
 
 

 
 
 
L’entrevista:  Maria Dolors Pons. 

   Gerent. CAL PELEGRÍ ∗∗∗∗ 
 

   “Les pràctiques són una molt bona oportunitat de conèixer gent molt  

   vàlida per a la teva empresa”. 

 
• Cal Pelegrí ha col·laborat amb el programa Aturats de llarga durada impulsat pel Servei  

d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca, acollint la Laura Pérez, que va fer 
pràctiques a l’obrador. En acabar les pràctiques, Cal Pelegrí l’ha contractada per treballar al 
restaurant elaborant postres i com a ajudant de cuina. Perquè us vau decidir a col·laborar amb 
aquest programa mitjançant les pràctiques? 
 
Doncs la veritat és que el programa ens va semblar molt interessant i penso que és molt important 
poder donar oportunitats laborals a les persones per tal que puguin posar en pràctica els  
aprenentatges treballats en la seva etapa formativa.  És interessant que les empreses apostem per 
les persones, no és fàcil, no es té temps per ensenyar i sembla que una persona nova ens donarà 
més feina, però cal ser flexible i donar noves possibilitats. Si volem gent feta a mida, els hem 
d’ensenyar i acollir.  
 

• Perquè vau contractar la Laura com a ajudant de cuina tot i haver fet les pràctiques a l’obrador? 
 
Vam contractar a la Laura com a ajudant de cuina perquè en aquell moment, just quan acabava les 
pràctiques al obrador, teníem una vacant al restaurant i li vam proposar el canvi. La Laura és una 
persona amb moltes ganes i voluntat d’aprendre. Ha posat molt d’esforç des del primer dia i això  
ho valorem molt.  
 

• Què destacaries com a fonamental perquè les persones aprofitin al màxim les pràctiques? 
 

És important que les persones que estan en pràctiques valorin aquest període com a important per 
al seu camí professional. Cal que s’adaptin al lloc de treball i a l’entorn de l’empresa, en aquest cas 
nostre, un entorn molt familiar, s’integrin, aprenguin i que també aportin coneixements. Nosaltres 
valorem molt les persones que ens aporten idees noves i ens ajuden a fer millor les coses.  
 

• Els serveis que ofereix Cal Pelegrí requereixen treballadors amb diferents perfils professionals 
però potser tenen en comú el servei al client. Quins requisits consideres més importants per 
poder treballar a l’hostaleria?  

 
Nosaltres som una empresa tradicional però que apostem pels canvis, el perfeccionament i 
l’adaptació als nous temps. Crec que actualment és important que les persones que es dediquen a 
l’hostaleria  dominin un parell d’idiomes mínim per a poder comunicar-se amb els clients i oferir un 
servei còmode, relaxat i acollidor. Valorem molt la imatge, la netedat i la capacitat d’empatia que 
requereix atendre al públic.  L’hostaleria demana ser flexible en horaris, en períodes de vacances i 
en adaptar-te a cada moment. No és senzill treballar en horaris que tothom és a casa, en període 
d’estiu i festius... No tothom pot ni sap fer-ho. 

                                            
∗ Cal Pelegrí (Ordal - Subirats) posa al servei dels clients una àmplia gamma de serveis: restaurant amb salons 

de banquet,  hostal amb cafeteria, un supermercat i un forn  pastisseria.  

 



 
 

• I en una entrevista de selecció, què es allò que més valoreu? 
 
Per damunt de tot la sinceritat. M’agrada que la persona em miri als ulls quan parla i em mostri 
que les seves respostes són sinceres. Desconfio de la gent que veig poc clara i oberta. M’agrada 
treballar en un ambient agradable i relaxat i quan algú és sincer et permet que després la 
confiança, el treball en equip, capacitats, etc.  ja flueixin. 

 
• Quant necessiteu personal, tot i que sigui temporal, quins mètodes de reclutament  feu servir? 

 
Les noves incorporacions han estat més pel boca orella que pas perquè haguem publicat l’oferta en 
alguna lloc. Per nosaltres és important que sigui gent del mateix poble o si més no molt propera 
per evitar temes de desplaçaments i dificultats amb els horaris. 
 

• Podries donar algun consell a les persones que estan cercant feina a l’àmbit de la restauració?  
 

Doncs realment penso que l’hostaleria ha estat durant molts anys un refugi de gent que s’ha 
quedat a l’atur procedent d’altres sectors  econòmics i que sense cap mena de formació i vocació 
han començat a establir restaurants, bars, cafeteries.... L’hostaleria s’ha d’estimar. Requereix 
d’hores, sacrificis personals i familiars, perfeccionament en el producte i qualitat...  
 
El client paga per un servei que cal donar en la màxima qualitat, des del cambrer que l’atén fins 
l’ambient de la sala, passant del primer plat al últim. Tothom s’ha d’implicar per donar un servei 
únic i un bon resultat. És un error posar-se a l’hostaleria sense cap vocació ni sentit. 

  
• I pel que fa a la pastisseria? (Generalment es pensa que és molt difícil trobar feina a un obrador 

sense contactes perquè son negocis molt familiars, com penses que es comporta, en aquest 
sentit, el sector a la comarca? 
 
És cert que la pastisseria  és potser un sector més tancat però jo sóc partidària que els  
coneixements  han de ser oberts, la competència es bona. Per aprendre cal anar a la competència, 
ser autocrítics i deixar-nos de secrets. 

 
• Per acabar, com animaries a les empreses a col·laborar amb programes de formació amb 

pràctiques? 
 
Que abandonin els perjudicis i la mandra per dedicar el temps a una persona que vol aprendre. Les 
experiències acostumen a ser bones i és una molt bona oportunitat de conèixer gent molt vàlida 
per a la teva empresa. La gent t’agraeix que els deixis entrar a casa teva i els ajudis a aprendre a la 
vegada que a tu també t’aporten coses noves. Segur que hi ha empreses que han tingut males 
experiències però això és com tot, també les pots tenir amb algú que contractis externament... 
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