista inicial i revisió de l’expedient acadèmic) i 

l’existència del servei de coaching a través del que s’atén les 

necessitats específiques dels alumnes, així com l’elaboració 

d’un currículum competencial dels alumnes com a referèn-

cia per a la seva inserció laboral.
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Els 5 dies del Saló de l’Ensenyament es van 

desenvolupar en un constant anar i venir 

d’estudiants interessats a conèixer l’oferta 

d’EU Mediterrani, però volem recalcar que sense la 

col•laboració dels nostres alumnes que es van enca-

rregar d’informar als visitants no hagués estat pos-

sible atendre al nombrós públic que es va interessar 

per les nostres titulacions. Respecte a les novetats, 

sens dubte, la més remarcable té a veure amb les 

noves tecnologies, ja que a partir del curs 2017-18, 

tots els estudiants del primer curs dels graus univer-

sitaris de Turisme, Màrqueting i Doble Grau en Tu-

risme i Màrqueting d’EU Mediterrani estan dotats 

d’un ordinador portàtil Appel MacBook Air inclòs 

en el preu de la carrera. Aquesta millora tecnolò-

gica, sens dubte serveix perquè els futurs directius 

formats a les nostres aules s’integrin plenament en 

l’ús de les tecnologies d’internet, però alhora també 

ajuda en la millora i actualització de la docència, en 

entorns cada vegada més exigents i especialitzats. 

Un altre dels punts que van cridar l’atenció d’EU 

Mediterrani és la nostra àmplia oferta d’idiomes, ja 

que EU Mediterrani disposa de la més completa for-

mació en aquest sentit, amb 6 idiomes inclosos en 

el pla d’estudis del Grau en Turisme, 5 en el Grau 

en Màrqueting i 4 en el Doble Grau en Turisme i 

Màrqueting, a més de les acreditacions d’anglès de 

la Universitat de Cambridge (first certificate, advan-

Com tots els anys, l’Escola 
Universitària Mediterrani 
va presentar la seva especia-
litzada oferta formativa en 
l’esdeveniment més important 
de l’educació de Catalunya, 
el Saló de l’Ensenyament, que 
aquest any es va celebrar del 
22 al 26 de març de 2017. Igual 
que en Edicions anteriors vam 
participar amb un estand de 
grans dimensions on destacava 
la immensa lona retro-il.lumi-
nada amb informació sobre els 
nostres títols 
universitaris de Grau en 
Turisme, Grau en Màrqueting 
i el Doble Grau en Turisme i 
Màrqueting així com la nostra 
especialitzada oferta de Cicles 
Formatius de Grau Superior de 
la família Hoteleria i Turisme.

MEDITERRANI 
AL SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT 
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ced o proficiency) en finalitzar la carrera (també de 

francès en el Grau en Turisme) i idiomes tan inte-

ressants com el xinès mandarí, l’italià i el rus. La 

demanda sobre els nostres Cicles Formatius també 

va despertar molt interès entre el públic assistent 

al Saló, gràcies especialment a l’alta inserció labo-

ral que els mateixos sempre han demostrat. Gestió 

d’Allotjaments Turístics i Agències de Viatges i Ges-

tió d’Esdeveniments van tenir una gran demanda, 

animats pel fet que Mediterrani inclou un curs de 

30 hores de AMADEUS o de Guia Turístic segons el 

CFGS triat i per descomptat també per la important 

borsa de treball i pràctiques que des d’EU Medite-

rrani oferim, ja en el primer curs, a tots els nostres 

estudiants.

Com ja hem mencionat, la qualitat de l’atenció al pú-

blic no va poder ser millor gràcies als alumnes que 

van participar en l’estand d’EU Mediterrani, reso-

lent tot tipus de consultes i dubtes des de la seva prò-

pia experiència, fet que van valorar molt les visites 

per la seva alta fiabilitat. A més, els nostres alumnes 

van fer gala d’una gran professionalitat i empatia. 

En aquesta ocasió la informació va estar a càrrec dels 

següents estudiants becaris: Belén Raigón Equicia, 

Judith Llamas Izquierdo, Marta Da Mota Ferreira, 

Sergi Feliu Masdevall, Cristina Valverde Carbó, Ia-

nire Rivera Aramburu, Elena Rubio Melgar, Daniel 

Sodric Hidalgo, Daniel Pardos Aybar i Gemma Vall 

Marsal.

ELS ALUMNES DE 
MEDITERRANI, 
ELS MILLORS 
INFORMADORS
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Quines són les principals responsabilitats del Director 

Comercial i de Màrqueting de Residències Universi-

tàries RESA?

