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Finalment, cal comentar com a darrera reflexió que
encara que la inversió en recerca, desenvolupament i
innovació es valora fonamentalment a través de
l’excel·lència científica (originalitat, qualitat metodològica), de la productivitat científica (publicacions), així
com de l’obtenció de patents de caràcter més industrial,
cal tenir present que, en l’àmbit turístic, és igualment
important i necessari mesurar-ne l’aplicabilitat real, amb
una transferència de coneixement i amb la difusió com
a elements clau perquè la recerca es tradueixi en millores en àrees com ara la planificació, la gestió o la provisió de béns i serveis turístics.
Fetes aquestes puntualitzacions, un dels primers passos
del Pla ha estat la primera convocatòria interna d’ajuts
per a projectes de recerca i investigació en turisme, que
s’han de desenvolupar durant el present curs acadèmic:
• Tourism Destination Placement: La imatge dels destins
turistics a través dels llargmetratges. Investigador responsable (IR): Sr. Eugeni Osàcar.
• Competitivitat dels destins turístics. Diagnòstic de
models de gestió i projeccions estratègiques. IR: Dr. Jesús
Álvarez.
• Potencialitats turístiques de les poblacions autòctones
de la regió de Sicca Veneri. IR: Sr. Damià Serrano.
• Escala de Clima Laboral en l’activitat hotelera. IR: Dra.
Maribel Peró.
• Comportament turístics dels estudiants estrangers a
Barcelona. IR: Dr. Jaume Font.
• Estudi bibliomètric de la producció científica en turisme.
IR: Dra. Maite Barrios.
• L’excel·lència en la petita i mitjana empresa de restauració a Catalunya. IR: Sr. Manel Roig.

La intensa i excel·lent activitat dels investigadors implicats, i la rellevància en els àmbits estratègics de coneixement expert turístic que s’han escollit augura l’assoliment dels objectius marcats. n
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José Antonio Pérez-Aranda,
nou director de l'Escola Universitària
d'Hoteleria i Turisme CETT-UB
José Antonio Pérez-Aranda és,
des del passat mes de juliol, el
nou director de l'Escola
Universitària d'Hoteleria i
Turisme CETT-UB. Amb 38 anys,
Pérez-Aranda ha cursat TEAT al
CETT, és llicenciat en ciències
del treball per la UB, ha realitzat un màster en enginyeria i
gestió ambiental a l’Institut
Català de Tecnologia (ICT) i a la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i un curs d’especialització en gestió de la qualitat – ISO 9001. A més, disposa d’una àmplia experiència docent, ja que és professor
de l’assignatura gestió de la qualitat en turisme de la diplomatura en turisme, de gestió de la qualitat i gestió ambiental en els diferents màsters que oferta el CETT, i professor
de formació contínua en les anteriors matèries.
També ha estat responsable del sistema de qualitat implantat en els diferents programes formatius del Grup CETT, del
manteniment i millora dels sistemes corresponents (ISO
9001 – 14001/EMAS) implantats al Grup CETT, del desenvolupament dels sistemes de gestió de les persones, i ha realitzat tasques de suport a l’alta direcció per a la planificació estratègica empresarial i la seva implantació. Alhora va
dirigir el 1r màster a Espanya en direcció estratègica de la
qualitat i el medi ambient en els serveis turístics, i ha estat
consultor en gestió de la qualitat i del medi ambient.
Per a José Antonio Pérez-Aranda, les principals línies d’actuació al capdavant de l’EUHT CETT-UB “es centren en la
definició i desenvolupament del projecte pedagògic, dins el
nou espai europeu; la potenciació de la recerca i dels
àmbits d’expertesa propis del Grup CETT; la formació i desenvolupament de l’equip docent; la millora del compliment
dels processos i mètodes formatius; i crear escola”. n

Nou catàleg de formació contínua 2007
Aquest mes de novembre l’Escola de Formació Contínua del Cett ha editat el nou catàleg de formació contínua 2007, en el qual
es pot consultar l’oferta de formació de l’escola adreçada a professionals del sector. Com a resposta a la demanda i amb l'ànim
d'adaptar l’oferta a les necessitats dels clients actuals i potencials, es proposa com a novetats l’obtenció dels diplomes de Revenue
Manager i Food & Beverage Manager, realitzant una formació integral de diferents cursos relacionats i complementaris, a més
de noves especialitats com ara Gelats i postres freds, Aplicacions del buit a la cuina o Disseny i elaboració de pa per a la restauració. A més, l’Escola de Formació Contínua segueix oferint el servei de formació a mida, adaptant l’oferta a les necessitats de
l’empresa i realitzant-la in company, amb l’objectiu de facilitar-ne l’assistència i l’aprofitament. n
Més informació: Ricard Edo
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