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CARLOS LLUCH
International Sales Manager,
a Meliá Barcelona
36 anys Diplom. de turisme, 97/03
M’agradaria reconèixer la innovació del
CETT i les ganes de seguir formant bons
professionals en el sector del turisme, així
com fer una especial menció a la Maria
Abril. El reconeixement per part del sector
de l’Escola m´ha obert portes professionals i a més, la primera feina la vaig aconseguir gràcies a una professora del CETT,
mentre que els amics que hi vaig fer
m´han marcat i encara em marquen. n

EDUARD VILÀ
Director de l'Hotel Golf
Perelada & Wine Spa
42 anys. TEAT, promoció 86-89
Al CETT (del qual destacaria la proximitat
del professorat/personal amb l’alumnat i
del qual recordo especialment el viatge a
Iugoslàvia abans del conflicte armat) vaig
combinar durant tres anys els estudis amb
les pràctiques i el desenvolupament professional, la qual cosa em va servir per
adonar-me del sacrifici que comporta la
nostra professió. Ara, duc la gestió de
l’Hotel, del Golf i del Centre wellness de
teràpies relacionades amb el vi. n

DUES GENERACIONS,
una Escola
Pel CETT han passat, des de l’any 1969, més de 12.000 alumnes i ara n’hi ha prop de
1.600 en actiu. No és estrany, doncs, que més d’una generació de la mateixa família
hi hagi cursat els estudis o desenvolupat la carrera professional. És el cas dels Gelis,
els Fígols i els Gurri. n

PERE GELIS GARCIA (PARE)
I JOAN GELIS BERTRAN (FILL)
Sotsdirector d´explotació d’Hotels Catalonia i segon cap de recepció
a l’Hotel Hesperia Tower ***** de Barcelona, respectivament
“Són moltes les anècdotes viscudes, com a estudiant i
com a col·laborador actiu del CETT, però recordo amb molt
d’afecte les il·lusions posades per part del Sr. Gaspar
Espuña per a allò que avui és una realitat, com va ser tancar una etapa a l’antic Centre del carrer Canuda (on vaig
cursar la carrera i treballar posteriorment) i iniciar-ne una
de nova en l’emplaçament actual, amb les magnífiques
instal·lacions amb què es compta actualment i que fan
del “nou CETT” un referent a nivell internacional, trobantse entre les millors escoles de turisme del món”. Pere Gelis
Garcia, de 56 anys, parla així de l’Escola on va cursar la
formació en tècnic en empreses i activitats turístiques i la
diplomatura en turisme. Ara segueix vinculat laboralment
al CETT -durant 3 anys ho ha estat com a director comercial de Familia Hotels i forma part habitualment del tribunal del Concurs de Joves Emprenedors. L’actual sotsdirector d´explotació d’Hotels Catalonia
diu que “el CETT, per a mi, va ser fonamental a nivell professional. Ho ha estat tot, ja que ha
contribuït perquè la meva trajectòria fos ascendent i ha permès que actualment ocupi un lloc
directiu de responsabilitat. Crec que cal fer incís en el seu constant afany innovador i d’investigació, per a la millora formativa contínua dels actuals i dels futurs professionals del sector turístic, no només en l’àmbit local o nacional, sino també internacional.”
Les d’en Pere Gelis són declaracions molt semblants a les que expressa el seu fill, en Joan
Gelis Bertran, que va estudiar al CETT la diplomatura de turisme, i tot just fa un any hi ha
cursat el màster en direcció hotelera i de restauració. “Per mi -comenta- el CETT ha estat el
centre formatiu de refèrencia del sector turístic. Ja de petit recordo com el meu pare en parlava i recordo que el nom CETT era present en moltes de les converses de casa, perquè ell, a
més de formar-s’hi teòricament, hi va treballar durant un període important de la seva vida.
A mi m’ha aportat tota la formació teòrica sobre l’àmbit del turisme i una manera de treballar i entendre aquesta professió tan sacrificada però alhora gratificant, i m’ha permès
conèixer persones que ara són molt importants en la meva vida professionalment i personal. Crec que les empreses que es dediquen al sector tenen molta sort de comptar amb un
centre formatiu pioner i referent a nivell internacional d’aquestes característiques, per
poder nodrirse de bons professionals any rere any.”
Avui dia, en Joan Gelis, de 29 anys, és segon cap de recepció a l’Hotel Hesperia Tower *****
de Barcelona, on gestiona l’equip humà del departament, s’encarrega de l’atenció i dels serveis
al client i de la porteria, així com del control de la facturació i de la qualitat, entre d’altres. n
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JOSEP MARIA FIGOLS COSTA I JORDI FIGOLS GAGLIARDI
Gestor de la Residencia Il Romitello de Roma i membre de l’equip
del Guest Services Call Center de l’Hotel Arts Barcelona, respectivament
En Jordi Fígols Gagliardi, nascut l’any 1985, treballa actualment a l’Hotel Arts Barcelona, al
departament de Guest Services Call Center, i tot l’estiu ho farà, com a adjunt de direcció, a
l’Hotel San Luis, a S’Algar, a Menorca. A més, sempre que pot dóna un cop de mà al seu pare
(malgrat la distància) a l’establiment que gestiona a Roma, la Residencia Il Romitello. Es
tracta d’una residència de propietat religiosa però amb gestió laica, un model d’allotjament
que s’està imposant a la capital italiana. Allà, en Jordi elabora estadístiques, gestiona la part
on line i actualment desenvolupa un pla de màrqueting per a l’establiment. En Jordi va
començar al CETT la diplomatura en turisme, -especialització en direcció hotelera- el 2006,
i espera entregar el projecte de fi de curs al juny. “También cursaré el curso puente para el
grado en turismo que el CETT está diseñando para el próximo mes de septiembre, pues es
una gran oportunidad que hay que aprovechar. El CETT y yo hemos congeniado muy bien. Yo soy muy práctico, no puedo vivir sólo de teoría, tengo que aplicarla y ¡el CETT es exactamente lo que buscaba! Además de las clases, he aprovechado todas las oportunidades propuestas,
desde las prácticas en el Hotel Alimara a los servicios del E3 (es gracias a ellos que estoy en el Arts y he conseguido el trabajo en Menorca).
Además de sus instalaciones, creo que es digna de mencionar la posibilidad de hacer prácticas en las empresas propias y los buenos contactos con el sector, que ayudan al estudiante a desarrollarse en ámbitos profesionales. ¡Es de lo mejorcito!”
Però el vincle d’en Jordi amb el CETT ve de fa temps. I és que el seu pare ja hi va estudiar, fa molts anys: “Descubrir que mi padre y Ramón
Arcarons, mi profesor de derecho y legislación, fueron compañeros de curso en el CETT, fue gracioso. O ver cómo el señor Espuña se acordaba de mi padre después de tantos años.” I afegeix: “Llegué aquí desde Roma porque en 2005 me entró el gusanillo del turismo y la hotelería, y empecé a buscar universidades y escuelas de turismo donde estudiar. Mis padres me sugirieron el CETT, tras visitar de nuevo el Centro
(mi padre, desde que dejó España en el 1981, nunca regresó al CETT), y así fue como llegué”.
Efectivament, Josep Maria Figols Costa, de 52 anys, havia estudiat al CETT l’equivalent al TEAT, els anys 1976-1979: “Dejé Sao Paulo y vine
a estudiar aquí debido a la relación de amistad entre mi tío Joan Alemany (Viatges Alemany SA) y el Sr. Espunya. Desde el principio tuve y
mantego la impresión que el CETT es “una gran familia” que une a los que se forman en él. Hace pocos meses hice una presentación en el
máster de E-marketing dirigido por Enric Lopez; y me di cuenta que el espíritu del CETT que conocí sigue intacto. En mi época, pese a las
limitaciones del momento, ya era un centro de investigación y de nuevos proyectos. Siempre va un paso por delante, innovando”. n

