
 
 

 

L’entrevista:  Martí Sardà i  

   Francesc Xavier Ruiz 

   La Taverna de l’Escorxador
∗∗∗∗
 

 

    

   “La intermediació laboral de l’Oficina Municipal de Treball facilita la  

   contractació de persones del territori i manté la privacitat de les  

   empreses”.  

 

 

• La Taverna de l’Escorxador inicia una nova etapa amb el Martí i el Francesc Xavier al capdavant.  

Necessitaven una cambrera i van dirigir-se a l’Oficina Municipal de Treball. Perquè us vau decidir 

pel servei d’intermediació laboral?  

 

 Doncs te l’avantatge que manté la privacitat i té una borsa de treball de persones del territori. Si 

 posem un anunci per un altre mitjà no podrien gestionar la quantitat de currículums que 

 arribarien. Per nosaltres el fet que sigui del territori és un valor afegit, en el ben entès que ser del 

 territori significa viure aquí independentment del país de procedència. Volem que els vilafranquins 

 i vilafranquines sentin aquest espai com a seu, de fet nosaltres el gestionen, no són propietaris, la 

 propietat és municipal i, per tant, del poble. En aquest sentit, tot ajuda, que l’equip humà visqui 

 aquí, oferir un producte de proximitat... També volem ser una referència cultural: potenciar 

 l’artesania, habilitar un espai per exposicions de pintura o escultura, programar música en viu,... 

 

• Els nostres usuaris solen pensar que un negoci petit com el vostre quan necessita alguna persona 

recorre a la xarxa de familiar i de contactes dels mateixos empresaris o d’algun treballador  del 

seu equip. En el vostre cas, heu optat per fer el reclutament d’una persona que no és del vostre 

entorn. Perquè?  

 

Quan hi ha un compromís personal, moltes vegades la confiança dificulta la relació laboral. 

Nosaltres pretenem tenir un equip humà estable, primer provem la persona i si no ens avenim 

volem tenir la llibertat de finalitzar la relació laboral sense cost personal i provar una altra persona 

fins a poder fer un contracte indefinit.  

 

• Quin perfil vau demanar per cobrir  la plaça vacant de cambrera? 

 

Tampoc demanaven res extraordinari. El fonamental és que tingui alguna experiència, parli català, 

sigui una persona activa amb facilitat per a treballar en equip i agradable en el tracte amb el públic. 

El demés és secundari. També és important la disponibilitat horària, som conscients que amb els 

horaris d’hostaleria moltes vegades és difícil conciliar la vida familiar.  

 

• Per acabar, recomanaríeu a les empreses fer ús de l’intermediació laboral?  

 

Pensem que és un bon servei perquè es públic i gratuït, un servei local que coneix les persones que 

estan a l’atur i que coneix les empreses i això és molt important, fa la gestió més àgil, la preselecció 

més adequada, estalvia temps i manté la privacitat de l’empresari.   

 

Vilafranca del Penedès, desembre de 2013 

 

                                            
∗ La Taverna de l’Escorxador obre les seves portes de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:30 a 

24:00 hores i no tanca al migdia els caps de setmana. Ofereix esmorzars de forquilla i ganivet, cuina a la 

brasa i aperitius.  


