
Last Thursday, 29th of September, the Escola Europea de Short Sea Shipping (2E3S.eu) held a Gala 

Dinner at the Maritime Museum of Barcelona to celebrate its tenth anniversary. The event, organised 

in the framework of the European Shortsea Conference, gathered more than 250 people, including 

participants of the conference, partners and teachers of the Escola, key opinion leaders of the maritime 

sector of Europe as well as Escola ex-alumni. This celebration was crucial for the Escola as it 

reaffirmed its role as a benchmark for training and consultancy within the sector in Europe. 

The event kicked off with a speech delivered by Eduard Rodés, Escola’s Director, who reviewed the 

ten years’ history of the centre and thanked all those who helped with its creation and growth: founders, 

collaborators and training centres. He also highlighted the importance of the values that define and 

guide the Escola. José Llorca, President of Ports of Spain, congratulated the Escola’s effort to promote 

the Motorways of the Sea and intermodal transport in Spain and Europe since its foundation. 

After the dinner, an award ceremony took place to acknowledge the contribution of personalities and 

institutions that have cooperated in the development and success of the Escola over its ten years. 

The award “ARETE EXCELLENTIAM” was handed out to institutions, training centres and Shortsea 

Promotion Centres that contribute with their work and commitment to the development of the Escola’s 

courses: 

 American universities: Universidad Anáhuac (México Sur) and Universidad ESAN (Perú); 

 European universities: Université d’Evry Val d’Essonne (France) and University College Ghent – 

HoGent (Belgium); 

 Spanish universities: Universidad de Oviedo, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de 

Catalunya, ILI – Universitat Abat Oliba CEU and La Salle – Universitat Ramon Llull; 

 High schools: Institut Lluïsa Cura and Institut Ribera Baixa II; 

 Training centres: Instituto Marítimo Español and Confederación Española de Transporte de 

Mercancías; 

 Shortsea Promotion Centres of Spain, Portugal, Italy, France and Flanders. 

The “ARETE AURUM“ was awarded to personalities who gave a decisive impetus to the Escola’s 

creation and development through their attitude and actions: 

 José Anselmo Laranjeira: Former Director General of the European Commission Directorate General 

for Mobility and Transport 

 Joaquim Coello: Former President of the Port of Barcelona and President of the Spanish National 

Association of Stevedoring Companies & Ship Agencies (ANESCO) 

The event ended with Sixte Cambra’s speech, President of the Port of Barcelona and President of the 

Escola, who praised the work and commitment of the Escola’s staff and encouraged a wider 

collaboration between the members of the European Shortsea network for the development of new 

courses and projects. 



Dijous passat, 29 de de setembre, l'Escola Europea de Short Sea Shipping va dur a terme 
un sopar de gala al Museu Marítim de Barcelona per celebrar el seu 10è aniversari. 
L'esdeveniment, organitzat en el marc de la Conferència Europea de curta distància, va 
reunir més de 250 persones, inclosos els participants de la conferència, els associats i els 
professors de l'Escola, líders d'opinió del sector marítim d'Europa, així com exalumnes. 
Aquesta celebració va ser crucial per a l'Escola ja que va reafirmar el seu paper com a 
punt de referència per a la formació i consultoria dins el sector a Europa. 

L'esdeveniment es va iniciar amb un discurs pronunciat per Eduard Rodés, director de 
l'Escola, que va revisar els deu anys d'història del centre i agraint a tots els que van 
ajudar amb la seva creació i creixement: fundadors, col·laboradors i centres de 
formació. També va destacar la importància dels valors que defineixen i orienten 
l'Escola. José Llorca, president de Ports d'Espanya, va felicitar l'esforç de l'Escola de 
promoure les autopistes del mar i el transport intermodal a Espanya i Europa des de la 
seva fundació. 
 
Després del sopar, es va dur a terme la cerimònia d’entrega de premis per reconèixer 
la contribució de personalitats i institucions que han col·laborat en el 
desenvolupament i l'èxit de l'Escola al llarg dels seus deu anys. 
 
El premi "ARETE EXCELLENTIAM" va ser lliurat a institucions, centres de formació i els 
centres de promoció que contribueixen amb el seu treball i compromís al 
desenvolupament dels cursos de l'Escola: 
 

• Universitats d'Estats Units: Universitat Anáhuac (Mèxic Sud) i la Universitat ESAN (Perú); 
• Universitats europees: Universitat d'Evry Val d'Essonne (França) i el University 
College Ghent - HoGent (Bèlgica); 
• Universitats espanyoles: Universitat d'Oviedo, Universitat de Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya, per ETI - Universitat Abat Oliba CEU i La Salle - Universitat 
Ramon Llull; 
• Les escoles secundàries: Institut Lluïsa Cura i l'Institut Ribera Baixa II; 
• Els centres de formació: Institut Marítim Espanyol i la Confederació Espanyola de 
Transport de Mercaderies; 
• Centres de promoció de curta distància d'Espanya, Portugal, Itàlia, França i Flandes. 
 
El "ARETE AURUM" va ser atorgat a personalitats que van donar un impuls decisiu a la 
creació i desenvolupament de l'Escola a través de la seva actitud i accions: 
 
• Josep Anselm Laranjeira: Ex director general de la Comissió Europea Direcció general 
de Mobilitat i Transport 
• Joaquim Coello: L'expresident del Port de Barcelona i president de l'Associació 
Nacional d'Empreses Estibadores i Agències de la nau espanyola (ANESCO) 
 
L'acte va finalitzar amb el discurs de Sixte Cambra, president del Port de Barcelona i 
President de l'Escola, que va elogiar el treball i el compromís del personal de l'Escola i 
va encoratjar a una col·laboració més àmplia entre els membres de la xarxa de curta 
distància europeu per al desenvolupament de nous cursos i projectes. 