En essència, el departament ha d’assegurar-se de definir un 

producte de qualitat que respongui a les necessitats i les ex-

pectatives dels estudiants i de les seves famílies. Una vega-

da definit, hem de comunicar de forma eficient als nostres 

clients potencials la seva existència i engegar tot un model 

comercial per traduir en vendes tot aquest treball.

A nivell més personal, sempre he cregut que la part més 

important de la meva feina és generar un entorn de treball 

estimulant, on els meus companys tinguin la possibilitat 

d’assumir noves responsabilitats i créixer professional-

ment. 

Tenen èxit les residències universitàries a Barcelona?

Barcelona és una ciutat fantàstica, amb una capacitat ex-

traordinària per atreure estudiants. Per tant, és relativa-

ment senzill per a una residència universitària tenir èxit a 

Barcelona. Aquesta situació està fent que cada vegada més 

competidors aterrin a la ciutat, la qual cosa a curt termini 

farà que per tenir èxit, cada vegada sigui més important ges-

tionar un producte diferenciat, de qualitat, i que aporti valor 

a l’estudiant durant la seva etapa universitària. A Resa por-

tem més de 25 anys treballant per a millorar l’experiència 

dels nostres residents, perquè entenem que és aquesta ex-

periència el que ens permet diferenciar la nostra oferta de 

la resta.

Com és la convivència entre els estudiants?

La convivència entre estudiants d’entre 18 i 25 anys neces-

sàriament ha de ser excel•lent. Estan vivint la millor eta-

pa de la seva vida, i aquesta alegria i ganes de viure noves 

experiències la incorporen també a la seva relació amb els 

seus companys. El nostre model de residència també aju-

da a mantenir una convivència sana i harmònica. Dispo-

sem majoritàriament d’habitacions individuals amb cuina i 

bany privats. A més, en totes les nostres residències tenim 

àmplies zones comunes per conviure i/o estudiar en equip: 

sales d’oci, sales d’estudi, gimnàs, etc. A més, ens prenem 

molt de debò ajudar a l’estudiant a fer nous amics ràpida-

ment. Durant les primeres setmanes a la residència, el nos-

“Ens sorprèn el 
compromís dels 
alumnes 
d’EU Mediterrani”

Director Comercial i de Màrketing de 
RESA

Aquest any 2017 EU Mediterrani ha lliurat el Guardó 
empresarial a Resa, una gran empresa dedicada a l’allotjament 

universitari des de 1992. Amb 33 residències en 19 ciutats 
espanyoles és l’empresa amb la xarxa més extensa del país. 

En aquesta entrevista el seu Director Comercial i de 
Màrqueting, Carlos Cano, ens desvetlla algunes de 

les claus del seu èxit.
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“El Departament de 
Pràctiques de Mediterrani 
és el millor amb el qual 
hem treballat”

tre equip organitza activitats culturals, lúdiques i esportives 

destinades al fet que tots es coneguin. Els amics que es fan 

en Resa duren per sempre!

Quin perfi l sol tenir l’estudiant que realitza la seva es-

tada en les residències RESA?

Estem presents en 19 ciutats espanyoles, i gestionem 33 re-

sidències. Per tant, no és fàcil descriure un únic perfil de re-

sident. Encara així, podem simplificar i dir que és un noi o 

una noia (tenim gairebé un 50% de cada) que cursa estudis 

de Grau (normalment està entre primer i tercer) i que acos-

tuma a quedar-se amb nosaltres entre dos i tres anys (cada 

vegada aconseguim que es quedin més temps!). Aproxima-

dament un 20% són estudiants internacionals, encara que 

aquesta xifra varia molt per ciutats. Tenim estudiants de tot 

tipus de carreres i de pràcticament totes les universitats, 

tant públiques com privades. El que tenim clar després de 

20 anys treballant amb ells, és que tots ells han demostrat 

caràcter, determinació i ambició, deixant les seves cases per 

viure i estudiar en una nova ciutat. Són uns valents.

Què troba l’estudiant en les residències RESAque no 

trobi en unes altres?

Troba avantatges que objectivament no poden donar-li al-

tres residències: per exemple, organitzem intercanvis entre 

residències, o competicions esportives i concursos de debat 

a nivell nacional. Però el que em sembla més important, 

com deia abans, és el nostre enfocament cap a l’experiència 

de l’estudiant. Tot ho fem intentant posar-nos en la seva 

pell. En aquest sentit, destacaria el treball dels directors de 

residència i el dels seus recepcionistes, que moltes vegades 

es converteixen en una segona família per al resident. 
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Pot concretar algun programa d’activitats per 

als estudiants residents?

