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els nostres vols. Spanair i Star Alliance tenen un paper fonamental en el futur de l’aeroport de Barcelona.
• Com s’imagina el futur de Barcelona com a destinació
turística i el seu paper per donar impuls a Catalunya com
a centre receptor de turisme?
El futur pot ser brillant si respectem la identitat de la ciutat
i la seva autenticitat. Des de fa una dècada llarga, Barcelona
s’ha convertit en una locomotora per al turisme del país i ho
continuarà sent en el futur. Som una gran capital europea i
ho sabem aprofitar.
• Quines mesures, segons vostè, cal aplicar per garantir que
Barcelona i Catalunya segueixin sent destinacions turístiques de referència? Quins atractius caldria explotar?
La marca de la nostra ciutat és reconeguda arreu, i cal
seguir omplint-la de contingut. No podem viure d’èxits passats ni de glòries basades en esdeveniments que s’allunyen
en el temps. Ens hem de renovar, mirar les altres ciutats,
veure què estan fent bé per aplicar les bones idees a
Barcelona. Tenim una oferta cultural molt bona que encara
pot ser millor; som una ciutat moderna, creativa, cosmopolita i amb una arquitectura singular. Com s’ha dit tantes
vegades, hem de buscar el turisme de qualitat i no deixarho tot al “low cost”.
• Donin’s el seu parer sobre la ciutat creativa i les destinacions creatives, turísticament parlant.
Arreu del món els responsables del futur de les ciutats han
començat a reconèixer l’impacte econòmic i social que
emergeix de l’economia creativa, i comencen a desenvolupar
polítiques decidides, adreçades a la promoció i el desenvolupament d’activitats creatives i culturals com a elements de
promoció econòmica. Això ho podem veure en grans ciutats
com ara París, Londres, Nova York... però també en d’altres
de no tan clàssiques com ara Barcelona, Berlín o Sao Paulo,
que han fet del desenvolupament de l’economia creativa
una prioritat estratègica... i és el bon camí.
• Quin paper i quina importància té la creativitat pel que fa
a la seva gestió empresarial al capdavant de Spanair?
Un paper estratègic i fonamental. Som una empresa de serveis i hem d’estar contínuament imaginant com podem servir millor els nostres clients; observant-los per entendre com
els podrem sorprendre amb més qualitat i millor percepció
de valor. Hi dediquem molts esforços.
• Com valora la tasca formativa i professional que es realitza al CETT?
El CETT és una eina excel·lent per al sector turístic i hostaler.
Ara, la institució fa 40 anys, i això ja és un mèrit. Amb
aquest aniversari es demostra que s’estan fent bé les coses.
No hi ha res millor per a un professional que tenir bons
mentors en la seva primera etapa professional, amb una
formació que vagi més enllà de la teoria o de les coses que
es puguin veure a simple vista. Té tot el sentit que una ciutat com Barcelona, bolcada com mai en el sector turístic,
tingui un centre com el CETT. n

Fundació

Es lliuren
els V Premis als
PROJECTES
EMPRENEDORS
En el marc incomparable del Paranimf de la Universitat
de Barcelona, va tenir lloc, el passat 9 de juny, el lliurament dels Premis del V Concurs de Projectes Emprenedors, coincidint amb l’entrega dels diplomes als estudiants de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme
CETT-UB que havien acabat els estudis.
Els Premis, creats per la Fundació Gaspar Espuña – CETT
per incentivar els joves a desenvolupar les seves idees
emprenedores i ajudar-los perquè els seus projectes es
converteixin en realitat, es convoquen anualment i
compten amb el patrocini de l’Obra Social de Caixa Sabadell des dels inicis.
Els 11 projectes presentats a concurs van haver de passar
per dos processos selectius. Finalment, el 19 de maig, els
membres del jurat de la cinquena convocatòria van acordar atorgar el primer premi, corresponent a 3.600 euros,
a Joan Coll, pel pla d’empresa “Cultruta SL”, mentre que
el primer accèssit, guardonat amb 2.400 euros, va ser per
a Ricard Palou, pel projecte “Apartaments La Força SL”.
Un cop finalitzat el lliurament dels Premis, Gaspar
Espuña, president de la Fundació Gaspar Espuña-CETT,
atorgà, fora de concurs, el Premi honorífic a l’Emprenedor Pioner a Ramona Closa, propietària i cuinera de
l’Hostal Cal Jaumet de Torà (vegeu pàgina 21).
Enguany, el jurat dels Premis el van formar Maria
Abellanet, directora general del Grup CETT; Manel
Bassols, director de la Fundació Gaspar Espuña-CETT;
Guifré Belloso, tècnic de creació d’empresa de Barcelona
Activa; Josefina Díez, cap de l’Àrea de Formació Turística
a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, per delegació del Joan Carles Vilalta, director
general de Turisme; Mercedes Galindo, tècnica de creació
d’empreses del Departament de Treball; Pere Gelis, cap
d’explotació d’Hotels Catalonia; David Peguero, director
de CETT Consultors i representant de l’equip tècnic especialitzat; Monique Rous
de Madinhac, membre del
Patronat i secretària de la
Fundació Gaspar Espuña–
CETT, Miquel Sacristán,
director de zona de Caixa
de Sabadell i la coordinadora de l’equip tècnic,
Adriana Espinet. n

