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TOT FLAIX
L’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT s’adhereix a la Red Indaga.
Fruit d’aquesta incorporació, el CETT aporta la seva experiència en els àmbits científic, tècnic, culinari
i empresarial a la Red Indaga (xarxa temàtica sobre innovació, investigació i desenvolupament aplicat
a la gastronomia). Indaga va néixer l’any 2006 amb l’objectiu de coordinar les activitats d’investigació
i desenvolupament que es duen a terme en les diferentes universitats espanyoles, fundacions, escoles i
centres tecnològics, per fer-les visibles al sector productiu i a la societat. La seva finalitat és reunir el
major nombre d’investigadors de l’àrea de la gastronomia per aprofitar les capacitats i infraestructures
del personal que treballa en els diferents centres d’investigació.

El CETT forma part del Grup de Treball del Pacte per a
l’Ocupació de Qualitat a Barcelona. El passat 28 de maig, la directora general
del Grup CETT, Maria Abellanet, va ser convidada a formar part del Grup de Treball del Pacte per a
l'Ocupació de Qualitat a Barcelona (2008-2011), dedicat al comerç i el turisme. Aquest grup té com a
finalitat impulsar una formació turística i una professionalització de qualitat per garantir una oferta
turística d'excel·lència. L'objectiu de la sessió de treball que va tenir lloc a la seu de Barcelona Activa
va ser el debat “Turisme i professionalització: reptes, necessitats i mesures”. En el transcurs del debat
es van tractar l'anàlisi i la diagnosi de l'oferta formativa que permeti la seva avaluació i optimització;
l’anàlisi qualitativa de les necessitats formatives de l'activitat turística; les mesures i incentius a la
capacitació i qualificació dels treballadors; les mesures per afavorir un millor nivell d'idiomes;
les iniciatives per donar més prestigi a la professió; les mesures que afavoreixin la qualitat i la retenció
dels treballadors, o el foment de l'emprenedoria, entre d’altres temes.

El president de la Generalitat rep a representants del sector
turístic català. El passat 18 de juny es va presentar al Palau de la Generalitat la nova
campanya institucional de promoció turística de Catalunya. Prèviament a aquest acte, el conseller
d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va convocar una reunió amb un petit grup
de representants del sector turístic català, que va ser presidida pel president de la Generalitat,
José Montilla. Dins d’aquest grup de 19 d'experts hi havia quatre antics alumnes del CETT:
Maria Abellanet, directora general del Grup CETT; Rafa Serra, president de l'UCAVE; Santi Soteras,
president executiu del Grup Soteras; i Delfí Torns, director de l’Àrea de SERHS Turisme i Viatges.

L’Escola d’Hoteleria, escollida per participar en el 175è
aniversari de les Bodegas González Byass. El dia 23 de setembre va tenir lloc,
a Xerès, el sopar de celebració del 175è aniversari de les Bodegas González Byass, amb la presència
de més de 500 convidats. El menú el van compondre diversos plats elaborats per escoles d’hostaleria
escollides per participar en el sopar, com a part d’un concurs. En aquesta ocasió, l’EHT va ser escollida
per oferir el primer plat: Vieires, ceps i tòfona d’estiu. L’alumne que va representar l’escola i que també
va resultar guanyador del certamen va ser Marc Castells, de 2n de tècnic superior en restauració, que
durant la realització del sopar va estar acompanyat pel professor Òscar Teixidó.

El CETT assisteix a les jornades R+D+I per Afrontar Reptes
Socioeconòmics. El passat 27 de setembre, el CETT va ser convidat a assistir a la primera
de les jornades del cicle R+D+I per Afrontar Reptes Socioeconòmics: Oportunitats per a Catalunya,
organitzada per Talència, l’Agència de Recerca de Catalunya. Aquesta jornada, titulada R+D+I en
Productes i Serveis per a la Cultura, el Turisme, el Comerç, l’Esport i el Lleure, tenia per objectiu
presentar i impulsar l’orientació estratègica en recerca i innovació sorgida del Pacte Nacional per a
la Recerca i la Innovació (PNRI) i concretada en el Pla de Recerca i Innovació (PRI) de Catalunya
2010-2013. El programa de la jornada, que va tenir lloc al World Trade Center Barcelona, va incloure
una taula rodona i dos tallers de prospectiva. Per part del CETT, els professors Eugeni Osàcar i Nayra
Llonch van participar en el primer taller, “Generació de productes culturals i d’oci i difusió cultural”,
mentre que Maria Abellanet i l’adjunta a direcció general del Grup CETT, Elisabet Ferrer, ho van fer
en el segon, “Anàlisi del consumidor: evolució demogràfica i comportament del consumidor”.

