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31 de maig de 2019

Reunió del Jurat de la IV Beca ICG a
la Innovació i Gestió en Hostaleria
El lliurament d’aquests premis i reconeixements, que promou la Fundació ICG, es celebrarà el dia 18 de juny, al
Palau de la Generalitat de Catalunya, en un acte presidit per l’Hble. Sr Josep Bargalló, Conseller d’Educació
LLEIDA
El jurat de la quarta convocatòria de la Beca ICG a la Innovació
i Gestió en Hostaleria, corresponent al curs 2018/2019 ha mantingut la reunió extraordinària
per finalitzar el procés de selecció i valoració dels treballs presentats pels diferents alumnes de
les Escoles d’Hoteleria i Turisme
de Catalunya, i que es va iniciar
el passat dia 21 de maig.
Aquesta Beca, que promou la
Fundació ICG, amb la col·laboració de la Facultat de Ciències
Gastronòmiques Basque Culinary Center (BCC) i el Departament d’Educació, té com a

Enguany s’han
inscrit a la Beca ICG
47 alumnes dels
diferents instituts
escoles d’hoteleria i
turisme de Catalunya
finalitat fomentar l’emprenedoria, la generació d’idees, i el
coneixement tecnològic en la
formació dels alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior
de Direcció de Serveis de Restauració i Direcció de Cuina. Del
total d’alumnes presentats, el
jurat ha escollit per la seva idea
de negoci, gestió tecnològica i viabilitat dels projectes presentats,
els tres primers premis i set finalistes, a qui se’ls lliurarà el premi
i els reconeixements el proper
dia 18 de juny en un acte, al Palau de la Generalitat, presidit pel
Conseller d’Educació, Hble. Sr.
Josep Bargalló, acompanyat del
President de la Fundació ICG,
Sr. Antoni Siurana, el president
del Grup, Sr. Andreu Pi i la Directora d’Operacions del Basque
Culinary Center, Sra. Paz Simón.
L’acte serà apadrinat pel xef Fran
López, amb dues estrelles Michelin.

El Jurat
El jurat, que ha estat presidit per Meritxell Pi, Directora General
Financera i Acció Corporativa, en representació del President del Grup
ICG, Andreu Pi, ha comptat amb els membres següents:
Anna Maria de Madariaga, de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
Joan Carles Ferri, de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.
Marc Lozano, de l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils.
Joan Bogunyà i Ribera, de l’Institut d’educació secundària Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona.
Anna Faja, de l’INS Cavall Bernat de Terrassa
Josep Purtí i González, de l’Escola Joviat de Manresa.
Rafael Llin i Bosch, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Irene Cañadas, de la Facultat de Ciències Gastronòmiques Basque
Culinary Center.
Jaume Torrelles i Torguet, d’ICG Software.
I com a secretari, Berenguer Pla, Director de Comunicació i Relacions
Institucionals d’ICG

Les diferències entre els treballs guanyadors i finalistes han estat molt ajustades

Els membres del Jurat han aprofitat per visitar les instal·lacions del Grup ICG

