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universitat - camp de tarragona

El Fòrum de l'Ocupació Universitària acosta
la realitat de l'empresa als estudiants de Reus

és el cop qye se a fins ara es feia a

A més de els els ¥an a

Laboral

El campus Bellissens
va acollir ahir el IV Fò-
rum de l'Ocupació Uni-
versitària amb el que
es pretén donar a
conèixer les empreses
als estudiants.

Aquest Fòrum, que ja fa
quatre anys que se celebra
al Campus Sescelades de
Tarragona, es va fer ahir
per primer cop al campus
Bellissens de Reus. Segons
va explicar Miguel Àngel
Garcia, responsable de la
Borsa de Treball i un dels
organitzadors del Fòrum,
«les empreses es van ado-
nar que els estudiants de
Reus no anaven fins a Ses-
celades, per aquesta raó i
perquè és una fira molt indi-
cada pel perfil dels estu-
diants de la Facultat de
Ciències Econòmiques i
Empresarials, enguany s'ha
portat també a la capital del
Baix Camp».

El Fòrum està organitzat
en estands, amb 18 empre-
ses a Bellissens i amb 27 al
campus Sescelades, on es
farà el proper 16 d'abril.
Ahir a Bellissens, els estu-
diants i els responsables de
recursos humans de les
empreses van tenir l'oportu-
nitat d'entrar en contacte,
de resoldre dubtes i, sobre-
tot, de lliurar o recollir currí-
culums. Anabel Pinero, es-
tudiant d'últim curs
d'Empresarials va explicar
que «és una gran comoditat
tenir les empreses aquí to-
tes juntes, així no t'has de
desplaçar a cada una d'e-
lles».

OLIVIA MOLET

Durant tot el matí, van ser diversos els alumnes que es van acostar als estands empresarials que es podien trobar al vestíbul de la universitat.

OLIVIA MOLET

Les empreses van explicar als estudiants els perfils que necessitaven.

Per altra banda, l'Aurora
Roldan, estudiant d'últim
any d'Administració i direc-
ció d'Empreses, comentà
que «no he vingut expressa-
ment, però m'ha anat bé
per deixar alguns currícu-
lums».

Pel que fa a les empre-
ses, la majoria van comen-
tar que havien recollit un
gran nombre de currícu-
lums -algunes fins a 50- i
que gràcies a això tindran
més facilitats a l'hora de
buscar personal de cara a
la temporada que ara co-
mença o per cobrir les va-
cants actuals.

A més de la possibilitat
de visitar els estands de les
empreses, durant el Fòrum

també hi havia l'oportunitat
d'assistir a diverses xerra-
des institucionals on cada
empresa o entitat presenta
la seva activitat, els perfils
professionals que es poden
trobar, els processos de se-
lecció, etc. Segons van ex-
plicar els estudiants, va ser
una bona oportunitat per
conèixer més sobre les
companyies en què estaven
més interessats en treba-
llar.

La propera setmana a
Sescelades també es farà
una taula rodona amb el tí-
tol 'Les competències més
valorades a l'empresa.
Aquesta es farà el dia 16 a
les 10 hores a la sala de
graus.
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Lleure

Sortida a la Costa
Brava de l'Associació
Excursionista
Catalunya de Reus

L'Associació Excursionista
Catalunya de Reus organit-
za pel proper diumenge
una sortida per recórrer
un dels trams més atrac-
tius del GR92 a la Costa
Brava, es tracta del reco-
rregut entre les pobla-
cions de Palamós i Sant
Feliu de Guíxols. Aproxima-
dament seran unes 4 ho-
res de recorregut per tal
de fer els 17 kilometres
de costa que separa les
dues poblacions. Entre
d'altres poblacions es pas-
sarà per Sant Antoni de
Calonge, Platja d'Aro, S'A-
garó fins arribar a Sant Fe-
liu. Se sortirà, des del Pas-
seig Mata (parada bus) a
les 7 del matí, i s'es-
morçarà a l'àrea de servei
de l'Autopista del Mont-
seny. El preu és de 15 eu-
ros i les inscripcions po-
deu fer-les a través de
aecreusl@yanoo.es.

Convergència
i Unió

CiU demana que es
promocioni la ciutat
entre els passatgers

CiU ha demanat avui a la
regidora de Turisme, Tere-
sa Pallarès, que amb mo-
tiu de l'arribada de vols
provinents d'Alemanya pel
partit de futbol FCBarcelo-
na-Schalke 04 d'avui, s'en-
degui una campanya espe-
cial de promoció per als
vols que pugin arribar a l'a-
eroport de la ciutat amb
motiu d'aquest viatge.
Aquesta campanya hauria
de consistir en la distribu-
ció de prospectes informa-
tius sobre la ciutat i el seu
entorn, en la que es faci
valer la seva riquesa arqui-
tectònica i cultural.
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