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Benvolguts/des,

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell, amb la col·laboració 
dels Ajuntaments de Begur, la Bisbal d’Empordà, Calonge, 
Castell-Platja d’Aro, Palamós, Pals, Santa Cristina d’Aro, 
Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí, Nexes, les 
Cambres de Comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, 
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i TV Costa 
Brava, portarem a terme, els dies 3 i 4 de març de 2016, el 
IV Saló de la Formació, l’Ocupació i l’Empresa a Palafrugell.

El Saló és un espai de trobada entre persones treballadores en 
actiu i en situació d’atur, estudiants, persones emprenedores 
i empresaris/es.

Pretén dinamitzar i donar una sortida adequada a les necessitats 
de cobertura de llocs de treball; aprofundir en el reciclatge i 
adaptació professional, i agilitzar i optimitzar el contacte entre 
empresariat, persones candidates i institucions.

Hi ha espais d’exposició gratuïts perquè les empreses exposin 
els seus serveis, espais d’assessorament i orientació, espais per 
posar en contacte l’empresariat i possibles candidats per cobrir 
llocs de treball, tallers, experiències i conferències simultànies. 

Us hi esperem!

Cambra de Comerç 
de Palamós

Cambra de Comerç de 
Sant Feliu de Guíxols

Acció subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes 
de suport al desenvolupament local i amb el finançament del Fons Social Europeu.

Col·laboren

Wifi a càrrec de:          Pomes per als visitants:        Flors i plantes:



DIJOUS 3 DE MARÇ MATÍ

SALA 2 (Museu del Suro)
10 h Com causar impacte en un minut d’entrevista
Sílvia Esteva, tècnica d’organització i recursos humans de l’Ajuntament de Palafrugell

11 h Treball estacional a Europa
Arnau Soy, Euroconseller

12 h Taller de fotografia amb smartphone per empreses. Millora les imatges del teu negoci
Daniel Albertos, fotògraf professional

SALA 3 TALLERS D’OCUPACIÓ (La Bòbila)

10 h He acabat els estudis. I ara, què?
Elisabeth Abadal, coordinadora del Programa Singular Talent
Maria Jesús Vázquez Paredes, assessora de Singular Talent

11 h Buscar feina de tot = res
Sonia Blanco, tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

12 h El mòbil com a eina de recerca de feina
Josep Maria Tarrat, doctor en TIC i formador de Xaloc Aula de Formació

SALA 1 (Auditori Museu del Suro) 

9:30 h Inauguració del Saló
Juli Fernández, alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell i President de l’Institut de 
Promoció Econòmica de Palafrugell
Albert Gómez, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Palafrugell
Joan Català, president del Consell Comarcal del Baix Empordà
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10 h Exportar, ni tan fàcil ni tan difícil!
El que tot empresari ha de saber per ser més competitiu
Ferran Rodero, delegat territorial de Girona d’ACCIÓ

11 h Els 10 errors dels emprenedors
Quim Gudayol, coordinador de l’acceleradora Start-Up Catalonia a Girona

12 h Quan l’excel·lència ja no és suficient
Xesco Espar, coaching, antic jugador del Barça i entrenador d’handbol Joves

Persones Aturades

Emprenedors/es i Empresaris/es

Recomanat per a:

Hotel de Calella. 2 cambrers/es ajudants de barra amb *idiomes, 1 ajudant de 
cuina *avançat i 1 ajudant de recepció amb *anglès i francès i 1 cambrera de 
pisos amb *experiència.
Hotel de Tamariu. 1 cambrer/a de sala amb *idiomes i *experiència, 1 ajudant 
de cuina amb *experiència, 1 recepcionista d’hotel amb anglès i francès i 1 
cambrer/a de pisos.
Càmping de Pals. 5 recepcionistes amb *anglès, francès, holandès i 
experiència,  6 acompanyants d’accessos *amb anglès i 8 animadors/es amb 
*formació especifica obligatori i experiència amb mainada.
Hotel de Platja d’Aro. 1 cambrer/a de sala amb *anglès i experiència, 1 
ajudant de cuina avançat amb *experiència i 1 recepcionista amb *anglès i 
francès.udant de cuina.
Hotel de Begur. 1 cuiner/a amb *experiència totes les partides i vehicle propi, 
1 ajudant de cuina amb *experiència, capacitat i vehicle propi.

