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Toni i Planchería i Montse Mosquera, del restaurant La Pagesa de Lliçà de Vall, aquest dijous al matí

Granollers

O.S.

Jaume Vilaró té 27 anys i 
és veí de Montornès. L’any 
2015 va fer el seu primer 
curs de cuina a l’Aula Culi-
nària del Vallès, amb seu a 
Granollers. En qüestió de 
mesos va trobar la seva pri-
mera feina. Des d’aleshores 

ha completat dos cursos 
més i ha treballat en diver-
sos establiments d’arreu de 
la comarca. Actualment fa 
quatre anys que treballa de 
cuiner al restaurant Can Poal 
de Vallromanes.

“L’any 2015 venia de fer 
un any sabàtic després d’uns 
estudis de Batxillerat que no 
m’havien convençut. Vaig 

rebre informació de l’Aula 
Culinària, que aleshores 
acabava d’obrir. Com que 
sempre m’ha agradat la cui-
na, vaig decidir provar-ho, 
i l’experiència va ser molt 
positiva. Vaig aprendre mol-
tes coses, vaig descobrir la 
meva veritable vocació, vaig 
trobar feina i vaig fer grans 
amistats al centre”, explica.

Montornès del Vallès

O.S.

Andrea López, de 18 anys i 
veïna d’Argentona (el Mares-
me), està fent el segon curs 
del Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Cuina que impar-
teix l’Escola d’Hoteleria del 
Vallès Oriental a Montornès. 

Uns estudis que compagina 
amb la feina en una rostisse-
ria de Vallromanes.

“Vaig començar a estudiar 
cuina perquè em va semblar 
una opció amb sortida labo-
ral, i l’experiència ha estat 
molt positiva. La prova és 
que vaig començar els estu-
dis el curs passat, i aquest 

mateix 2021 ja he començat 
a treballar. La feina a la ros-
tisseria la vaig trobar a través 
de la borsa de treball de l’Es-
cola d’Hoteleria”, explica.

A més d’aquesta borsa de 
treball, López destaca el fet 
de poder estudiar “en un cen-
tre públic que ofereix molts 
recursos a l’alumnat”.

Falten professionals qualificats 
per treballar a la restauració

Granollers

Oriol Serra

Falta personal qualificat 
per treballar al sector de 
la restauració, i no és fàcil 
trobar-lo. No és una situació 
que vingui de nou. De fet, ja 
fa anys que empreses i asso-
ciacions com el Gremi d’Hos-
taleria del Vallès Oriental 
alerten d’aquesta manca de 
professionals, però tot ple-
gat s’ha agreujat arran de la 
pandèmia. Molts dels cuiners 
i cambrers que van ser aco-
miadats durant la coronacrisi 
s’han recol·locat en altres 
sectors i, ja en plena recupe-
ració, els empresaris estan 
tenint problemes a l’hora 
de cobrir les places que han 
quedat vacants.

“És una problemàtica que 
ve de lluny i que s’ha agudit-
zat arran del coronavirus. Ja 
fa anys que ens costa trobar 
personal format i amb expe-
riència. Tot i que som un sec-
tor que pot oferir feina segu-
ra i estable, els horaris poden 
arribar a ser molt sacrificats i 

això provoca que molts possi-
bles candidats es facin enre-
re. La pandèmia ha agreujat 
la situació perquè molts dels 
treballadors acomiadats 
durant el 2020 s’han reciclat 
ara cap a altres sectors i no 
volen tornar. En definitiva, si 
abans hi havia pocs candidats 
per treballar, ara encara n’hi 

ha menys”, explica el presi-
dent del Gremi d’Hostaleria, 
David Vázquez.

El propi Vázquez està 
vivint en pròpia pell aquesta 
problemàtica des del restau-
rant que ell mateix dirigeix 
a Granollers, el DO. “A hores 
d’ara tenim vacants tant a 
cuina com a sala. La manca 

de personal és generalitzada 
arreu del sector tant pel que 
fa a cuiners com a cambrers. 
En el nostre cas, podem dir 
que no fem horaris compli-
cats. No treballem els festius 
i només obrim una nit a la 
setmana, la del divendres. A 
més, estem a tocar del centre 
de Granollers, en una zona 

de fàcil accés en transport 
públic. Si nosaltres ja tenim 
problemes per trobar per-
sonal, imagina’t els establi-
ments que solen obrir a les 
nits o que es troben en zones 
més mal comunicades, com 
el Montseny.”

