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COMPASS GROUP - EUREST CATALUNYA
La Trobada d’enguany va premiar Compass Group - Eurest Catalunya com la Millor Empresa Col·laboradora del Sector de la Gastronomia i la Restauració. Compass Group i la seva divisió, Eurest
Catalunya, és una empresa de referència en el sector de la restauració social, amb més de 50 anys d’història al país. Desenvolupa
la seva activitat a través de sis marques especialitzades: Eurest,
Scola-rest, Medirest, Vitarest, Vilaplana i Gow. Amb el seu germen a Tarragona, la Companyia ha anat creixent una dècada rere
l’altra fins a comptar amb una plantilla de 13.000 treballadors i distribuir més de 90 milions d’àpats a l’any.
Pel que fa al vincle de l’entitat amb el CETT, “Compass Group ha mantingut durant aquests anys una relació de collaboració estable i productiva. Per al futur, esperem que se segueixi intensificant i avançar d’aquesta manera en un win
to win: Compass es nodreix del millor talent del CETT i, alhora, oferim a l’alumnat una experiència professional en una
multinacional, així com la possibilitat que formi part del planter de la companyia. Fa anys que participem a La Trobada,
però encara en fa molts més que antics alumnes del Centre formen part de la nostra companyia. N’hi ha que s’han format
en Cuina i Sala, però també estudiants de màster que estan realitzant les pràctiques i els projectes finals. n

1ST BARCELONA GLOBAL SUMMIT:
conclusions de l’Innovation in Urban Tourism
El 21 de març, el 1st Barcelona Global Summit: Innovation in Urban Tourism es va presentar al CaixaForum per donar a conèixer les propostes de Barcelona
Global per millorar la relació entre ciutat i turisme, i
descobrir com altres ciutats han aconseguit afrontar
els mateixos reptes.

Amb la participació d’una vintena d’experts en els debats i en les
ponències, i el patrocini d’unes 40 empreses i institucions, el 1st
Barcelona Global Summit: Innovation in Urban Tourism, organitzat per Barcelona Global, va finalitzar amb l’exposició d’una
sèrie de peticions davant la necessitat que es duguin a terme
iniciatives que concilïin el turisme amb la ciutadania.
Entre els principals punts que es van tractar, Barcelona Global,
entitat en què s’agrupen professionals i directius de les principals entitats relacionades amb el turisme de Barcelona, va
demanar que s’incrementi l’IBI dels apartaments turístics i un
recàrrec de la taxa turística, amb l’objectiu que l’augment dels
recursos es reinverteixi en la ciutat.
Pel que fa a aquestes sol·licituds, Gonzalo Rodés, president de
Barcelona Global, va explicar que el recàrrec que l’entitat pro-

posa per a la taxa
turística es destinaria
a dotar un fons de
suport a la cultura;
mentre que el citat
increment de l’IBI dels
apartaments turístics
serviria, entre altres, per finançar programes d’habitatge social.
Barcelona Global va proposar millorar la percepció que el resident té del turisme mitjançant la creació d’un segell que visibilitzi la contribució del sector a la ciutat. Així, el distintiu designaria
els projectes finançats amb la taxa turística. També va demanar
més col·laboració público-privada en la gestió turística, i que el
sector privat participi més activament en la creació de nous espais d’interès per als turistes per fer front a la massificació.
Amb relació a les mesures que es van presentar, Rodés va assenyalar que s’espera una “bona resposta” per part de l’Ajuntament de Barcelona, i també de la Generalitat. En aquest sentit,
el regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, va valorar com a
“molt positivament” aquestes propostes, tot i que va assegurar
que hauran de ser valorades pel consistori. Amb relació a aquest
tema, el Gremi d’Hotels de Barcelona va voler fer constar el seu
desacord amb les iniciatives, perquè són mesures que “actuen en
contra dels actors que ho fan bé”. n

