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CETT Formació

Coneguem els DOCENTS del CETT
MONTSERRAT GIMENO

GUILLERMO VIVES

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, en
Filosofia i Ciències de l’Educació (Psicologia), Diploma
d’Estudis Avançats en Psicologia Social i de les Organitzacions, i diplomada en Empresarials, és la responsable del Bloc d’Economia i Comptabilitat del CETT. És treballadora, responsable, seriosa, lleial i flexible.

Format en restauració i sumilleria, és professor i tutor
dels cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, i
coordinador dels espais de restauració Aula Restaurant
i Aula Bar Cafeteria del CETT. També és tutor de pràctiques de l’Hotel Alimara. És optimista, treballador, un
apassionat de la restauració, inquiet i perseverant.

• Com i quan va néixer el teu vincle amb el CETT?
Vaig començar en el CETT el curs 1989-1990. Necessitaven
un professor per a dues assignatures: Costos i Matemàtiques
Financeres, en el torn de tarda. M’ho va comentar el meu
germà, que va impartir classes durant un curs... i fins ara!

Ja fa vint anys... Va néixer a l’Hotel Plaza el 1993, quan jo
hi treballava i l´Escola d’Hoteleria iniciava la seva activitat,
a la setena planta, i l’alumnat feia les pràctiques a l’espai de
sales i banquets. En guardo un record molt emotiu.

• Com creus que et valora i percep l’alumnat?
La meva entrada a les aules va de la mà del CETT. Durant tot
aquest temps m’he dedicat a altres ocupacions en l’empresa: Departament de Comptabilitat, assessorament, empresa
pròpia... però mai no m’he desvinculat del CETT. Em sento respectada per l’alumnat, com a professional i com a persona.

Vaig començar com a professor tècnic i tutor de pràctiques
de l’alumnat de Restauració a l’Hotel Alimara, l’any 1995, i
després a l’Escola, amb plena dedicació des de l´any 2000.
Crec que l’alumnat valora la meva experiència en el sector
i la passió que li transmeto per la nostra professió.

• Què consideres que aportes als futurs professionals des del teu àmbit de coneixement?
En càrrecs de certa responsabilitat són necessaris coneixeEls aporto experiència en el sector, ja
ments del sistema d’informació comptable: confecció dels
que després de 28 anys treballant en
estats anuals, anàlisi i presa de decisions en l’àmbit econòdiferents hotels de 4-5* i Gran Luxe, he
mic i financer... Jo intento transmetre’n la rellevància, fer
tingut la sort de conèixer a fons totes
més entenedor el que per a molt alumnat és una part dura
les empreses on he treballat, adquirint
dels estudis, i aconseguir que a bastants els agradi.
coneixements de l’entorn laboral.
• Explica’ns una anècdota curiosa de la teva trajectòria.
No es pot anar d’incògnit enlloc, sempre apareix un exalumne o alumne del CETT: visites
un poble per veure la processó de
Setmana Santa i n’hi ha un fent de
centurió. En el primer passeig en
cotxet amb el meu fill, per la poca
pràctica, vaig “atropellar” una noia
i -que estrany- era una exalumna. I
això és constant. La família CETT és
molt àmplia.

D’anècdotes en tenim moltes, quasi a
diari amb l’alumnat. Mai t’esperes les
sortides que tenen i és molt divertit.
Molt sovint també ens passa que anem
amb l’alumnat de l’Escola a participar en algun acte i ens
trobem que el responsable del lloc és un exalumne. I fa uns
dies, al passadís del CETT, em cridaven “Sr. Vives! Li haig
d’entregar el treball que ens va demanar!” Era broma. Eren
dues antigues alumnes que ens visitaven per explicar-nos
diversos projectes per treballar a la Xina.

• Parla’ns dels teus projectes de futur…
L’objectiu professional és incrementar les meves competències, i
el meu projecte ara és desenvolupar la tesi doctoral en el
programa de Recerca en Empresa de la Facultat d’Economia
i Empresa de la Universitat de Barcelona. n

Donar una bona formació acadèmica a l’alumnat de l’Escola
i ampliar els meus coneixements fent formació específica
del sector. Vull créixer amb el Grup CETT i ampliar fronteres, que l’alumnat sigui un referent del sector al nostre país
i arreu del món. n

