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CETT Formació

L’EMBLEMATIC
se segueix desplegant a bon ritme
El projecte europeu EMbleMatiC, Mediterranean
Mountains as Coastal destinations of excellence,
del qual el CETT-UB n’és soci, continua avançant
en el desplegament dels objectius programats, amb
diverses sessions de treball.

Emmarcades en la dinàmica del projecte, durant els darrers
mesos s’han dut a terme diverses reunions. Entre els dies 11 i
15 de desembre de 2017 va tenir lloc a Banyalbufar (Mallorca) la segona reunió transnacional per tal de tractar aspectes
propis de la fase d’estudi de la dimensió emblemàtica de les
muntanyes inscrites en el projecte.
El 13 de febrer, es va realitzar a les instal·lacions del Campus
CETT una sessió de treball. La trobada es va orientar cap a
l’establiment del contingut de les següents etapes del projecte, i hi van assistir diversos representants provinents de

les destinacions europees que formen part d’EMbleMatiC.
Finalment, entre els dies 19 i 23 de març es va desenvolupar
una nova sessió de treball, que es va iniciar amb un sopar
de benvinguda al CETT. Posteriorment, totes les delegacions
internacionals participants en el projecte es van traslladar
a Saldes (Berguedà), ja que l’Agència de Desenvolupament
del Berguedà era el soci de l’EMbleMatiC, que en aquest cas
organitzava la trobada.
Per part del CETT-UB han assistit a aquestes sessions Ana
Ortega, Alexis Sancho i Ramon Serrat. n

L’alumnat del Campus CETT-UB,

premiat en diversos concursos gastronòmics
• El 27 de novembre, el Campus CETT-UB va acollir la semifinal de Barcelona del concurs Cava Mixology Competition, organitzat per DO Cava i el CETT. Marina León del
Pino, alumna del CETT-UB, va guanyar el 1r premi amb el còctel “Apple hat”, i Joao Silva
Felicidade va rebre el 2n premi, amb “Cava amb tomàquet”.
• Diversos alumnes del Campus CETT van ser premiats en el concurs de receptes asiàtiques The Noodlemaster–UDON que va tenir lloc al novembre, al Fòrum Gastronòmic
de Girona. A la categria Noodles, el 1r premi va ser per a Ángeles Salazar (2n GCCG), i
el 3r per a Mario Estíbalez (3r GCCG). A la categoría Izakayas, el segon premi va ser per
a Genís Uceda.
• El 22 de febrer va tenir lloc el Concurs de Cocteleria Jove organitzat per l’Escola Sant
Pol de Mar, on l’alumne Guillem Delgado, de 2n de TSDSR del CETT, va guanyar el premi
atorgat per l’Associació Catalana de Sommelier. Delgado va obtenir la major puntuació
de degustació amb el còctel “Carib Française”.
• A les instal·lacions del Basque Culinary Center, l’alumne de 4t curs del GCCG, Mario
Estibalez, va rebre el 21 de març el Premi al Millor Plat de Bacallà de Bacalao Giraldo
per “Bacallà, seqüència dolça i salada”, una recepta que va ser valorada per part del
jurat com una “arriscada interpretació del clàssic mar i muntanya”. n

