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El CETT (1969-2009)

PINZELLADES D'UNA VIDA,
el llibre homenatge a Gaspar Espuña
El CETT i la Fundació Gaspar Espuña-CETT han
editat recentment, i amb motiu del 40è aniversari del Grup, Pinzellades d’una vida, un llibre
sobre la personalitat i la trajectòria del fundador de l’entitat, que vol ser un homenatge a
aquesta figura tan vinculada al sector turístic.
El passat 16 d’abril, durant la Nit dels XXV
Premis Alimara, Jordi Úbeda, en representació dels socis i patrons, i Assumpta
Domènech i Manel Abella, en representació de tot l’equip del Grup CETT, entregaven a Gaspar Espuña, president honorífic
del Grup CETT i president de la Fundació
Gaspar Espuña-CETT, el primer exemplar
del llibre Pinzellades d’una vida, davant
la sorpresa del fundador de l’entitat.
L’obra, que uns dies més tard i amb
motiu de Sant Jordi s’obsequiaria a
personalitats i empreses del sector
turístic, s’ha editat per homenatjar
Gaspar Espuña, apropar la seva personalitat, valors,
obra i vincles al món del turisme, i com a reconeixement als
anys de compromís social i laboral.
Gaspar Espuña i Berga, Pinzellades d'una vida, ha estat escrit per amics i col·laboradors del CETT, amb pròleg de l’escriptor Lluís Busquets i Grabulosa, en nom dels autors.
Editat pel CETT i la Fundació Gaspar Espuña-CETT, amb la
col·laboració del Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya, consta de 150 pàgines, amb 32 més de fotografies que il·lustren la trajectòria de Gaspar Espuña.
L’obra s’inicia amb el Pòrtic de la creació del CETT, i compta amb set capítols que recorren els aspectes més rellevants
de la vida de Gaspar Espuña: Tarannà humanista i vital,
Religió i pragmatisme, Justícia social i política, Joventut i
escoltisme (de l’escoltisme per la JiT a les escoles de turisme), Família i amics, Empresa i turisme i Del present al
futur. Finalment, s’inclou una síntesi biogràfica i l’epíleg.
Tal i com es comenta al llibre, “recull una vida extraordinàriament plena i diversa d’un home mogut per la fe, la
catalanitat i el servei a la societat. Són 40 anys de dedicació, d’esforç, de treball intens i de visió de futur per formar
amb criteris d’excel·lència els futurs professionals del sec-

tor turístic i hoteler, i respondre a les seves necessitats”.
Des de les pàgines de Pinzellades d'una vida es manifesta
“gratitud i admiració envers en Gaspar, home tenaç i visionari que, aixecant un complex de formació de gran envergadura, ha mantingut sempre una mirada propera i atenta
no sols envers els amics i la família, sinó també amb els professionals del sector, el professorat, l’alumnat... Aquesta actitud és un dels fonaments que recull la filosofia del CETT”.
La trajectòria de Gaspar Espuña, nascut a Olot l’any 1935 i
creador del CETT el 1969 amb Josep M. Trías, s’ha caracteritzat per la presència en tota mena de projectes turístics, cívics,
docents, solidaris, polítics.... Creu de Sant Jordi del Govern de
Catalunya (2005) i Medalla d’Honor de Barcelona (2006), afirma que “a la vida, he estimat molt i sempre he tingut tres
impulsos: la meva fe, la vocació de servei al meu país, Catalunya, i la dedicació al món del turisme i de la formació”. n

ELS PREMIS GARROTXÍ DE L’ANY
RECONEIXEN LA TRAJECTÒRIA
PROFESSIONAL DEL SR. ESPUÑA
El passat 26 de juny va tenir lloc al restaurant La Deu d’Olot la
quarta edició de La Nit del Garrotxí de l’Any, que organitza el
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot. Enguany, els Premis
Garrotxí de l’Any han volgut reconèixer amb el guardó
Trajectòria Personal la tasca de Gaspar Espuña i Berga, nascut a
Olot, destacant-ne la dedicació durant bona part de la seva vida
a l’ensenyament, la recerca i l’assessorament del sector turístic, i
la seva notòria contribució a l’expansió i la consolidació de la
indústria turística a Catalunya. Durant l’acte d’entrega, presentat per Josep Puigbó, membre del jurat dels Premis, es va parlar
del paper de Gaspar Espuña en la creació del Grup CETT.

Altres guardons
El premi Garrotxí de l'Any va recaure en el ciclista Joan LLaneras,
el millor esportista de la delegació espanyola en la història dels
Jocs Olímpics, que va establir la seva residència a Montagut fa
més de 15 anys, localitat on encara avui manté una casa.
Durant la festa també es va entregar el premi a la Millor
Iniciativa Empresarial a l’empresa olotina Bellapar, i el premi a la
Millor Iniciativa Social a la Federació d’Associacions Veïns d’Olot.
D’altra banda, el Club Ciclista Bas va rebre el premi a la Millor
Iniciativa Promocional, mentre que el Centre d’Iniciatives
Turístiques d’Olot va homenatjar els músics de Tortellà, la població amb més tradició musical de la Garrotxa.

