
 

L’entrevista:  LLUÍS FERRÉ 

Empresa:  Celler Ferré i Catasús 

 

A la web de l’empresa se’l defineix com  “Una ànima que contagia curiositat i entusiasme entre el 
seu equip on resulten uns vins d'aroma innovador que trenquen normes i obren nous camins, 
perquè ho du a la sang, com els seus avis”. 

“De cada una de les persones que han passat per l’empresa hem après alguna cosa” 

 

 Què aporta a l’empresa el fet de tenir alumnes en pràctiques? 

És una bona manera d’ajudar-se mútuament. De què serveix queixar-se de la manca de 
preparació d’algunes persones si alhora no fem res per la nostra banda, és una manera de 
contribuir a la formació de les persones que es preparen per treballar. A més a més  és 
gratificant, de cada una de les persones que han passat per l’empresa hem après alguna cosa. 

 Com valoreu les pràctiques de la Marta i la Sònia, formades a nivell d’administració pròpia 
del sector vitivinícola? 

És cert que tenen una bona base formativa, però el que més valoro és la seva capacitat i ganes 
de treballar,  que són molt bones. 

 Com animaries a les empreses a col·laborar en  programes de formació que incorporen 
pràctiques? 

Que no tinguin por, no és una molèstia, és en benefici propi en tant que permeten conèixer 
gent per poder cobrir futures necessitats d’ocupació. Jo sempre guardo les dades de contacte 
de totes les persones que han passat per aquí, és una manera de fer selecció. 

 Quins requisits consideres més importants per poder treballar en el sector vitivinícola? 

A part de tenir més o menys coneixements sobre la  professió, crec rotundament que el que és 
vital del tot és tenir una actitud proactiva davant les feines, és a dir, fer aportacions, tenir 
iniciatives, ser creatiu, etc... No només en aquest sector, sinó en qualsevol altre, l’actitud de la 
persona és el que considero més important. 

 Amb quins perfils professionals compteu? 

Com en  qualsevol celler, tenim personal d’administració, de vinya i celler i perfils comercials. 
Des del punt de vista de la preparació dels treballadors  i considerant que som una empresa 
global, destaquem com una habilitat important el domini de l’anglès. 

 I en una entrevista de selecció, què es allò que més valoreu? 

En primer lloc, importantíssim, valorem la imatge de la persona, estic parlant de tenir una bona 
presència i aspecte net i polit. El treballador forma part de la imatge de l’empresa. I, en segon 
lloc i tal i com ja he comentat abans, ressaltar de nou l’actitud essent fonamental mostrar una 
actitud de proactivitat i iniciativa. 



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

Bàsicament per mediació del vostre servei.  Vosaltres ens coneixeu a les empreses i alhora 
coneixeu els candidats que sovint son participants dels programes que desenvolupeu. Sabeu 
qui pot encaixar millor en la nostra organització. D’altra banda, conèixer  gent en pràctiques és 
un bon entrenament previ a la selecció.  

 Podries donar algun consell a les persones que estan cercant feina en aquest sector? 

Com en qualsevol sector, que no tinguin por, que tinguin una bona actitud. Tots hem de 
cometre errors per aprendre. El treballador és un membre més de l’empresa, el seu lloc de 
treball és el “seu negoci”,  i no ha de tenir por a fer aportacions encara que es pugui equivocar. 
Un bon cap ha de tenir sempre en consideració d’aquest fet i no només basar-se en la imposició 
de criteris propis.  

 

Ferré i Catasús és una empresa  col·laboradora del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament 

de Vilafranca acollint alumnes en pràctiques de diferents programes ( SEFED, PFI d’hoteleria, 

etc...).  Actualment te acollides persones en pràctiques del projecte ADAPT Penedès.  

 

 

 

 