Es diu RESA HUB i és una de les nostres majors 

apostes. Es compon de dos tipus d’activitats: les de 

petit format que s’organitzen dins de cada residèn-

cia (festes de benvinguda, cinema, tallers de cuina, 

etc.), i les de gran format que s’organitzen per a to-

tes les nostres residències alhora (designroom, pi-

ñata party, concurs de debat, torneig nacional de vo-

lleyplatja/futbol/bàsquet, cap de setmana en la neu 

o a Port Aventura, etc.). L’objectiu bàsic d’aquest 

programa és enriquir l’experiència dels estudiants 

i ajudar-los a fer nous amics dins de la residència.

Quin és el motiu que els ha impulsat a 

col•laborar amb el món universitari?

En primer lloc, tenim la necessitat de comptar amb 

personal de suport durant els mesos de major cà-

rrega de treball. I ja que ens dediquem a allotjar 

universitaris, ens semblava el més coherent donar 

l’oportunitat a altres universitaris a començar la 

seva trajectòria professional amb nosaltres. 

Com valoraria el fet que EU Mediterrani faciliti 

la realització de pràctiques des del primer curs?

Ens sembla una idea excel•lent. De fet, el departa-

ment de pràctiques de l’escola és el que millor fun-

ciona de tots amb els quals hem treballat al llarg 

d’aquests 25 anys. Els seus responsables sempre 

saben trobar el perfil adequat, i cal dir també que el 

compromís i les ganes d’aprendre dels seus alum-

nes ens segueixen sorprenent a dia d’avui.

Pot concretar aquesta opinió sobre els alumnes 

d’EU Mediterrani?

Com he dit abans, tant l’actitud com l’aptitud dels 

alumnes d’EU Mediterrani amb els quals hem tre-

ball ha estat sempre de primer nivell. Tant és així, 

que quan necessitem incorporar a algú de forma 

indefinida en l’organització, sempre busquem en 

primer lloc entre els estudiants d’EU Mediterrani 

que han fet pràctiques amb nosaltres durant l’any 

anterior. Per a tots a Resa va ser especialment grati-

ficant veure tantes cares conegudes durant l’última 

cerimònia de graduació: per a molts directors, els 

estudiants d’EU Mediterrani són ja gairebé part de 

la seva família. 

per concloure, Com li agradaria fi nalitzar la 

seva trajectòria professional?

Tant de bo ho sabés! Espero canviar moltes vegades 

d’idea abans que arribi aquest moment!

Ara mateix, no obstant això, estic donant-li voltes a 

la idea de gestionar residències Pop Up dins del re-

cinte d’un festival de música. Si ho aconsegueixo, 

segur que demanaré ajuda a EU Mediterrani per 

operar-les!

“Disposem de 
33 residències 
en 19 ciutats 
del país”

MEDITE
RRANI 

NEWS

30

L’entre
vista



EU MEDITERRANI 
REALITZA UNA 
PLANTADA 
D’ARBRES PER 
LLUITAR CONTRA 
EN CANVI CLIMÀTIC

Aquesta activitat forma part de 
l’acció per contrarestar el canvi 
climàtic que l’EU Mediterrani 
desenvolupa de forma pionera 
com a centre universitari al 
nostre país des de l’any 2009 i 
que consisteix en lliurar el 0,7 
% de l’import de les matrícules 
del centre a la Fundación + Ár-
boles, institució que fomenta la 
regeneració i el respecte pel medi 
ambient a través de la plantació 
d’arbres

CAMPUS

Alumnes de Grau en Turisme, Grau en Màrqueting 

i Cicles Formatius de Grau Superior Turístics de 

l’Escola Universitària Mediterrani van realitzar el 

dissabte 18 de febrer de 2017 una plantada d’arbres al parc 

de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat. En aquesta oca-

sió els estudiants van poder experimentar de primera mà 

la satisfacció de plantar diferents espècies d’arbres com ga-

rrofers, oliveres, ginjolers, roures, alzines, pins pinyoners 

o arboç, a més també van aprendre la tècnica de plantació 

creada pel japonès Fukuoka anomenada Nendo Dango, que 

consisteix en fabricar unes boles de terra i argila on a dins 

es col•loca una llavor envoltada de nutrients formats per 

d’antres llavors i utilitzant la pebra negra com a repel•lent 

pels animals, d’aquesta manera es poden fer reforestacions 

de fins a 900.000 arbres en un sol dia.

