
Després dels bons resul-
tats aconseguits l’any passat, 
l’Escola Superior d’Hostaleria de 
Barcelona (ESHOB) celebrarà 
el proper 19 de maig la segona 
edició del Congrés d’Hostaleria 
ESHOB, una iniciativa dedicada 
a la formació i a la divulgació de 
la gastronomia amb l’objectiu 
d’apropar les empreses als estu-
diants de l’Escola i futurs líders 
del sector. Al llarg de la jornada 
es realitzaran diferents activi-
tats en les especialitats de cuina, 
pastisseria, sumilleria, sala i ges-
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1.500 metres quadrats, dividits 
en aquesta ocasió en tres espais: 
la cuina demostrativa, la sala de 
ponències i l’espai d’expositors. 

Quant a les ponències previs-
tes, els assistents descobriran 
una altra manera de veure pro-
ductes com la tonyina vermella, 
el pernil ibèric, el formatge i l’oli 
d’oliva. El programa també in-
clou, entre d’altres, una ponèn-
cia sobre la cocteleria ameri-
cana i les noves tendències en 
aquest àmbit. 

L’Escola, fundada l’any 1985, 
neix com a iniciativa conjunta 
del Gremi de Restauració de 
Barcelona i el Gremi d’Hotels, 
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Participa a la segona edició 
del Congrés d’Hostaleria ESHOB

tió hotelera, impartides per pro-
fessionals de renom del sector i 
dirigides a alumnes de l’Escola, 
exalumnes i professorat, profes-
sionals del Gremi de Restauració 
de Barcelona i del Gremi d’Hotels 
de la ciutat, empreses associades 
i escoles d’hostaleria catalanes. 

A més, les diferents interven-
cions es combinaran amb un 
recinte d’expositors encaminat 
a facilitar la trobada i el coneixe-
ment de les diferents empreses 
i institucions que participen al 
Congrés. Novament, el Centre 
de Convencions Internacional 
de Barcelona acollirà el Congrés 
d’Hostaleria ESHOB, que amplia 
la superfície d’exposició de 900 a 

El Congrés acosta les 
empreses als futurs 
líders del sector

Dalt: el director de l’Escola, José Ignacio Gorostiaga, durant la presenta-
ció del 1r Congrés d’Hostaleria ESHOB; al centre, Agustí Torrelló respon 
les preguntes dels mitjans de comunicació; baix, assistents al Congrés.  

Per assistir al Congrés, 
feu clic aquí

compromesos amb la professio-
nalització del sector. Amb el pas 
dels anys, l’Escola ha ampliat 
la seva oferta acadèmica, que 
inclou, a més del grau en Direc-
ció Hotelera, diversos cicles for-
matius de grau mitjà i superior, 
postgraus i cursos professionals 
especialitzats. 

El Gremi de Restauració con-
vida tots els agremiats i agre-
miades a participar al Congrés 
d’Hostaleria ESHOB. Per assis-
tir-hi, únicament heu de fer clic 
a l’enllaç i omplir el formulari. 
L’assistència és gratuïta. 

https://docs.google.com/forms/d/1-1o86R3q_GLxqEHkci4SNhaQchFWMszHruRDoC0w9xA/viewform

