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Fundació

La Fundació fa entrega dels VI Premis
als Millors PFG en Turisme, des d’ara

PREMIS RAMON ARCARONS
El passat 14 d’octubre, en el marc de l’acte d’inauguració
del curs acadèmic 2010/2011 del CETT, la Fundació
Gaspar Espuña-CETT va lliurar dos dels premis que atorga per fomentar el desenvolupament de la investigació, el
coneixement del turisme i de l’hoteleria i la formació dels
estudiants. Es tracta dels guardons als Treballs de Recerca
en Turisme i Hoteleria de Batxillerat, i dels premis als
Millors Projectes Final de Grau en Turisme de l’EUHT CETTUB, que han passat a anomenar-se Premis Ramon Arcarons, en homenatge al professor de dret i coordinador
d’aquests projectes desaparegut recentment. A l’acte hi
van ser presents Glòria Roig i Oriol Arcarons, dona i fill del
professor, que van ser convidats a participar en el lliurament dels guardons.

• VI Premis Ramon Arcarons als Millors Projectes Final
de Grau en Turisme de l’EUHT CETT-UB
En aquesta convocatòria, i atès l’elevat nivell de qualitat dels
treballs (16 van rebre la menció d’excel·lència), es va concedir un premi exaequo i una menció especial. El premi exaequo va guardonar Mireia Camps i Mónica Lago pel treball “La

Ciutat de Repòs i Vacances. Un projecte relegat a l’oblit”,
amb Xavier Puertas com a tutor, i Marta Pitarch per “El
necroturisme a Catalunya. Proposta d’itinerari turístic per
cementiris catalans”, sota la tutoria de Xavier Mingorance i
Xavier Puertas. La menció especial va ser per a Mar Belzunces, autora de “Revenue Management: Aplicació a la
restauració i als espais funcionals”, amb Glòria Sanmartín
com a tutora.
• IV Premis
als Treballs
de Recerca
en Turisme
i Hoteleria
de Batxillerat*
El jurat va decidir entregar el
primer premi a Sabina Batlle, de l’Institut Fort Pius de Barcelona, pel treball “Del garum a la picada, la pervivència de la
cuina romana a la cuina catalana tradicional”. El segon
premi va ser per a Guillermo Tena, de l’IES Manuel Sales i
Ferré d’Ulldecona, per ”Empremtes d’una guerra 19361939: Juan Isidro Borrás, un adolescent a la Guerra Civil
Española”. Cristina Pallisa, de l’IES de Flix, va ser la guardonada amb el tercer premi, pel treball de recerca “El turisme
a la Ribera Nord; realitat o ficció?”. n
* 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, i el suport de
la Universitat de Barcelona, del Departament d’Educació de la Generalitat
i de l’Agència Catalana de Joventut.

Les instal·lacions d’Àgora BCN acullen el II Torneig Esportiu CETT
El Torneig Esportiu CETT, que es va celebrar al maig, és un projecte promogut des de la
Fundació Gaspar Espuña-CETT per tal de fomentar l’esport entre els estudiants de totes
les formacions del CETT i els residents allotjats a Àgora BCN. Enguany, les tres modalitats d’esport que es van incloure van ser el futbol, el bàsquet i el voleibol, amb un
notable augment pel que fa al nombre de participants respecte a la primera edició,
especialment pel que fa al campionat de futbol, en el qual es varen inscriure 15 equips.
L’acte de cloenda i lliurament de trofeus va tenir lloc a la sala d’actes
d’Àgora BCN, coincidint amb la festa fi de curs dels residents. n
Més informació: www.cett.es/torneigesportiucett

