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Associació d’Antics Alumnes del CETT

els EX-ALUMNES DEL CETT
Oriol BARBERÀ
L'Oriol Barberà treballa en l'actualitat a
l'Administració de recursos humans del Grup
Paradís a Barcelona. La seva feina consisteix
a coordinar l'equip de cambrers de càtering
del grup, unes 500 persones de, en alguns
casos, edats superiors a la seva. I és que
l'Oriol té només 21 anys. Després d'acabar els estudis de Tècnic
Superior en Restauració (l'any 2000), va decidir apuntar-se a la borsa
de treball que el CETT posa a disposició dels seus alumnes. "Buscava
alguna cosa una mica diferent a fer de cambrer o cuiner i vaig trobar aquesta feina", comenta. No va ser fàcil aconseguir-la.
A tots aquells alumnes que encara estiguin cursant els seus estudis, l'Oriol els recomana que compatibilitzin estudis i feina: "És la
millor manera d'aprofitar els estudis i que quan t'expliquin coses a
les classes no et sonin a xino." Ell ho va fer, durant el primer any
d'estudis va estar treballant de cambrer a l'Hotel Alimara i al segon
curs, a la cuina del càtering de Bulli, a Barcelona.

Jordi SALA
Des de fa un mes, en Jordi Sala ocupa el
càrrec de Director d'Allotjament de l'Hotel
Arts. Va acabar els seus estudis de TEAT l'any
92, coincidint amb les Olimpíades i va formar
part del departament d'Allotjament del
Comitè Olímpic Barcelona' 92, encarregat de
preparar l'arribada i el temps d'esbarjo dels esportistes olímpics i
paralímpics. Professionalment, en Jordi ha conegut un ampli ventall
de tasques relacionades amb el turisme, la restauració i els hotels. Va
compatibilitzar els seus estudis amb el treball (restauració, agències
de viatges i càmping). Durant un temps, també va estar treballant
com a comercial a Familia Hotels i llavors van entrar a la cadena RitzCarlton. Des de llavors, ha estat ocupant diferents càrrecs sempre dins

de la cadena hotelera a Barcelona. Des de recepcionista, a director de
nit, director del servei d'hostes a director del departament de neteja.
La mateixa cadena el va promocionar i durant un any va marxar a
Hong Kong com a Director de Cap d'Allotjament, i més tard a
Puerto Rico. "Durant els estudis mai havia sortit fora, a treballar, i
tenia pendent el marxar a fora", comenta, però uns dos anys
després va tornar a Barcelona, a l'Hotel Arts, i des de fa un mes
ocupa el càrrec de Director d'Allotjament de l'Hotel Arts. "Totes les
feines i els estudis que he fet m'han ajudat a arribar aquí, tinc una
visió força global del funcionament d'un hotel". La intenció d'en
Jordi Sala és, de moment, la de consolidar-se en el seu lloc i d'aquí
a uns anys, potser, ser director d'hotel.

Consol SOLER
La Consol Soler va ser una de les afortunades
que va pertànyer a les primeres fornades de
tècnics en empreses turístiques que van sortir del CETT (1975-1978). Segurament, aquest
fet, ha marcat la relació que en aquests
moments manté amb el centre, i que va més
enllà d'haver realitzat els estudis (ha col·laborat amb seminaris i tesines, i encara es continua veient amb la gent amb la que va estudiar).
El seu currículum és força complert. La Consol Soler ha treballat en
agències majoristes i minoristes, ha estat en departament de reserves
i ticketing d'una companyia d' aviació i s'ha encarregat de la comercialització i promoció d'una cadena hotelera internacional. L'any
1986, però, va acceptar un nou repte: deixar el sector privat i introduir-se en el funcionament de l'administració pública. Va entrar com
a cap de departament de Turisme de l'Ajuntament de Badalona i, en
l'actualitat, forma part del Gabinet de l'Alcaldia d'aquest consistori,
assessorant a l'alcaldessa en diferents temes, entre ells, els de turisme.
També és molt activa la seva vida associativa. Segons la Consol "el
turisme és un sector molt dinàmic i canviant en el qual s'hi ha de participar. Per això és important formar part d'associacions, així podem
participar en la pressa de decisions de l'administració".

