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TOT FLAIX
L’Escola d’Hoteleria del CETT rep el Premio Nacional
de Fomento a la Calidad en la Restauración. L’EH CETT ha estat
guardonada, en la categoria de centre de formació, amb aquest premi que atorga bianualment l’Asociación Nacional de Maîtres de Hotel y Camareros Españoles (AMYCE). L’acte de
lliurament del guardó va tenir lloc l’11 de maig durant la celebració de la Fira FENAVIN 2011,
a Ciutat Reial. Altres premiats van ser Josep Roca, del Celler Can Roca, establiment reconegut
com a millor segon restaurant del món; Arturo Cantoblanco, en la categoria de millor
establiment d’hostaleria; l’editorial Prensa Ibérica, com a mitjà de comunicació; Silken,
com a cadena hotelera; i San Sebastián Gastronomika, en la categoria de fira especialitzada.

Google Travel Spain participa en un Màster Events CETTUB. El passat mes de juny, l'EUHT CETT-UB, en col·laboració amb Google Travel Spain,
va organitzar el primer THINKTRAVEL CETT-UB a l'Hotel Alimara Barcelona. Aquesta jornada,
emmarcada dins d'un acte de Màster Events, va mostrar les últimes tendències a Internet
per al sector turístic, amb l'objectiu de transferir el coneixement als estudiants del CETT i
als professionals. Les ponències dels directius de Google Travel Spain es van centrar en les
estratègies per abordar el màrqueting on-line i el comerç electrònic en el sector turístic,
i la utilització del vídeo i la plataforma Youtube. L'acte també va incloure una taula rodona
sobre el panorama actual vinculat als "Social Media", on empreses de reconegut prestigi
(Port Aventura, Atrápalo, Spanair i Axel Hotels) van compartir les seves experiències.

Nova col·laboració entre l'EUHT CETT-UB i l’Inholland
University of Applied Sciences. Ja fa tres anys que existeix un acord entre
el CETT i la universitat holandesa a fi que els estudiants d'ambdues institucions realitzin projectes finals de carrera conjunts. Entre els dies 14 i 16 de juny, l’alumnat va compartir, al
CETT, el procés de recerca i l'elaboració de les conclusions, i el 16 de juny es va dur a terme,
a l'Hotel Alimara, la presentació dels treballs que s’han desenvolupat al llarg del semestre:
"City dwellers with a wellness lifestyle and how they change the cityscape. The yoga case in
Barcelona and in Amsterdam" i "Urban sports: skateboard practice in the cities of Amsterdam
and Barcelona". Atès que el nivell de les investigacions ha superat les expectatives i que
els resultats han estat excel·lents, ja s’acorden les línies per als projectes de l’any vinent.

El professor Eugeni Osácar participa a l’Ischia Film Festival.
El professor i coordinador de l’ACE de Turisme, Cultura i Territori del CETT, en qualitat d’expert i referent en l’àmbit del turisme i el cinema, va participar amb la ponència “Barcelona
Movie City” al 9º Convegno Internazionale sul Cineturismo (www.ischiafilmfestival.it/),
celebrat del 5 al 7 de juliol a l’illa italiana d’Ischia i organitzat per la Borsa Internazionale
delle Location e del Cineturismo (BILC), una de les entitats europees capdavanteres en aquest
àmbit. La convenció va comptar amb la participació d’experts italians i de representants
internacionals procedents d’Austràlia, Anglaterra, Alemanya, França, Suècia, Valònia i
Catalunya, i es va desenvolupar en el marc de l’Ischia Film Festival, un dels principals
certàmens internacionals dedicats a les localitzacions.

El reportatge de TV3 “Bitllet d’anada” es fa ressò de
l’experiència internacional d’una antiga alumna de DT.
El programa "La nit del màster" de TV3, emès el passat 18 d'octubre, va incloure un reportatge, gravat en part al CETT, sobre quatre joves catalans que després d’acabar els estudis
superiors han decidit emigrar per motius professionals. La Júlia, antiga alumna de Diplomatura de Turisme al CETT, explica que, en el seu cas, la internaciolització ha estat més una
oportunitat que una necessitat, i el paper que hi ha jugat l’Escola. Elisenda Farràs i Diana
Perales, de l'E3, també apareixen en el reportatge. Es pot visionar el vídeo complet a
http://www.tv3.cat/videos/3753050/La-nit-del-master o accedir a l’entrevista amb la Júlia
al compte del CETT de Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=jwfgzWQh1Z4

