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TOT FLAIX
Signatura del conveni BCU-CETT. El proppassat 14 de febrer va
tenir lloc a l’Hotel Alimara la signatura de l’acord de col·laboració entre el BCU (Barcelona
Centre Universitari) i el Grup CETT. Aquest conveni té com a objectius fonamentals potenciar les relacions entre ambdues entitats en el servei ofert a la comunitat universitària en
general, impulsar accions d’interès mutu en esdeveniments culturals, acadèmics i d’oci destinats a aquest col·lectiu, i donar a conèixer el nou Col·legi Major–Residència d’estudiants
Àgora BCN, adscrit a la Universitat de Barcelona. Així mateix, el CETT facilitarà l’operativa
de gestió adient perquè, des del Barcelona Housing Service for Students –central d’allotjament oficial del BCU- es pugui gestionar la inscripció dels universitaris forans a l’Àgora, i
per poder efectuar reserves de curta estada per a professors, investigadors i qualsevol altre
perfil vinculat a la comunitat universitària.
L’Escola d’Hoteleria participa a Alimentària’06.
L’EUHT-CETT ha estat present recentment al Saló Restaurama (Alimentària '06), que va tenir
lloc entre els dies 6 i 10 de març, col·laborant amb Mercabarna realitzant l'activitat Cuina
en Directe, en què elaborava diferents plats davant el públic assistent.

El CETT ja disposa de domini.cat. El Grup CETT, fidel a la seva política de contribució als fets d’identitat catalans i, tal i com propugnen els seus principis, en
la contribució a la consolidació de la consciència del nostre país, Catalunya, es podrà identificar en breu a la xarxa Internet per mitjà dels seus dominis .cat: cett.cat, naturalment.cat,
cettconsultors.cat, alimarahotel.cat i agorabcn.cat. El 13 de febrer es van iniciar els tràmits
per poder reservar els dominis. El CETT, com a centre educatiu, es va poder acollir a la fase I,
la qual ja permet disposar del domini cett.cat. Des del 20 de febrer, la resta de dominis es
van acollir a la fase II, oberta a les entitats que disposen d’un website en llengua catalana.
Presents en el 1r Saló de l’Ocupació a Catalunya i a
ESTUDIA Saló de l’Ensenyament. L'EUHT CETT va ser l'escola designada pel departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, per organitzar
els Tallers Professionals d'Hoteleria i Turisme en el Saló de l’Ocupació, els dies 16, 17, 18 i
19 de febrer, a la Farga de l’Hospitalet. Aquest Saló té com a finalitat aproximar la inserció
laboral de les persones que busquen feina a través de la formació ocupacional professional
reglada i no reglada. A més, el CETT també va ser present de nou al Saló de l'Ensenyament,
del 22 al 26 de març, informant des dels estands ubicats en les diferents àrees (àrea de formació professional -cicles formatius-, àrea universitària -diplomatura en turisme-) i des del
Saló Futura (específic de màsters i postgraus) als futurs estudiants que hi estaven interessats.

Jornada de portes obertes al CETT. Per a tots aquells interessats a
estudiar Turisme i/o Hoteleria, el CETT va celebrar el dia 2 d'abril una jornada de portes obertes per a futurs alumnes, amics i familiars, amb un gran èxit d’assistència. Durant aquesta
diada festiva per al Centre, els futurs estudiants van poder gaudir d’assessorament personalitzat i assitir a la presentació dels diferents estudis. Després de les sessions informatives es
van realitzar visites guiades a l’Hotel Alimara i a la nova residència d’estudiants Àgora BCN
i durant tot el matí es van poder visitar les diferents Aules de Tecnologia Aplicada de
l’Escola, Viatges Century i la resta d’instal·lacions. Com a novetat d’aquest any, durant la
jornada també es va dur a terme una activitat de turisme virtual per a tots els visitants.

