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Editorial

ENTRENANT COMPETÈNCIES

E

l començament de cada curs és sempre un moment especial,
un instant entre tot el que vam aconseguir el passat any i
les il·lusions i els reptes que han de venir; el moment d’empènyer
i renovar l’impuls per seguir el camí en la bona direcció en
què ens movem.

Iniciem un nou curs il·lusionats i plens de bons propòsits que després
hem de dur a la pràctica. El món és ple de bones intencions i idees,
però l’important és portar-les a terme. El treball, la constància, el fet
de pensar que cada dia és el primer de la resta dels nostres dies ens
duu a dir que el més important avui és fer el que tenim en endavant.
Tenim la certesa que el CETT-UB és un “edifici” ben construït i amb uns
fonaments sòlids, on desenvolupem contínuament el model propi de
formació caracteritzat pels centres d’aplicació i perquè augmenta cada
cop més els enllaços amb l’entorn empresarial del món turístic.
En temps de crisi, es repeteix més que mai -però segueix sent una veritat
irrefutable- que, en el món laboral, les oportunitats són 5 cops majors
per a les persones amb formació que per a la resta. Això és vàlid tant
per a qui ha d’entrar aviat en aquest món com per a qui ja té un extens
currículum. La formació és convenient, necessària i, sense cap mena
de dubte, sempre té una recompensa.
En el CETT, la recompensa interna que ningú no ens pot negar és la
satisfacció de tenir el coneixement sobre una ciència, una activitat,
un treball. Però també la satisfacció extrínseca, que no és altra que la
que el mercat et reconeix. Aquesta, a vegades, tarda, però sens dubte
al final sempre acaba sobresortint.
En el CETT, en estreta col·laboració amb la Universitat de Barcelona,
hem cregut sempre en la convivència dels diferents nivells de formació
que impartim: els cicles, graus, màsters i postgraus en l’àmbit català i
internacional. Aquesta ens dóna la categoria d’un centre de formació
global en turisme -global en els àmbits del coneixement i pel fet de no
tenir fronteres-, internacional.
Voldria aprofitar el moment dels propòsits de l’inici de curs per remarcar
la necessitat d’adquirir i entrenar unes competències absolutament
necessàries per a tots els àmbits de la vida: la responsabilitat,
la competitivitat, l’esforç, la innovació i l’ètica, entre altres.
Cal tenir responsabilitat, sobretot, amb un mateix, per coherència amb
la vida, amb els companys de classe, els clients, proveïdors, empresaris,
propietaris i la societat en general. S’ha de millorar la competitivitat
-fer les coses amb eficiència i unint esforços en un treball en equip
imprescindible-, tant empresarial com personal, la qual cosa suposa
una marató, ja que implica constància i saber mantenir el ritme. L’esforç
-la constància, la perseverança- també és un valor imprescindible per
estudiar, investigar i treballar.
En el turisme també hem de parlar d’innovació pel que fa a les activitats
o a la manera de fer, i evidentment, d’ètica. L’ètica en el tracte amb
les persones, el respecte als altres, al medi ambient i a la totalitat de
la societat. La privada i la de la feina és una sola ètica.
Com a punt final, i no per això menys important, així com els pobles que
no consideren la seva història no mereixen ser pobles, i que les persones,
sense història, no tindrien biografia, al CETT tenim història i la volem
conservar per aprendre de cadascuna de les persones que passen o
han passat per la institució. Des d’aquestes línies volem recordar
especialment el Dr. Ramon Arcarons per la seva dedicació, la seva vàlua
i la gran aportació realitzada al coneixement i, en especial, al turisme.
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