Editorial

FA 10 ANYS!

H

an passat 10 anys des que vam obrir l’Hotel Alimara, un
hotel que va ser construït per als Jocs Olímpics i que va
trobar una de les seves raons de ser com a hotel d’aplicació del CETT. Molts de nosaltres, l’hem vist créixer, adquirir
la seva pròpia identitat, i hem col·laborat amb entusiasme,
coratge i energia, per convertir-lo en un hotel de 4 estrelles,
genuí, acollidor, respectuós amb el medi ambient. L’hotel ha crescut en
suites, ens salons... posicionant-se en el segment de reunions i congressos, obtenint el Distintiu de Garantia ambiental… Integrat en el complex
de formació del CETT, ha estat un dels primers hotels d’aplicació a l’Estat,
tutelant l’aprenentatge dels alumnes del CETT i on l’equip de professors i
de professionals els transmeten, dia a dia, la seva filosofia i les actituds i
les aptituds que requereix el sector.
No és en va que l’Hotel es diu Alimara, vol ser un referent. L’Alimara és una
flama i és la nostra responsabilitat mantenir-la viva, de transmetre’n els
valors professionals però també humans. Deu anys és una fita important.
Ara, és un hotel fermament consolidat en l’oferta d’allotjament i de negocis de la ciutat que, dia rere dia, procura ser més competitiu i respondre a
les necessitats d’una demanda més exigent.
Enguany, sortirà la X promoció de Tècnics en Cuina i Restauració. Des
dels inicis de l’Escola d’Hoteleria i Restauració a l’Hotel Barcelona Plaza
fins al moment present, a l’Avinguda Can Marcet, l’Escola d’Hoteleria i
Turisme CETT ha ampliat el ventall de formacions de grau mitjà i superior
de la família d’Hoteleria i Turisme. Durant aquesta darrera dècada, hi han
passat un miler d’alumnes, dels quals més de 800 en hoteleria. Tots han
adquirit un ofici que els permet construir el seu futur i fer-se valer com a
persones i com a professionals.
El sector necessita justament d’una conscienciació i de la revaloració de
les professions. És una de les conclusions del darrer Congrés de Turisme
de Catalunya, i són tots els qui treballen en els hotels, en els restaurants,
en els càmpings, en les agències, en els organismes de promoció turística,
en les empreses de lleure, en les administracions públiques... els qui, a
tots els nivells, han de lluitar per aquest reconeixement. La qualitat en el
servei passa, també, per la qualitat en el tracte envers les persones, no
sols els turistes o clients externs sinó també els clients interns. Algunes
empreses, petites o més grans en tenen consciència, d’altres, com alguna
cadena hotelera, ho demostren amb campanyes. No oblidem-ho ara que
aviat comença la temporada d’estiu!
Dit això, amb aquesta doble celebració, fem arribar el nostre reconeixement als qui han cregut en nosaltres. Amb ells i la nostra fèrria voluntat,
hem tirat endavant el nostre projecte educatiu amb un centre, el CETT,
que compta ja 36 anys d’existència, amb l’Escola Universitària d’Hoteleria
i Turisme que celebrarà d’ací poc temps els seus 10 anys d’adscripció a la
UB i, en un futur proper, amb la consolidació de la nostra oferta educativa amb una Residència- Col·legi Major, futura seu de la Fundació, al
Campus Mundet.
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