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FLAIXOS
El CETT celebra la VII Trobada Gastronòmica.
Del 3 al 5 d'abril, l'Escola d'Hoteleria ha acollit a ponents de gran prestigi del món
de la gastronomia. Carles Gaig ha fet la xerrada inaugural davant 300 alumnes del CETT
i ha donat pas a les ponències de Joan Roca, del Celler de Can Roca, 3* Michelin, i de
Manel Sarasa, de Wine is Social. El 4 d’abril, la jornada s’ha centrat en els tastos, els
tallers i les demostracions culinàries sobre els caves, les textures, els germinats
microvegetals, els productes de l'ànec, els fumats... i el 5 d’abril han tingut lloc 5
ponències simultànies, a més de demostracions, tastos i xerrades protagonitzades per
la cuina xinesa, els caves, el pa, el vinagre, la cervesa, els aiguardients i les ostres, de
la mà de les millors empreses del sector i dels professionals més destacats en cada àrea.
Podeu trobar més informació sobre la Trobada a www.cett.es/trobadagastronomica.

L’experiència del restaurant Catalunya Singapore,
al CETT. El 18 de març, Ruben Carmona, Assistant Restaurant Manager del
restaurant Catalunya de Singapur i antic alumne del CETT, va presentar a l’alumnat
de 2n curs del Tècnic Superior de Restauració el projecte de la seva companyia i
els plans d'expansió arreu del món, i va esperonar els futurs professionals a emprendre
projectes internacionals a l’Àsia. Carmona va demanar als estudiants que siguin
tenaços en els seus objectius, que aprenguin com a mínim un idioma, que s'aventurin
a noves experiències i, sobretot, que continuïn formant-se.

L’alumnat participa en un taller motivacional.

El 15 de
març, l’alumnat de 4t curs de Grau i Màsters del CETT va participar en el workshop
motivacional “From bucket list to reality”, de la mà de Mise En Place. El departament
Human Talent de l’empresa va dinamitzar la sessió, amb la intenció que els participants
aprenguin a focalitzar els seus objectius i els facin realitat. Va ser una sessió activa,
divertida i participativa on els estudiants van descobrir com aprofitar el millor de sí
mateixos per vèncer les pors i assolir els somnis.

Steve Lowy imparteix una sessió d’emprenedoria a
l’alumnat. L’onze de març va visitar el CETT Steve Lowy (fundador & CEO d’umi

Digital, fundador de Book it With, i Board Member-Stay Wyse de World Youth Student
& Educational Travel Confederation). Lowy va impartir una sessió a l’alumnat de
4t de Grau, en la qual va aportar idees clau per a esdevenir un bon emprenedor.
Després, els estudiants van preparar un projecte, que van presentar el dia següent a
classe davant d’un tribunal. El grup guanyador va ser premiat amb els bitllets d'avió
d'anada i tornada a Londres, i una estada de dues nits. D’altra banda, Lowy també va
impartir una sessió a l’alumnat de l’assignatura de Comunicació i Comercialització
Turística, en la qual va explicar la seva experiència a UMI Hotels.

Jacotte Brazier visita el CETT.

El CETT va rebre, el 28 de febrer, la visita
de Mme. Jacotte Brazier, néta d'Eugénie Brazier. És la primera dona que va aconseguir
la tercera estrella Michelin l’any 1933, i que en va lluir tres en cadascun dels dos
restaurants de què va ser propietària a Lió. Ja retirada de la direcció del restaurant
familiar, la mítica "Mère Brazier" es dedica, entre altres activitats, a gestionar l'associació
Les amis d'Eugénie Brazier, dedicada a la transmissió del patrimoni culinari de les
dones. Mme. Brazier va visitar les instal·lacions de l'Escola i va gaudir d'un menú especialment elaborat i servit per l’alumnat dels Cicles Formatius de Cuina i Restauració.

Classe magistral de la professora Sally Webster,
de la Victoria University d’Austràlia, al CETT. La professora
de màrqueting va visitar el CETT el 5 de desembre, i va impartir una classe magistral a
l’alumnat de Grau. La Victoria University i la University of Technology Sydney (UTS) són
els dos centres referents a Austràlia pel nivell d’estudis en l’àmbit empresarial i turístic,
i el CETT hi té vigents convenis. Amb la presència en aquest país, el CETT reforça la presència internacional i amplia les possibilitats de mobilitat d’estudiants i professorat.

