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Un total de 45 empreses participen al
Fòrum d’Ocupació Captació i retenció
de talent de les Terres de l’Ebre
Organitzat per la Cambra de Comerç de Tortosa, els Campus Terres de l'Ebre - URV, l’IES de
l'Ebre, l'IDECE. El Fòrum d’Ocupació Universitària, ha esdevingut un bon punt de trobada entre
les empreses del nostre territori que han volgut contractar joves qualificats, i els joves
demandants d’ocupació.

L’acte inaugural ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Tortosa Sra. Meritxell Roigé, el Sr. Azael
Fabregat, director del Campus Terres de l’Ebre – URV, el Sr. Joan Marti, director de l’DECE, el Sr. Armand
Pons, director de l’IES de l’Ebre, i del gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, el Sr. Francesc Minguell.
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Les empreses que han participat pertanyen a diferents sectors econòmics com el dels serveis empresarials i
financers, l’agroindústria, el sociosanitari, l’industrial, el turisme o el tecnològic, i que tenen la seva seu o
operen al territori.
Tallers especialitzats, conferències o
el dinar de treball, han establert un
magnífic punt de trobada entre la
comunitat
universitària,
els
estudiants de cicles formatius, els
cercadors de feina, la societat i el
sector socioeconòmic, per assolir
com a principal objectiu la interacció
entre l'oferta i la demanda de treball
del nostre territori. Durant tota la
jornada, alumnes han pogut
presentar el seu currículum per
optar a diversos llocs de treball.

La conferència “Emprendre, una actitud de vida” amb la conferenciant Maria Batet, no va decebre al nombrós
públic assistent. Maria Batet, una entusiasta de la docència, va parlar dels valors d'emprendre, educació,
creativitat i optimisme, "Si ho podem somiar, ho podem fer”.
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Des de la Cambra s’ha valorat molt
positivament aquest Fòrum d’Ocupació.
Una actuació que ha estat cofinançada
pel Fons Social Europeu i per la
Iniciativa d'Ocupació Juvenil a través del
Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil
2014-2020 dirigit a joves entre 16 i 29
anys que actualment no estudien ni
treballen, i les empreses del territori que
vulguin contractar joves qualificats.

Promoure els canals de comunicació entre les empreses i els joves demandants d'ocupació. Donar visibilitat als
joves en recerca activa d'ocupació. Oferir en un sol espai els recursos i les eines per millorar l'ocupabilitat.
Impulsar altres alternatives de recerca de feina, o impulsar i mostrar l'emprenedoria com una altra forma de
treballar, han estat els principals objectius del FÒRUM D'OCUPACIÓ, Captació i retenció de talent a les Terres
de l'Ebre.
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