
   

                   

 
 
 
PROGRAMA  Jornada d’Oportunitats Laboral, dijous 16 de març 
 
 
 
9.00h Benvinguda 
 
 
 
9.15h Les professions del futur.  Falten professionals?   Oriol Ohms 
 
Sociòleg, investigador, expert internacional de polítiques locals, formació professional i 
ocupació.  
 
Fundador i director de la Fundació CIREM de 1989 a 2013.  
 
Director de l’Observatori de l’Esperança de la Fundació Ajuda i Esperança. Ha realitzat 
nombrosos estudis i publicacions nacionals i internacionals sobre qualificació, ocupació, 
desenvolupament local i polítiques socials.  
 
Col·labora regularment com expert amb organismes internacionals, diverses universitats 
i organismes governamentals en varis països europeus, d’Amèrica Llatina i d’Àfrica. 
Recentment ha publicat el llibre “El futur professional dels joves. Parlem-ne! I “Cambios 
en los perfiles profesionales y necesidades de Formación Profesional en España. 
Perspectiva 2030” 
 
 
 
 10h  Com arribar al cor dels meus clients? comunicació i storytelling Jaume Marín 
 
 

Consultor, mentor i formador de destinacions i empreses turístiques. Doctor en 
Turisme. Professor a la Universitat de Girona i el CETT de Barcelona, i el Basque 
Culinary Center.  . Assessor en marketing a Basquetour. 

Coach facilitador certificat en Lego Serious Play. 

Reconegut com un dels 150 professionals més influents d’Espanya en el sector 
turístic. 

Durant més de 19 anys ha estat Director de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa 
Brava Pirineu de Girona, on han obtingut reconeixements com la “Millor campanya de 
màrqueting d’Europa” amb #eurofoodtrip, o el “Silver Award”  europeu per l’acció 
promocional “Tastemotion, The ultimate dinning experience“. 

També ha estat director de màrqueting de PGA Golf Catalunya Resort i Empordà Golf 
Resort, 

Ha treballat a Escòcia com a responsable de comunicació i marketing d’esports a 
l’Scottish Sports Council. 



   

                   

 
 
 
 
 
10.45 h Café-descans 
 
 
11.15 h Taula emprenedoria/empreses 

 
Descobrirem casos d'èxit de persones emprenedores, on ens explicaran la seva 
història,  com va sorgir la idea de negoci, problemàtiques que es van trobar, avantatges 
de tenir una empresa pròpia i podràs preguntar tot allò sobre el que puguis tenir algun 
dubte. 

 Raúl Rubio - Gran Fondo Community (complex de ciclisme i salut, que compta 
amb botiga, gimnàs, assessorament, biomecànica i molt més). 

 Gerard Ventura - Lets Film Studio (productora audiovisual). 
 Glòria Villalba - Mestiumut  (espai de ioga i criança). 
 Blanca Adan - Manana Cafè  (cafeteria especialitzada en bagels). 

 
 
12.15h Reconeixement Dona i Empresa 
 
Reconeixement que busca distingir iniciatives empresarials liderades per dones, amb 25 
o més anys de trajectòria; amb valors, promovent i valorant la persona i tenint un equilibri 
entre la competitivitat empresarial i la consciència social. Empreses que són exemples 
del que la dona ha estat, és i serà, lluitant en el passat, per transformar el present i 
construir el futur. 
 
Amb aquest reconeixement es busca fer visibles exemples d’èxit al municipi, per poder 
oferir referents femenins que inspirin nous projectes; i no deixar perdre aquest talent 
essencial del nostre país. 
 
 
 
12.45h Escape Room d’Ocupació i  Escape Room d’Emprenedoria.   
 
 
Objectius escape room d’ocupació: 
 
Està dissenyat per donar a conèixer la situació del mercat de treball i facilitar eines i 
estratègies que ajuden a la recerca de feina i a posar-se en el lloc de l’empresa que 
necessita contractar personal.   
 
 
Objectius escape room d’emprenedoria: 
 
Dissenyat per a dinamitzar els locals comercials, les empreses i els negocis. 
Els participants es trobaran amb diferents proves, cadenats i interrogants que hauran 
d’anar superant. 
 



   

                   

 
Fomenta el treball en equip, la cooperació, l’adquisició de competències i habilitats i 
l’aprenentatge motivador. 