“Trobar personal qualificat 
costa molt. De gent disposa-
da a fer de cambrer n’hi ha 
molta, però la gran majoria 
no ha après l’ofici. I nosal-
tres valorem tant la feina 
del treballador com la seva 
capacitat d’oferir una bona 
atenció al client”, afegeix 
Toni Planchería, propietari 
del restaurant La Pagesa 
de Lliçà de Vall juntament 
amb la seva esposa, Montse 
Mosquera. Després d’haver 
superat la coronacrisi a tra-
vés de recursos com l’ERTO, 
l’establiment necessita ara 
incorporar un nou cambrer.

“Arran de la pandèmia, 
molts antics treballadors de 
la restauració han trobat fei-
na en altres sectors i no han 
tornat. De candidats encara 
n’hi ha, però no tots tenen la 
formació i l’ofici necessaris”, 
apunta Mosquera. Arribat 
aquest punt, el Gremi d’Hos-
taleria i els diferents centres 
que ofereixen formació en 
l’àmbit de la restauració a 
la comarca insisteixen que 
el sector ofereix sortides 
professionals segures i de 
qualitat “a qui tingui ganes 
de treballar”.

Jaume Vilaró, exalumne de l’Aula Culinària, treballa de cuiner

Feina en qüestió de mesos

Andrea López compagina estudis i feina en una rostisseria

Opció amb sortida laboral
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Jaume Vilaró, la setmana passada a l’Aula Culinària
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Andrea López, divendres passat, fent pràctiques al restaurant de l’escola

El sector de la restauració alerta que 
falten professionals qualificats per 
treballar als restaurants. És una pro-
blemàtica que ve de lluny i que té a 

veure amb factors com l’horari. Però 
s’ha agreujat arran de la pandèmia, 
que ha empès antics cambrers i cui-
ners a treballar en altres àmbits. Ar-

ribat aquest punt, el Gremi d’Hostale-
ria i els centres formatius assenyalen 
el sector com una sortida professio-
nal segura i de qualitat.

La pandèmia aboca cuiners i cambrers a treballar en altres sectors, apunta el Gremi
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Judit Serrano estudia a l’Aula Culinària del Vallès, a Granollers

Granollers

O.S.

Judit Serrano, de 26 anys i 
veïna d’Hostalric (la Selva), 
ha acabat els dos cursos de 
pastisseria que imparteix 
l’Aula Culinària i actualment 
està fent el seu primer curs 
de cuina. Va arribar al centre 
ara fa tres anys per formar-se 
després d’haver trobat una 
sortida professional en l’àm-

bit de la restauració. A data 
d’avui treballa d’ajudant de 
cuina al Parc Mediambiental 
de Gualba.

“Vaig començar a treballar 
amb 18 anys fregant plats, 
i a partir d’aquí vaig anar 
tenint feines cada cop més 
agraïdes dins de la cuina. Em 
vaig adonar que era un ofici 
que m’agradava, i quan se’m 
va presentar l’oportunitat de 
treballar d’ajudant de cuina, 

la vaig aprofitar. Va ser en 
aquell moment quan també 
vaig decidir que em calia for-
mar-me”, recorda.

“Vaig mirar quines escoles 
de cuina em quedaven més a 
prop de casa, i l’Aula Culinà-
ria em va semblar una bona 
opció. L’experiència ha estat 
tan bona que continuo for-
mant-me al centre, que em 
permet compaginar estudis i 
feina”, afegeix.
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Sebastián Gil, a la cuina de l’Escola d’Hoteleria a Montornès
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Joaquín Pérez treballa d’ajudant de cuina des del mes passat
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Stefan Alin treballa de cuiner en un càmping de Sant Quirze Safaja

Montornès del Vallès

O.S.

Hi ha vocacions que neixen 
a l’entorn familiar. És el cas 
de Sebastián Gil, que té 17 
anys i viu a Santa Maria de 
Palautordera. “Ja des de petit 
volia ser xef de cuina. És una 
cosa que em ve de família, 
ja que a casa sempre s’ha 
cuinat”, explica. De fet, està 
compaginant els seus estudis 
amb la feina en una pastis-

seria del barri barceloní de 
Poblenou que pertany a la 
seva família.

