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Ferran CENTELLES

Manel GARCÍA

Per en Ferran Centelles el seu treball és una afició. Li
agrada ser sumiller i sent la seva feina com a necessària i útil. Amb 23 anys, en l'actualitat treballa com a
sumiller al Bulli, a Roses. Fins al moment ha anat convinant la feina amb la formació, ja que en Ferran considera que tots els estudis s'han d'actualitzar. Així, seguint la seva filosofia,
una vegada acabats els estudis al CETT de Tècnic en Cuina i Restauració amb
especialitat en el camp de serveis, va completar la seva formació en camps
com l'enologia i la sumilleria. Ara que el Bulli ha tancat la temporada, en
Ferran se'n torna a Londres a completar la seva formació. L'exalumne del CETT
considera que a banda de gaudir amb la feina i aprendre contínuament, un
dels aspectes bàsics del sumiller ha de ser la humiltat: "La idea que ningú no
té la veritat absoluta pren molta rellevància en aquest camp", comenta i afegeix "personalment crec que un bon sumiller és aquell que aconsegueix fer
feliç —mitjançant el vi (tot i que el sumiller abasta més tasques fora del vi)—
les persones que l’envolten prenent el coneixement, la cultura, l’empatia i la
humilitat com a referents. Treballar al Bulli li permet gaudir de la seva feina.
Les persones van al Bulli amb molt receptivitat. Normalment es deixen guiar,
són exigents, però volen gaudir lluny dels horaris i pressions diàries, fet que
crea una atmosfera especial entre el client i el sumiller. ■

Amb 41 anys, en Manel García és el cap d'àrea del Segment de Sanitat de Sodexho
España, a Catalunya i les Balears, promoció
assolida després de ser el responsable del
projecte Fòrum de les Cultures Barcelona
2004 i d'haver passat tres anys com a cap d'àrea d'Empreses i
Administracions Penitenciàries. Durant el curs 2002/03, va realitzar el postgrau de Gestió en Restauració per a Col·lectivitats, amb
l’objectiu de revisar els darrers estudis del mercat en restauració i
consolidar aspectes d'altres àrees acadèmiques, a banda d'assolir
coneixements en l'apartat de dietètica i nutrició que els seus estudis de Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals i Direcció Industrial
no li havien aportat. En Manel considera imprescindibles els estudis de tercer cicle. De fet, ajuden a aprofundir en temes poc especialitzats en les carreres i que estan al dia. Tanmateix, en Manel vol
remarcar que la tria de l’escola del CETT per part de l’àrea de
Formació del Departament de Recursos Humans de Sodexho, ha
estat el grau de confiança que la col·laboracío CETT i CESNID
dóna, així com l’activa participació de professionals del sector de
Restauració i Hoteleria en alguns temes. ■

Ivan MANSANET
Molts alumnes escullen la diplomatura de Turisme per l’oportunitat de viatjar. Aquest no va ser l’objectiu inicial de l’Ivan
Mansanet, però la realitat és, que, per circumstàncies de la vida, s’ha convertit en un dels alumnes que ha materialitzat aquest
somni. L’Ivan viu a Vancouver, al Canadà, i treballa a Dominion Tours Inc., la receptiva de turisme localitzada a Vancouver amb
major renom i que treballa amb els millors touroperadors internacionals. En aquests moments, forma part del Departament de
Grups, Incentius i Vips -tot i que va començar al Departament de Sightseeing de l’empresa, fa cinc anys- i la seva feina diària
consisteix en l’elaboració i coordinació de viatges. Fa uns anys, l’Ivan va decidir estudiar la diplomatura de Turisme en la branca
d’agències perquè volia fer alguna carrera d’atenció al públic. Va escollir el CETT perquè “la reputació de l’escola és molt bona, tothom la coneix i per
alguna cosa serà, oi? Si realment valores el que estàs fent, el que estàs aprenent, són uns estudis excel·lents”. Entre tots els aspectes de la carrera, considera que el més important és viatjar. L’Ivan recomana a tots els alumnes que aprofitin les oportunitats que els dóna el centre per conèixer l’estranger. “Aconsello al 100% que es facin pràctiques a l’estranger, ja que realment comprens els diferents sentits de “viatjar”. ■

• Informació
• Borsa de treball
• Formació
• Activitats
• Altres serveis...
www.cett.es/aaacett
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ASSOCIA’T!

ACTIVITATS DE L’AAA
L’Associació d’Antics Alumnes del CETT té previst
programar per aquesta tardor una calçotada i una
ruta nocturna amb sopar inclòs per la muntanya de
Collserola. Entre les activitats que ha realitzat darrerament es troba el sopar col·loqui “El maridatge del
cava”, que va anar a càrrec d’Agustí Torelló, director
i propietari de Caves Torelló i que va tenir lloc a
l’Aula dels Sentits del CETT.

