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Dilluns, 29 d’abril del 2013

ESOCIETATACAMPANYA ‘THE BEST JOB IN THE WORLD’

A la recerca de la millor feina del món
Un resident, finalista entre 660.000 aspirants d’un concurs a Austràlia amb un vídeo fet al país
llagosta”. El sou és més que atractiu: 100.000 dòlars dividits en
cash i incentius.
Com s’imaginen la millor feina
Dels 660.000 candidats que va
del món? Segurament molts la rebre la iniciativa en trenta dies,
dibuixen amb una oficina en ple- se’n van seleccionar 400.000. I
na natura, sense l’estrès d’haver d’aquí, 160 (25 per cadascun dels
de fitxar ni mirar el rellotge, fent sis llocs oferts). El Manu, que opuna tasca gratificant i sociable i ta a treballar al nord de l’illa desforça ben pagada. El Manu Buste- envolupant activitats amb el tulo l’ha trobada i ara està concen- risme d’aventura, és d’aquests
trat en cos i ànima per aconse- darrers. Què ha fet per aconseguir-la.
Aquest
guir-ho? Es va
resident italoarpresentar amb un
QUÈ HA DIT
gentí –llicenciat en
vídeo promociorelacions internanal de 30 segons
Manu Bustelo
cionals i molt conon explica qui és i
EMPRESARI I AVENTURER
nectat amb el tuquè pretén, i que
risme d’aventura, “Crec que tinc
ha gravat en part a
viu a Andorra des possibilitats, tots hem
Andorra. Les locadel 2009 i assessolitzacions
del
de creure que podem. Principat, que
ra les pistes d’esquí
en qüestions d’im- Però cal anar pas a pas” apareixen de fons
plantació a la xarxa
mentre ell es ven
i oferint serveis
per aconseguir la
d’aplicacions– té ara les mires po- feina, són Engolasters i el Tarter.
sades en Austràlia.
A la filmació també apareix fent
És un dels 660.000 participants parapent a Organyà –vestit de code la campanya turística The best codril, un dels animals propis
job in the world, que per segon d’Austràlia– amb el Pirineu de
cop ha posat en marxa el país fons. “Crec que tinc possibilitats
dels cangurs per promocionar-se, d’aconseguir-ho, tots hem de
i a través de la qual ofereix sis creure que podem. Però cal anar
llocs de feina durant sis mesos pas a pas”, valora, confiat.
absolutament envejables. Les
Ara, per passar aquest segon
descripcions de treball inclouen cribratge, té un parell de setmacoses com “dormir sota les estre- nes maratonianes on, entre d’allles en un campament en la mun- tres, ha de crear un nou vídeo
tanya”, “parlar amb cangurs i “que tingui molta repercussió”,
abraçar-se amb coales”, o “recór- multiplicar els amics i seguidors
rer els millors restaurants, cellers, a les xarxes socials i buscar el sucerveseries, pubs i restaurants de port de mentors internacionals
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(de moment té el d’Albert Bosch).
Ja té al cap com serà el vídeo, que
tornarà a enregistrar “100%” al
Principat, i que també veu com
una manera de donar a conèixer
el país a través d’una plataforma
tan estrident com la campanya
australiana. “Cridarà molt l’atenció i tindrà impacte. Probablement necessitaré fins i tot algun
permís comunal”, avança. Fins al
20 de juny no se sabrà si ha estat
escollit per exercir una d’aquestes
millors feines del planeta. Ja li
hem reclamat que si finalment
marxa a Austràlia, enviï almenys
una postal cap a Andorra.

Pere Matamales Pujol
(Postals Escut d’Or)
Va morir cristianament a la Seu d’Urgell, a l’edat de 84 anys, el
dia 28 d’abril de 2013. La seva esposa, fills, néts i tota la seva
família ho fan saber als seus amics. La cerimònia religiosa
tindrà lloc avui, dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Església Catedral
de la Seu d’Urgell
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http://www.facebook.com/AltimirAmbitecniaAssessoria
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