
Joaquim Queralt i Basterra (1969) 

Sóc de Montblanc, on he viscut sempre. Hi vaig estudiar fins acabar COU.

De jove vaig treballar set estius en un hotel a l’Hospitalet de l’Infant on vaig

fer de noi dels encàrrecs, de grum, de cambrer, de recepcionista i de cap de

recepció. Això em va portar a estudiar Turisme. M’hauria pogut decantar per

geografia  o  història,  però  vaig  tenir  dos  pèssims  professors  d’aquestes

matèries fent  BUP i  COU i  ho vaig descartar. A finals  de la  dècada dels

vuitanta del segle XX cap universitat oferia estudis de turisme. Vaig estudiar

a la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, aprofitant que m’hi vaig traslladar

per raons de feina de mon pare. 

En  acabar  els  estudis,  amb  el  títol  de  Tècnic  en  Empreses  i  Activitats

Turístiques, la primera feina que vaig aconseguir va ser la d’aparcador de

cotxes en un hotel de 4 estrelles a Castelló. Al poc temps vaig aconseguir

ser recepcionista de nit. Vaig tenir clar que calia estudiar més i vaig fer un

Postgrau sobre Turisme a la Universitat de Barcelona. 

Durant els dos anys de postgrau vaig descobrir la gestió pública del turisme.

Vaig  centrar-me en el  meu territori,  que  en  aquell  moment  tot  just  es

començava a adonar de la magnitud del seu potencial. Gràcies a un treball

sobre la Conca de Barberà vaig donar-me a conèixer i vaig iniciar la meva

trajectòria professional. 

El  1995  vaig  començar  a  treballar  com a  informador  turístic  al  Consell

Comarcal  de  la  Conca  de  Barberà  i  vaig  viure  la  creació  de  l’Oficina

Comarcal de Turisme a Poblet (1997). 

El  2000 vaig anar a l’Ajuntament de Montblanc com a cap de l’àrea de

turisme. Hi vaig estar 10 anys en els que es va crear l’oficina de turisme i es

va impulsar decididament la promoció turística de la vila al mateix temps

que s’iniciava el recorregut de dos esdeveniments de referència: Terrània, el

festival  internacional  de  ceràmica  artística,  i  Clickània,  el  festival  de

Playmobil. Recentment he tornat a incorporar-m’hi amb il�lusió renovada.



Durant aquest temps es va crear APTALC (2004). Vaig ser-ne el secretari

fins 2007. A partir d’aquell moment en sóc el president. També formo part

d’EUTO (European Union of Tourist Officers). Hi ha un altre EUTO a la meva

vida: l’Escola Universitària de Turisme i Oci de Vila-seca de la Universitat

Rovira i Virgili (actual Facultat de Turisme i Geografia), on faig classe des

del curs 2006- 2007. Sempre he fet de tutor del Pràcticum i he impartit

dues assignatures de les que n'he après molt: Noves Formes de Turisme

(desapareguda amb la creació del Grau de Turisme) i Gestió d’Oficines de

Turisme (nascuda amb el Grau). 

M’agrada  poder  explicar  als  alumnes  que  he  recollit  taules,  escombrat

menjadors, donat claus, fet llits,  llençat brossa, i  donat milers de fullets

turístics i plànols en cap de setmana i dies festius. 

Treballar a l’Àrea de Turisme de Montblanc va donar ressò a la meva tasca

professional  i  de  tant  en  tant  m’han  anat  demanant  la  participació  en

xerrades i conferències, a partir de la creació d’APTALC i de ser professor

associat  a  l’URV,  encara  més.  Una  de  les  millors  experiències  és  poder

participar com a conferenciant en l’Aula de la Gent Gran de l’URV. 

Des de 2010 a mitjans de 2013 vaig ser el gerent del Pla de Competitivitat

Turística de la Tàrraco Romana. Es tractava d’un projecte amb l’objectiu

d’impulsar Tarragona com a destí turístic cultural de referència internacional

en base al seu patrimoni romà. Penso que, més enllà d’aquest projecte,

només s’aconseguirà l’èxit si s'aposta per la difusió didàctica de la història i

si  hi  ha  un  canvi  de  mentalitat  dels  que  tenen  alguna  cosa  a  dir  en

patrimoni  i  en  turisme.  I  amb  propostes  que  siguin  sostenibles

econòmicament en el temps, és clar. 

La meva feina m’ha donat l’oportunitat de conèixer moltes persones que

m’han  ensenyat  aspectes  del  turisme  que  desconeixia.  Per  això  dono

importància a les relacions personals i a la cooperació entre professionals.

Això va inspirar  la  creació  d’APTALC, una associació  que té  per  objectiu

ajudar  a  prestigiar  els  professionals  del  turisme  que  treballen  a  les

administracions locals del país. Ho fa en base a la formació continuada, a



l’intercanvi de coneixement i experiències, i amb la voluntat d’ajudar a crear

un model turístic sòlid a Catalunya. Sí, també sóc idealista i somniador.