A les 9.30 h

Hotel Calella. 1 cuiner/a amb 5 anys d’*experiència obligatori/formació i 1 
ajudant de cuina amb 2 anys d’*experiència.
Restaurant de Begur. 5 cambrers/es amb *experiència en peix i francès,  4 
cuiners/es amb *experiència i 1 auxiliar administratiu comptable.
Càmping de Torroella. 30 caixers/es reposador/a amb *experiència en 
el sector, vehicle propi i anglès valorable, 4 encarregats/des de torn de 
supermercat amb *anglès, experiència tasques i vehicle propi, 2 carnissers/
es amb *experiència, vehicle propi i anglès valorable i 35 netejadors/es amb 
*experiència al sector turístic i vehicle propi.
Discoteca de Calella. 10 cambrers/es per a oci nocturn (majors de 18 anys) 
i 3 office rentagots amb *esforç físic i agilitat.
Restaurant de Calella. 5 cuiners/es de diferents nivells *estiu vespres, extres 
i 5 rentaplats office *estiu vespre, extres.

A les 11 h

Recomanades per a joves
* Requisit imprescindible
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ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila) ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila)



DIJOUS 3 DE MARÇ TARDA

SALA 3 (La Bòbila)
16 h Facebook i Twitter com a eines per a la recerca de feina
Josep Maria Tarrat, doctor en TIC i formador de Xaloc Aula de Formació

17 h Dóna la cara pel teu currículum
Antònia Vallès, prospectora laboral de la Fundació Intermèdia
Adriana Goti, tècnica d’orientació laboral de la Fundació Intermèdia
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Serveis de Turisme a la Costa Brava. 6 cambrers/es amb *experiència i 
anglès mig i 6 cuiners/es *experiència planxista fregidora.
Activitats turístiques a Pals. 8 monitors/es escalada amb *anglès, 2TD2 
Muntanya *titulació i 6 caixers/es *anglès i francès
Indústria alimentària Palamós. 1 ajudant de cuina 4a i 5a gamma 
*especialista en gelats i 1 comercial autovenda de gelats amb experiència 
com a *comercial
Restaurant de Sant Antoni de Calonge. 3 cambrers/es amb *experiència i 
*anglès o francès i *vehicle propi, 3 ajudants de cambrer amb *vehicle propi, 
1 cuiner/a *especialista paelles i fideuàs i *vehicle propi i 3 ajudants de cuina  
amb *experiència a la planxa i rentaplats amb *vehicle propi
Restaurant de Calella. 3 cambrers/es amb *anglès, 1 ajudant de cuina 
*català o castellà i 1 rentaplats amb *català o castellà

Activitats de Turisme al Baix Empordà. 8 socorristes aqüàtics amb *titulació 
i 8 tècnics/ques d’esports amb *CFGS d’Activitats Esportives
Empresa de Serveis a Palafrugell. 1 mecànic amb *CFGS de Mecànica i/o 
*experiència i un especialista en pneumàtics amb *experiència
Hotel de Calella de Palafrugell. 4 cambrers/es amb *experiència i *anglès, 3 
cuiners/es i ajudant de cuina amb *experiència, 1 recepcionista nocturn amb 
*anglès mig i 1 recepcionista corretorns amb *anglès, francès i *experiència.
Hotel de Calonge. 1 community manager amb *idiomes i *experiència i 2 
cambrers/es amb idiomes i experiència

A les 15 h

A les 16.30 h

Joves

Persones Aturades

Emprenedors/es i Empresaris/es

Recomanat per a:
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Recomanades per a joves
* Requisit imprescindible

Comerç de Palafrugell. 1 auxiliar administratiu *GM/CP2 administratiu català 
i castellà
Activitats turístiques a Begur. 2 guies de Kayak amb anglès
Hotel a Pals. 2 cambrers amb *anglès i francès, 1 cuiner/a *cap de partida, 
2 recepcionistes amb *experiència, *anglès i francès i 1 manteniment 
electricista *oficial de 2a amb *experiència
Restaurant de Platja d’Aro. 2 cambrers/es de sala amb *anglès mig i 1 
barista amb *experiència amb copes i postres
Restaurant de Calella. 1 cambrer/a *esforç físic i *experiència i 1 rentaplats 
amb *esforç físic

A les 18 h

ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila) ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila)

ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila)



DIVENDRES 4 DE MARÇ MATÍ
SALA 3 (La Bòbila)
10 h Focalització, autogestió i acció estratègica: 3 avantatges en la recerca de feina
Xavier Carpintero de DO-Sinèrgia

11 h Els detalls del teu currículum marquen la diferència
Cristina Parera, adjunta a direcció regional del Servei del grup Adecco

