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La responsabilitat és compartida per tothom, perquè
només la coresponsabilitat entre els agents permet
crear fonaments sòlids pel futur. De fet tenim tot el
que necessitem per a aprofitar la nostra centralitat
tant geogràfica com temàtica i prendre el lloc de
generadors d’innovació. Per altra banda, el CETT es
troba en una molt bona situació. Ja ha implantat
amb èxit els nous sistemes d’aprenentatge promoguts per la Declaració de Bolonya (1999), i pot
afrontar els reptes de la convergència cap a l’Espai
Europeu i beneficiar-se dels processos d’internacionalització que facilitaran la mobilitat, la cooperació
i la millora de la qualitat de la Universitat.

Les iniciatives futures han de reforçar
la interdisciplinarietat en la recerca,
de manera que els investigadors
en turisme arribin a participar en grups
potents i competitius a nivell del país
i a nivell europeu
• La recent convocatòria en recerca que el CETT i la
UB han endegat donarà els seus fruits d’aquí a un
temps. Què n’espera, d’aquesta iniciativa?
D’entrada espero que serveixi per estimular la recerca en aquest àmbit i per motivar la recerca conjunta amb grups i investigadors de la UB. Però no
només això: espero que aquestes iniciatives provoquin canvis d’actitud, que es perdin les pors i s’aprofiti el fet que tenim el millor laboratori de turisme del
món, en extensió, intensitat i abast. Sense anar més
lluny, la nostra ciutat és i ha estat des de fa molts
anys un pol atractor de fires, congressos professionals, trobades, oci, cultura, gastronomia, i tot un
seguit d’activitats que han donat lloc a processos
importants, que estan davant nostre i que mereixen
ser objecte d’estudi. Espero que es cerqui la complicitat dels agents socials, empreses i institucions, ja
que estem parlant de la principal riquesa econòmica del país. I que a nivell ampli ens traiem els complexos i ens atrevim a ser no solament receptors,
sinó experts capdavanters en turisme.
• Quines iniciatives podria endegar el consell assessor en matèria de recerca del CETT en un futur proper?
En primer lloc, caldrà garantir la visibilitat de la
recerca i dels seus resultats, aprofitant els fòrums de
trobada existents o creant-ne de nous, i facilitant
les eines de connexió internacionals. Crec que les
iniciatives futures també hauran de reforçar la
interdisciplinarietat en la recerca, de manera que els
investigadors en turisme arribin a participar en
grups potents i competitius a nivell del país i a nivell
europeu. ■

Els màsters europeus
en el marc de l’EEES:
una nova etapa, una nova oportunitat
S’han dit tantes coses sobre l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EESS) que sembla que se n’oblidi el fonament
essencial: una millor adequació de la formació a les necessitats i demandes de la societat, en un entorn de creixent
complexitat i competitivitat globals. En el cas del turisme no
cal insistir en com l’emergència de destinacions novedoses,
d’una banda, i la creixent exigència i diversificació de les
preferències dels consumidors, de l’altra, han fet cada vegada més complexa la gestió i planificació tant de les activitats
de lleure com de totes les altres dimensions del turisme.
L’objectiu de la nova fornada de màsters del CETT, com ara el
màster europeu en gestió estratègica del turisme, és respondre a aquestes noves realitats per tal de continuar garantint
la formació de més alt nivell acadèmic i professional de les
persones que han de liderar el sector més important de la
nostra economia, contemplant:
• La tradicional cooperació entre els àmbits acadèmics i el sector en matèria de projecció professional i interaccions que
garanteixin l’adequació de la formació a les necessitats del país.
• Una renovada implicació en xarxes de cooperació internacional, per tal que l’alumnat conegui millor les sensibilitats dels
socis i alhora competidors.
• La presència de les més modernes i innovadores eines de planificació i gestió, des del disseny del producte turístic a la seva
comercialització passant pels temes més estrictes de direcció i
gestió, que garanteixin arribar als clients amb precisió i empenta, i avalin una utilització òptima dels recursos (de tota mena)
utilitzats per l’activitat de l’empresa turística.

Amb aquestes premises, la renovada figura dels màsters en
el marc de l’Espai Europeu (de vegades anomenat “la universitat a la bolonyesa” assolirà el nivell de qualitat i credibilitat que li garantirà el reconeixement i la valoració per part
dels professionals, de les empreses i de les generacions que
es volen formar amb creixent qualitat i exigència.
És cert que encara manquen concrecions jurídiques i administratives sobre l’estructura de titulacions, però aquest tret
no és coartada per a la inacció. Ben al contrari, és un estímul addicional per a la polivalència i flexibilitat en el disseny
del màster, combinant els coneixements de caire més analític amb els vessants més professionalitzadors, encaixant
amb pragmatisme la formació més transversal o generalista
amb les aplicacions més especialitzades o sectorials, i posant
en marxa un programa formatiu que satisfaci alhora els criteris de rigor i els de pragmatisme.
L’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT, adscrita a la
UB, un cop més, destaca com a centre pioner en desenvolupar aquesta iniciativa, i posa a disposició del sector i del
conjunt de la societat i del país la formació i el capital humà
necessaris. ■
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