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La Cambra de Comerç de Tortosa celebra amb èxit de participació una jornada telemàtica amb
gairebé 300 inscrits que han pogut fer arribar el seu currículum a una quarantena d’empreses
MARINA PALLÁS CATURLA
TORTOSA

En els darrers anys, la Cambra de
Comerç de Tortosa està destinant
una sèrie d’accions i d’esforços
per tal d’organitzar formacions
específiques per als joves de les
Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de
retenir el talent al territori i oferir-los punts de trobada amb les
empreses.
Una d’aquestes accions més
destacades són les Fires d’Ocupació. Habitualment la cita tenia
lloc de forma presencial, tres cops
a l’any, a la Ràpita, Tortosa i Amposta, però la situació actual ha
obligat a adaptar-se adquirint un
format virtual que ha resultat un
encert, com ja es va veure en la
primera edició celebrada a l’octubre.
Ahir al matí va celebrar-se una
nova edició, amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Amposta, el
Campus Terres de l’Ebre de la
URV, l’Institut Montsià i la Diputació de Tarragona. És una actuació
cofinançada pel Fons Social Europeu i per la iniciativa d’Ocupació
Juvenil.
Així, ahir fins a 282 joves d’entre 16 i 29 anys que estan buscant
feina van inscriure’s a la jornada
virtual i van poder fer arribar els
seus currículums a la quarantena
d’empreses participants. En conjunt fins a 371 usuaris es van con-

La jornada es va celebrar ahir telemàticament amb joves i empreses del territori.

nectar a la plataforma durant la
jornada.
El programa de la jornada
comptava amb tot un seguit de
xerrades de les mateixes empreses participants, però també amb
ponències de publicistes, orientadors laborals i coachs que van motivar els joves i els van donar
claus a l’hora de buscar feina i posicionar-se en els seus respectius
àmbits.

El Poble Nou

La Diputació de Tarragona
a an a e tr it per
con truir a no a carretera
REDACCIÓ
EL POBLE NOU

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat l’expedient de contractació del servei
d’assistència tècnica per a la redacció d’un projecte constructiu i
d’un estudi d’impacte ambiental
per a la nova carretera de Sant

Carles de la Ràpita al Poble Nou
del Delta(Amposta), entre els
punts quilomètrics 0 al 9,790.
Amb aquest tràmit, la Diputació
ja es prepara per poder executar
la millora d’aquesta via un cop
passi a formar part de la seva xarxa viària.
Actualment, aquest tram és de
titularitat municipal i es preveu
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REDACCIÓ
L’AMETLLA DE MAR

El consistori calero
considera que el projecte
suposa molts perjudicis
L’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar s’oposa a la instal·lació
del parc eòlic ‘Ametlló’. Es tracta d’un parc eòlic, impulsat per
l’empresa EFENER E3, que es
preveu projectar als termes
municipals de l’Ametlla de
Mar i el Perelló, el qual comptaria amb un total de 10 aerogeneradors i 36MW de potència.
Els portaveus dels grups municipals que formen l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, -Esquerra Republicana, Entesa
per La Cala i Junts per
l’Ametlla, exceptuant el de
Ciutadans que,de moment, no
ha adoptat cap postura definitiva-, han valorat negativament l’avantprojecte del parc
eòlic ‘Ametlló’. Entre els arguments en contra s’hi troben
l’elevat impacte paisatgístic, la
contaminació acústica i l’alta
pèrdua de valor dels terrenys.
L’alcalde de l’Ametlla de Mar,
Jordi Gaseni, assegura que
«estem a favor de les energies
renovables, de fet estem treballant en un projecte fotovoltaic», però apunta que aquesta
proposta eòlica «és un despropòsit».
«No podem restar impassibles a la instal·lació d’aquest
parc eòlic i posarem tots els
mitjans que tinguem a l’abast
per aturar-lo».

El president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, explica que «som l’única
Cambra de Comerç de la província que ha apostat per seguir amb
la Fira d’Ocupació en format digital, per això l’oferta està oberta a
totes les empreses i persones de
Tarragona».
Cal dir que encara que fos una
jornada online, per si algun jove
no tenia connexió a internet, la

Cambra de Comerç de Tortosa va
posar també a disposició dels usuaris, amb cita prèvia, una sala amb
ordinadors per fer arribar el currículum a les empreses participants.
Així mateix als baixos de la Biblioteca Sebastià Juan Arbó
d’Amposta es va habilitar un espai de connexió amb ordinadors
i s’hi va disposar una persona
d’assessorament per ajudar en el
que fes falta.

que s’incorpori a la Diputació un
cop la Generalitat atorgui el vistiplau al Pla Zonal de Carreteres de
la institució supramunicipal, on es
contempla aquest traspàs.
L’expedient de contractació, per
procediment obert, estableix un
pressupost base de licitació de
125.841,51 euros, IVA inclòs
(116.789,20 euros per a l’assistència tècnica per al projecte
constructiu i 9.052,31 euros per a
l’estudi d’impacte ambiental).
Per al diputat delegat del Serveis d’Assistència al Territori de la
Diputació, Adam Tomàs, l’aprovació ara del tràmit de licitació escurça els terminis per a la construcció de la carretera: «podrem
realitzar la millora tan bon punt
ja en siguem els titulars».

La carretera del Poble Nou a la Ràpita. FOTO: JOAN REVILLAS

