Notícies del CETT

JORNADES TURISME I ESPORT

a Catalunya
Amb el títol Turisme i Esport a Catalunya, els
dies 15 i 16 d’abril es van celebrar a l’Hotel
Alimara les I Jornades de Turisme i Esport
organitzades pel CETT de Barcelona amb la
col·laboració de la Universitat de Vic i l’INEFC
de Barcelona.
Aquesta trobada entre diferents professionals, acadèmics i persones interessades en el tema és la culminació d’un procés de
més de tres anys en què s’han treballat un seguit de propostes
docents que han de permetre a les institucions implicades
posicionar-se com a referent en un nou àmbit, en expansió
evident i ple de possibilitats. El rol dels esdeveniments esportius en la generació d’atractiu turístic, el paper del turisme
actiu en el medi natural, les grans instal·lacions esportives com
els camps de golf i les pistes d’esquí, les possibilitats pel desenvolupament local... Un ampli ventall de camins per als professionals del turisme i de l’esport que es beneficia d’una indústria que busca ser competitiva i troba en l’esport, el fenomen
cultural més important actualment, un aliat ideal.
El format d’aquestes jornades va ser especialment planificat
perquè permetés, d’una banda, la difusió de conceptes teòrics
per part d’estudiosos del tema, de nous projectes i iniciatives
tant empresarials com institucionals i d’experiències reeixides
tant en l’àmbit de la costa i la muntanya com en les ciutats, i,
d’altra banda, l’intercanvi d’opinions i coneixements en uns
tallers de treball molt freqüentats i amb ponents d’un gran
nivell.
Aquestes jornades, que van tenir el suport de Turisme de
Catalunya de la Generalitat de Catalunya, seran l’avantguarda
d’una proposta formativa que es formalitzarà en diferents cursos de postgrau, ofertes de formació contínua i, evidentment,

la continuació de la sèrie de jornades anuals, cada una centrada en una temàtica diferent.
Properament es penjaran les conferències a la pàgina web creada especialment per aquest esdeveniment. ■

Llibres a la sobretaula
del restaurant del Grec
L’any de la gastronomia i l’any del llibre es fusionaran,
especialment, aquest estiu al festival Grec’05. El Restaurant del Teatre Grec a Montjuïc, gestionat pel Grup
CETT, amb la col·laboració de La Llibreria Gastronòmica
i Montagud Editores presentarà, cada setmana del festival, un llibre de cuina seleccionat d’un xef català. Els
assistents podran degustar al restaurant la recepta
seleccionada del llibre i emportar-se-la a casa en una
edició especial. A més, després de sopar, es podrà prendre un còctel o un combinat a les carpes instal·lades als
jardins annexos, l’Altre Grec.
Com l’any anterior, el Teatre Grec comptarà amb tres
espais. El primer, un restaurant per a aquelles persones que desitgin sopar tranquil·lament a l’aire lliure,
constarà de carta i un menú vegetarià. En el segon
espai, una carpa, on s’oferiran entrepans i snacks a un
preu més assequible. I, finalment, el ja esmentat Altre
Grec, un ambient més relaxat, ideal per prendre un
còctel o un combinat, en un ambient glamourós obert
fins a les 2.30. ■
Reserves: Tel.: 93 504 04 34
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