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MÓN LABORAL «ENGUANY HAN PARTICIPAT AL FÒRUM 18 EMPRES ES A B E L L I S E N S I 2 7 A S E S C E L A D E S

Èxit de participació en
el IV Fòrum de POcupació
El Campus de Bellisens s'ha unit enguany, i per

primera vegada, al Fòrum de l'Ocupació de la

URV, que ha esdevingut un dels principals

punts de trobada entre els alumnes i empreses

PERJUDITPINAZO

La quarta edició del Fòrum d'Ocu-
pació Universitària organitzat pel
Centre d'Atenció als Estudiants
de la Universitat Rovira i Virgili
ha estat un any més tot un èxit. El
fòrum té l'objectiu de facilitar la
inserció laboral dels seus alum-
nes, mitjançant la presència físi-
ca en el fòrum d'empreses i insti-
tucions. Des de la seva posada en
marxa, ara fa quatre anys, ha esde-
vingut un dels punt de trobada més
importants entre els universita-
ris i els ocupadors de les nostres
comarques.

Enguany el fòrum ha volgut fer
un salt qualitatiu i quantitatiu i
s'han organitzat dues edicions.
Una d'elles al Campus de Bellisens
a Reus, celebrada el passat 8 d'abril,
i l'altra, com ja és habitual des de
la seva creació, al Campus de Ses-
celades de Tarragona, que es va ce-
lebrar el passat 16 d'abril. Recor-
dem que fins ara el fòrum només
comptava amb una edició, centra-
litzada a Tarragona. Segons expli-
ca Maria Bargalló, vicerectora d'Es-
tudiants i Comunitat Universitària,
«enguany era el primer any que en-
cetàvem la modalitat de dividir el

fòrum en dues edicions, arran del
resultat d'enquestes elaborades
entre les empreses i els estudiants
on s'evidenciava que era una bo-
na opció ubicar també el campus en
alguna de les facultats de Reus».

De moment -explica Bargalló-
les impressions rebudes, a l'espe-
ra de tenir comptabilitzats els vi-
sitants i altres dades que ens faci-
liten les empreses i que recull la
pròpia universitat, tot indica que
la rebuda d'aquesta nova edició ha
estat molt positiva. El principal
objectiu de la instal·lació del fòrum
a Reus respon ala necessitat d'apro-
ximar determinades empreses a
titulacions com les que s'impar-
teixen a la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de la
URV, al Campus de Bellisens. «Amb

El Campus de

Bellisens haacollit
perprimerany

el fòrum i ha estat
tot u n èxit

aquest nou sistema s'ha fet una no-
va reubicació de les empreses par-
ticipants. Algunes d'elles han es-
tat presents en les dues edicions i
d'altres només en una d'elles», ex-
plica Bargalló.

I és que a aquelles empreses que
busquen perfils més encaminats
al món empresarial o econòmic,
els resulta -segons Bargalló- més
còmode poder participar en l'edi-
ció del Campus de Bellisens, on hi
ha ubicades les facultats de Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials.

Segons la vicerectora, un cop
fet un balanç seriós sobre aquesta
edició, es determinarà si pot re-
sultar interessant mantenir el nou
format en properes edicions, però
«dubto molt que es torni al siste-
ma antic, i crec que podrem tor-
nar a repetir aquest nou format
d'enguany, perquè tant estudiants
com empresaris n'han quedat molt
satisfets», afirma Bargalló.

Posar a l'abast informació so-
bre el món professional als estu-
diants, posar-los en contacte amb
les empreses i que la universitat
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actuï com a intermediària entre
els dos sectors, ha estat un pas en-
davant que de moment està sent
molt productiu. «De moment en-
cara no s'han realitzat tantes edi-
cions com per poder valorar el seu
funcionament, però estarem atents
a qualsevol qüestió i novetat que
sigui d'interès per afegir-ho en
noves edicions», comenta Maria
Bargalló.

Una porta al món laboral

Al Fòrum de l'Ocupació hi han es-
tat representats diversos sectors
econòmics, a més d'entitats pú-
bliques que donen suport ala recer-
ca de feina i empreses especialit-
zades en la selecció de personal.
Això ha permès als alumnes de tots
els cursos conèixer de primera mà
les plantilles de les empreses, quins
són els perfils professionals més
demandats o obtenir assessora-
ment sobre els mecanismes d'accés
i proves de selecció de les empre-
ses, entre d'altres. Iperaltra ban-
da ha permès a les empreses l'opor-
tunitat de conèixer la realitat uni-
versitària i comprovar de primera
mà les motivacions i expectatives
dels universitaris, explicar els seus
processos de selecció i captar can-
didats.

