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Editorial

HOMENATGE AL FUNDADOR
DEL CETT
quest número del Tot CETT el volem dedicar especialment a la figura del nostre fundador, inspirador i pal
de paller de totes les activitats, motor de totes elles.
La possibilitat de dedicar-li un número d’aquesta revista
tan entranyable per a nosaltres ens permetrà, per una
banda, fer-li el reconeixement que es mereix i, per l’altra, recopilar i
fer un recordatori de les moltes accions i bones obres que ha dut a
terme l’amic Gaspar Espuña.

A

El CETT, des dels seus inicis, ha estat molt vinculat al sector turístic
i aquesta n’és la seva raó de ser. El sector és doncs el motor fonamental de l’activitat del CETT.
El Grup CETT es basa en un grup d’empreses en què la formació
turística és la principal i destacada activitat. La formació és doncs
la seva raó d’ésser, és el cor business, com ara agrada dir. És un
grup empresarial amb una missió molt clara, enfocada a la formació
dins el sector turisme, amb programes propis i amb un lligam molt
especial i fonamental amb la Universitat de Barcelona, com a centre
adscrit. Actualment, com a apèndix a aquesta activitat, afrontem un
nou repte amb l’obertura aquest estiu de l’Agòra BCN, Residència
Universitària Internacional, un nou espai intercultural per a l’estudi i
la convivència.
Al CETT, l’activitat docent es complementa pel fet diferencial de tenir
uns centres d’aplicació propis (Hotel, Col·legi Major, Agència de
Viatges, Restaurants, etc.). Cadascun d’ells és, per si mateix,
un sector d’activitat que dóna servei al mercat, competint en les
mateixes condicions que la resta d’empreses. Així, les pràctiques
que fa l’alumnat no es realitzen en un laboratori sinó en empreses
reals, en les quals tot l’equip està involucrat i compromès en el projecte pedagògic.
Per tot això, la gran vinculació que té el CETT amb el sector turístic
és i continuarà essent fonamental. En el Grup Cett no tan sols es
formen els professionals del demà del sector, sinó que també es
formen, es reciclen i amplien coneixements els professionals que
avui són l’ànima del sector.
Volem acabar aquest editorial expressant el nostre reconeixement
al Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC), amb qui unim
sinergies, des de fa uns anys, en l’organització dels Premis Alimara,
guardons que, com sabeu, valoren les actuacions que en matèria
de promoció fan les empreses i institucions turístiques; en definitiva,
la labor de ser una vertadera llum, guia per a tothom.
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