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El CETT (1969-2009)

Les celebracions dels 40 ANYS
del CETT, tot un èxit
Després de quatre dècades d’evolució (1969-2009),
el CETT és un referent internacional d’excel·lència
acadèmica i de serveis en hoteleria i turisme.
Compromès amb el desenvolupament del sector i la
societat, i amb el creixement personal i professional
dels qui en formen part, aporta formació, recerca,
innovació i coneixement expert. Per commemorar
l’aniversari de l’entitat, els actes de celebració dels
40 anys continuen, molt vinculats a la participació
dels agents que l’han acompanyat durant aquesta
fructífera trajectòria: l’alumnat, el professorat, l’equip professional, les empreses i el sector.
L’any 2009 és, per al CETT, sinònim d’una celebració important.
Així, doncs, l’agenda d’actes i activitats per commemorar el
40è aniversari és molt extensa. A l’anterior número del Tot
CETT ja destacàvem la realització, els dies 2 i 3 de març, de la
IX Trobada Escola+Universitat+Empresa especial 40 anys, i de
la Jornada sobre la Gestió de les Persones en el Sector Turístic,
amb el lema “Dirigir equips i liderar emocions: Com generar
oportunitats per atreure i retenir el talent a l’empresa turística”.
Uns mesos més tard, entre l’abril i maig, es va dur a terme el
Torneig Esportiu CETT 40 anys, aprofitant la inauguració de la
pista poliesportiva d’Àgora BCN. L’esdeveniment esportiu, organitzat per la Fundació Gaspar Espuña-CETT, es va desenvolupar amb resultats molt gratificants: van participar-hi 180
residents i alumnes, en 36 equips de les tres disciplines previstes (futbol, bàsquet i voleibol), que van disputar un total de 35
partits. La competició va destacar perquè no hi van participar
els àrbitres -el bon fair play, compatible amb l’esperit competitiu, va ser la norma del torneig-, l’existència d’equips mixtos,
i la gran resposta a la convocatòria en totes les modalitats. El
Torneig va respresentar, també, l’inici de les activitats esportives regulars per a l’alumnat del CETT.
En plena primavera -el 16 d’abril-, va tenir lloc als salons de
l’Hotel Alimara de Barcelona el lliurament dels XXV Premis Alimara CETT–SITC i la festa de celebració dels 40 anys del CETT.

Nombroses personalitats del
sector turístic, acadèmic i
empresarial es van reunir amb
motiu d’aquesta cita entranyable, en la qual es va presentar el primer número especial
del Tot CETT dedicat a aquesta efemèride i es va lliurar a Gaspar Espuña, president honorífic del Grup CETT i president de la Fundació Gaspar EspuñaCETT, el llibre Pinzellades d’una vida, l’obra sobre la seva trajectòria personal i professional (vegeu pàgina 6).
El mes de maig també va ser testimoni de nombrosos actes
commemoratius del 40è aniversari del CETT. La III Trobada
Gastronòmica especial 40 anys, organitzada per l’Escola d'Hoteleria de l’11 al 15 d’aquest mes, va ser l’espai d’enllaç entre
l’alumnat i les empreses d’alimentació, els professionals de la
cuina, el servei de restaurant i la recerca gastronòmica.
Xerrades, tallers, demostracions de cuina, tasts de productes
de qualitat a càrrec de rellevants empreses i personalitats del
món de la gastronomia i la restauració... van ser algunes de les
activitats que van permetre viure la realitat de la gastronomia
professional a l’entorn pedagògic, en unes sessions apadrinades pel prestigiós cuiner barceloní Carles Gaig.
En el marc de la Trobada, el 12 de maig es va celebrar el XIV
Concurs de Cuina i Restaurant del CETT, la competició d’equips dirigida a l’alumnat que finalitza l’Escola, que pretén
incentivar la iniciativa i la creativitat dels futurs i futures professionals des d’una perspectiva integradora de l’oferta del
restaurant. En aquesta edició, els equips van competir amb un
menú que havia d’incloure una preparació de bacallà amb
samfaina, el maridatge, un còctel-aperitiu i una proposta de
parament i decoració de taula. El jurat del concurs, integrat per
importants personalitats del món de la gastronomia, va premiar Eric Pibernat, Adrià Pino i Kelian Resina en la categoria de
cuina, i Mireia Bonavida i Sergi Carrillo en sala, mentre que el
premi a l’equip de restaurant va recaure en Eric Pibernat, Adrià
Pino, Kelian Resina, Camila Huichalao i Montse València.
Un dia més tard va ser el torn del III Concurs Mojito BacardíCETT, la competició de cocteleria. L’alumnat de l’Escola hi va
participar activament amb propostes per aconseguir els
millors mojitos. El jurat de prestigi, integrat per grans profes-

D’esquerra a dreta, la Festa dels Alimara, el Torneig Esportiu CETT 40 anys, els guardonats dels XXV Premis Alimara,
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L’EVOLUCIÓ PROFESSIONAL DE
L’ANTIC ALUMNAT DEL CETT, A ESTUDI
sionals del sector de les begudes, van atorgar el
premi al mojito tradicional a Albert Àlvarez, i el
corresponent al mojito d’innovació a Marta Farré.