En total, en aquesta quarta edi-
ció del Fòrum de l'Ocupació, han
participat un total de divuit em-
preses al Campus de Bellisens i
vint-i-set al Campus de Sescela-
des, algunes d'elles presents en les
dues edicions.

En la cinquena
edició del fòrum

no es descarta

repetir lafórmula
d'enguany, ja que

la resposta ha estat
molt positiva

ECONOMIA • CADA COP ES MATRICULEN MENYS ESTUDIANTS A AQUESTES ESPECIALITATS

Les empreses demanen més enginyers
informàtics pel creixement del mercat
Els estudiants d'enginyeria infor-
màtica estan d'enhorabona. Fina-
litzar els estudis es tradueix en un
lloc de treball assegurat al Camp de
Tarragona. El mercat de les TIC
(Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) estàen creixement
a la demarcació, la qual cosa es tra-
dueix en una forta inversió en re-
cursos humans i econòmics. Em-
preses del sector al Camp, com ara
Grupo Castilla o d-Core Network,
per exemple -ambdues tenen sig-
nats convenis de col·laboració amb
la URV per a la formació del seu
personal, per a les pràctiques i la in-
corporació dels titulats en el món
laboral- necessiten més de cent
treballadors per dur a terme les
seves estratègies de creixement.

Segons assenyalà el responsa-
ble de d-Core Network, David Oli-
va, «ara per ara, volem incorporar
una cinquantena de treballadors
a l'empresa». Però paradoxalment,
trobar un treballador qualificat i

titulat en enginyeria informàtica
es cada cop més complicat. De fet,
el nombre de estudiants de la URV
que volen estudiar informàtica ha
caigut en més d'un 42 per cent en
els darrers quatre anys. Dels 157
alumnes de 2003 s'ha passat a poc
més de 90 persones. Una cosa molt
semblant succeeix amb les engin-
yeries de sistemes i de gestió. A la
primera s'ha passat de 78 a 37 alum-
nes en quatre cursos -menys de la
meitat-. Ala segona ara en són 54,
quan l'any 2003 hi havia 79 estu-
diants interessats.

El mercat estranger

Però l'estat de dèficit de treballa-
dors que requereix el mercat de la
informàtica no és un fet aïllat a la
URV i al Camp. La resta d'univer-
sitats i de territoris catalans estan
patint una recessió molt semblant.
L'interès que hi havia per estudiar
informàtica ha passat de 1.334 es-
tudiants a poc més de 800. A les

carreres de sistemes i gestió, la de-
manda per estudiar aquestes titu-
lacions s'ha reduït gairebé a la mei-
tat. Davant d'aquesta situació ex-
trema, hi ha moltes empreses que
s'han vist obligades abuscar nous
recursos humans en països estran-
gers, sobretot a l'Amèrica Llatina.
Tanmateix, i tot i que «hi ha la pos-
sibilitat de portar gent del Brasil i
de l'índia, en un principi no ens
hem plantejat aquest recurs com
a línia de creixement», destacà el
responsable de d-Core Network.

La companyia d-Core fa 10 me-
sos que està assentada i en l'actua-
litat compta amb uns 70 treballa-
dors, els quals vol doblar en el pro-
per any. Segons Oliva, «tenim dues
línies d'entrada de talent: la dels
titulats de la URV i la dels enginyers
que un dia van marxar a Barcelona
però que han pogut tornar perquè
ara hi ha més qualitat de vida». Per
la seva banda, Carles Castilla expli-
cà que «nosaltres tenim previst in-

I Les enginyeries informàtiques han patit una davallada del 40 per cent de l'alumn

corporar uns quinze o vint treba-
lladors» després de veure com ha
despertat el mercat. A més, el fet
que la companyia tingui signat un
conveni de col·laboració amb la
URV, permet que «coneguem el

futur treballador abans que s'in-
corpori a la plantilla».

Un problema de vocació

«L'enginyeria informàtica té un
problema de vocació», apuntà el


