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Internacional

Antics alumnes del CETT
ARREU DEL MÓN...
Amb el pas del temps cada cop hi ha més antics alumnes
del CETT que fan ús dels coneixements adquirits per assegurar-se una exitosa carrera profesional arreu del món, i la
Montserrat Despradel, de 43 anys, n’és una. Exigent, perfeccionista i molt organitzada -com es descriu a si mateixa-, la
Montserrat ocupa actualment el càrrec de directora del
Departamento de Congresos e Incentivos del Ministerio de
Turismo de la República Dominicana, d’on és originària.
difícils, però han valgut la pena”. L’Alba Arco
coincideix amb en Víctor: “l’experiència
resulta molt enriquidora, i crec que l’he aprofitat al màxim. Els estudis cursats m’han format no només professionalment sinó també
com a persona. Les diferències entre centres
docents i universitats de renom com el CETT
i la UQAM m’han permès complementar conceptes i tenir una visió més àmplia quant a
coneixements, amb nous i interessants punts
de vista sobre l’àmbit del turisme, de la mà
d’un professorat amb gran experiència i
coneixements sobre el sector”.
El Salvador Artigas explica que “es realitzen
molts treballs fora d’hores de classe. El nivell
de feina és similar però es fa en québéquois,
que ve a ser un francès del segle disset”, i el
Víctor afegeix que “el sistema formatiu de la
universitat és molt novedós i es basa principalment en la pràctica. La UQAM dóna
importància a la teoria, però des d’una visió
pràctica, és a dir, a través de la realització de
casos pràctics els professors inculquen als
alumnes els coneixements teòrics necessaris
per esdevenir bons gestors turístics. Aquest
sistema aconsegueix motivar-nos molt i ens
permet retenir més fàcilment conceptes teòrics que semblaven feixucs i complexos”.
El Salvador conclou: “els estudis són una
petita part d’una experiència que recomano
a tothom perquè et permet conèixer mètodes d’estudi i de vida diferents, sobretot quan
has de viure amb -31ºC de sensació de fred.
Tot això, combinat amb els viatges a Nova
York, Boston, Toronto, Québec City, Vancouver, Ottawa… converteix l’experiència en
única”. L’Alba també s’adreça a qui tingui l’oportunitat d’anar a la UQAM i recomana “que
no la deixi escapar, perquè val la pena”. n

El vagatge professional de la Montserrat Despradel en
el sector del turisme ha seguit una trajectòria ascendent, des que va acabar els estudis de tècnic en empreses i activitats turístiques al CETT. ”La formació que
vaig rebre a l’Escola ha constituït la base fonamental
del meu desenvolupament professional. Els coneixements que vaig adquirir durant els anys d’estudi
m’han posicionat i m’han permès arribar on sóc ara”.
L’any 1998, la Montserrat va començar a treballar com
a assistent de gerent general a l’Hotel Talanquera. Més
tard va ser sotsdirectora de Viajes Bohío (1989-1990),
professora a la Universidad Católica de Santo Domingo (1990-1992) i gerent general d’Hecmon Tours (1990-1998). El 1998
va començar a treballar al departament de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la República Dominicana com a sotsdirectora, i el
mateix any i fins al 2001 va ocupar-hi el càrrec de directora. Del 2005 al
2006 va assumir les tasques d’assessora del secretari i va actuar com a
coordinadora d’OPT de l’Exterior al mateix Ministerio de Turismo. En aquest
organisme oficial, la Montserrat és, des de l’any passat, directora del
Departamento de Congresos e Incentivos.
Quan li demanem què recomana als alumnes del CETT, torna a incidir en la
importància d’adquirir una bona base formativa, com la que va cursar a
l’Escola, a més d’assolir coneixements en altres àmbits, com ara els idiomes
(en el seu cas, l’anglès i el francès): “jo aconsellaria als actuals alumnes del
CETT que aprofitin al màxim aquests anys, que investiguin, facin pràctiques
a les diferents àrees, en agències de viatges, hotels... L’experiència professional que assoleixes aleshores es converteix en una plataforma de seguretat per a la posterior presa de decisions, direccions laborals, etc.”.
Al nou departament de Congresos e Incentivos del Ministerio de Turismo de
la República Dominicana, i des del maig de l’any passat, els objectius de la
Montserrat són, entre d’altres, “consolidar aquest sector de mercat que és
molt important per al nostre país, ja que ens permet diversificar el producte de sol i platja, que és el que més ens identifica; la construcció del Palacio
de Congresos per part de l’Estat associat amb el sector privat, la formació
del Convention Bureau, la creació a nivell públic de normatives reguladores
del sector, i la formació de professionals per mitjà de jornades educatives,
que reben el suport de l’Estat i del sector privat. n

