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Editorial

FELIÇ
ANIVERSARI!

L’

aniversari dels 40 anys del CETT coincideix, aquest
2009, amb el XXVè aniversari dels Premis Alimara.
En aquest marc de celebracions ens agradaria destacar
una característica de tot el Grup CETT: el caràcter
de permanència.

La permanència és un dels nostres grans objectius. Permanència
és sinònim d’un bon projecte que en tot moment s’ha anat adaptant
a l’entorn, molt canviant en tots aquests anys, i a les circumstàncies
del moment.
El Grup CETT és un projecte viu i, com tot “ésser” viu, creix, canvia
i reacciona en funció del que la societat necessita i demana,
preparant-se amb antel·lació per als nous canvis previstos i, també,
donant la resposta adequada als problemes sorgits.
Actualment, un d’aquests canvis és el nou grau, importantíssim per a
la carrera universitària, per alsector, per a la formació contínua i,
en conseqüència, per tot el Grup CETT. Pel que fa a les dificultats
que es presenten en el sector, hem hagut de reaccionar davant
temes no desitjats, com ara l’actual situació del mercat, de les
persones i de les families.
La permanència en aquest sector s’aconsegueix només amb
el treball ben fet, amb l’esforç diari de tothom, mitjançant
coneixements tècnics i científics i partint de la qualitat en la gestió
dels mitjans i de les persones. No podem oblidar la fonamental
comprensió i coordinació de totes les parts implicades, és a dir,
el treball d’equip real i eficaç.
Gràcies a la nostra permanència, formem part activa de la societat
del segle XXI.
No obstant això, cap d’aquests aspectes no seria important ni
valdria la pena celebrar-ho si no fos perquè tenim tots els elements
necessaris per continuar complint l’objectiu de permanència:
la cultura empresarial, uns valors per aportar a la societat, magnífics
professors i professionals en cada sector, el millor alumnat...
però alhora també necessitem de les administracions en els àmbits
de l’ensenyament, les universitats i el turisme, una bona regulació i
una capacitat per comprendre els problemes que van sorgint.
Per molts anys a tothom!
Miquel Alsius i Juriol. President del Grup CETT

