30

AAA CETT

Elevat nivell d’inserció laboral
de L’ALUMNAT FORMAT AL CETT
L’estudi sobre l’evolució professional de l’antic
alumnat del CETT i la percepció i valoració dels
estudis realitzats*, ha estat impulsat i tutoritzat
des del departament Espai Estudiant EmpresaE3. Les conclusions indiquen que la formació és
un factor determinant per a l’ocupació.
Després de mesos d’intens treball de camp, el passat dia 3 de
març, en el marc de la Trobada Escola+Universitat+Empresa
celebrada a l’Hotel Alimara, Elisenda Farràs, directora de l’E3
i tutora del projecte, va presentar oficialment les conclusions
del complet estudi sobre l’evolució laboral de l’antic alumnat
format al CETT.
Una de les dades especialment rellevants de l’informe realitzat
a partir d’una mostra de 1.156 exalumnes és que el 86% de
l’antic alumnat treballa actualment. Aquest elevat percentatge és molt significatiu si tenim en compte que, quan es va
realitzar l’enquesta, el sector turístic havia tocat fons en el
context de crisi, i que la conjuntura econòmica del país és la
pitjor de la dècada. Per tant, es valora molt favorablement
l’elevat nivell d’inserció laboral malgrat les circumstàncies
ocupacionals adverses. D’altra banda, amb relació al 14% dels
exalumnes que no treballen, un 58% manifesta estar cercant
feina i el 33% restant està ampliant els estudis o, per diversos
motius, no busca una relació laboral.
Malgrat ésser un sector on s’imposa la temporalitat, crida l’atenció que el 72% de l’antic alumnat que ha participat en l’estudi compta amb un contracte indefinit i un 9% treballa pel
seu compte. D’aquesta dada es pot interpretar que la contractació temporal no incideix tant quan es tracta de professionals
amb formació, alhora que es confirma la capacitat emprenedora de l’alumnat.

El 62% dels enquestats afirma
haver trobat la primera feina abans
de finalitzar els estudis i un altre
25% diu que va tardar entre un i
tres mesos. Un 75% del total ho va
fer ja dins el sector. Pel que fa a la
via d’accés a aquest primer treball,
un 35% ho va fer arran de contactes professionals i personals (networking). Cal destacar aquí la
importància del CETT a l’hora d’afavorir la inserció de l’alumnat, ja que un 29% dels enquestats assegura que va trobar la
primera feina gràcies als serveis de l’E3. Amb referència a la
feina actual, un 40% hi ha accedit mitjançant contactes personals i professionals i un 23% a través de la Universitat (E3).
Aquesta dada posa en relleu que l’antic alumnat, tot i estar ja
treballant en el sector amb anys d’experiència, encara recorre
al CETT quan decideix canviar o cercar una nova feina. Es reafirma així el fet que, des del CETT (cal fer esment de la tasca
conjunta realitzada des de l’E3 amb CETT Alumni), se’ls continua donant suport al llarg de tota la carrera professional.
Pel que fa al CETT, les dades posen de manifest l’elevat reconeixement d’aquesta marca en el sector turisme i restauració.
Així ho demostra el fet que el 76% dels enquestats la valora
com a molt bona i bona. A més, el 77% afirma que tornaria a
escollir el CETT com a centre formatiu. n
* L’informe -el primer que avalua i analitza a fons aquesta perspectiva- l’ha
dut a terme Anna Alastrue, alumna finalitzadora del nou grau en turisme, i ha
comptat amb la col·laboració de CETT Alumni i la Fundació Gaspar EspuñaCETT. La investigació s’ha realitzat d’acord amb una mostra de 1.156 exalumnes (un 30,51% de la població enquestada), dels següents estudis finalitzats:
TEAT amb revàlida (primer curs el 1983), TCR (primers graduats el 1997 fins
a l’actualitat), TSR (primers graduats el 1998 fins a l’actualitat), DT (primers
graduats el 1997 fins a l’actualitat) i alumnat dels màsters.
Més informació: http://www.cett.es/web/cat/40anys.htm

Madrid Fusión reconeix el talent d’antic alumnat del CETT
L’equip de cuina del restaurant Libentia de Barcelona, format per Sergi Ferrer, Dídac Moltó i Jaime Tejedor,
va rebre, en el marc de Madrid Fusión, el premi Prodemar al Cuiner Revelació 2010, que reconeix la millor
trajectòria al llarg de l’any. L’organització del certamen celebrat el passat mes de gener, un dels més prestigiosos de la gastronomia internacional i que posa especial atenció en les tendències, la creativitat i els
nous talents, va valorar el fet que l’equip practica l’alta cuina a preus ajustats i que el restaurant és un
projecte intel·ligent.
Els tres guardonats, així com el responsable de sala del Libentia, José Maria Alpuente, són antics alumnes
del CETT (podeu veure més informació al darrer Tot CETT). Sergi Ferrer, que també ha estat professor de
l’Escola d’Hoteleria entre els anys 2004 i 2008, va treballar anteriorment al restaurant Locanda Locatelli de Londres; Dídac Moltó ho va fer a
l’Alkimia i al Drolma, i Jaime Tejedor, al Restaurant Saüc. Precisament en Jaime ens fa una reflexió sobre la repercussió que ha tingut al Libentia
el fet d’haver rebut el premi Prodemar: “Ens ha canviat la vida. Hem passat de treballar molt a treballar moltíssim, per a clientela molt més “especialitzada” en restaurants d’alta cuina, que està al dia en matèria de gastronomia, i que s’ha sentit atreta per la nostra proposta”. n

