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El VII Fòrum d’Ocupació tanca més de  
70 contractes, el doble que l’any passat 

  
 
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. En aquesta edició s’han realitzat 1.016 entrevistes de treball i s’han 
lliurat un total de 1.119 currículums a les 51 empreses participants. 
 

 
 
L’acte inaugural ha comptat amb la presència del Sr. Raul Blanco, Secretari General d’Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa, Dr. Francesc Díaz, Vicerector de Recerca i Planificació Científica de la URV, Sra. Meritxell 
Roigé Pedrola, Alcaldessa de Tortosa, Sr. Albert Castellanos Maduell, Secretari General del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Sr. Francesc Minguell, gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa i 
Sisco Besalduch, cap d’estudis de l’Institut de l’Ebre 

  notadepremsa 
                     14 de maig de 2019    
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Les empreses que han participat, en aquesta setena edició 51 empreses, 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.  
 

 
 
El setè Fòrum d’Ocupació Universitària, celebrat el passat 8 de maig al Campus Terres de l’Ebre de Tortosa, 
ha tancat portes amb un balanç molt positiu. Així, l’increment d’empreses i institucions participants, un total de 
51 de diferents sectors econòmics, ha anat acompanyat per un increment del número de llocs de treball 
tancats.  
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Concretament, s’estima que es van formalitzar un total de 74 nous contractes en el transcurs de la jornada, el 
que representa el doble dels que es van tancar la passada edició, 34. També van ser més les entrevistes que 
es van realitzar, 1.016; i el nombre de currículums lliurats a les empreses participants, un total de 1.119. 
 

    
 

 
 
En aquesta setena edició del Fòrum d'Ocupació Universitària hi ha participat un total de 51 empreses. 
L’objectiu d’aquesta trobada ocupacional es posar en contacte les empreses del territori amb gent formada. 
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La conferència “Emprendre a través de l’esport” impartida per Marta Cot Cantó, Project Manager a Eurecat 
(Centre Tecnològic de Catalunya) i atleta internacional, no va decebre al nombrós públic assistent.  
Mata Cot, és una entusiasta de l’esport, va parlar dels valors d'emprendre, del sacrifici, l’esforç i l’optimisme: 
"Fallaràs tot allò que no intentis”.  
 
 
   

    
 
 
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. 
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Es tracta de feines vinculades a tots els sectors econòmics, des del camp sanitari, fins als serveis turístics, 
passant per l’assessorament fiscal, l’agroindústria, la comunicació o la química. “En aquest fòrum hi participen 
les empreses més importants del territori, per això es genera tant d’intercanvi”, ha afegit el sotsdirector del 
campus, tot destacant també com a dada important la valoració que fan les empreses d’aquesta trobada 
ocupacional. Enguany han posat una nota de 4,22 sobre 5, al Fòrum. 
 
 
 

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.  
 
 
Un dels objectius principals del 
Fòrum és ajudar a les empreses a 
trobar i captar alumnes recent 
titulats i gent formada, i d’aquesta  
manera evitar la fuga de talent del 
territori. 
 
 
“Estem molt satisfets, perquè any 
rere any anem creixent i això és 
positiu, però també és cert que han 
quedat per cobrir llocs de treball 
qualificat”, apunta el sotsdirector del 
campus ebrenc, Xavier Farré. En 
aquesta ocasió, les empreses i 
institucions participants, que 
sumaven entre totes un volum de 
més de 8.000 treballadors, van 
posar a l’abast de les persones 
desocupades o en cerca de feina 
un total de 287 llocs de treball al 

territori.  
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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.  
 
 
El Fòrum d’Ocupació Universitària del campus Terres de l’Ebre està organitzat per l’Oficina d’Orientació 
Universitària i la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, l’IDECE (Institut per al desenvolupament de 
les comarques de l’Ebre), la Cambra de Comerç de Tortosa i l’Institut de l’Ebre.  
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