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Editorial

40 ANYS DE DEDICACIÓ A
LA FORMACIÓ I EL TURISME

E

nguany, el CETT celebra 40 anys d’existència, de dedicació
intensa i entusiasta al servei de la formació i del sector
turístic, consolidant-se com una institució referent en formació i
recerca en turisme i hoteleria, estretament vinculada
al sector i amb una clara orientació internacional.

Tot l’equip del CETT volem commemorar aquesta efemèride amb l’alumnat,
els antics alumnes, el professorat, els residents, les institucions, les empreses,
els socis, els professionals del sector; en definitiva, amb totes les persones
que han contribuït al que som per fer-los palès el nostre profund agraïment.
Des de la seva creació, amb el Sr. Gaspar Espuña al capdavant, el CETT
ha assumit permanentment nous reptes i ha conegut moments d’alegria i
d’emoció en les fites assolides, fonamentant-se en una filosofia i uns valors
que prioritzen no sols la qualitat i el rigor de la docència i el servei al sector,
sinó també les competències del futur professional del turisme i una visió
constant de futur, d’innovació i d’enfortiment de relacions.

Al CETT, el desenvolupament de coneixement especialitzat en turisme i
hoteleria es genera des de la docència, la recerca aplicada, l’experiència
i els projectes conjunts amb empreses i institucions, enfocat en els àmbits
de turisme, cultura i territori, gastronomia i alimentació, i hotel management.
El CETT, que sempre ha estat una institució oberta a les empreses i a
la societat, manté aquesta filosofia, imprescindible en l’actual societat
del coneixement.
Enguany, amb els canvis de plans d’estudis, tant als cicles formatius com
a la universitat, tenim l’oportunitat d’oferir una formació innovadora,
uns estudis més competitius que aportin un alt valor al sector i que
augmentin la mobilitat i la internacionalització dels nostres estudiants.
Amb vista al futur, l’Hotel Alimara actualitzarà les instal·lacions, mantenint
la seva orientació en el segment MICE, per al qual disposa d’espais molt
adequats i d’una gran experiència en el servei. La Residència Universitària
Àgora BCN està intensificant la seva presència internacional i és present
a les organitzacions juvenils i de safe travel europees, essent un dels
principals actius per desenvolupar el nou servei CETT BCN Incoming
Campus, especialitzat en el turisme acadèmic, cultural i esportiu.
La potencialitat del nostre conjunt d’empreses i de serveis i la vinculació
a la Universitat de Barcelona ens permeten configurar solucions integrals
que permeten combinar l’activitat professional o acadèmica a Barcelona
amb activitats turístiques.
Partint d’aquesta realitat, el futur es presenta per al Grup CETT amb
nous camins i majors reptes que volem assolir, tot mantenint els principis
fundacionals i la nostra vocació de servei al país, a les empreses i a
les persones, amb una mirada oberta al món.
Per acabar, voldria dedicar un gràcies entranyable a l’equip del Grup.
A tot l’equip que fa realitat aquests reptes, moltes gràcies.
I fer partícip a tothom en la celebració dels 40 anys del CETT que té lloc
al llarg de tot l’any 2009. Ens agradaria que us suméssiu a convertir aquest
aniversari en una festa oberta a la participació.
Maria Abellanet. Directora general del Grup CETT