12 h L’Art de vendre’s. Comunicació verbal i no verbal
Bru Monge, coach i formador

SALA 1 (Auditori Museu del Suro)
10 h L’abans i el després d’un premi Yuzz
Marc Capilla, guanyador del premi Yuzz Espanya 2011 amb l’empresa Fliwer
Marc Carreras, guanyador del premi Yuzz Girona 2014 amb el projecte Protec Therm
Javier Guerrero, guanyador del premi Yuzz Girona 2015 amb el projecte Cloud Services by GMCD

11 h Fem-ho fàcil! Cultura emprenedora! Tinc capacitat per emprendre? Quins 
trets he de tenir? Per què tinc pors?
Salvador Duarte, president de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC)

12 h Tens contactes... Treballa la millor eina per potenciar la teva recerca professional
Rosaura Alastruey Garcia, especialista en networking professional

SALA 2 (Museu del Suro)
10 h Com causar impacte en un minut d’entrevista
Sílvia Esteva, tècnica d’organització i recursos humans de l’Ajuntament de Palafrugell

11 h Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix. Gestió del canvi
Maria Caner, tècnica d’orientació del Programa d’Orientació i Acompanyament a la 
inserció d’IDFO Palamós

12 h Experiència a l’estranger
Professorat i exalumnes de l’IES La Bisbal d’Empordà
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A les 11 h

Joves

Persones Aturades

Emprenedors/es i Empresaris/es

Recomanat per a:
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Recomanades per a joves
* Requisit imprescindible

Tecnologia a Girona. 1 comercial de pàgines web i màrqueting amb *carnet 
i vehicle
Serveis a Palafrugell. 3 xofers de bus amb *carnet BTP CAP autocar i *anglès
Agència de viatges de Palamós. 1 administratiu/va comercial amb *idiomes, 
formació en turisme o administratiu
Comerç a Llafranc. 1 venedor/a de fruita amb *català, anglès i experiència 
en fruitar
Indústria a Mont-ras. 1 mecànic de manteniment que tingui *grau mig 
d’electromecànica, 1 operari/a carretoner amb *carnet, 4 operaris d’indústria 
amb *experiència en producció i 2 operaris/es *experiència en magatzem i 
producció

A les 9.30 h
ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila)

Restaurant a Calella. 1 ajudant de cuina amb *experiència i 1 ajudant de 
cambrer/a amb *anglès i/o francès
Serveis a Palafrugell. 3 conductors/es amb *carnet C i *mecànica i 1 
administratiu/va amb *anglès mig
Activitats turístiques a Calella. 1 patró amb titulín i *català, castellà i anglès 
i 1 patró portuari amb *català, castellà i anglès i 1 mecànic/a de bicicletes 
amb *anglès
Serveis a Palafrugell. 1 venedor/a en l’àmbit de la fusteria amb *anglès i 
interiorisme
Tecnologia a Palafrugell. 1 desenvolupador/a web que tingui *CFGS en 
informàtica o superior

ESPAI ENTREVISTES  (La Bòbila)



EMPRESES EXPOSITORES
Fundació Tresc
Grup Mascort
IDFO
INS Baix Empordà
L’aula Espai d’Estudis
Mapfre
Meca Centre
Nexes
Oficina Jove del Baix Empordà
Òrbita Gironina
PFI-Pla de Transició Treball
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tecnaquatre Palamós
Trekform
Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
Universitat de Girona
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Xaloc Formació

Access2commerce
Adecco ETT
Airmakeuphd – Technoair
Ajuntament de Begur 
Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Pals
Ajuntament de Sant Feliu De Guíxols
Asgeca SA
Brugarol
Cambra Comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols
Centre de Formació d’Adults de Palafrugell
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Esportiu del Baix Empordà
CTAC-Autònoms
Escola l’Empordà
Escola Superior de Disseny i d’Art d’Olot
Escola Tècnica Girona
Fundació Gentis
Fundació Intermedia



MÉS INFO
Consell Comarcal del Baix Empordà
Promoció Econòmica i Turisme
Pl. Joan Carreras i Dagas, 4-5, bxs.
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel. 972 64 23 10
www.baixemporda.cat · empresa@baixemporda.cat

LOCALITZACIÓ

Museu del suro
Emplaçament conferències
Placeta del Museu, s/n de Palafrugell

Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP)
C. Major, 1
17200 Palafrugell
Tel. 972 611 820
www.ipep.cat · ipep@palafrugell.cat

La Bòbila
Emplaçament estands, conferències i 
espai entrevista
Carrer Garriga, 24-30 de Palafrugell
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