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Els dies 18 i 19 d’abril se
celebra al Campus
Sescelades el III Fòrum
de l’Ocupació de la
URV. Una fira
d’empreses i entitats
que té com a objectiu
facilitar la inserció
laboral dels estudiants.
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El Fòrum de l’Ocupació
Universitària és una fira
d’empreses i entitats, orga-
nitzada per la URV amb
l’objectiu de facilitar la in-
serció laboral dels seus
alumnes. Mitjançant la pre-
sència física d’empreses i
institucions a la universitat,
el Fòrum esdevé el punt de
trobada més important en-
treelsuniversitaris ielsocu-
padors de les nostres co-
marques. El Fòrum està
adreçat a tots els estudiants
i antics alumnes de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.
L’horari d’obertura dels dos

dies és al matí de 10 a 14 ho-
res i a la tarda de 16 a 19 ho-
res.

L’edició d’enguany

En el programa d’aquest
2007hiparticiparanuntotal

de 36 empreses, a part de la
URV. Hi ha el mateix nom-
bre d’estands, però una em-
presa menys que el 2005 ja
quelaURVocupaunestand
mésperarealitzarelconcurs
de videocurrículums. Al-

gunes empreses no han po-
gut participar per manca
d’espai. Les empreses parti-
cipants també realitzaran
presentacions; en concret,
es faran en conjunt 17 pre-
sentacions d’empreses. Les

previsionsdevisitantsentre
alumnes i exalumnes volta
sobre les 2.000 persones.

Concurs de videocurrículums

Una de les novetats de l’edi-
ció d’aquest any serà el con-
curs de videocurrículums.
Els visitants tindran l’opor-
tunitat de gravar una auto-
candidatura o videocurrícu-
lumd’unminut.Esfaràal’es-
tand de la URV amb la su-
pervisió i orientació d’alum-
nes d’últim curs de l’ense-
nyamentdePublicitatiRela-
cionsPúbliques.Elmillorvi-
deocurrículum rebrà el pre-
mid’unacàmeradevídeodi-
gital. El jurat estarà format
perprofessorsdePublicitati
Relacions Públiques (entre
ells Oriol Grau, professor de
Comunicació no verbal).

Uns 2.000 visitants assistiran
al III Fòrum de l’Ocupació

TARRAGONA • EL FÒRUM S’OBRE EL PROPER DIMECRES DIA 18 AMB LA PRESÈNCIA D’UN TOTAL DE 36 EMPRESES

Una imatge de la presentació del III Fòrum de l’Ocupació que organitza la URV. [CEDIDA]

El concurs de
videocurrículums té com
a premi una càmera de
vídeo digital

POLÍTICA

Convenció municipal
del PSC avui dissabte
Avui a partir de les 9.30
hores, el PSC de Tarrago-
na celebrarà a l’Hotel Ciu-
tat de Tarragona la seva
Convenció Municipal.
L’acte de cloenda, a par-
tir de les 13.00 hores, ani-
rà a càrrec de Manuela de
Madre,vicepresidentadel
PSC, i de Josep Fèlix Ba-
llesteros, alcaldable del
Partit dels socialistes.

CAMBRA DE COMERÇ

Missió empresarial a
Costa Rica, Panama i
Republica Dominicana
La Cambra de Comerç de
Tarragona ja ho té tot en-
llestitperalaproperamis-
sióempresarial.Enaques-
taocasióelsemprenedors
enfilaran les seves passes
cap a Amèrica, concreta-
ment a Costa Rica, Pana-
mà i República Dominica-
na. La prospecció de mer-
cat tindrà lloc durant els
dies 15 i 26 d’abril i comp-
tarà amb l’assistència
d’onze empresaris. Val a
dir que dos d’ells, a més,
establiran contactes co-
mercialsambPuertoRico.
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