FLASH
Primer premi concurs de cocteleria de
l'Hospitalet. L'alumna de 3r de TCR Aroa Mitjans, ha quedat primera en
l'apartat per a joves menors de 21 anys i segona absoluta en l'apartat de joves
fins a 25 anys, en el 19è Concurs de Cocteleria de l'Hospitalet. En l'edició d'aquest certamen, organitzat pel Club del Barman de l'Ajuntament de l'Hospitalet,
hi varen participar 19 joves, tots ells professionals i alumnes d'escoles.

Èxit de participació de la campanya “Cuina al
mercat”. Prop de 16.000 persones han estat testimonis de les classes
de cuina que s'han impartit a tota la xarxa de mercats municipals de la ciutat
sota la campanya "Cuina al mercat: Dimarts de cuina", per tal de posar de
manifest la unió entre el producte fresc de qualitat que ofereixen els mercats
municipals i la gastronomia també de qualitat, per apropar-los més als ciutadans. L'Escola d'Hoteleria del CETT ha estat l'encarregada de preparar les 10
degustacions incloses a la campanya i que van tenir molt bona acceptació per
part dels assistents.

L’EUHT CETT col·labora amb el sopar homenatge a Juan Mari Arzak. Els alumnes de l'Escola d'Hoteleria

Joan Roca, Martin Berasategui
i Ferran Adrià

i Turisme CETT van preparar, servir i desmuntar l'aperitiu i el sopar que es va fer
en homenatge al cuiner Juan Mari Arzak i en el marc dels Premis Sent-Soví. La
celebració va tenir lloc el passat 2 d'octubre a les caves de Freixenet a Sant
Sadurní d'Anoia. Els alumnes van donar, en tot moment, un gran exemple de
professionalitat, segons l'opinió del públic i dels professors que van donar
suport a l'acte (Lucas Vidaller, Elia Aldeguer, Mélani Aróstegui i Federico Ruiz).
Van contribuir a l'homenatge amb la seva cuina: Joan Roca amb el plat "Sopa
de Farigola, Ferran Adrià amb el plat "Suquet de peix", Carme Ruscalleda amb el
plat "Fricandó de Vedella" i, finalment, Jean Louis Neichel amb les postres
"Crema catalana amb melindros".

L'EHT CETT col·labora en la festa dels 10 anys
de Turisme de Barcelona. El dilluns, 8 de setembre,
es va celebrar la festa 10 anys de Turisme de Barcelona, amb motiu del desè
aniversari d'aquest consorci, al Parc d'Atraccions Tibidabo. L'acte va comptar
amb la presència de l'alcalde i president del consorci, Joan Clos, així com del
segon tinent d'alcalde i vicepresident de Turisme de Barcelona, Jordi Portabella.
El servei de la festa va anar a càrrec dels alumnes i professors de l'Escola
d'Hoteleria del CETT.
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FLASH
Gran inici de l'equip de futbol de l'Hotel
Alimara. L'equip de futbol que patrocina l'Hotel Alimara, nascut
la temporada 2002/03, no va poder tenir un millor inici. L'any passat va
començar la seva trajectòria a segona divisió i va acabar a primera. Esperem
que enguany segueixin amb aquest bon ritme.

Trobada anual del CETT'03.

Una vegada finalitzat un curs i
apunt de començar el següent, tot l’equip del Grup CETT es va tornar a aplegar
en la seva habitual trobada anual el passat més de setembre. Durant la jornada
van tenir lloc la presentació de dos dels projectes més innovadors del grup: el
restaurant Naturalment.e, a la nova seu de BCN Activa, i l'Aula dels Sentits,
impulsada per la Fundació Gaspar Espuña-CETT. La conferència central, en
aquesta ocasió, va girar entorn dels "reptes de la societat del coneixement" i va
ser impartida pel secretari general del Cercle per al Coneixement, Antoni
Garrell.
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www.accua.com/
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