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Societal

S'inicien les IV
Jornades de la
Federado d'Entitats
i Pisos Assistits

El Centre Civic de la Part
Alta de Tarragona es con-
verteix, durant avui dijous i
demá divendres, en un es-
pai de formació i diáleg en-
tre els professionals de tot
l'Estat que treballen a diari
amb joves tuteláis, ex-tute-
lats i en situació de vulne-
rabilitat social. Les IV Jor-
nades de PEPA (Federació
d'Entitats amb projectes i
Pisos Assistits) pretenen
ser una proposta de refle-
xió al voltant de l'emanci-
pació deis joves, el tema
escollit per a les Jornades
a les que hi ha vora un
centenar d'inscrits i que a
Tarragona compta amb la
participació de la Fundació
l'Heura. L'acte inaugural
de les Jornades tindrá Hoc
a les deu del matí, i es por-
tará a terme al nou centre
civic de la Part Alta de la
ciutat de Tarragona. /
REDACCIÓ

tarragona diarímés
tarragona

El Tercer Fórum de
rOcupació Universitaria
ja ha obert les seves portes

La mostra organitzada per la URV
apSega 36 empreses de diferenís sectors

freball

C. MAS

El Fórum d'Ocupació
es una fira d'empreses
i entitats, organitzada
per la URV, amb l'ob-
jectiu de facilitar la in-
serció laboral deis
seus estudiants.

La fira está adrecada ais
estudiants i antics alumnes
de la URV de Tarragona,
que volen establir el primer
contacte amb el món labo-
ral. Aquest fórum té com
objectiu facilitar la seva in-
serció laboral. Aquesta
mostra es pot visitar fins
avui dijous a les set de la
tarda, tot i que va obrir les
seves portes ahir dimecres

a partir de les deu del matí.
A la mostra participen un

total de 36 empreses de di-
ferents sectors i ámbits,
pero les mes nombrases
son les del sector químic i
les diferents entitats finan-
cieres.

Tal i com va explicar ahir,
la responsable de Recursos
Humans de la companyia
química BASF, Rosa Marcal,
«s'apropen molts estudiants
per interesar-se per la nos-
tra companyia, tant per un
possible Hoc treball o per
realitzar les seves practi-
ques dins de la companyia,
i va puntulaitzar que un «13
o un 15% de les seleccions
que portem a terme es fan
a partir de les beques».

Per la seva banda, la Lau-
ra, una estudiant d'Adminis-
tració i Direcció d'Empre-
ses buscava ahir un treball

ROSER SANS

El Fórum, organitzat per la URV, va obrir ahir les seves portes pero es pot visitar fins avui a la tarda.

Noves tecnologies
Els visitants podran participar aquest any
en un concurs per elaborar el seu
videocurrículum

per a l'estiu pero dins del
món de la contabilitat, pre-
feriblement, una entitat fi-
nancera. La Laura destaca-

va que «encara estic estu-
diant i molts banes busquen
llicenciats, pero continuaré
cercant».

Aquest any com a nove-
tat, els visitants podran
participar en un concurs
d'elaborar un videocurrícu-
lum. Aquells que donin la
seva autorització, el seu tre-
ball será enviat a les empre-
ses que han participat a la
mostra d'aquesta tercera
edició.
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Jornada sobre Urbanjirne i Habitátge

Primer Tarragona í
Dijous, 19 d'abril S?
Sala de Graus de la Facultat de Jurídiques. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Vine a conéixer les nostres propostes i participa en el debat obert!

PROGRAMA:

i6i45h Inaugurado:

Josep Félix Ballesteros
candidat a l'Alcaldia de Tarragona,

ijtooh Exposició del POUM (Pía d'Ordenació Urbanística Municipal).
i8:ish "Habitátge social a Tarragona", Máximo Loizu.
19:15!! "Nova i veritable área metropolitana del Camp de Tarragona", Lluís Boada,
ao:ooh Taula-debat oberta a la participació.
20:4511 Cloenda, Josep Antón Burgasé, President de l'Autoritat Portuaria.

Acte obert al public, previa confirmado, trucant al 977 23 6416 o enviant un correu electronic a: ballesteros2oo7@tinet.cat


