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Advocades del despatx Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, també van intervenir-hi ahir ■ J. SABATER

Més de 200 inscrits
en les jornades de
recursos humans
a La importància de crear marca personal, valor, talent i

les demandes de la nova era centren la primera sessió
U. Comas
GIRONA

Més de dues-centes persones vinculades al sector de
recursos humans d’empreses catalanes i d’Andorra i procedents de sectors tan diversos com la
farmàcia o el sector agroalimentari i turístic participen des d’ahir en la VII edició de les Jornades Internacionals de Recursos Humans que se celebren a Girona organitzades pel Fòrum Garrotxa. Segons explica la directora d’aquest
fòrum, Glòria Ensesa,
aquesta setena edició s’ha
dedicat a la importància
de la marca: “Actualment
quan vas a entrevistar-te
amb una empresa fins ara

et deien: «Explica’m què
has fet o què has aportat a
l’empresa on vas estar.»
Mentre que ara et demanen què has fet en la marca personal d’empresa i de
persona.” La marca es gesta en la majoria de casos a
través de les xarxes socials
i això posa en relleu també
“com les persones han
d’aprendre a conviure amb
la tecnologia i interioritzar-la”, va afirmar Ricardo
Parra, cofundador de Playforapply, que va fer una ponència sobre “la nova era
digital”. Marca i valor –tal
com va defensar en una altra ponència Miquel Jordà,
d’Eurofirms–, però també
la fidelització i atracció de
talent per part de les empreses. “Cada vegada el ta-

lent és menys dins el mercat, perquè tothom el vol,
per això s’ha d’intentar
veure com la teva empresa
no només ha de fidelitzar i
atreure’l, sinó també mantenir-lo”, hi va afegir la directora general d’afers públics de Randstad, María
Ángeles Tejada. Aquesta
experta creu que “cada vegada seran més les persones les que escolliran les
empreses”, si es parteix de
la premissa que l’any 2020
a l’Estat mancarà cobrir
1.900.000 llocs de treball
perquè no hi haurà gent
formada en sectors necessitats, com ara el científic,
l’enginyer i el tecnològic.
“L’atur no està preparat
per al que l’empresa necessita”, hi va afegir. ■

Imma Bosch
GIRONA

Una cinquantena d’empresaris gironins van assistir ahir a la presentació
de les eines i capacitats
que el centre tecnològic
Eurecat (membre de Tecnio) posa al seu abast perquè “puguin anticipar-se
al mercat i augmentar la

competitivat”. Eurecat té
una seu al Parc Científic i
Tecnològic de Girona i
“proveeix el teixit industrial i empresarial amb les
darreres tecnologies perquè puguin accelerar la seva innovació i eliminar la
despesa en infraestructures científiques i tecnològiques”. “Les empreses gironines es poden

beneficiar de la tecnologia diferencial i del coneixement avançat que proporciona Eurecat”, diu
Carles Fradera, director
de desenvolupament de
negoci d’Eurecat. El centre té 450 professionals,
genera un volum d’ingressos de 40 milions
l’any i dona servei a més
de 1.000 empreses. ■
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Empresaris gironins a la
presentació d’Eurecat
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