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La RECERCA en turisme i hoteleria
de batxillerat premia el turisme cultural
“Un passeig per Barcelona amb Eduardo Mendoza”, de Raquel Gella (Escola Joviat de Manresa), ha resultat l’obra guanyadora del segon
certamen d’aquest concurs, que convoca la
Fundació Gaspar Espuña-CETT per guardonar
els millors treballs de recerca en turisme i hoteleria realitzats per l’alumnat de batxillerat de
tot Catalunya.
Les propostes de nous productes turístics basats en el turisme literari i artístic, i la creació d’una marca i imatge identificativa, entre altres, han estat les protagonistes de la segona convocatòria dels Premis als treballs de recerca en turisme de batxillerat, l’entrega dels quals va tenir lloc el passat
13 d’octubre, durant l’acte d’inauguració del curs acadèmic
2008-09. Ara fa dos anys, i com a entitat d’interès social, la
Fundació Gaspar Espuña-CETT va crear aquests premis per
donar a conèixer als estudiants de batxillerat de Catalunya
el sector turístic i de l’hoteleria, i incentivar-los a desenvolupar treballs de recerca en aquest àmbit amb rigor, qualitat
i profunditat. L’elecció dels guanyadors es va fer el passat 2
de juliol. Dels 16 treballs procedents dels diferents instituts i
escoles de batxillerat de la geografia catalana que s’havien
presentat a la convocatòria, un equip de tècnics especialitzats va seleccionar 7 treballs finalistes. Després de la deliberació, el jurat va acordar, per unanimitat, atorgar:
• El primer premi a “Un passeig per Barcelona amb Eduardo
Mendoza”, de Raquel Gella (Escola Joviat, de Manresa). Aquest
projecte d’investigació (vegeu pàg. 33 d’aquesta edició del Tot CETT)
és un treball sòlid de recerca personal realitzat amb metodologia,
que reflecteix el buidat de les obres de l’autor. Els coneixements de
l’autora sobre l’obra de Mendoza i l’estimació per Barcelona i els
seus recursos literaris i artístics són la base d’aquest treball que desenvolupa un nou producte: el turisme literari i artístic com a pro-
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ducte turístic complementari a l’oferta de Barcelona, que permet
descobrir a propis i forans la ciutat comtal d’una forma diferent.
• El segon premi a “Com fer recordar Girona”, de Carlota Molas
(IES Lasalle, de Girona). Es tracta d’un bon treball en l’àmbit del
disseny i del màrqueting turístic, que cerca una imatge específica d’identificació de Girona, així com elements que promocionin aquesta
localitat com a ciutat única i que generin demanda turística.
• El tercer premi a “El turisme al Delta de l’Ebre”, d’Anna
Bertomeu Navarro (IES Deltebre). És un treball ben estructurat i
amb un contingut ben equilibrat, tant en la part teòrica com en la
pràctica, del qual en destaca l’anàlisi que fa del turisme al Delta de
l’Ebre.

