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El CETT en Acció

”La TELEFONIA MÒBIL i el turisme”, a debat
El 7 de març, la Diputació de Barcelona va encarregar al CETT l’organització d’aquesta jornada de
debat a l’Hotel Alimara. L’objectiu era explicar els
principals avenços en el sector i com afecten a la
forma de fer turisme i la manera de gestionar-lo.
La jornada va fer èmfasi en els programes estatals existents
vinculats a aquesta temàtica i que poden ajudar a les destinacions a optimitzar la seva presència a través de la telefonia móbil. Després de la presentació a càrrec de Ferran Civil,
vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, el director del Màster en Direcció Estratègica d’Empreses Turístiques e-Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització on
line de l’EUHT CETT-UB, Enric López, va presentar la ponència “Telefonia mòbil i turisme: com la mobilitat pot transformar el turisme”. A continuació, Luís Javier Gadea, gerent de

la Direcció de R+D+I turística de SEGGITUR, va parlar de les
“Destinacions turístiques intel·ligents: la telefonia mòbil, un
factor clau” i Carlos Esteve, director de Marketing Online de
Atrapalo.com, va fer-ho sobre “Atrápalo.com: experiències
d'usuari en destinació i amb la telefonia mòbil”. Rafael
González, director de Vivential Value, va exercir de moderador de la taula de debat “Elements clau de l’optimització de
les estratègies de telefonia mòbil”, que va comptar amb la
presència de Toni Mascaró, director d’eMascaró, Carles
Sanabre, director de Sanabre Comunica, Eladi Martos, director de Trendditude, i Pablo Hernández, director de TechIdeas.
Finalment, es va celebrar la taula de debat “La telefonia mòbil
al servei de l’experiència del turista en destinació”, moderada
per Enric López, i amb la participació de Jordi Gámez, director de Labtrip, d’Eduard Vandellòs, director de Creactivitat, i
Juan Carlos Arriaga, director comercial i de màrqueting del
Grupo Sagardi. Ramon Riera, diputat delegat de Turisme de
la Diputació de Barcelona, va cloure l’acte. n

Responsabilitat corporativa
El CETT i la campanya “Dóna vida, ho portes a la sang”. El 19 de març, el Banc de
Sang i Teixits va organitzar una nova campanya de donació de sang a les instal·lacions de l’Escola, amb
uns resultats molt satisfactoris, ja que es van superar les 70 donacions de l’any passat.

L’EUHT CETT-UB participa en un programa de suport educatiu en nutrició
per a pacients amb malaltia hepàtica crònica. El projecte d’implementació de les TIC en
el context del citat programa és liderat per la Unitat d'Hepatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona, amb la col·laboració del Campus de l'Alimentació de Torribera (UB). El CETT, a través del
Curs d'Alta Gastronomia Executiva i Creativa, dissenya l'oferta gastronòmica adaptada a les necessitats
dels malalts en cada fase del tractament. Les receptes es publiquen a www.infohepatologia.blogspot.com

UNICEF exposa als estudiants el programa “Hotels Amics”. El 19 de febrer, en el
marc de la XIII Trobada E+U+E, l’entitat va donar a conèixer el programa “Hotels Amics”, una iniciativa
d'UNICEF Espanya amb el sector turístic per a la protecció i defensa de la infància, i per a la lluita contra l'explotació sexual comercial infantil en els viatges. Durant la xerrada es va conscienciar l’alumnat
sobre el paper de les empreses i els professionals del sector turístic a l’hora de denunciar i prevenir aquesta realitat. L’Hotel Alimara Barcelona i Àgora BCN ja es van sumar, el passat juliol, a la iniciativa.
Exitosa 2a edició de la Tapa Solidària. Al gener va finalitzar la 2a edició de la Tapa
Solidària organitzada pel Casal dels Infants i destinada a generar noves oportunitats de futur per a les
mares i els nadons més vulnerables de la nostra societat. L’Aula Restaurant del CETT, com a restaurant
col·laborador, es va adherir al projecte i durant tres mesos va incloure a la carta el plat Arròs de muntanya com a Tapa Solidària, i va destinar 1,50 euros de cada venda del plat al Casal. Podeu trobar més
informació al web http://tapasolidaria.org/ i al youtube http://youtu.be/SQfptLZcz8E.
Col·laboració en el "Gran Recapte d'Aliments a Catalunya" de la Fundació
Banc dels Aliments. El 30 de novembre i l’1 de desembre, el Grup CETT va participar en aquesta
campanya de recollida d’aliments bàsics a tot Catalunya per aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. El col·lectiu CETT en ple es va bolcar en aquesta acció social: alumnat i
residents d'Àgora BCN, professorat, personal d'administració i dels serveis del centre de formació i dels
centres d'aplicació van col·laborar com a voluntaris en el supermercat Consum proper al CETT.

