CETT Formació

El CETT inaugura

EL CURS ACADÈMIC
2002/2003
El passat 10 d'octubre, el Gran Saló
Mediterrània de l'Hotel Alimara va acollir
l'acte d'inauguració oficial de les diferents
formacions del CETT per al curs acadèmic
2002/2003. El rector de la Universitat de
Barcelona, Joan Tugores, i el president del
CETT, Gaspar Espuña, varen presentar la lliçó
inaugural d'enguany a càrrec del director
general de Barcelona Activa, Oriol Balaguer.
L'acte va comptar amb una important participació d'alumnes.
Sota el títol "Crear una empresa a Barcelona. El rol de
l'emprenedor", el director gneral de Barcelona Activa, Oriol
Balaguer, va voler transmetre a tots els alumnes el desig de
crear una empresa pròpia sense por al fracàs; més i tot,
dirigint-se al rector Tugores, va demanar que des de la
pròpia Universitat s'incentivés als alumnes a crear empresa. Per aconseguir aquesta fita -va continuar dient Oriol
Balaguer- el punt clau és el disseny del "Pla d'Empresa".
Aquest pla d'empresa cal aprendre'l a fer des de la universitat o des de l'escola, però per tots aquells que vulguin
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assessorament Barcelona Activa té com a objectiu ajudar a
qui tingui una idea que pugui ser un bon negoci.
La ciutat de Barcelona, va ser un altre punt bàsic de la seva
lliçó. Balaguer va voler argumentar com la ciutat, cada cop
més, està sent considerada i coneguda a nivell mundial com
una ciutat de negocis. Per constatar-ho va donar algunes
dades, per exemple, com a Barcelona hi ha comptabilitzades
més de 200.000 activitats econòmiques reconegudes, és a
dir, que paguen impostos, sense comptar l'economia submergida. Una altra dada és que des l'any 1990 Barcelona ha
duplicat el número de visitants i que, a més, actualment està
en procés d'ampliar la seva xarxa de comunicacions, és a dir,
el port, l'aeroport, incorporar el tren d'alta velocitat...

Oriol Balaguer va voler transmetre a tots
els alumnes el desig de crear una empresa
pròpia sense por al fracàs
També va fer una exposició dels projectes que s'estan duent a
terme per potenciar la ciutat com a centre de negocis: el
22@, el Fòrum 2004 i els models d'empresa d'èxit que darrerament Barcelona Activa ha ajudat a crear en el sector del
turisme i de la restauració. Balaguer ha finalitzat la seva intervenció amb una darrera reflexió sobre la creació d'una empresa, "Els factors que calen per crear una empresa són, en primer lloc, una persona que tingui ganes i lideri el projecte; en
segon lloc, cal una idea original, una oportunitat, i tenir clar a
quin públic va dirigit i per últim l'equip d'empresa".
La inauguració de l'acte s'ha tancat amb el parlament del
rector de la UB, Joan Tugores. Tugores ha explicat els
esforços que des de la Universitat s'estan efectuant per
promoure la creació d'empresa a través de les seves fundacions i de la seva formació contínua.
L'acte ha comptat també amb la presència de la vicerectora de Política Acadèmica, Núria Casamitjana Badia; la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera, Anna Ros; el
director acadèmic de CETT, Gaspar Rosselló; el president de
l'Associació d'Antics Alumnes del CETT, Josep Anton Rojas i
la consellera delegada de CETT, Maria Abellanet. n
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RECONEIXEMENT D'ASSIGNATURES
entre cicles superiors d'Hoteleria i Turisme
i la Diplomatura del CETT
Els alumnes que hagin cursat cicles formatius de grau superior de la família
d'Hoteleria i Turisme podran convalidar
assignatures al cursar la Diplomatura a
l'EUHT CETT, centre adscrit a la Universitat
de Barcelona.
El passat dia 17 de setembre va tenir lloc, en el marc del
Palau de la Generalitat de Catalunya, la signatura de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i vuit universitats
catalanes (entre elles la Universitat de Barcelona) per tal
de reconèixer com a matèries ja cursades els crèdits dels
cicles formatius de grau superior en els estudis que cada
centre determini. Aquest acord que entrarà en vigor a
partir del curs 02/03, facilita l'accés dels titulats en el
cicles superiors de turisme o de l'hoteleria a la
Diplomatura en Turisme de l'Escola Universitària d'Hote-

leria i Turisme CETT -centre adscrit a la Universitat de
Barcelona-.
Per tal de facilitar als alumnes la transició i adaptació
als estudis universitaris, la Universitat de Barcelona
desenvoluparà amb el CETT, un procés de tutorització,
tant acadèmic com d'orientació. Es beneficiaran d'aquest acord els alumnes titulats de Tècnic Superior en
Restauració, Informació i Comercialització Turístiques,
Agències de viatge, Allotjament i Animació Turística.
Aquests cicles formatius estan dirigits a la preparació de
professionals que el sector turístic necessita, seguint un
model de formació basat en la competitivitat i la qualitat. Aquest és el motiu pel qual els cicles formatius del
CETT gaudeixen d'una gran acceptació en el mercat
laboral. Acceptació que queda demostrada, curs darrera
curs, amb les altes xifres d'incorporació al treball dels
seus alumnes.
D'altra banda la Universitat de Barcelona confirma amb
aquest acord el seu interès per apropar-se cada cop més
amb el sector professional.

ÀMPLIA OFERTA de formació contínua al CETT
En aquest nou segle que acaba de començar, la indústria turística i de l'oci està considerada el primer sector de l'economia mundial. Aquest panorama requerirà, cada cop més, d'uns professionals altament qualificats capaços de gestionar aquesta realitat amb una preparació d'acord amb les noves necessitats d'un sector molt més competitiu.
Com a resposta a aquests requeriments, CETT Consultors, responsable de la formació contínua i a mida per a les
empreses del Grup CETT, proposa una extensa oferta de cursos de curta durada a partir del proper any. L'equip de CETT
Consultors està integrat per formadors experts i professionals del sector turístic, hoteler i de la restauració, tant en
el camp de la docència com en l'àmbit de la gestió, de l'assessorament i de la consultoria. Tota aquesta experiència
garanteix una formació d'acord amb les tendències més actuals que tenen com a finalitat bàsica la seva aplicabilitat
al lloc de feina, responen a les exigències de la demanda del mercat que busca una formació lluny de la simple teoria i propera a les situacions reals del dia a dia laboral.
Els diferents cursos programats s'han distribuït en àrees d'estudi concretes: àrea d'empresa, àrea de restauració, àrea
de turisme i oci, àrea d'hoteleria, àrea de viatges i transports, àrea de tecnologia de la informació, àrea d'animació i
àrea de dret, però que es podran adaptar a les necessitats concretes de cada estudiant. Tanmateix, durant el curs s'aniran incorporant cursos amb temàtiques d'actualitat que cobreixin les necessitats de desenvolupament empresarial
que requereixen els professionals i directius en un entorn canviant i de gran incertesa.
Per a més informació:
www.cett.es
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