"Llença’t"
de Lax’n Busto
Caus a terra molt avall, creus que no te'n sortiràs.
Però molts mesos te n'adones que tornes a començar.
I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar.
veus que les coses no canvien però ja no ets qui eres abans.
Doncs he estat ja cinc o sis, i sóc el que ara tinc.
No vull pensar en el que arribarà demà.

20a Festa

Llença't, cada instant és únic, no es repetirà.
Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci.
Que no pensi en tot el que vindrà
que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
I perquè els meus pensaments, que sempre viuen en present,
no conjuguen altres temps que el "ja faré el que no vaig fer"
Doncs avui o potser demà seré aquí o seré par allà.
Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps.
El que faig a cada instant és la força que em fa gran.
No vull pensar en el que arribarà demà.

Graduació Hoteleria

Llença't, cada instant és únic, no es repetirà...

17a promoció

Llença't, cada instant és únic, no es repetirà.
Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci.
Que no pensi en tot el que vindrà
que un llapis mai no dibuixa sense una mà,
que un llapis mai no dibuixa sense una mà!!

Cuina i Serveis
de Restaurant i Bar

11a promoció
Pastisseria i Forneria
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Responsable de Comunicació de l’Escola Joviat

i
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Lliurament dels premis als guanyadors
del 10è Concurs Gastrofòrum



Menció especial pels alumnes que han
aconseguit premis fora de l’Escola durant aquest
curs



Imposició de la medalla record als alumnes de:

Cap d’àrea i Professor de Pastisseria
de l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa

20:00 Inici de l’acte


Entrada dels alumnes



Entrada dels alumnes que es graduen



Entrega dels botons vermells als alumnes del
Cicle Formatiu Grau Mitjà que el curs vinent
faran 2n de Cuina i Serveis



Entrega dels botons negres als alumnes del
Cicle Formatiu Grau Mitjà que el curs vinent
faran 3r de Cuina i Serveis



Lliurament de diplomes als alumnes del
Programa Garantia Social



Lliurament de diplomes als alumnes del Cicle
Formatiu Grau Mitjà de Pastisseria



Lliurament de Mencions Honorífiques als
alumnes de Programa Garantia Social
i Cicle Formatiu Grau Mitjà

· 17a Promoció de Manresa
· Parlament dels alumnes
· Parlament del Sr. Màrius Ferrer,
Director Escola d’Hoteleria


3a Edició PREMIS ESCOLA D’HOTELERIA
JOVIAT A:
- MILLOR EMPRESA
- MILLOR PROJECTE DE RESTAURACIÓ
- MILLOR TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL



Parlament del Sr. Jordi Vilaseca,
Director general de l’Escola Joviat



Cloenda a càrrec del Sr. Josep Vilaseca,
Fundador de l’Escola Joviat



Sopar de Germanor: pa amb tomàquet per a
tothom
Les fotografies de l’acte estaran a la seva disposició
al finalitzar l’acte.