Més propostes
El dies 22 i 23 d’octubre es
celebren, a l’Hotel Alimara,
les jornades de turisme en
les ciutats. “La creativitat en
les ciutats turístiques: des
de l’imaginari de Cerdà”,
una iniciativa de l’Escola
Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB i del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la
Universitat Politècnica de Catalunya per commemorar l’any Cerdà i el 40è aniversari del CETT. Els objectius de les Jornades són donar a conèixer solucions
creatives en la gestió turística de les ciutats, identificar com la creativitat es defineix en l’operativa diària
de les zones urbanes i explorar els camps on proporciona nous productes i permet establir nous límits en
la gestió turística, tot descobrint alhora l’imaginari de
Cerdà en la realitat de la Barcelona d’avui. L’acte
compta amb la participació de professionals dedicats
a l’ordenació i a la gestió dels espais urbans, polítics
responsables de turisme, tècnics i gestors turístics
d’entorns urbans i metropolitans.
El dia 23 també té lloc la inauguració del curs acadèmic 2009-2010, presidit pel rector de la UB, amb la
participació de Ferran Soriano, president d’Spanair,
encarregat d’impartir la lliçó inaugural “Spanair: una
clau de Barcelona al món” (vegeu pàgina 24). Aquest
també és el gran dia de la Trobada Alumni, un dels
actes més esperats d’aquest 40è aniversari. El sopar
comptarà amb una notable presència d’antic alumnat i professorat, que transformaran l’àpat en la gran
diada del retrobament dels qui van compartir i comparteixen els anys de formació a l’Escola; un moment
especial per recordar els inicis, les classes, l’estudi, les
festes, els viatges de final de curs... i parlar del present i del futur.
Finalment, al desembre és prevista la presentació de
l’estudi “Els Antics Alumnes del CETT Avui” (vegeu
requadre adjunt) i del projecte “Aparells i utensilis
aplicats a la cuina professional”, que es desenvolupa
en col·laboració amb la Fundació Alícia. n
Més informació: www.cett.es/40anys

El CETT, amb motiu dels 40 anys de l’entitat i amb la col·laboració de CETT
Alumni i de la Fundació Gaspar Espuña CETT, està realitzant un complet
estudi sobre l'evolució professional de l’antic alumnat que s’ha format al
Centre i la percepció i valoració dels estudis realitzats. L’estudi el duu a
terme Anna Alastrue, alumna que finalitza la diplomatura de turisme, i
està tutoritzat des de l'Espai Estudiant Empresa-E3, que ha brindat tota
l’ajuda necessària per realitzar la investigació prèvia destinada a l’obtenció de dades i a l’elaboració de l’informe.
De l’estudi, iniciat el passat mes de maig, ja es poden extreure alguns
resultats, tot i que les conclusions finals del projecte de recerca -amb les
dades actualitzades- es presentaran el proper mes de desembre.

Les primeres conclusions
La investigació s’ha realitzat partint d’una mostra de l’antic alumnat dels
següents estudis finalitzats: TEAT amb revàlida (primer curs el 1980), TCR
(primers graduats el 1997 fins a l’actualitat), TSR (primers graduats al 1999
fins a l’actualitat), DT (primers graduats el 1998 fins a l’actualitat) i alumnat dels màsters.
La població d’estudi és de més de 3.700 antics i antigues alumnes del CETT,
dels quals fins a l’actualitat s’ha pogut enquestar més de 900 (un 25%).
Per contactar-hi s’ha utilizat el correu ordinari, el correu electrònic, el telefòn, la publicació al web del CETT, el Facebook, mitjançant el contacte entre
antics companys o l’espai web http://www.cett.es/web/cat/40anys.htm.
Entre les dades més rellevants, es pretén quantificar l’antic alumnat del
CETT que segueix vinculat al sector. Les dades mostren que més de la meitat de l’alumnat (un 57%) es manté en el sector turístic en actiu -la majoria en l’àrea d’allotjament, intermediació i restauració-, mentre que un
5% ho fa en sectors molt propers com ara els serveis a les empreses i el
lloguer de béns, l’educació, la investigació i els serveis culturals. El 8% restant no treballa, segueix estudiant o preparant oposicions, o fa menys de
6 mesos que busca feina.
Amb referència a la incorporació al món laboral, un 30% va trobar la primera feina gràcies a contactes de familiars, amics..., i un 31% de l’antic
alumnat ho va fer a partir de les pràctiques realitzades durant els estudis
(12%) o gràcies a la Borsa de Treball del CETT (19%). En canvi, la principal
via d’accés a la darrera feina ha estat gràcies als contactes (un 38%),
seguit per les pràctiques (17%) i la Borsa de Treball (7%).
Pel que fa als càrrecs ocupats, el 21% dels enquestats classifica el seu lloc
de treball com a càrrec intermedi, seguit per un 15% que es defineix com
a treballador qualificat i un 14% com a càrrec directiu. El sou mitjà és
d’entre 18.000 i 30.000 euros bruts a l’any (46%), tot i que en un 16% la
xifra es troba entre els 30.000 i 40.000 euros.
La rellevància dels emprenedors en el sector turístic és un dels punts
d’interès de l’estudi, ja que un 4% dels entrevistats dirigeix un negoci
propi en diferents àrees, però majoritàriament dins la intermediació i
la restauració.
Pel 47% dels participants en la investigació, la marca CETT, dins l’entorn
laboral, està valorada com a “bona”, mentre que el 25% dels enquestats
afirma que ho està com a “molt bona”. Finalment, i pel que fa a la satisfacció de l’antic alumnat amb el Centre i els estudis cursats, és força positiva, ja que la mitjana obtinguda és superior a 7 (en una valoració del 0
al 10). Aquesta dada ve confirmada pel fet que un 73% assegura que tornaria a triar el CETT per estudiar-hi.
L’enllaç de l'enquesta per participar a l’estudi és
http://www.cett.es/web/cat/40anys.htm n

