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TOT FLAIX
El CETT celebra la IX edició de la Trobada
Escola+Universitat+Empresa. Els dies 2 i 3 de març, el CETT va celebrar a
l’Hotel Alimara de Barcelona la IX edició de la Trobada Escola+Universitat+Empresa. Com cada any,
aquest esdeveniment té per objectiu aconseguir un major apropament entre els estudiants de
l’Escola, els antics alumnes i el món empresarial, així com fomentar la participació i la integració
de l’alumnat en el coneixement de la realitat actual de les diferents empreses del sector de
l’hoteleria i el turisme. Durant dos dies, les 41 empreses presents van tenir l’oportunitat d’establir
una relació personal i un contacte directe amb els més de 700 professionals i futurs professionals
del sector que van passar per les instal·lacions de l’Hotel Alimara, conèixer les seves inquietuds,
els seus perfils, les aptituds i la qualificació. Alhora, mitjançant les presentacions i el workshop,
van exposar els seus projectes i política corporativa, els productes i serveis que ofereixen,
així com les propostes, ofertes laborals i de pràctiques d'interès per als alumnes o antics alumnes.

El talent, protagonista de la Jornada sobre la Gestió
de les Persones en el Sector Turístic organitzada pel CETT.
Com a acte final de la Trobada es va celebrar la VII edició de la Jornada sobre la Gestió
de les Persones en el Sector Turístic, amb el lema “Dirigir equips, liderar emocions: com generar
oportunitats per atraure i retenir el talent a l’empresa turística”. Els encarregats d’inaugurar
l’acte van ser Maria Abellanet, directora general del Grup CETT, i Joan Carles Vilalta, director
general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Josep Lladós, doctor en ciències econòmiques i
empresarials per la UB, vicerector de Política Universitària i Professorat de la UOC i professor
agregat dels estudis d'economia i empresa de la UOC, va protagonitzar un dels moments destacats
de l’esdeveniment amb la ponència “La transcendència del talent en temps de crisi”. L’acte va
concloure amb la taula rodona “Com generar oportunitats per atraure i retenir el talent a
l’empresa turística?”, amb la presència de Gerard Martret, soci fundador de Drivania Internacional,
vicepresident de l’AIJEC (Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya); Marian Muro,
gerent de l’ACAV (Associació Catalana d’Agències de Viatges); Katrin Naumann, cofundadora
d’Another Konzept i directora d’Educació de SITE España; i Roberto Torregrosa, director general de
l’Hotel Rey Juan Carlos I, Business & City Resorts. Josefina Diez, cap de l’Àrea de Formació Turística
de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, va actuar com a moderadora.

El projecte Barcelona Movie presenta dues noves rutes
cinematogràfiques. El passat mes de març es van presentar les dues noves rutes
cinematogràfiques del projecte Barcelona Movie. Els dos nous Barcelona Movie Walks giren al voltant de Woody Allen i la seva exitosa pel·lícula Vicky Cristina Barcelona i sobre Salvador Puig
Antich. Després d’un any de vida, el projecte Barcelona Movie, liderat des de l’Escola Universitària
d’Hoteleria i Turisme CETT-UB, amb la participació de Turisme de Barcelona, està aconseguint
el reconeixement acadèmic i turístic. Sens dubte, l’inqüestionable èxit mundial de la pel·lícula
de Woody Allen ha de permetre rellançar el web www.barcelonamovie.com, així com desplegar
noves línies d’actuació al voltant d’aquest ambiciós i capdavanter projecte.

Un alumne de l’Escola d’Hoteleria del CETT guanya el XXIII
Concurs de Cuina Jove de Catalunya. La fase final del concurs de cuina per a
joves estudiants i professionals de Catalunya, amb la ‘Cuina de l’oli’ com a tema, va tenir lloc el
17 de març a l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar. El plat guanyador de la
fase final a la categoria de Premi Absolut, el principal ingredient del qual havia de ser l’oli d’oliva, va
ser pel sablée d’olives negres amb crema d’oli d’oliva, de l’Eric Pibernat, alumne de tercer curs de
tècnic en cuina i serveis de restaurant del CETT. El jurat, presidit pel cuiner Xavier Pellicer, del restaurant Àbac de Barcelona, estava format per Núria Bàguena, professora i investigadora d’història
i evolució de la cuina; Pau Arenós, crític gastronòmic d’El Periódico de Catalunya; Ramon Millàs,
gerent d’Olis Millàs; i Ramon Serra, president de l’EUHT St. Pol.

