AAA CETT

Els antics alumnes es retroben
als sopars-col·loquis

Més conectats
que mai amb
el CAMPUS
VIRTUAL de l’AAA
Mantenir-te en contacte amb els companys d’estudis, disposar dels recursos bibliogràfics de l’escola, accedir a les ofertes de treball… tot això ho
tens a l’abast al Campus Virtual de l’AAA del CETT.
Si ets antic alumne del CETT i vols continuar mantenint contacte amb els teus companys de la promoció o de l’escola
tens una bona manera, ràpida i senzilla, de fer-ho. Només cal
que t’associïs i rebràs un password exclusiu que et permetrà
tenir accés al Campus Virtual de l’escola i intercanviar informació amb ells. Des de gaudir de descomptes i participar en
activitats fins a consultar en el directori d’associats i, buscant per diferents camps de cerca, saber què estan fent els
teus companys i contactar-hi, això clar, si és que abans no
t’has xatejat amb ells. Des de l’espai central de la pantalla
tindràs accés a les notícies relacionades amb l’Associació.
Podràs veure i estar informat de les darreres activitats que
s’han fet (excursions, trobades, conferències, sopars…) i de
les programades per a un futur.
Els serveis professionals que t’ofereix estar associat estan
penjats a la banda dreta. Aquí podràs accedir a totes les
ofertes de treball vigents amb possibilitat de fer recerques
(amb una mitja de 250) o consultar el centre de recursos
bibliogràfics del CETT. També podràs donar d’alta el teu currículum i enviar modificacions sempre que vulguis. A banda de
totes aquestes possibilitats, el Campus Virtual anirà ampliant
els seus serveis als associats. ■
Més informació: aaacett@cett.es

Els antics alumnes del CETT han tingut darrerament
bones oportunitats per tornar a retrobar-se gràcies a
les activitats que convoca, periòdicament, l’Associació
d’Antics Alumnes. El passat 24 de febrer, per exemple,
el director de Màrqueting i Vendes de la companyia
Vueling, Víctor Manuel Bañares, va realitzar una xerrada durant el sopar-col·loqui que l’Associació va preparar al restaurant Naturalment.e, a Barcelona Activa. A
banda de presentar l’empresa, Víctor Manuel va voler
recalcar que Vueling no és una companyia de baix cost
sinó una empresa de nova generació, que vola a aeroports principals i no secundaris. Sobre el recel que desperta en alguns el fet que el preu més baix pugui repercutir en la seguretat dels vols, Bañares va insistir que
no és cert, ja que el preu més assequible ve per les vendes directes, sense intermediaris, per ser una flota d’avions nova, i per tant necessita un menor manteniment
i consumeixen menys combustible, i que la tripulació
dorm a casa, cosa que redueix les despeses del viatge i
dietes del personal.
Més recent és el sopar que es va organizar sobre el
boom de les ofertes de consum adreçades al públic gailèsbic, centrant-se en els viatges. Per a la vetllada, que
va tenir lloc a finals del mes d’abril, l’Associació va convidar el director Comercial i de Màrqueting del Grupo
Zero Comunicación que, a banda de fer una presentació de l’empresa, va centrar la seva participació en els
canvis accelerats que ha experimentat la societat
espanyola vers el col·lectiu LGTB i les principals pautes
de consum del col·lectiu. Al tancament de l’edició d’aquest TotCETT, l’associació havia previst una sortida
nocturna al Tibidabo amb sopar per al 13 de maig i la
presentació del Campus Virtual el 26 de maig, al Saló
de Turisme de Catalunya. ■
Més informació:
aaacett@cett.es
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