Gil està fent a hores d’ara 
el segon curs del cicle forma-
tiu de grau mitjà de Cuina 
de l’Escola d’Hoteleria del 
Vallès Oriental. A banda de 
fer pràctiques al restaurant 
del mateix centre, es prepara 
per començar a fer-ne també 
al restaurant El Racó d’en 
Cesc, al centre de Barcelona. 
“Tinc moltes ganes de 

començar. M’apassiona l’ofi-
ci i tinc clar que m’hi vull 
dedicar.”

Gil també valora molt posi-
tivament el fet d’estudiar a 
l’Escola d’Hoteleria. “Com 
que tenia clar que m’agrada-
va la cuina i que aquest món 
tenia sortida laboral, en lloc 
d’estudiar un Batxillerat vaig 
optar per fer allò que més 
m’apassionava. I el cert és 
que gaudeixo molt dels estu-
dis i aprenc moltes coses.”

Sebastián Gil es prepara per començar les pràctiques

Una vocació que ve de família

Granollers

O.S.

Joaquín Pérez, de 18 anys i 
veí de Llinars, va trobar feina 
quan no portava ni dos mesos 
estudiant a l’Aula Culinària. 
Va començar els seus estudis 
el mes de setembre passat, 
el 31 d’octubre va acabar 
les pràctiques i des del 6 de 
novembre treballa d’ajudant 
de cuina al restaurant Terra 
de les Franqueses. És la seva 

primera feina, i hi va accedir 
justament a través de l’es-
cola.

“Tota la vida havia tingut 
clar que m’agrada la cuina. 
M’agrada el menjar, i també 
m’agrada cuinar-lo. És una 
activitat que m’omple i em 
sembla entretinguda. Ja de 
petit m’agradava veure com 
treballava la meva mare, que 
és cuinera professional”, 
explica. Seguint els passos 
de la seva mare, va optar per 

formar-se i d’aquesta manera 
va arribar a l’Aula Culinària, 
on afirma trobar-se “molt a 
gust”.

“Ja abans de fer 18 anys 
tenia clar que volia començar 
a treballar, i el fet de poder-
me formar en un ofici que 
m’agradava i que m’oferia 
sortides laborals reals em 
va semblar una bona opció”, 
assegura. Actualment fa el 
primer curs de Cuina a l’Aula 
Culinària.

Joaquín Pérez va trobar feina a pocs mesos de ser a l’escola

La primera feina

Granollers

O.S.

Stefan Alin, de 38 anys i veí 
de Sabadell, fa més de mitja 
vida que treballa en el món 
de la cuina i l’alimentació. 
Actualment compagina la 
feina de cuiner al càmping 
L’Illa de Sant Quirze Safaja 
amb els seus estudis a l’Au-
la Culinària, on va arribar 
ara fa dos anys a la recerca 
de reciclatge professional i 
d’una titulació oficial.

“Soc originari de Romania, 
on havia treballat de pas-
tisser. Quan vaig arribar a 
Espanya fa gairebé vint anys, 
vaig començar a guanyar-me 
la vida fent de marbrista. 
Després vaig treballar a la 
secció d’alimentació d’una 
gran superfície comercial, 
on em vaig especialitzar en 
Aliments Frescos. I a través 
d’un contacte familiar vaig 
entrar a treballar al càmping 
com a cuiner. És una feina 
que m’agrada i on em sento 

a gust, i és la pròpia empresa 
la que em paga la formació”, 
explica.

“El fet d’haver treballat 
com a pastisser i manipulant 
aliments m’havia donat una 
bona base a l’hora d’entrar 
a la cuina, però estudiar a 
l’Aula Culinària m’ha permès 
créixer en molts sentits. Estic 
aprenent coses noves, tinc 
una formació que abans no 
tenia, i l’experiència en gene-
ral està essent molt positiva”, 
assegura.

Stefan Alin ja tenia experiència professional abans de formar-se

Reciclatge i titulació oficial

Formar-se per prosperar
Judit Serrano compagina la feina d’ajudant de cuina amb els estudis
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“La restauració és un sector  
amb una gran sortida laboral” 
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Alumnes de l’Aula Culinària del Vallès durant una sessió pràctica a les instal·lacions del centre, a Granollers, la setmana passada

Granollers

O.S.

L’Aula Culinària del Vallès, 
amb seu a Granollers, comen-
çarà a oferir a partir del mes 
de gener els Certificats de 
Professionalitat d’Operaci-
ons Bàsiques tant de Cuina 
com de Pastisseria, les dues 

especialitats que imparteix 
el centre des que va obrir 
portes l’any 2014. Es tracta 
d’una titulació que atorga la 
Generalitat i que és homolo-
gable tant en l’àmbit estatal 
com al conjunt de la Unió 
Europea.

