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Notícies del CETT

El rector de la UB, MÀRIUS RUBIRALTA,
INAUGURA el curs acadèmic 2006-2007

Màrius Rubiralta, rector de la Universitat de Barcelona, va
inaugurar, el passat 25 d’octubre, el curs acadèmic 20062007 del Grup CETT. L’acte, celebrat a l’Hotel Alimara, va
comptar amb la presència del Sr. Pere Duran, director general de Turisme de Barcelona, com a convidat a impartir la
sessió inaugural, que en aquesta ocasió va tractar sobre “La
Barcelona turística del futur”. Per donar la benvinguda al
nou curs i a l’alumnat, Màrius Rubiralta va dirigir-se als presents fent referència a la funció de l’educació superior, que
“no es pot desvincular dels models i objectius econòmics i
socials, i que ha de garantir un nivell de qualitat i professionalització elevat i transversal”. Rubiralta també va convidar
a “innovar i aportar un valor afegit per crear nous mercats”.
José Antonio Pérez-Aranda, director de l’EUHT CETT, va mencionar els nous reptes de l’escola amb vista al futur, com ara
el treball per adaptar la formació als nous requeriments de
l’espai europeu, o la creació de coneixement expert en turisme mitjançant projectes de recerca i investigació, amb el
compromís de la UB i del sector turístic. En la funció del
Grup CETT d’oferir els millors professionals per al sector, va

parlar de la necessitat de treballar conjuntament amb tots
els agents turístics, per millorar la competitivitat del sector i
contribuir-ne al creixement. Dirigint-se a l’alumnat va suggerir que aprofiti al màxim la formació i els recursos de què
disposa i que tingui visió de futur: “Preneu consciència de
les vostres competències personals i professionals, i desenvolupeu-les perquè seran les claus del vostre futur i del de
les empreses turístiques, ja que vosaltres en sou un pilar
important.” Nan Farreres, directora de l’EHT CETT, va afegir
que “el sector de l’hoteleria i el turisme necessita professionals
formats tècnicament, amb un alt nivell de coneixements,
habilitats i aptituds. El projecte del CETT és porporcionar les
eines perquè disposeu d’aquesta formació. Vosaltres hi heu
de posar l’esforç, el compromís i la il·lusió per gaudir del treball i tenir una brillant carrera professional”.
Miquel Alsius, president del Grup CETT, va mencionar “la
tasca del Grup com a escola de turisme i hoteleria de la ciutat de Barcelona, que ha de proporcionar una formació
excel·lent als professionals del sector d’avui i del demà mitjançant un model pedagògic propi”, mentre que en referència a la sessió magistral de Pere Duran, el director general de
Turisme de Barcelona va mencionar la importància econòmica i social del turisme, i la seva aportació a la riquesa i al
benestar de les persones. A més de referir-se a la capacitació com a element imprescindible per donar bon servei als
turistes, va demanar a l’alumnat del CETT que treballi “de
valent i amb entusiasme, perquè el sector necessita bons
professionals amb talent i ganes de fer bé la feina”, i la
complicitat de tots els agents perquè la interactuació recíproca permeti “caminar junts cap a l’excel·lència”. n

Baròmetre laboral del SOPCP:
Prop de 1.500 ofertes per al curs 2005/2006 (de setembre a juliol)
El Servei d’Orientació Professional, Col·locació i Pràctiques
(SOPCP) del CETT ha rebut, aquest curs 2005-2006 (de setembre
a juliol) un total de 1.497 ofertes laborals. Tenint en compte la
classificació de les demandes segons les àrees, cal destacar el
considerable volum d’ofertes en l’àrea d’allotjament, amb un
total de 404, sent els perfils de recepció els més sol·licitats.
Respecte a l’àrea de restauració, hi ha hagut un total de 333
demandes laborals de perfils vinculats a sala i 325 d’ofertes de
cuina. Finalment, encara que amb un nombre inferior d’ofertes
laborals, és interessant fer incís en les 200 demandes de personal de l’àrea de transport i viatges, entre les quals han destacat
especialment les relacionades amb les agències de viatges. n

TOTAL OFERTES BORSA DE TREBALL: 1497

