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COM A NOVETAT D’ENGUANY ES REALITZA UN CURS DE VIDEOCURRÍCULUMS

La URV obre les portes a Sescelades
del III Fòrum d’Ocupació Universitària
REDACCIÓ.¬ La URV va obrir
ahir les portes del III Fò-
rum de l’Ocupació Univer-
sitària al Campus Sescela-
des, un punt de trobada en-
tre els alumnes universita-
ris i les empreses. La troba-
da culminarà avui, però per
a tots aquells estudiants que
encara no hi hagin pogut
acudir, avui encara tenen
temps de fer-ho de 10 a 14 i
de 16 a 19.

Aquesta fira promou el
contacte entre la comunitat

universitària i el sector so-
cioeconòmic de les comar-
ques tarragonines. Les dues
edicionsrealitzadeshantin-
gut una bona participació,
tant d’empreses com de vi-
sitants. Com a novetat, en-
guanyesrealitzaunconcurs
de videocurrículums.

En els estands de la Fira,
alumnes i exalumnes de la
Rovira i Virgili reben infor-
mació de primera mà dels
responsablesderecursoshu-
mans de les empreses i enti-

tats més importants del ter-
ritori.

Espotlliurarelcurrículum
directament, rebre orienta-
ció sobre els perfils profes-
sionalsméssol·licitats,obte-
nirassessoramentsobrepro-
ves de selecció, les carreres
professionals que més ne-
cessiteniassistirapresenta-
cions institucionals d’enti-
tats.

L’accésalafiraéslliureino
cal inscripcióprèvianiacre-
ditació.

TÉ LLOC FINS AL 20 D’ABRIL

En contra del
Congrés
Internacional
de Balística
REDACCIÓ.¬ La Coordinadora
Tarragona Patrimoni per la
Pau es mostra contrària a la
celebració que està tenint
lloc entre els dies 16 i 20
d’abril, el Palau de Congres-
sos de Tarragona, del 23
Congrés Internacional de
Balística. Al seu parer «650
congressistesdebaten,entre
secretismes i informacions
reservades, sobre la balísti-
ca del segle XXI».

DesdelaCoordinadoraen-
tenen que s’estan fent «tota
una sèrie de debats perquè
els exèrcits matin més i mi-
llor».

Segons afirmen, els orga-
nitzadors d’aquesta trobada
són ICB (una associació in-
ternacionalquecomptaamb
socis com el laboratori d’in-
vestigació d’armaments de
l’exèrcitsdelsEUA,RAFAEL,
quelcomsemblantd’Israel,o
Associacionsd’industrialsde
l’armament i la Universitat
Politècnica de Madrid.

Des de la Coordinadora
considera vergonyós aquest
fetjaqueTarragonavaserde-
claradaciutatcontralaguer-
raiformapartdelaxarxaAl-
caldes per la pau.

PER AFECTATS I FAMILIARS

Guia per a
saber més
dels trastorns
alimentaris
REDACCIÓ.¬ La Fundació Cai-
xa Tarragona dóna suport
a l’Associació Contra l’Ano-
rèxia i la Bulímia (ACAB)
per fer la presentació d’una
guia sobre trastorns ali-
mentaris.

L’ACAB presenta el llibre
Quèliestàpassant?Quanels
trastorns del comportament
alimentarientrenacasa,avui
19 d’abril, a les 19.30 hores a
l’Auditori Caixa Tarragona.

Es tracta d’una guia dirigi-
da a familiars d’afectats
d’anorèxia i bulímia nervio-
sa, així com d’altres tras-
torns alimentaris.

Lapresentacióaniràacom-
panyada d’una conferència
acàrrecdelvicepresidentde
l’Associació Contra l’Anorè-
xia i la Bulímia, Ramon
Guardia;d’unarepresentant
dels familiars afectats per
un trastorn del comporta-
mentalimentari,TeresaRa-
ventós, ideladoctoraenPe-
dagogiaicoautoradelllibre,
Anna Forés.

