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Torna la Jornada de Formació del
Gremi d'Hoteleria i Turisme

Toni Massanés, director de la Fundació Alícia; Diego Sánchez, president del Gremi d'Hoteleria i Turisme del
Bages; i Gerard Badia, gerent del Gremi. Foto: Catpress

	"Ara o mai" és el títol de la Jornada de Formació del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages que
aquest 2012 arriba a l'onzena edició consolidada com un espai de debat i reflexió adreçat als
professionals del sector de la restauració i el turisme del territori. El Gremi presenta un programa
atractiu que proposa reflexionar al voltant de la motivació, el lideratge i el creixement personal
aplicats al sector. La Fundació Alícia serà l'escenari de les sessions que tindran lloc el proper
dimarts 15 de maig a partir de les 9 del matí i fins a les 2 del migdia.

	 Ponents de nivell
	La Jornada manté l'alt nivell dels ponents, proposa unes conferències pràctiques i té l'objectiu de
promoure el debat i la reflexió entre els professionals del sector des d'un punt de vista constructiu i
optimista davant la conjuntura actual. La primera part del programa comptarà amb la participació de
Jordi Vilaseca, director general de l'Escola Joviat, que pronunciarà la conferència Una mirada
sistèmica: pertinença, ordre i equilibri al servei de la vida. Després de la presentació de les
jornades agafarà el relleu Meritxell Obiols, coach especialitzada en coaching directiu i
professional. El tema de la conferència d'Obiols serà Talent i lideratge: el poder de l'actitud.

	 Arenós i Delgado
	La segona part de la Jornada comptarà amb les intervencions del periodista i crític gastronòmic Pau
Arenós i del psicòleg clínic Fidel Delgado. Arenós presentarà la sessió Cuina Valenta, societat poruga
després de publicar el seu darrer llibre titulat La cocina de los valientes. La darrera intervenció
anirà a càrrec de Fidel Delgado, que també treballa com a orientador familiar i personal. La seva
ponència titulada La empatía bien entendida empieza por uno mismo ja és tota una declaració
d'intencions.
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	 Últimes places lliures
	Durant els darrers dies, el Gremi ja comptabilitza més d'una vuitantena d'inscrits i anuncia que
encara resten disponibles les darreres places. La inscripció és gratuïta i cal reservar plaça al telèfon
93 872 31 03 o bé al correu electrònic  info@ghtbages.org .

	 El perfil dels ponents

		Jordi Vilaseca: Actualment és el director general de l'Escola Joviat on lidera un equip humà de
280 persones al servei de 2.800 famílies entre formació reglada, contínua i ocupacional. Mestre i
pedagog de vocació s'ha format a ESADE amb un Programa de Direcció General. Dins el Grup
Joviat ha creat les empreses Gastronomia Portàtil, Joviobres i Univers Joviat.

		Meritxell Obiols: Coach especialitzada en coaching directiu i professional. Coaching d'equips.
Formadora en intel·ligència emocional i lideratge dins l'àmbit de les organitzacions. Doctora en
Ciències de l'Educació per la UB. Directora de CoachingBCN i del postgrau en Coaching a l'Entorn
Laboral d'IL3-Universitat de Barcelona. Professora i tutora del màster en Intel·ligència Emocional a
les Organitzacions per la UB i la UdL. Coautora del llibre Emoción y conflicto (Paidós, 2006) i autora
de diversos articles.

		Pau Arenós: Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona és
periodista especialitzat en gastronomia des de mitjan anys 90. Redactor en cap de El Periódico de
Catalunya i coordinador de la revista Dominical escriu setmanalment cròniques sobre restaurants.
És autor de 8 llibres gastronòmics i ha publicat desenes de cròniques, entrevistes i reportatges amb
la cuina com a element protagonista. Ha estat ponent i jurat de diferents congressos i guanyador
de nombrosos premis (Premi Nacional de Gastronomia 2005 i Premi Juan Mari Arzak entre
d'altres).

		Fidel Delgado: Psicòleg clínic, orientador familiar i personal, i segons la seva pròpia definició,
titiripeuta. Ha impartit nombrosos cursos de formació per a professionals centrats en la motivació, la
gestió de l'estrès, el treball en equip i la resolució de conflictes. El seu sentit de l'humor i la seva
ànima de clown el converteixen en tot un espectacle. Delgado és autor de tres llibres (Saber
cuidarse para poder cuidar, El juego consciente i Sacando el jugo al juego)
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Psicologia positiva aplicada a l'hoteleria i la restauració, eix de
les 11es jornades del gremi d'aquest sector al Bages
El Gremi d'Hoteleria i Restauració del Bages deixa de banda aquest any l'enfocament
tècnic de les jornades anuals que organitza juntament amb la Fundació Alícia per
dedicar-se a les persones que regenten i treballen en aquests negocis. "Lideratge,
motivació i creixement personal" és el rerefons de les quatre conferències que
conformen un programa que, segons ha explicat el president del Gremi, Diego Sánchez,
pretén "enviar un missatge d'optimisme perquè l'empresari afronti la situació actual amb
idees renovades". La jornada tindrà lloc el pròxim 15 de maig a la seu d'Alicia, a Sant
Benet de Bages.
De: Noemí Igles ias   

A l centre de la imatge, el pres ident del Gremi, Diego Sánchez, durant la presentac ió de la jornada que s 'ha fet
aques t migdia a Manresa.

