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CETT Formació

Es perfila el PROGRAMA TALENT
per a l’alumnat de restauració del CETT
Ferran Adrià, Joan Roca, Carme Ruscalleda i el
CETT estan treballant conjuntament en la creació d’un projecte per promocionar els joves
talents dins el món de la restauració. El projecte
es basa a potenciar la seva formació en el sector,
al costat de grans xefs. Així, doncs, combinar
treball i formació i obrir portes a joves amb
talent perquè desenvolupin una carrera professional excel·lent a escala internacional són dues
de les prioritats d’aquest repte de futur.

El CETT-UB, compromès amb el desenvolupament responsable del sector i la societat, i apostant decididament pel creixement personal i professional de tots els qui en formen
part, i en especial de l’alumnat, impulsa iniciatives conjuntes
amb el sector. La finalitat és crear un model de referència
per fer-lo extensiu a altres empreses, desenvolupar experiències singulars per a l’alumnat amb talent, oferir-li possibilitats de desenvolupar carrera en un context internacional
d'empreses referents del sector i participar en el marc teòric
de formació del Programa Talent d'acord amb la singularitat
de cada empresa, donar suport a l’alumnat amb potencialitat
i desenvolupar l'àmbit de coneixement expert (ACE) de cuina
i gastronomia a través de projectes aplicats i de la creació de
nous models de coneixement.
Partint d’aquests principis, el Programa Talent del CETT (actualment en procés de creació, s’inicia amb l’alumnat de l'especialitat de restauració, tant dels cicles formatius com del
grau universitari. Els objectius es centren en:
• Impulsar carreres per a joves en procés de formació.
• Establir nous vincles entre la universitat i l’empresa.
• Donar suport a la formació per tal d’aportar professionals
solvents al sector.
• Establir nous criteris de responsabilitat social empresarial
(RSE).
• Compatibilitzar formació, treball i experiència.
• Sumar al procés formatiu els recursos, les capacitats
i l’experiència compartida.
• Desenvolupar noves competències professionals
i personals.
Amb vista a l’alumnat, la participació en aquest projecte els

suposarà poder gaudir, entre altres:
• D’una oportunitat professional excel·lent al costat
dels millors del sector.
• Una completa formació en competències com ara
la innovació, la creativitat i el treball en equip.
• La realització d´hores de formació en el centre de treball
(currículum formatiu) i una remuneració econòmica,
segons el contracte laboral.
• Un impuls internacional per als talents, en establiments
referents de tot el món.
Per a l’empresa, col·laborar amb el projecte suposa:
• Comptar amb l’alumnat escollit dels grups finalitzadors
en procés de formació i amb un grau d'experiència.
• Disposar d’alumnat compromès i amb ganes de participar
activament en el procés de formació en una empresa creativa i de prestigi.
• La participació activa en el Consell Assessor d’Empreses
CETT-UB, amb contribució en les línies de recerca i formació que es desenvolupen en el CETT.
• Comptar amb aportacions per desenvolupar projectes de
coneixement a través de la Fundació Gaspar Espuña-CETT
(estudis del sector, publicacions...).
• Aportacions a través de Fundació Gaspar Espuña-CETT
per a beques per formació i mobilitat.
• Avantatges econòmics i fiscals.
El Programa Talent es durà a terme properament en el
TIQUETS Bar, el darrer projecte d’Albert i Ferran Adrià, i els
germans Juan Carlos, Borja i Pedro Iglesias (Rías de Galicia),
que serà el primer establiment a participar en el Programa i
a posar-lo en funcionament. Ferran Adrià ha estat clau en el
desenvolupament d’aquesta col·laboració, per la seva implicació en el Programa Talent i pel seu interès que el TIQUETS
Bar sigui el lloc on s’iniciï l´experiència. 

