
 

XERRADES INSPIRADORES DEL MÓN EMPRESARIAL 

 

PARTICIPACIÓ D'EMPRESES DEL TERRITORI EN EL PROCÉS FORMATIU DE L’ALUMNAT  DEL 

SERVEI D'OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 

 

Des del Servei d’Ocupació s'han dut a terme diferents cursos de Formació professional per 

a l’Ocupació amb l’obtenció de Certificats de Professionalitat en les modalitats d'Activitat 

de Gestió Administrativa SEFED (920 h), d'Activitats Auxiliars de Magatzem (250 h), de 

Neteja de Superfícies i Mobiliari en edificis i locals (270 h) i el d'Atenció Sociosanitària de 

Persones dependents en Institucions socials (490 h). Aquestes formacions, realitzades per  

75 persones, inclouen una estada en període de pràctiques en una empresa del sector 

corresponent. 

Des del Servei d’Ocupació es promou tenir una estreta relació amb la xarxa empresarial del 

territori, apostant per la col·laboració i la voluntat de sumar esforços entre empreses i 

administració, amb la intenció d'augmentar el potencial del desenvolupament local, 

millorant la formació del capital humà i fomentant la connexió de la formació amb les 

necessitats i oportunitats del teixit empresarial local. 

Aquesta col·laboració ha permès que empreses dels sectors relacionats amb els continguts 

dels cursos fessin unes xerrades a l’alumnat del servei, fent possible un major apropament 

de les empreses i els seus representants a les persones que estan en cerca de feina. 

 

Empreses col.laboradores 

 

GARBET INSERCIÓ. Cooperativa amb finalitat social que 

ofereix serveis de neteja a entitats, empreses i particulars, 

que ha promogut la contractació de persones en situació 

d’exclusió social gràcies a un nivell de serveis molt adequat al 

mercat en el que competeix i que ha obert un punt 

d’activitat a Vilafranca recentment. 

 

SELFOODS. Empresa distribuïdora de vins, caves, conserves elaborades 

de forma tradicional i altres productes de primera qualitat. El seu 

centre logístic compta amb processos d’automatització del magatzem 

amb les últimes tecnologies. 



 

VITALIA LLORENÇ. Residència sociosanitària de 

Llorenç del Penedès, pioners a Catalunya en la 

implementació del model d’Atenció Centrada en 

la Persona, un model que busca el confort i 

benestar de l’usuari per sobre de tot, a través de 

l’espai, l’organització interna i la intervenció que es realitza. 

 

ALBET I NOYA. Empresa familiar elaboradora de vins 

amb una gran tradició en la línia ecològica a la comarca 

de l’Alt Penedès i una gran capacitat innovadora en 

diferents àmbits de la viticultura, l’enologia i 

l’organització empresarial. 

 

LA PANXAMAMA. Empresa de productes i 

serveis per a mares i nadons que ha 

desenvolupat una línia d’atenció als seus 

clients a través de les xarxes socials, amb 

uns resultats d’èxit significatius. 

 

Quina ha estat l’aportació de les empreses a la formació i millora de competències 

dels/de les alumnes dels cursos del Servei d’Ocupació? 

 Connectar de forma directa la formació que han rebut els alumnes en el centre 

formatiu amb el treball real que es desenvolupa a l'empresa. 

 Ajudar a conèixer l'entorn real del sector en el qual aniran a treballar. 

 Transmetre coneixements específics del sector. 

 Donar a conèixer les aptituds i actituds necessàries per accedir al mercat laboral. 

 Millorar el coneixement que tenen les persones que estan en cerca de feina de les 

empreses del seu propi entorn. Sovint es desconeix la dinàmica pròpia del mercat de 

treball més proper. 

 Acostar-los a la demanda professional existent i a la realitat empresarial. 

 



Report fotogràfic 

 

 

 

Des del Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca es valorem especialment aquestes 

aportacions per part d’empreses locals. En aquest sentit, s’anima a altres empreses i 

entitats a participar en la mateixa línia de col·laboració en els programes formatius i 

d’aquesta manera i així contribuir a la millora de la qualificació i la preparació de les 

persones que estan a la recerca de feina, generar una cultura empresarial compromesa 

amb la responsabilitat social corporativa i potenciar, de forma compartida, una major 

competitivitat del nostre territori.  

SELFOODS                                                                   

(Josep Campillor) 

LA PANXAMAMA           

(Montse Esteban) 
VITALIA LLORENÇ           

(Nerea Villalobos) 
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ALBET I NOYA                                                             

(Josep Mª Albet i Noya) 

GARBET INSERCIÓ                                                            

(Montse Campos i Carme Marco) 


