les voleies de la Navratilova. És el
moment de passar a l'acció.

Les cinc de la tarda

Ahir a la nit va nevar i la ciutat està
emblanquinada. El fred gela els óssos i
bufa vent del nord. Tot i això, fa sol.
Passejar és el que més he fet aquest
any a part de treballar. Park Avenue,
Madison, Grand Central Terminal,
Fifth Avenue, 42nd Street, Times
Square, Union Square, Central Park...
en fi, Manhattan. En aquestes hores
entra en escena la part personal més
important de l'experiència. Conèixer
gent, comunicar-te amb altres fora de
l'ambient de treball, relacionar-te,
buscar el teu lloc dins la vida de la ciutat i de tot allò que t'envoltarà durant
un any. Perdre la por és el consell més
gran que puc donar. Després, cadascú
actua segons les seves preferències,
però no hi ha inici si no decideixes
llençar-t'hi. També és moment per a
l'avaluació. Reflexionar sobre el que
està passant, assimilar la gran quantitat d'informació que porta el dia a dia,
i l'aprenentatge de l'idioma han estat
per mi els grans objectius diaris.

Les nou del vespre

Sopar. Al voltant d'una taula de fusta
ens asseiem els sis becaris. És moment
de tertúlia i relaxació. La pinya humana
que hem fet aquest darrer any ens ha
ajudat a tots en situacions difícils.
Respecte mutu era l’única norma. Itàlia,
Anglaterra i Espanya formen el mapa
polític. L'anglès, l'únic idioma acceptat.
Convivència, l'assignatura troncal diària. El resultat: excel·lent pels sis.

Les deu de la nit

Sóc dins l'ascensor on un dia vaig compartir dotze pisos amb la Jaqueline
Bisset. Premo el botó del quart pis.
S'obre la porta. Davant meu, una placa
identifica la meva casa. La 409 és el
meu racó dins l'immensitat d'aquesta
metròpoli. Una sirena d'un camió de
bombers sona per Lexington Avenue. Ja
torno a ser a casa. Moltes coses han
passat aquest darrer any. Sempre
recordaré que res de tot això hauria
existit si un dia no m'hagués decidit
entre quedar-me o marxar. L'aposta va
sortir bé. Ànims i bona nit. n

Pau J. Pitarch de Dalmases

PROGRAMA
ERASMUS
Una vintena d'alumnes de la
Diplomatura de Turisme del
CETT estan actualment cursant un semestre lectiu a cinc
universitats europees diferents, mitjançant el programa
de mobilitat estudiantil
ERASMUS.
Per altra banda, un nombre
similar d'estudiants procedents d'aquestes universitats
s'estan formant al CETT.
Aquest tipus d'intercanvi permet als alumnes complementar la seva formació, tant pel
que fa a l'aprenentatge de la
llengua del país de destí, com
pel coneixement de diferents
formes de pensar i models de
gestió d'altres països, preparant-se d'aquesta manera per
competir en un mercat internacional.

UN GRUP DE JAPONESES

visiten Barcelona per aprofundir en la cuina espanyola

El passat dia 3 de setembre, l'Escola
d'Hoteleria i Turisme CETT va rebre la
visita d'un grup de 79 japoneses de la
Nagoya Women'S Junior College. Un
grup d'estudiants que, dins del seu pla
formatiu, recorre diferents ciutats
europees com Barcelona, Milà,
Florència i París. A cada ciutat realitzen una classe interactiva sobre les
diferents àrees que estudien: art, costura i confecció, agències de viatges i
alimentació, nutrició i dietètica.
Barcelona, i més concretament
l'Escola d'Hoteleria i Turisme CETT, va
ser l'escollida per fixar les activitats
relacionades dins l'apartat d'alimentació, nutrició i cuina. La seva idea era
aprofundir en el coneixement, tant
pràctic com teòric, de la cuina espanyola. Així doncs, amb la col·laboració
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dels professors de cuina i sala, es va
realitzar un Taller de Cuina Regional i
una posterior degustació.
La classe es va dur a terme realitzant
grups de quatre persones per l'elaboració dels diferents plats, repartits en
quatre zones de preparació amb quatre professors de cuina de l'escola. Els
àpats preparats varen ser: esqueixada
de bacallà, truita espanyola, paella,
crema catalana i torrijas de Santa
Teresa.
Posteriorment, es van degustar a
l'Aula Restaurant diferents receptes
representatives de la cuina tradicional
catalana i espanyola, tal com pèsols
amb mandonguilles, patates amb
bacallà, ajoarriero, gaspatxo, escalivada, pollastre rostit i sarsuela.
Després de l'experiència, Jordi Herrera,

cap de cuina de l'escola, destaca de les
alumnes japoneses la seva admirable
organització, l'actitud, el gran interès
demostrat i el seu saber estar.