També volem agrair a la Fundación + Árboles l’excel.lent 

organització de l’activitat tant a nivell de seguretat com per 

les explicacions lliurades pel responsable de la mateixa Syl-

vain Juille. Aquesta plantada ha estat una experiència molt 

recomanable tant pel personal del centre que hi ha partici-

pat com pels alumnes de l’EU Mediterrani, que ha pogut, 

d’aquesta manera, retornar una part del CO2 que emetem 

amb la nostra activitat acadèmica, amb l’objectiu que ser-

veixi d’exemple per a d’altres institucions i entre tots pu-

guem cuidar una mica més el planeta.



Notícies breus i comentaris 
relacionats amb la nostra 
comunitat acadèmica

 Fa més de 8 anys que vaig decidir emprendre 

la meva pròpia petita empresade handmade, NO-

LOENCONTRARAS. Sempre m’ha agradat el camp 

del Màrqueting però no vaig començar a estudiar-

ho fins que em vaig aventurar a realitzar el Grau de 

Màrqueting a EU MEDITERRANI. Els meus estudis 

anteriors s’havien centrat en l’administració ja que 

la comptabilitat m’agradava, fins i tot vaig començar 

amb el grau superior de comptabilitat i finances 

però vaig veure que no era el futur que jo volia. En 

estudiar diverses assignatures de màrqueting vaig 

decidir canviar el rumb del meu futur i anar a la 

recerca d’un grau especialitzat en això. Quan vaig 

veure que a EU MEDITERRANI començaven un 

nou grau dedicat al Màrqueting no ho vaig dubtar 

i em vaig matricular. El personal de l’escola és molt 

proper als seus alumnes i això és just un dels punts 

que més valoro a l’educació. Durant el grau, gràcies 

a l’ampli programa de pràctiques d’EU Mediterra-

ni, he treballat en diverses empreses, podent veure 

diferents àmbits del màrqueting en la pràctica. Tot 

l’après m’ha servit per aplicar-ho a la meva empresa, 

fent possible que pogués crear la meva pròpia pàgi-

na web (www.noloencontraras.com ). Animo a tots 

aquells que els interessi el món del màrqueting que 

ho estudiïn, ja que aquest és molt ampli i en cons-

tant evolució. 

 El Dr. Gaspar Berbel, professor de l’EU Medite-

rrani ha aconseguit l’acreditació d’ANECA (Agència 

del Ministeri d’Educació) com a professor Ajudant 

Doctor, un reconeixement a l’activitat docent i in-

vestigadora com a professor universitari que reque-

reix haver realitzat publicacions, articles, asistir a 

congressos, ponències i estàncies en universitats es-

trangeres. Com diu el Doctor Berbel: “Aconseguir-

lo ha estat possible gràcies principalment al recol-

zament de Mediterrani, als companys de l’àrea, i 

també als alumnes -peça clau i més important en la 

tasca docent.” D’altra Banda també felicitem al  Doc-

tor Fèlix Barahona per haver obtingut un Excel.lent 

Cum Laude en la seva tesi doctoral dins el Programa 

de doctorat Phd in Business, amb la tesi doctoral ti-

tulada: Analysis of Emerging Market Multinationals 

subsidiaries in developed host countries: An institu-

tional theory approach.

 Que dos dels nostres estudiants de Grau en Tu-

risme hagin assolit un nivell de professionalitat re-

conegut a tot el món ens omple d’orgull. Aquest és 

el cas de l’Huc Sanchon, que després de cursar la ca-

rrera a l’EU Mediterrani i gaudir d’un dò natural cap 

a les relacions publiques inigualable, ha aconseguit, 

gràcies al seu treball i l’equip del restaurant ABAC 

(Propietat del televisiu Jordi Cruz) guanyar una ter-

cera estrella Michelín. I d’altra banda, què podem 

comentar de la Maria Ricote, exalumna de Grau en 

Turisme que treballa al Restaurant DISFRUTAR i 

que amb el seu equip també ha guanyat una segona 

estrella Michelin), doncs que ens omple d’orgull.  I 

ara, a seguir treballant amb la satisfacció de saber 

que la feina, es fa ben feta.
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CRISTINA VALVERDE

Graduada en Màrqueting

CEO de NOLOENCONTRARAS

FELICITACIONS PEL DOCTOR 

GASPAR BERBEL I EL 

DOCTOR FÉLIX BARAHONA

ALUMNES DE 

L’EU MEDITERRANI  

GUARDONATS AMB 3 i 2 
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