JORDI GURRI FITÓ (PARE) I MARC GURRI SACRISTÁN (FILL)
Soci fundador i director comercial de la majorista de viatges Nextel i estudiant, respectivament
“Després de cursar el batxillerat i abans de començar els estudis universitaris de geografia i
història, vaig començar a treballar com a grum en una agència de viatges de Barcelona com
a feina complementària; aquesta feina em va enganxar i ja no he deixat el sector, des de
l’any 1975.” Així es va començar a interessar pel món del turisme Jordi Gurri Fitó, de 51 anys,
soci fundador i actual director comercial de la majorista de viatges Nextel, especialitzada en
turisme termal des de l’any 1995. Va ser director de l’agència de Viatges Century en el període 1985-1987. Diu que “va ser molt interessant tenir alumnat del CETT en pràctiques a
l’Agència, ja que aquesta era una nova forma de relació amb l’Escola que desconeixia. De fet,
l’actual director del CETT va fer-hi el seu període de pràctiques mentre jo n’era el responsable”. Un altre dels moments per recordar és “l’organització del viatge a l’antiga Iugoslàvia
que es va fer l’any 1987. En aquell viatge vaig iniciar la relació amb dos alumnes, un dels
quals avui és Product Manager de la meva empresa”.
La trajectòria d’en Jordi i el seu pas pel CETT, d’on destaca “l’alta qualificació del professorat i la capacitat d’avançar-se i innovar en el camp
dels mètodes formatius”, va inspirar el seu fill, en Marc, a provar sort en el sector turístic. “Un cop passada la selectivitat no tenia gaire clar
cap on tirar i atès que el meu pare treballa en el sector vaig començar a interessar-m’hi. Ell va ser qui em va comentar la possibilitat de fer
la diplomatura de turisme al CETT i, un cop esbrinat el que podria fer, les sortides professionals que podria tenir amb aquesta titulació, i
sobretot veient que en el nostre país el turisme és una de les principals indústries, em vaig decidir a començar aquests estudis al CETT.”
Així, en Marc Gurri Sacristán, de 19 anys, és el primer any que estudia a l’Escola. “Pel poc temps que hi porto em sento molt a gust tant
amb els meus companys com amb tot el professorat. La formació que se’ns imparteix és de molta qualitat i la inserció en el món laboral
és un tret diferencial del CETT prou interessant”, assegura. n