Els exalumnes preparen DIFERENTS ACTIVITATS
Si vas estudiar al CETT i vols continuar mantenint contacte
amb els teus companys i el centre, una bona manera de ferho és participant en les diferents activitats que l'Associació
d'Antics Alumnes us ha preparat. És, per exemple, el cas de la
sortida a Universal Mediterránea, programada per al 17 de

novembre o la previsió de fer algunes sortides al febrer a
l'aula Gastronòmica Empordà, sortides més lúdicoesportives
(com fer regates o jugar al golf) o realitzar un curs de cata de
vins. Si esteu interessats en apuntar-vos-hi o dir la vostra ho
podeu fer mitjançant del correu electrònic: aaacett@cett.es.
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Entre d'altres, la Consol Soler va ser membre fundadora del Col·legi
Oficial de Diplomats de Turisme i Tècnics d'Empreses i Activitats
Turístiques de Catalunya (actualment ostenta la Secretaria de la
Junta) i és membre de l'associació d'exalumnes del CETT.

Jorge FLORES
Molts de vosaltres no ho sabeu, però
darrera del Doctor Flo, un dels jutges del
conegut concurs televisiu de Popstars, s'amaga en Jorge Flores, un exalumne del
CETT de la primera promoció de Tècnic en
Animació Turística. La seva passió per l'animació va aparèixer de ben jove: "Abans de començar els estudis, ja
havia treballat com a relacions públiques de discoteques i muntatges especials i festius, presentacions de productes, lliurament de
premis,… i m'agradava molt". En Jorge, tenia dues grans afeccions,
l'animació i l'esport. Dues activitats que es conjugaven perfecta ment en la feina d'un animador turístics.
Tot i així, en Jorge Flores, no es defineix com animador: "Jo sempre
he fugit d'aquest terme, a mi m'agrada més el mot entertainment
o showman". I és que, com ell diu, en Doctor Flo és un artista global. El seu extens currículum es desenvolupa pel món de l'especta cle: model, actor, mestre de cerimònies, performer, músic i disjokey,
i en totes aquestes funcions intenta afegir el plus de l'entreteniment. "Per exemple, el meu personatge de Dj no és el típic que posa
música i ja està. Jo intento jugar amb l'expressió corporal i utilitzar
el micro per connectar amb el públic".
Precisament, les vessant més musicals són les que el van llençar a la
fama mediàtica. Amb el grup Tzaboo va arribar a ocupar en diferents ocasions alguna de les vint primeres posicions del Top40 de les
llistes espanyoles; també va estar de fita mundial els anys 1998/99
amb la Fura dels Baus, realitzant més de 250 gires amb l'espectacle
"Fausto-Versión 3.0". L'any passat li van proposar formar part del
programa Popstars com a jutge. "El meu paper dins del programa,
era força seriós, moderat, amb rigor professional i no he pogut
expressar-me com artista en la gran amplitud". En Jorge viu el present "m'arriben diferents ofertes i agafo les que em ve de gust". n

• Informació
• Borsa de treball
• Formació
• Activitats
• Altres serveis...
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L'Associació d'Antics
Alumnes del CETT presenta
el seu directori
El CETT ha editat, aquest
any, per primera vegada
un directori amb tots els
membres que composen l'Associació d'Antics
Alumnes del CETT. Una
eina de consulta que, a
més de facilitar la ràpida localització del seus
membres, ajuda a
reforçar les relacions
personals i professionals, de tots aquells
antics alumnes que han
compartit el mateix
centre d'ensenyament. El document, que ha estat finançat
per la Fundació Gaspar Espuña-CETT, inclou les dades laborals dels diferents alumnes: càrrec que ocupen en l'actualitat, adreça, telèfon, estudis que va cursar al CETT i la promoció a la que va pertànyer.
El directori es mantindrà permanentment actualitzat.
L'Associació d'Antics Alumnes del CETT anima tots aquells
professionals que van realitzar alguna part de la seva formació en les instal·lacions del CETT a que incorporin les
seves dades al directori. I si ja en formeu part però heu de
modificar qualsevol dada ho podeu fer directament des de
www.cett.es a l'apartat AAACETT, on hi trobareu la Butlleta
de Modificació.
Per a més informació:
Tel. 93 428 07 77 (extensió 331, de 15 a 19 hores)

E-mail: aaacett@cett.es
Tel.: 934 280 777
Horari: De dilluns a divendres
de 15 a 19 hores

