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Conclusions de la taula rodona
de governantes d’hotel

estàs format et dóna més seguretat”, argumenta a la vegada que destaca l’experiència adquirida al Màster on, a
banda, va poder entrar en contacte amb altres alumnes
que procedien d’estudis i de cultures diferents.

Una oferta de qualitat
A través d’aquests dos màsters i cinc programes més
que ofereix el CETT (màster
en Direcció Estratègica de la
Qualitat i el Medi Ambient
en Serveis Turístics, màster
en Gestió de Destinacions
Turístiques Locals, màster en
Turisme i Mediació Didàctica
del Patrimoni, màster en
Agències de Viatge i màster
en e-Tourism, Estratègies de
Màrqueting i Comercialització) es pretén aconseguir formar professionals especialitzats en uns valors més concrets
per tal de facilitar-ne la tasca laboral i augmentar en definitiva la qualitat del sector, que està en evolució constant.
És el cas per exemple del camp de la restauració, que cada
vegada ha de satisfer un públic més exigent i que busca
constantment noves propostes i sensacions. Això es pot
constatar, per exemple, en la gastronomia, un àmbit en
què s’innova a pas de gegant, satisfent així les inquietuds
d’una clientela que valora cada vegada més els avenços. I
no és d’estranyar si fem cas a la teoria que defensa en
Miquel Martínez, que actualment treballa al Restaurant
Ristol del Real Club de Golf El Prat: “des de sempre l’home
s’ha vist motivat per un afany de descobrir i en aquests
moments qualsevol persona pot ser partícep d’un gran
descobriment a través dels 8 cm3 de la
seva boca”. Caldrà
doncs tot un regiment de professionals ben preparats i
disposats a acceptar
aquest gran repte, en
el qual el CETT contribueix posant a la
seva disposició un
ampli ventall de cursos formatius. ■

El passat mes de maig va tenir lloc a l’Hotel Alimara la
taula rodona de governantes d’hotel, que va comptar
amb la presència d’Adela Gutiérrez, de l’Hotel Milton;
Iñaki Alcaraz, de l’Hotel Dolce; Mari Carmen León, de
l’Hotel Parc Vallès; Filo López, de l’Hotel Gran Marina i
Pepa Olmo, de l’Hotel Alimara. Durant la sessió es van
tractar, entre d’altres temes:
• La importància del departament de la Governanta i el valor que afegeix a l’hotel. Per tal d’evidenciar aquest valor es va argumentar que el treball d’aquest departament el converteix en proveïdor
indispensable de la resta, ja que per tal que aquests
puguin donar servei al client necessiten un servei de
neteja, el rentat dels jocs de taula, l’uniforme del
personal... Es va comparar el departament amb una
formiga que cada dia construeix el que s’ha desmuntat durant la nit, i a un servei que actua rere un teló
i que serveix de suport als que atenen a primera línia,
com si es tractés d’un escenari. En el camp de la gestió es va mencionar que aquest departament és, amb
diferència, el que mou més recursos i, per tant, més
pressupost.
• Sobre la preparació de les persones que dirigeixen aquest departament es va parlar dels canvis pel que fa als requisits de qualitat a la nova hostaleria i com aquest fet afecta la preparació dels professionals. Es va destacar la importància de la formació contínua en totes les matèries –incloent-hi els
idiomes- i es va convidar l’alumnat a sortir del país
per conèixer altres cultures i formes de treball.
• Pel que fa a la motivació dels equips, els components de la taula van coincidir que el tracte és el
principal element de motivació per al personal que treballa al departament, destacant-ne l’escolta activa.
• En tractar la relació amb la direcció es va valorar com a imprescindible que conegui el departament, i tots els participants van manifestar que és
impossible treballar bé si no es té el suport de la
direcció. Es va aconsellar l’alumnat que faci pràctiques en totes les àrees de l’hotel durant la carrera.

La taula rodona va finalitzar amb les preguntes de l’alumnat i una manifestació comuna per part de les persones
que hi van participar: tothom va fer palesa la seva satisfacció per haver escollit aquesta professió, a la qual van
confessar haver entregat un gran esforç i dedicació. ■

