
JORNADES D’OCUPACIÓ BLAVA 
I FORMACIÓ MARÍTIMAL’objecte d’ambdues Jornades és presentar, per al sector de la nàutica 

i marítim recreatiu, les necessitats i mancances en allò relatiu a la 
formació i a l’activitat laboral, encara que també en altres aspectes 
amb incidència econòmica que li són més propis i singulars com 
l’intrusisme professional, l’estacionalitat, la falta de formació 

La Generalitat Valenciana, mitjançant el SERVEF i amb la col·laboració 
de Marítima Mediterrània, Clúster Marítim i els ajuntaments de Santa 
Pola i Altea, vol connectar amb el sector i determinar les necessitats i 
problemàtiques de l’àmbit marítim recreatiu, les possibilitats 
d’ocupació i de desenvolupament econòmic, professional i 

OBJECTE DE LES JORNADES

Patrocina i organitza

Col·laboren Novembre de 2017
Dijous 23 · Santa Pola  |  Divendres 24 · Altea

Inscripció gratuïta:



23 de novembre de 2017
Santa Pola (Baluard del Duque de Arcos Plaça del Castell s/n)

09:30h 

09:30h 

11:00h 

11:30h 

12:00h 

13:30h 

Obertura de la jornada a càrrec de l'alcaldessa de Santa Pola, 
Yolanda Seva Ruiz i de la directora Territorial d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, Emilia González Carrión

Taula redona de monitors, guies i instructors. Què necessiten 
els esports de mar per a augmentar la seua activitat com a 
creadors d'ocupació i formació? Què necessiten els/les 
emprenedors/es en aquest camp?

Serafín Antón

Daniel Parrés. 

Terencio Pérez. President de l'Associació de Centres de Busseig de la 

Taula redona professionals de Navegació i Mecànica. Què 
ofereix el sector nàutic professional de motor i pont i quines 
mancances té en el nostre territori? 

Manuel Miralles

sector per a ser motor econòmic i creador d'ocupació en 
matèria competitiva, laboral i formativa? 

Fernando Piedecausa. Briconáutica Embarcaciones y Accesorios 

Juan Hernández. 

Cloenda a càrrec del secretari autonòmic d’ocupació de la 
Generalitat Valenciana, Enric Nomdedéu i Biosca

24 de novembre de 2017

09:00h 

09:00h 

10:00h 

11:30h 

12:00h 

13:00h 

13:30h 

14:00h 

Obertura de la jornada a càrrec de l'alcalde d’Altea, Jaume 
Llinares Cortés i del regidor de l'Àrea d'Ocupació, Diego Zaragozí 
Llorens

Taula redona professionals tècnics i mecànics de reparació, 
instal·lació, manteniment, etc. 

Marcos Alonso

Cristina Ferrer

Taula redona de clubs i marines. Els clubs com a generadors 
d'ocupació i les seues necessitats de creixement i formació. 

Joaquim Such

Jordi Carrasco. 

José Antonio Xapa López. 

Inés Herrador.

Taula redona tècnics d'escoles i esdeveniments esportius. Què 
situació professional i formativa requereixen els tècnics per a 
esdeveniments, regates i escoles? 

Guillermo Beltri. 

Paula González. 

Formació per als serveis a bord de creuers, mercants, marineria 
de plaer, etc. 

Hugo Grau

Col·loqui entre universitats. Quin seria l'espai per a unes 
titulacions nàutiques i marítimes superiors?. 

Universitat d’Alacant.

Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Cloenda a càrrec del secretari autonòmic d’ocupació de la Generalitat 
Valenciana, Enric Nomdedéu i Biosca.


