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Fundació

La Fundació GASPAR ESPUÑA-CETT atorga,
un any més, els GUARDONS als CS, PFC i a
la recerca en turisme i hoteleria de batxillerat
El passat 23 d’octubre, en el marc de l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2009/2010 del CETT, va
tenir lloc el lliurament d’una bona part dels premis
que atorga la Fundació Gaspar Espuña-CETT, per
fomentar el desenvolupament de la investigació, el
coneixement del turisme i de l’hoteleria i la formació
dels estudiants.

• V Premis als Millors Crèdits de Síntesi dels Cicles
Formatius de l’EHT CETT
El Premi al Millor Crèdit de Síntesi dels Cicles Formatius TSAL,
TSAV i TSCIT va ser per al treball “Geocaching”, realitzat per
M. Jimena Rodríguez i Davinia Rabadán. Es tracta d’un projecte innovador que combina el joc o entreteniment, l’aventura i la cultura, i permet descobrir una ciutat d’una forma
lúdica, amb el foment del turisme actiu i participatiu.
• V Premis als Millors Projectes Final de Carrera
de la Diplomatura de Turisme de l’EUHT CETT-UB
En aquesta convocatòria, el premi al millor PFC de DT fou exaequo i va guardonar Saray Fandiño pel seu treball “Derecho
del turismo en Cataluña. Aproximación turisprudencial”,
i David Romo i Elisenda Borràs per “Turisme de sofà a
Barcelona?”, que tracta d’una nova forma de fer turisme a
baix cost, i consisteix a allotjar-se gratuïtament a casa de
desconeguts de tot el món.

• III Premis als Treballs de Recerca en Turisme
i Hoteleria de Batxillerat*
Entre els 7 treballs finalistes,
el jurat va entregar el primer
premi a Roser Cussó, de l’EASD
Pau Gargallo de Badalona, pel
treball “Fa 2000 anys que em
pentino a Barcelona”, que
proposa un itinerari per la
ciutat a partir de l’anàlisi de la
història dels moviments artístics i del testimoniatge de
personatges de cada època. El
jurat va valorar l’originalitat
de la temàtica i la qualitat del
contingut i el disseny, amb una important tasca de recerca
de fons historicoartístiques., reconeixent que aquest “passeig
per Barcelona a través dels pentinats femenins desenvolupa
un producte nou: el turisme vinculat amb la moda”.
El segon premi va ser per a Pau Tena, de l’IES Sales i Ferré
d’Ulldecona, per ”Climatització ecològica d’una piscina”,
un treball de recerca experimental i innovador sobre els mitjans per escalfar ecològicament i sostenible l’aigua d’una
piscina. En aquest cas, el jurat va valorar el rigor científic del
projecte, la seva aplicabilitat immediata i la sensibilitat ecològica demostrada.
Laia Jeréz, de l’Escola Pia de Sabadell, va ser la guardonada
amb el tercer premi, pel treball de recerca “Creació del meu
Restaurant”, un estudi i alhora pla d’empresa per a la creació d’un restaurant de cuina de mercat sòlid i equilibrat, a
través del qual el jurat va valorar l’orientació professionalitzadora del treball i els valors d’emprenedoria de l’alumna.
* Els Premis reconeixen tant l’autor com el suport del professor-tutor i del
centre de formació de batxillerat i compten amb el patrocini de la
Generalitat de Catalunya, la Fundació Caixa Laietana i Àgora BCN, la col·laboració d’ABACUS, i el suport de la Universitat de Barcelona, del Departament d’Educació de la Generalitat i de l’Agència Catalana de Joventut. n

S’obren les noves convocatòries dels Premis
Ja s’ha obert la convocatòria del VI Concurs de projectes emprenedors al sector turístic, els VI Premis als Millors Crèdits de
Síntesi i Projecte Final de Carrera i els IV Premis als Treballs de Recerca en Turisme i Hoteleria, destinats a l’alumnat de batxillerat. Més informació: www.cett.cat/lafundacio n

