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La Fundació concedeix els Premis
al millor CRÈDIT DE SÍNTESI
I PROJECTE FINAL DE CARRERA
El passat 12 de juliol es va reunir a Barcelona el jurat de la III
edició dels Premis als millors crèdits de síntesi per donar el
veredicte sobre aquests guardons que, convocats per la
Fundació Gaspar Espuña-CETT, pretenen incentivar els estudiants de l’EHT CETT perquè desenvolupin els crèdits de síntesi i premiar-los amb l’ampliació dels estudis.
Entre els 7 treballs proposats pels diferents tutors, el jurat
acordà per unanimitat concedir el Premi al millor crèdit de
síntesi dels cicles formatius TSAL, TSAV i TSCIT, al treball
“Ecotur”, realitzat per Meritxell Sánchez i Kelly Assís Pontes,
de TSAV, sobre la creació d’una agència consultora de turisme
sostenible.
El Premi al millor crèdit de síntesi de TSR l’ha merescut el treball “Aero Aliment”, realitzat per Camille Plassat, Elisabet
Ponti, Albert Sánchez i Roger Xiberta, de TSR, que consisteix en
la creació d’una empresa de càtering aeri. El premi consisteix
en l’import total del primer curs de la diplomatura en turisme (excepte les taxes de la UB) o del primer curs d’un altre
cicle formatiu impartits al CETT l’any acadèmic següent.
El mateix dia també es va reunir el jurat de la tercera convocatòria dels Premis als millors projectes final de carrera
de diplomatura de turisme, als quals podien optar els estudiants de l’EUHT CETT que haguessin obtingut la qualificació
d’excel·lent o matrícula d’honor i manifestat a la Fundació la
voluntat de participar en el certamen. La guanyadora de la
convocatòria d’enguany ha estat la Sra. Paquita Hernández
Ventura, que va fer una presentació oral del seu treball sobre
“El turisme a judici. 10 anys de turisprudència arrel de
l’aprovació de la Llei del viatge combinat”. El Premi consisteix en l’import total d’un màster (excepte les taxes de la
UB) impartit al CETT l’any acadèmic següent. n

Les beques CETT 2006-07
Seguint la filosofia de la Fundació Gaspar Espuña–CETT
i del Grup CETT, en relació amb l’assumpció de responsabilitats socials a través de diferents línies d’actuació, essent-ne una de les principals l’atorgament de
beques, el darrer curs 2006-07 se n’han distribuït 88,
amb un import global d’uns 115.000 €. Un total de 88
estudiants del CETT s’han beneficiat d’una de les beques
d’estudis o de mobilitat. Pel que fa als estudis universitaris, 53 alumnes de la diplomatura en turisme han obtingut
beques per un import global de 70.212 €. En relació amb
els màsters, 11 alumnes els cursen amb el suport de beques,
l’import global de les quals arriba als 24.043 €. I pel que fa
als estudiants de cicles formatius al CETT, 18 en veuen
alleugerida la quota, gràcies a l’aportació econòmica de les
beques per un import de 14.000 €.
Aquestes contribucions a la formació han estat finançades per la Fundació Gaspar Espuña–CETT i el Grup CETT,
amb l’ajut i el concurs de l’Obra Social de Caixa Sabadell
i de la Fundació Caixa Laietana, els quals, fruit dels convenis signats amb la Fundació Gaspar Espuña–CETT, han
aportat 9.015 € i 9.600 €, respectivament.
En relació amb les beques de mobilitat, 6 estudiants de
segon de diplomatura en turisme han estat mereixedors
de la beca de la Fundació Gaspar Espuña-CETT a la mobilitat per un import total de 5.900 €. En el marc d’Erasmus, l’han rebut Mireia Carné, que és a la HochSchule de
Bremen (Alemanya); Òscar Brusca, a la Haaga University
for applied Sciences, d’Hèlsinki (Finlàndia); Ignasi Arauz i
Marina Bardají, a la Universitat de Savoie, a Chambéry
(França), i Pablo Mena, que cursa els estudis a la Norwegian School of Hotel Management, a Stavanger (Noruega). En el marc del conveni bilateral entre l’UQAM i l’EUHT
CETT, s’ha lliurat la beca a Miriam Antín, que és a la Universitat del Quebec, a Montreal (Canadà). n

Signatura d’acord entre
la Fundació Gaspar Espuña-CETT i el CIRE
La Fundació Gaspar Espuña-CETT, com a entitat de referència en el sector de la formació
turística i hotelera, i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública del
Departament de Justícia dedicada a la reinserció sociolaboral de les persones sota mesura judicial mitjançant la formació professional ocupacional i el treball productiu, han signat un acord de col·laboració en matèria de formació. A través d’aquest conveni, el CIRE i la Fundació treballaran conjuntament en la creació d’un programa integral d’assessorament i desenvolupament
de formació especialitzada en hostaleria, un dels sectors amb més demanda en el mercat de treball. En el marc de l’acord signat entre el gerent del CIRE, Adolf Cabruja, i el director de la Fundació Gaspar Espunya-CETT, Manel Bassols, aquesta institució
assessorarà el Departament de Formació del CIRE sobre els continguts i l’estratègia docent en restauració i hostaleria, a més de
fer formació de formadors.
La col·laboració amb la Fundació Gaspar Espuña-CETT s’inscriu en la iniciativa que ha pres el CIRE, mitjançant el seu consell
assessor, d’implicar els agents socials en la seva tasca de reinserció de les persones sotmeses a mesures judicials. n