Els Premis als treballs de recerca en turisme de batxillerat premien no només l’autor -que pot costejar-se els estudis universitaris que decideixi cursar-, sinó també el professor-tutor
i l’escola. Els patrocina la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya, la Caixa Laietana, l’EUHT CETT-UB i
Àgora BCN, Residència Universitària Internacional, i compten
amb la col·aboració d’Abacus, societat cooperativa, i MT Noves
Comunicacions, i el suport de la Universitat de Barcelona, del
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i el d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, i de l’Agència Catalana
de Joventut. n
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La Fundació atorga els guardons
al millor CRÈDIT DE SÍNTESI
I PROJECTE FINAL DE CARRERA
L’acte de lliurament dels premis va tenir lloc
el 13 d’octubre, en el marc de l’acte d’inauguració
del curs acadèmic 2008/2009 del CETT.
• El passat 3 de juliol es va reunir a Barcelona el jurat de la IV
edició dels Premis als millors crèdits de síntesi(1), que convoca la Fundació Gaspar Espuña-CETT per incentivar els estudiants de l’EHT CETT perquè desenvolupin els crèdits de síntesi i premiar-los amb l’ampliació dels estudis.
Entre els 7 treballs proposats, es va acordar per unanimitat
concedir el Premi al millor crèdit de síntesi dels cicles formatius TSAL, TSAV i TSCIT, al treball “Hotel Sea & Wave”, realitzat pels estudiants de TSAL Jéssica Badia, Montse Barrantes,
Carla Lorente, Gemma Oliveras i Paola Teijeira, sobre la remodelació d’un hostal familiar de platja per convertir-lo en un
hotel de 4 estrelles, a LLafranc. El Premi al millor crèdit de síntesi de TSR l’ha merescut el treball “Ponent Col·lectivitats
S.A.”, d’Albert Pineda, Pedro López, Josep Masó i Florian
García-Tenorio, que consisteix en la creació d’una empresa de
menjars per a col·lectivitats situada a Ivars d’Urgell, amb
l’objectiu de guanyar el concurs dels menjadors laborals de
l’Exposició Internacional de Saragossa de 2008 i de dedicarse a distribuir els seus productes a altres col·lectivitats.
• Pel que fa a la IV convocatòria dels Premis als millors projectes final de carrera(2) de diplomatura de turisme, als quals
podien optar els estudiants de l’EUHT CETT que haguessin
obtingut la qualificació d’excel·lent o matrícula d’honor i
manifestat a la Fundació la voluntat de participar en el certamen, el 9 de setembre el jurat va premiar per unanimitat,
“Aún se pueden ver las estrellas?”, de Núria González i
Víctor Goitia, un estudi exhaustiu i rigorós de les diferents
normatives hoteleres existents a Europa.
(1) El premi consisteix en una beca del 70% de l’import del primer curs de
la diplomatura en turisme (excepte les taxes de la UB) o del primer curs d’un
altre cicle formatiu impartits al CETT l’any acadèmic següent.
(2) El premi consisteix en una beca del 80% de l’import d’un màster (excepte les taxes de la UB) impartit al CETT l’any acadèmic següent. n

Beques a la mobilitat del CETT
Aquest estiu, tres estudiants de diplomatura en turisme
han estat els mereixedors, en el marc d'ERASMUS, de la
beca a la mobilitat de la Fundació Gaspar Espuña–CETT:
Vanessa Mejías, a la Klaipeda University (Lituània); Maria
Fernández, a la Norwegian School of Hotel Management
(Stavanger, Noruega) i, en el marc del conveni bilateral
entre l’UQAM i l’EUHT CETT, Mònica Lajara, a la Universitat del Quebec (Montreal, Canadà). n

Els millors PROJECTES
EMPRENEDORS d’enguany
El Paranimf de la UB va ser l’escenari, al juny, del lliurament de
premis del IV Concurs de projectes emprenedors, coincidint
amb l’entrega de diplomes als estudiants de l’EUHT CETT-UB
que van finalitzar els estudis. Els Premis, patrocinats per l’Obra
Social de Caixa Sabadell, els convoca anualment la Fundació
Gaspar Espuña–CETT per estimular la iniciativa emprenedora i
sensibilitzar per al creixement sostenible del turisme.
El jurat va atorgar el primer premi (3.600 euros) a “AGTECH
Tours S.L.”, de Cristina Dalmau, diplomada en ciències empresarials amb MBA d’administració i direcció d’empreses. Es tracta d’una agència de viatges, en funcionament, que organitza
rutes tècniques formatives per a agricultors i professionals del
sector agrari. El primer accèssit (2.400 euros) va ser per a “Cultur Brazil-Brazil Pass Festival”, de Fernanda Linhares, màster en cooperació internacional i alumna del màster de gestió
del patrimoni cultural a l’EUHT CETT-UB. El projecte consisteix
en la creació d’una ONG per promoure el patrimoni cultural
immaterial del Brasil (rutes de festes populars i esdeveniments
culturals) i afavorir la inclusió social i cultural de les comunitats locals. El segon accèssit (1.800 euros) el va rebre “La
Manreana, aprèn el camp, viu la granja”, de Jaume Graus i
Teòfil Camí. Aquesta granja-escola de Juneda permet descobrir tot allò referent a la vida rural en una masia catalana, a fi
de recuperar la tradició i l’autenticitat de la vida del camp.
Fora de concurs, el Sr. Espuña, president de la Fundació, va atorgar a títol pòstum el Premi honorífic a l’emprenedor pioner a Jordi
Cartanyà, persona clau en el turisme a la Costa Daurada. n

S’obren noves convocatòries dels premis de la Fundació
Ja s’ha obert la convocatòria del V Concurs de projectes emprenedors al sector turístic, els V Premis als millors crèdits de síntesi i projecte final de carrera i els III Premis als treballs de recerca en turisme i hoteleria, destinats a l’alumnat de batxillerat.
Més informació: www.cett.cat/cat/fundacio.html n

