
| 20 d’abril de 2007Aquí 5TARRAGONA

EN EL MARC DE LES II JORNADES DE FORMACIÓ DE BOMBERS PER RISCOS TECNOLÒGICS

Té lloc un simulacre de contaminació
marina a la zona del Port de Tarragona
REDACCIÓ.¬ El delegat del Go-
vern al Camp de Tarragona,
XavierSabaté;elPresidentde
l’Autoritat Portuària, Josep
Anton Burgasé; el Cap Ter-
ritorial de la Direcció Gene-
ral de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvaments a
Tarragona, Albert Magaro-
las; la Directora General
d’EmergènciesaCatalunya,
Olga Lanau, entre d’altres
tècnics van presenciar ahir
un exercici per contamina-
ció marítima al Port, orga-
nitzat en el marc de les II
Jornades de Formació de
Bombers per Riscos Tecno-
lògics. Aquestes consten de
dues parts: la teòrica i la
pràctica. En la teòrica s’ex-
plica el mètode per actuar
encasd’emergènciaiquines
eines s’han d’emprar. L’acti-
vitatd’ahiralMolldeLleida
per posar en pràctica la teo-
ria abans esmentada.

En declaracions a la Cade-
naSer,Sabatévaexplicarque
després de l’estiu el Port se-
rà l’escenari d’un simulacre
d’emergènciadecontamina-
ció marina per prevenir ris-
cos derivats de l’ús de pro-

ductes químics i petrolers a
prop del mar. Així s’avaluarà
el temps que es tarda en ar-
ribarenunepisodideconta-
minaciómarina,ialtresqües-
tionscomladisposiciód’efec-
tius a la zona.

A LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN CENTRAL A TARRAGONA

Nova unitat contra la
violència de gènere
ACN.¬ La nova Unitat contra
la Violència sobre la Dona
de la subdelegació del go-
vern espanyol a Tarragona
ha de coordinar tota la in-
formació i recursos exis-
tents destinats a protegir a
les dones en situació de risc
en col·laboració amb la res-
ta d’administracions i insti-
tucions. Roser Recasens és
l’encarregada de dirigir la
unitat inclosa al catàleg de
mesures urgents contra la
violència de gènere que fou
aprovat pel consell de mi-
nistreseldia15dedesembre
de 2006.

Les tasques de prevenció
es realitzaran en col·labora-
cióambelsserveissocialsde
la Generalitat, les forces i
cossosdeseguretatdel’estat,
i totes les administracions i
institucionsimplicadesenla
lluita contra la violència so-
brelesdones.Elprincipalob-

jectiupassapelrecolzament
integraldelesvíctimesdevi-
olència de gènere. La Unitat
farà un seguiment de les si-
tuacions i especialment
d’aquells casos que es pro-
dueixen a la nostra provín-
cia de major risc per tal de
tenirunaconstànciaperma-
nentdelasituacióqueestro-
ben les víctimes.

Aquestessituacionsestrac-
taran en el marc de les reu-
nions de coordinació que
s’estableixin entre les admi-
nistracions. Les forces i cos-
sos de seguretat facilitaran,
per a cada cas, el resultat de
la valoració de la situació de
risc de la víctima, les mesu-
res de protecció policíaques
i judicials establertes així
comlesmodificacionsquees
produeixinespecialmentda-
vant dels canvis en la situa-
ció penitenciària i permisos
obtinguts per l’agressor.

Un moment de l’exercici al Port de Tarragona. [CEDIDA]

LES OPINIONS

Facilita bastant
el contacte amb les
empreses i la insersió
al mercat de treball
M. Antònia Collell (Química)

He provat el
videocurrículum i és
una bona experiència
de cara a les empreses
Joan Carrasco (Dret)

Aquest fòrum
ens va bé perquè
busquem un perfil
d’estudiants
Daniel Usón (Decathlon)

És una bona idea
per a que els estudiants
coneguin les empreses
que tenen al voltant
Raquel Arcos (Tecnol)

El III Fòrum
d’Ocupació de la URV
va tancar portes ahir
amb una bona acollida
per part dels alumnes i
les empreses
participants. A més, els
joves van aprendre una
nova modalitat per a
donar-se a conèixer: el
videocurrículum.