L’entrada a l’acte és lliure.
L’ACABhaestatbeneficiària
de la Convocatòria d’Ajuts
Solidaris i Culturals 2006
de la Fundació Caixa Tarra-
gona.

Natacha Rovira, del Patronat de Turisme, mostrant alguns dels productes que ofereixen als visitants. [FOTOGRAFIES: ALBA MARINÉ]

El burro català i el toro també tenen força sortida entre els compradors.

Els turistes compren
petits regals a preus
més assequibles, com
ara clauers, postals o
imants per a la nevera.

Marta Pedret | Tarragona

mpedret@aqui.cat

Els turistes que visiten Tar-
ragonanoacostumenamar-
xardelaciutatambgransre-
cords.Elsimantsperalane-
vera, els clauers o els didals,
acostumenaserelspetitsde-
talls que més sortida tenen
jaqueespodenadquiriraun
preu més assequible.

LaLauraBallesté,quefaset
anysqueportalabotigaElPla,
asseguraquedesdel’entrada
del’euro,s’hanotatqueelsvi-
sitants ja no compren grans

regalsperaportaralsseusfa-
miliarssinóquebusquenmés
aquests petits detalls.

En aquesta botiga s’hi pot
trobar de tot, i un pot com-
prar un regal de poc més
d’un euro fins a ceràmica
quepassadels15iqueabans
tenia més sortida que no pas
ara. Les guies de Tarragona
entoteslesllengüesilespos-
tals continuen suposant bo-
na part dels ingressos de la
botiga.S’hipottrobardetot,
des de rèpliques en petit
d’elements característics de
Tarragona com ara la Cate-
dral,passantpersamarretes.

Els clàssics de sempre

Amés, lestradicionalsnines
vestides de sevillanes i el to-
ro, elements que els turistes

encara ara assimilen amb
Espanya són també un dels
detallsmésbuscats,conjun-
tament amb les ampolles de
sangria. Però el burro cata-
là també comença a ser co-
negut pels turistes. Molts
desconeixen la seva vincu-
lacióambCatalunyaperòal-
tres, més assabentats del te-
ma, demanen endur-se al-
gunes enganxines d’aquest
emblema català.

I enmig de tots aquests de-
talls, un clàssic de les com-
pres dels turistes: el barret
mexicà,quepotanardesdels
3,50 euros a més de set. Ni la
mateixaLauraBallestéentén
perquèelsturistescompren
aquest barret, que sovint
s’enduen dels tamanys més
grans que hi ha.

Guies, clauers i imants,
els records més venuts

TURISME • LES SEVILLANES, ELS TOROS I LA SANGRIA, UN CLÀSSIC

La botiga
del Patronat
◗ A la botiga del Patronat de Tu-
risme de l’Ajuntament, els visi-
tants també poden, a més de re-
bre informació, comprar alguns
records. Natacha Rovira s’encar-
rega d’atendre els visitants i as-
segura que entre els productes
que més sortida tenen hi ha les
guies que ajuden a completar la
visita a la ciutat i els elements de
col·leccionistes. Així, la Guia Ar-
queològica Visual, on a través de
làmines transparents es compa-
ra les construccions antigues i
l’estat actual, o també la Guia de
Patrimoni Humà són dos dels
productes que més es venen.

Els clauers, els bolígrafs, els
imants o didals, productes exclu-
sius del Patronat amb la seva
marca, són també dels que més
es venen. Els visitants també hi
poden adquirir samarretes o
bandoleres de la ciutat i petites
rèpliques dels edificis històrics i
dels nans de Tarragona, que te-
nen menys sortida.

Primera carrera de comerçAhiresvapresen-
tar a Tarragona i s’impartirà a l’Escola Superior de Comerç i
Distribució a Terrassa. Serà un títol propi de la UAB. [CEDIDA]