Menys ponències i més espai perquè els participants aprofitin al màxim els missatges
que els donaran personalitats del prestigi del psicòleg clínic Fidel Delgado i del periodista
gastronòmic Pau Arenós. L'onzena edició de la Jornada de Formació del Gremi d'Hoteleria
i Turisme del Bages adquireix un perfil de reflexió, més que de debat, per tal de sacsejar
consciències. Diego Sánchez, president del gremi, explica el plantejament d'aquesta
jornada preguntant-se "què puc fer jo i el meu equip per afrontar la situació actual amb
optimisme?" i assegura que ningú marxarà amb les mans buides: "a tothom se li mourà
quelcom", assegura.

L'objectiu de dedicar enguany la jornada de formació a les persones no respon a un
estat d'ànim especialment negatiu sinó a la voluntat posar a l'abast d'empresaris del
territori eines de psicologia i intel·ligència emocional de la mà d'experts d'alt nivell com
Fidel Delgado, que s'encarregarà de cloure el certamen. Delgado és psicòleg clínic,
orientador familiar i personal i es dedica a impartir cursos de formació per a
professionals centrats en la motivació, la gestió de l'estrés, el treball en equip i la
resolució de  conflictes. 

El programa de la jornada
La jornada de formació començarà amb la intervenció del director general de l'Escola
Joviat, Jordi Vilaseca. La participació de Vilaseca es produeix en el context dels 25 anys
de l'inici dels estudis d'hoteleria que el centre va posar en marxa a Manresa. El títol de la
conferència és "Una mirada sistèmica: pertinença , ordre i equilibri al servei de la vida".

Després d'un petit acte de presentació tindrà lloc la primera de les ponències, a càrrec
de la coach Meritxell Obiols. La seva intervenció girarà a l'entorn del poder de l'actitud.

Opinió

Jordi Franch - 
Cau la borsa, puja la prima

Ricard Sánchez - 
Per què no marxes ja!

Anna Iglésias - 
L'abisme de la desigualtat mundial—
Càritas al costat dels més pobres

Serveis

Meteo



Després del recés, a mig matí, es reprendrà el programa amb la intervenció del crític
gastrònom Pau Arenós, que reivindicarà el principi del "gosar fer" en cuina. Aquest és
precisament l'eix del seu darrer llibre, publicat recentment amb el títol "Cuina valenta,
societat poruga".

El tema de la jornada ha suscitat molt d'interès entre els agremiats i, d'entrada, ja hi ha
una vuitantena de persones inscrites. 
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Escriu la teva opinio

Nom:

Opinió:

Escriu el codi de la imatge:

 

Enviar opinió

Agenda (Proposa actes)

Cartes al director

Méteo

Cartellera

Telèfons d'interès

Farmàcies de guàrdia

Estat carreteres

TLB GRUP

Guia de salut

Emergències

Classificats

Treball

Compra-venda

Lloguer-traspàs

Amistat

Diversos

Enquesta

Són imprescindibles els peatges?

Sí

No

Si ho són tant que els posin a tot Espanya.

Votar

Fòrums

Creieu que la marxa de Guardiola com a tècnic
del primer equip és l'inici de la seva cursa a la
presidència del FC Barcelona?

Pompeu Fabra, 7-13, 08240-Manresa
Tel.: 93 872 53 53

info@elsetmanari.cat | Qui som | TLB GRUP| 
Avís Legal |
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Motivació, lideratge i creixement
personal en la restauració
Aquest dimarts el Gremi reflexiona sobre aquests temes en la seva Jornada de
Formació

	El Gremi d'Hoteleria i Turisme celebra aquest dimarts l'onzena edició de la Jornada de Formació a
la Fundació Alícia. Ara o mai és el títol escollit per un programa consolidat com un espai de debat i
reflexió adreçat als professionals del sector de la restauració i el turisme del territori. El Gremi
presenta un programa atractiu que reflexiona al voltant de la motivació, el lideratge i el creixement
personal aplicats al sector. Les sessions començaran a les 9 del matí i acabaran a les 2 del migdia.
La Jornada comptarà amb la participació de Jordi Vilaseca, Meritxell Obiols, Pau Arenós i Fidel
Delgado.

	Programa de la Jornada
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