
 

 
L’OBRA SOCIAL CAIXA SABADELL BECA ESTUDIANTS 
DEL CETT 
 
 
9 alumnes de diferents formacions del CETT s’han vist beneficiats 
per una beca de continuïtat d’estudis. 
 
Les beques estan convocades per la Fundació Gaspar Espuña- CETT 
 
 
Un total de 9 estudiants s’han beneficiat aquest curs dels ajuts a la formació que 

atorga l’Obra Social de Caixa Sabadell (6 de Grau en Turisme i 3 de Tècnic en 

Cuina, Gastronomia i Serveis de Restauració) per un import de 9.000€. 

El Sr. Salvador Soley, President de Caixa Sabadell, destaca que “Amb aquest 

suport volem apostar per un sector econòmic que ha estat i és decisiu en l’evolució 

d’un país com el nostre, que ha fet del turisme un dels seus pols de 

desenvolupament més forts. 

I si ho fem així és perquè creiem en el poder de l’educació, com a camí 

indispensable per assegurar uns ciutadans lliures i competents,  que sàpiguen fer 

seus els valors de la innovació i la investigació com a motor de progrés” 

 
Pel que fa a la Fundació Gaspar Espuña-CETT, té com a repte congregar any rere 

any les voluntats de diverses entitats, tan públiques com privades, per tal de donar 

forma a la iniciativa de convocatòria de beques per a les diverses formacions que el 

CETT imparteix, sempre amb una clara voluntat d’arribar cada vegada amb més 

intensitat a facilitar l’accés i la continuïtat dels estudis en l’àmbit turístic dels seus 

estudiants.  

L’acte protocol·lari del lliurament de les beques té lloc el dia 20 d’abril al CETT. Per 

part de l’Obra Social Caixa Sabadell, presideixen l’acte els Senyors: Sr. Salvador 

Soley, President de Caixa Sabadell, Sr. Miquel Sacristán, Director de la Zona 

Barcelona de Caixa Sabadell i el Sr. Albert Ferrer, director de l’oficina Barcelona – 

Nou Vall d’Hebron de l’entitat. En representació del CETT i de la  Fundació, 

assisteixen a l’acte el Sr. Gaspar Espuña, President de la Fundació Gaspar Espuña-

CETT, el  Sr. Miquel Alsius, President del Grup CETT i membre del patronat de la 

Fundació, la Sra. Maria Abellanet, Consellera delegada, Directora general del Grup 

CETT i membre del Patronat de la Fundació, la Sra. Monique Rous, secretaria de la 

Fundació i el Sr. Manel Bassols , Director de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, entre 

d’altres.   

 


