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TAULA CULTURA, EDUCACIÓ, INTERNACIONAL, CIÈNCIA I ESPORTS DEL 
PACTE PER BARCELONA 

El Barcelona Centre Universitari (BCU), com a servei oficial d’acollida i allotjament 
de les universitats de Barcelona i els centres de recerca, exposa els següents reptes i 
oportunitats de futur: 

REPTES 

· Recuperar la confiança d’estudiants internacionals i dels que venen d’altres llocs i 
no tenen allotjament a Barcelona. Hem estat tenint una mitjana de 30.000 
estudiants amb aquest perfil cada any i, donades les circumstàncies, haurem de 
treballar molt per tornar a assolir aquestes xifres. Voldríem impulsar una etiqueta 
d’allotjament: “FREE COVID”, o similar. 

· És probable que a partir d’ara ens haguem de preparar per cursos a la universitats 
semi-presencials. Això voldrà dir, estades més curtes. Per aquest motiu haurem de 
mantenir una borsa d’allotjament més flexible a l’hora de fer contractes més curts. 

· Consolidar la nostra col·laboració amb la Fundació Mobile World Congress per tal de 
trobar estudiants amb perfils adequats a les noves empreses tecnològiques que 
s’estableixin a Barcelona. 

· Seguir col·laborant amb el Pla Estratègic Metropolità per tal d’aprofitar el talent 
universitari que cada any ve a la nostra ciutat, amb iniciatives com el Metropolitan 
Urban Lab. 

OPORTUNITATS 

· Augmentar la Borsa d’allotjament del BCU de dues maneres: 

- Reconvertint pisos turístics en allotjaments per estudiants, professors i 
investigadors. 

- Donant la possibilitat a tothom que tingui una habitació lliure a casa seva 
d’acollir a un estudiant, científic o professor. 

· Contribuir a l’atracció de talent a Barcelona posant en valor la ciència i el 
coneixement que es fa a Barcelona a través de la Barcelona Talent Guide 20/21. 



 
 
(En els propers dies consultarem a representants del nostre Comitè, entre ells la 
gerent Marta Clari, de les diferents opcions que tenim. La realitat és que pagàvem la 
revista amb un 50 % en publicitat i donada la crisi actual, no tenim garantida la seva 
impressió en paper per manca d’ingressos publicitaris.) 

 


