
La gestió del talent en les 
empreses i organitzacions 
turístiques és clau per afrontar 
els reptes del sector i aconseguir 
la satisfacció del client/el 
millor servei, especialment 
en el context actual. A través 
d’experts i casos d’èxit 
coneixerem les estratègies 
innovadores, tendències i eines 
de gestió per potenciar el factor 
humà en el turisme.

DATA I HORA
25 de maig,  
de 10 a 11.45 hores
26 de maig,  
de 9.30 a 11 hores

LLOC
Online a GoToWebinar

INSCRIPCIÓ 
Online en aquest formulari.

25 DE MAIG

10.00h. Recepció de participants

10.00-10.15h. Benvinguda

· Marta Farrero, directora del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
· Salvador Anton, director del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i 

catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la URV

10.15-10.45h. Conferència panoràmica “Capacitat de gestionar i retenir el talent. 
L’aposta per les persones”

A càrrec d’Ana Pombo García, People Partner & HR Freak

10.45-11.30h. Taula rodona: “Reptes i oportunitats de la gestió del  
capital humà en turisme”

· Imma Estivill, presidenta de PIMEC Formació i Ocupació
· Alex Ríos, cofundador i CEO de Happyforce
· Cristina Andrés Andino, Recursos Humans del Madrid Marriott Auditorium & 

Conference Center 
· Jordi Jardí, director de l’Institut Escola Hoteleria i Turisme de Cambrils
Presenta i modera: Ignacio de las Cuevas, gerent del CoE in Tourism Innovation 

11.30-11.45h. Torn obert de preguntes

26 DE MAIG

9.30-10.00h. Conferència “Claus i tendències per trobar talent en l’era post Covid-19” 

A càrrec de Xavier Martin Canals, fundador i director general de Turijobs

10.00-10.45h. Taula rodona: “Debat sobre estratègies d’atracció i gestió  
de persones al sector turístic”

· Roberto Torregrosa, president de l’Associació Catalana de Professionals de Turisme i 
director de Guitart Hotels

· Xavier Pérez, director de RRHH del Càmping Sangulí Salou
· Àlvaro de Viguera, Senior People Business Partner Spain de La Roca Village
· Ponent pendent de confirmació
Presenta i modera: Jesús Angla, vicedegà i responsable de gestió de pràctiques de la 
Facultat de Turisme i Geografia de la URV

10.45 – 11.30h. Torn obert de preguntes

Jornada online
#talentLABIIT

La gestió 
del talent en 
el sector turístic

https://www.tfaforms.com/4900619

