Notícies del CETT

LA FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA-CETT:
un impuls a la formació, investigació
i internacionalització del turisme i l'hoteleria

Des de la seva constitució, el mes de març de l'any
2000, la Fundació Gaspar Espuña-CETT continua
mantenint la filosofia que sempre ha caracteritzat
al Grup CETT: el foment de la formació, la innovació,
la investigació, la internacionalització i la vinculació
amb el sector. Entre els diferents projectes,
la fundació està potenciant el Centre Internacional
de Noves Tecnologies Aplicades del Turisme com a
plataforma de noves tecnologies i l'aula dels sentits

L'any 1969 va néixer a Barcelona CETT, SA. Una institució que respon a la iniciativa d'en
Josep Ma. Trias i en Gaspar Espuña de formar els millors professionals i servir a un nou
sector en creixement, durant la dècada dels 60, el turisme. A les portes del segle XXI, i
seguint la mateixa filosofia, es va considerar més convenient constituir una fundació
que canalitzés els treballs en formació, innovació, investigació, internacionalització i
contactes amb el sector del turisme i hoteleria.
Entre els objectius de la nova institució, la Fundació Gaspar Espuña-CETT, es troben
l'impuls de la Teorologia del Turisme (o Ciència del Turisme) fomentant la investigació
del turisme i hoteleria; impulsar el creixement sostenible d'aquestes dues àrees, difonent i promovent actuacions dirigides cap al respecte de medi ambient; o ajudar els
alumnes en l'ampliació dels seus coneixements (tant des de la vessant teòrica com professional).

Els objectius
En formació, la institució organitza concursos amb organismes i associacions i trobades i conferències adreçades a alumnes, professors i professionals del sector. També
potencia les pràctiques dels alumnes a l'estranger i els intercanvis professionals, tant
de professors com d'estudiants. Precisament, una de les finalitats de la Fundació és
la de potenciar la internacionalització del CETT. En aquest sentit, està fomentant
la col·laboració en projectes internacionals, mitjançant beques o ajudes.
La Fundació també està treballant molt per a la innovació i la investigació del
sector turístic i hoteler: fomenta iniciatives per permetre millorar, en general, la gestió turística; i incentiva estudis d'investigació turística, no només
per desenvolupar determinats projectes, sinó per aprofundir en el coneixement del turisme i "construir" la seva ciència. Respecte a la innovació, l'entitat està fomentant la creació d'un Aula dels Sentits, que permetrà als estu-
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diants de Cuina i Restauració desenvolupar els seus sentits a
partir de la cata; els projectes d'ambientalització curricular
dels estudis de diplomatura (de millora de gestió de qualitat
en establiments hotelers); i els crèdits europeus. I centrantnos en la vessant d'investigació, la Fundació Gaspar Espuña
està potenciant el Centre Internacional de Noves Tecnologies
Aplicades del Turisme (CINTAT) com a plataforma de noves
tecnologies i l'aula dels sentits.

Consolidar la seva vinculació
amb el sector
Finalment, entre totes les finalitats de l'entitat, es troba el fet
de consolidar la seva vinculació amb el sector. L'any 2001, la
Fundació Gaspar Espuña va firmar amb el Departament de
Medi Ambient de la Generalitat un conveni de col·laboració
per promoure la correcta gestió ambiental dels establiments
dels sector i la sensibilització dels seus professionals. Fruit d'aquest conveni s'han realitzat diferents actuacions com un
acord de col·laboració amb el WWF (World Wild Found) per
realitzar conjuntament activitats de formació en temes de
turisme i protecció ambiental a la Mediterrània. n

XVIII Premis Alimara

L'Alimara especial d'aquesta edició
premiarà la cura del medi ambient
L'Hotel Alimara és l'escenari, el 18 d'abril, del lliurament oficial dels
Premis Alimara. Des de la seva primera edició, fa 17 anys, el CETT convoca cada any aquest certamen amb l'objectiu de reconèixer l'esforç i
la qualitat del material de promoció turística, tant de les institucions
públiques com de les empreses.
Premiar l'esforç i qualitat dels materials de promoció turística, sigui quin sigui el seu suport.
Aquest ha estat, des d'un inici, l'objectiu dels Premis Alimara, que amb l'edició d'enguany
arriben a la seva divuitena convocatòria (segona que realitza conjuntament el CETT amb el
Saló Internacional del Turisme a Catalunya). Entre les novetats, el concurs s'amplia amb els nous elements de promoció
turística que, a més del material gràfic o multimèdia, estan incidint cada vegada més en els mercats. Són els formats
digitals i, especialment, les pàgines webs.
Amb motiu de la celebració durant el 2002 de l'Any Internacional del Turisme Ecològic, l'Alimara especial estarà dedicat
al reconeixement d'aquelles empreses o institucions turístiques que hagin fet algun esforç per a la protecció del medi
ambient.
El material preseleccionat pel jurat estarà present en el Saló Internacional del Turisme a Catalunya 2002, que coincideix
en dates, amb el lliurament oficial del premis. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper 18 d'abril durant l'acte
públic "La nit dels Premis Alimara" a l'Hotel Alimara.
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