“És un salt qualitatiu molt 
important per a nosaltres 

com a centre, però també per 
a Granollers i per al conjunt 
de les comarques vallesanes 
pel que fa a oferta formativa. 
Estem parlant de la formació 
més completa que es pot ofe-
rir ara mateix als futurs pro-
fessionals de la cuina, i som 
l’únic centre de la comarca 
que el pot oferir a hores 

d’ara”, apunta la directora 
de l’Aula Culinària, Lola G. 
Oliver.

“La restauració és un sec-
tor amb una gran sortida 
laboral. Cada dia rebem 
trucades de restaurants, 
hotels, empreses de càtering, 
menjadors escolars i fins i 
tot centres de salut que ens 

demanen professionals. Els 
bons cuiners van molt bus-
cats, sobretot ara, perquè 
molts antics professionals 
de la restauració que durant 
la coronacrisi es van reciclar 
cap a altres oficis, no han tor-
nat a la cuina. L’experiència 
ens diu que tots els nostres 
alumnes estan treballant al 
cap de poc temps de comple-
tar els seus estudis o fins i 
tot mentre encara estan estu-
diant. No és exagerat afirmar 
que en qüestió de dos mesos, 
l’alumne pot haver trobat 
feina”, afegeix Oliver.

El Certificat de Professio-
nalitat en Operacions Bàsi-
ques de Cuina començarà 
a impartir-se a partir del 
10 de gener i consta de 350 
hores repartides en formació 
teòrica i pràctiques tant al 
propi centre com en empre-
ses. “Donarem a conèixer 
les bases de la bona cuina, 
des de la manipulació dels 
aliments fins a la preparació 
dels plats o els processos 
d’envasat.” El curs tindrà tres 
mesos i mig de durada, s’im-
partirà en grups de 15 estu-
diants i s’adreça a persones 
majors de 16 anys. El període 
de matriculacions s’obrirà 
el 20 de desembre. El curs 
del Certificat de Pastisseria 
encara no té data d’inici, tot 
i que els responsables del 
centre esperen començar-lo 
l’estiu vinent.

L’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental imparteix cicles tant de cuina com de sala

“Costa trobar personal qualificat”
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Un estudiant de l’Escola d’Hoteleria atén els clients del restaurant de l’escola a Montornès, divendres passat

Montornès del Vallès

O.S.

“La restauració és un sector 
clau i amb una gran sorti-
da professional. Cal tenir 
molt en compte tot el pes 
del sector turístic, tant al 
Vallès Oriental com al con-
junt de Catalunya. Quan un 
estudiant de cuina acaba els 
seus estudis, surt molt ben 
preparat i amb moltes possi-
bilitats de trobar feina a curt 
termini. De fet, bona part 
de l’alumnat ja ha començat 
a treballar fins i tot abans 
d’acabar d’estudiar.” Ho afir-
ma Sílvia Candelich, coordi-
nadora de l’Escola d’Hotele-
ria del Vallès Oriental.

Amb seu a l’institut Marta 
Mata de Montornès, aquest 
centre és l’únic de tota la 
comarca que ofereix cicles 

formatius de grau mitjà 
d’FP orientats a l’àmbit de 
la restauració. “Tenim dues 
línies, una de cuina i una de 
sala, per aprendre a fer de 
cuiner i a fer de cambrer, res-
pectivament”, explica Can-
delich. Entre l’alumnat hi 
ha estudiants que venen de 
l’ESO i del Batxillerat, però 
també “persones més grans 
que reprenen els estudis o 
fins i tot professionals del 
propi àmbit de la restauració 
que necessiten reciclar-se”. 
Properament, el centre té 
previst incorporar un cicle 
superior de Gestió Hotelera.

“Formar alumnes en les 
especialitats de cuina i sala 
és una manera de posar l’ofi-
ci en valor. També d’oferir 
a aquest alumnat la possi-
bilitat d’accedir a feines de 
més qualitat, en millors res-
taurants i amb millors sous. 
Tothom pot fer de cuiner o 
de cambrer, però no tothom 
té la qualificació que ofereix 
una bona formació. I això és 
el que els costa de trobar als 
restaurants”, diu Candelich.

“En qüestió 
de dos mesos, 

l’alumne  
pot haver  

trobat feina”

L’Aula Culinària oferirà el Certificat de Professionalitat d’Operacions de Cuina


