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• Com a president d’un grup de restauració d’àmbit nacional amb una història de 42 anys d’experiència, quines són,
segons vostè, les claus de l’èxit per ser més competitius en
el futur?
Crec que la creativitat, la innovació, la qualitat i la naturalitat
del producte, les noves tecnologies i -com sempre- l’esforç, el
treball ben fet, i sobretot, l’equip humà -les persones són el
principal valor de qualsevol empresa-, són les bases per garantir un futur amb èxit.
• Com creu que serà el futur del sector de la restauració
al nostre país?
Això mateix ens preguntem nosaltres cada dia. Deixant les bromes d’un cantó, avui dia, la restauració està molt diversificada.
Hi ha la clàssica, l’slow food, les franquícies, el càtering d’esdeveniments, per a col·lectivitats, per a transports, etc. Penso que
la creativitat ens farà diversificar encara més les possibilitats i
les formes d’expressió del sector. En el nostre cas, a més, donem
una importància especial al que denominem una restauració
saludable i sostenible.

• Paradis Group forma part del Consell d’Empreses CETTUB. Parli’ns dels objectius d’aquest vincle…
Amb relació al CETT, agraïm molt que s’hagi comptat amb
nosaltres, ja que considerem aquest vincle fonamental per al
futur del negoci. L’apropament de la restauració i la universitat
a un fòrum privilegiat com el Consell pot facilitar el coneixement mutu i, per tant, el fet d’adaptar la formació dels futurs
professionals a la realitat empresarial del sector.
• Vostès consideren que el capital humà és un dels principals valor del Grup. Com valoren la tasca que realitza el
CETT per formar nous professionals? Quina creu que és la
seva aportació al sector?
Per descomptat que les persones són el principal valor de qualsevol empresa.
El CETT, de la mà del Sr. Espuña, sempre ha estat dinàmic i ha
sabut moure’s a la velocitat del mercat, cosa difícil quan es treballa amb formació reglada. La seva aportació al sector i a les
empreses de Catalunya ha estat molt valuosa, facilitant professionals amb una gran qualitat. n

