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Notícies del Sector

Barcelona acull la
VIII edició del 48H
OPEN HOUSE BCN
La ciutat va viure els dies 21 i 22 d’octubre la vuitena
edició d’aquest festival, un cap de setmana de portes
obertes a més de 200 edificis de tot tipus, forma i mida,
que s’ha convertit en la principal cita de Barcelona amb
l’arquitectura.

L’esdeveniment, que
va tenir els seus inicis a Londres l’any
1992, ja s’ha introduït a més d’una
trentena de ciutats
de cinc continents.
Open House ofereix
a tothom l’oportunitat d’entendre i
de sentir l’arquitectura de forma excepcional, des de l’experiència.
Així, doncs, les activitats van convidar a explorar i a entendre el
valor d’un espai ben construït i dissenyat. Com cada any, el festival
va ser possible gràcies al voluntariat. En aquest sentit, alumnat del
CETT va ser present en aquest esdeveniment, una festa de la creació
i de la participació ciutadana i una iniciativa que pretén divulgar
la bona arquitectura, l’urbanisme, el disseny i la història de la ciutat de Barcelona. L’Hotel Alimara Barcelona també va participar-hi,
atès que l’edifici va ser presentat dins de l’àrea olímpica, amb motiu
del 25è aniversari dels JJOO del 1992. n

FERRAN ADRIÀ,

a la Tribuna de la
Fundació Jordi Comas
Ferran Adrià va ser el protagonista de la darrera
Tribuna de la Fundació Jordi Comas Matamala,
celebrada el 15 de setembre al S’Agaró Hotel,
un col·loqui-sopar on el cuiner va explicar la
seva metodologia de treball.
La intervenció del xef va ser introduïda i presentada per la Dra. Maria Abellanet i Meya, CEO
del Grup CETT i patrona de la Fundació Jordi
Comas, qui va destacar la col·laboració constant que Adrià manté amb acadèmics, experts i
professionals de diferents àmbits per al progrés
de la cuina i de la gastronomia d’alt nivell. Durant la seva intervenció, i amb el títol “Sàpiens:
comprendre per crear”, l’impulsor del projecte
elBullifoundation va ressaltar la importància de
comprendre l’origen de tots els elements que
intervenen en l’acte de cuinar com a base de la
creativitat i de la innovació. n

25è aniversari del sistema universitari català
El 16 de maig, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget, van presidir al Palau de la Generalitat l’acte de celebració del 25è
aniversari del desplegament del sistema universitari català, que va commemorar la posada en funcionament de la Universitat Pompeu Fabra, la
Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona
i la Universitat Rovira i Virgili. Durant l’acte, en què hi van assistir la Dra.
Maria Abellanet i Meya i el Sr. Miquel Alsius, president del Grup CETT,
Puigdemont va parlar de l’impuls del Pacte Nacional per les Universitats,
que, “ha de fomentar la participació dels diferents actors, el debat, el
coneixement i la construcció col·lectiva de futurs”. n
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