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En un projecte d’aquestes característiques, en què es treballa en la creació d’un producte que sigui un referent de professionalitat i qualitat de servei, és clau basar totes les
actuacions en les línies estratègiques sobre la qualitat de
producte i dels serveis definida per la direcció, garantint que
es doni resposta a les espectatives i necessitats dels seus
clients.
Un dels objectius bàsics del projecte ha estat aprofitar el fet
que el producte estava en fase de disseny per, mitjançant el
punt de vista d’especialistes en cadascuna de les àrees en
què s’estructura l’hotel, definir una operativa tècnica, no
viciada, que s’associés a un producte excel·lent en la seva
gestió.
A partir de la definició d’aquests processos i la definició dels
procediments operatius, la direcció i la propietat han disposat d’informació que els ha ajudat a identificar l’estructura

de recursos necessària per a l’òptima realització de les activitats pròpies de l’establiment: recursos organitzatius, d’informació, operatius i d’altres.
La finalitat del projecte no ha estat només definir una operativa òptima, sinó integrar aquesta operativa en un sistema
de gestió de la qualitat que portarà l’Hotel a controlar i
administrar una millora contínua dels seus processos. Per
aquest motiu, el primer pas, molt important, ha estat formar
la direcció sobre les bases de la qualitat, eines, indicadors i
altres característiques pròpies d’un sistema de gestió de la
qualitat.
Un cop impartida aquesta formació, CETTConsultors, conjuntament amb la direcció de l’establiment, ha definit l’estructura del sistema de gestió de la qualitat propi de l’Hotel
Qgat Vallès.
Abans de l’obertura de l’establiment s’ha donat formació a
tot el personal sobre com treballar amb un sistema de qualitat basat en l’ISO 9001:2000. A més, l’equip de cadascuna
de les àrees ha rebut formació en la gestió dels processos
que li correspon. D’aquesta manera es garanteix des del primer dia l’eficiència i la professionalitat, així com l’optimització dels recursos i la correcta implantació i seguiment del
sistema.
L’Hotel Qgat Vallès ja és una realitat present al mercat, disposat a ser un referent per la seva professionalitat i amb
l’objectiu d’obtenir, en un futur proper, el reconeixement del
seu sistema de gestió de la qualitat amb la certificació ISO
9001:2000. ■
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La formació, clau per a un turisme de qualitat
L'esforç continuat per la qualitat constitueix la garantia de futur del sector turístic per superar previsibles conjuntures de
forta competència entre destins.
Malgrat la bona salut del turisme a Catalunya, el sector ha d'adaptar-se permanentment a la situació canviant dels mercats
emissors, la qual cosa obliga a insistir en la millora de la qualitat i en la diversificació del producte turístic.
L'aposta de país per la qualitat ha de procurar fer front als reptes més importants a què s'enfronten les empreses turístiques.
Aquests són, entre d’altres, els relatius a la necessitat de crear una cultura de la qualitat, desenvolupar una forma de fer pròpia, posar la tecnologia al servei de la qualitat, seleccionar i formar adequadament el personal, així com implementar sistemes de millora de la qualitat permanent que permetin avaluar les cotes de qualitat actuals i realitzar una estimació dels
nivells òptims que cal aconseguir per satisfer les exigències del mercat, així com les accions necessàries per aconseguir-los.
Des de Formació Contínua CETT considerem que per fer front al repte concret de capacitació de les persones és clau passar per:
• La definició de models formatius i coordinació amb l'àmbit universitari, associacions i sector empresarial.
• El seguiment i coordinació amb organismes que realitzen accions de formació ocupacional i contínua.
• L'execució d'accions formatives en millora de la qualitat dels responsables municipals dels destins i en els subsectors turístics, amb la formació de directius i empleats.
• El suport de la Generalitat en la formació de postgrau, l'especialització i la investigació en turisme. ■
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