Marta Pedret | Tarragona

mpedret@aqui.cat

Sescelades s’ha convertit al
llarg de dos dies en un punt
detrobadaentreuniversita-
ris i empreses. I és que en
aquest campus universitari
delaURVhatingutllocelIII
Fòrumdel’Ocupació,unafi-
ra d’empreses i entitats que
té com a objectiu facilitar la
inserció laboral dels estudi-
ants. Els joves han aprofitat
aquests dies per entrar en
contacteambbancs,empre-
ses de serveis i del sector
químic, entre d’altres.

Joves i empresaris han va-
lorat positivament aquesta
iniciativa.Algunsestudiants
comlaM.AntòniaCollellno
és el primer cop que hi acu-
deixen i en d’altres ocasions
aquest contacte empresari-
al ja lihadonatalgunsfruits.
Ella, com tants d’altres estu-
diants, creu que aquesta és
una iniciativa molt útil. Les
empreses opinen el mateix.
És el cas de Daniel Usón, en

representaciódeDeacthlon
que busquen, sobretot per a
latemporadad’estiu,unper-
fil de joves estudiants per a
cobrirplaces.RaquelArcos,
de Tecnol, també creu que
és una molt bona idea per-
què els estudiants que aca-
ben la carrera coneguin les
empreses que tenen al vol-

tantipuguintenirunaopor-
tunitat.

La novetat d’enguany

Com a novetat destaca el vi-
deocurrículum, un currícu-
lum en format audiovisual
on la persona es presenta i
explica la seva experiència
professional i les seves ex-

pectatives de futur. Aques-
ta idea ja tenia lloc als EUA.
Elvideocurrículum,talcom
indica M. Àngel Garcia, tèc-
nic responsable de la borsa
de treball de la URV, és una
manera perfecta de cara a
les empreses per veure com
esdesenvolupalagent, lase-
va expressió i com és física-

ment i quines habilitats pot
tenir a l’hora de parlar en
públic, per exemple. Quatre
alumnes de publicitat ges-
tionen l’activitat. Els currí-
culums seran visionats per
un jurat de la Unitat Prede-
partamental de Comunica-
ció i el millor guanyarà una
càmara digital.

Bona acceptació entre alumnes i
empresaris al Fòrum d’Ocupació

UNIVERSITAT • COM A NOVETAT S’HA PRESENTAT EL VIDEOCURRÍCULUM, UNA NOVA MANERA DE DONAR-SE A CONÈIXER

Desenes d’estudiants van passar durant tot el dia d’ahir pel III Fòrum d’Ocupació de la URV, al Campus Sescelades. [AQUÍ]

UBICACIÓ CORTE INGLÉS

La Casa dels
Mestres queda
buida dilluns
REDACCIÓ.¬ L’edifici conegut
popularment com La Casa
dels Mestres quedarà buit
elproperdilluns.Enaquests
terrenys està previst que es
construeixi l’edifici del Cor-
te Inglés.

Actualmenttotselsveïnsja
hanmarxatdel’edificiis’han
traslladat a pisos de protec-
ció oficial del carrer Doctor
Mallafré.Tansolsquedaper
fer la mudança una dona
gran, que per problemes de
salut no ho ha pogut fer fins
a la data. I és que de mica en
mica aquest edifici constru-
ïtaladècadadels40 vaque-
dant buit, ja que el termini
que va donar l’ajuntament
per abandonar l’immoble
culmina avui.

L’empresa encara no dis-
posa de la llicència d’obres
però aquestes podrien co-
mençar els mesos de maig o
juny.


