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_______________________________________ 
 

La Fira d’Ocupació celebrada a Amposta supera  
totes les expectatives tornant al format presencial 

_______________________________________ 

 
 

Prop de 500 joves han participat aquest dijous 25 de novembre a la Fira d’Ocupació organitzada 
per la Cambra de Comerç i l'Ajuntament d'Amposta. Celebrada a l’auditori Municipal d’Amposta, 
durant cinc hores i mitja, de 9h a 14.30h, jóvens d’entre 16 i 29 anys han tingut l’oportunitat 
d’apropar-se a les 31 empreses i institucions presents que han ofert llocs de treball. 
 

 

 

  notadepremsa 
            26 de novembre de 2021    
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Els objectius de la Fira d’Ocupació, cofinançada pel Fons Social Europeu i per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil a través 
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, són promoure els canals de comunicació entre les empreses i els 
jóvens demandants d’ocupació, donar visibilitat als jóvens en recerca activa d’ocupació, oferir en un sol espai els 
recursos i les eines per a millorar l’ocupabilitat, impulsar altres alternatives de recerca de faena i impulsar i mostrar 
l’emprenedoria com una altra forma de treballar.  
 

Les 31 empreses i institucions de les Terres de l’Ebre que han participat en aquesta edició, han ofert un total de 
314 llocs de treball, s’han lliurar 954 currículums i s’han fet 432 entrevistes de feina.  

 

     
 

     
 
La participació de públic ha estat diversa, amb la presència d’estudiants universitaris, de cicles formatius i demandants de 
feina amb perfils diversos. Pel que fa a les ofertes de feina han estat molt variades, moltes d’elles vinculades a la gestió 
empresarial, les finances, operaris, personal de magatzem, instal·ladors i altres perfils més tècnics. 
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Les empreses que han participat en la Fira d’Ocupació també han vist en aquesta una oportunitat per als seus negocis. A 
més de l’intercanvi d’impressions amb les empreses, es pretén captar alumnes recent titulats i gent formada, i d’aquesta 
manera evitar la fuga de talent del territori. Les empreses inscrites pertanyen a diferents sectors econòmics com el dels 
serveis empresarials i financers, l’agroindustrial, el sociosanitari, l’industrial, el turisme o el tecnològic i tenen la seua seu 
o operen a les Terres de l’Ebre.  

 

mailto:tortosa@cambratortosa.com
http://www.cambratortosa.com/


 

 
C. Cervantes, 7 de 43500 Tortosa, Tarragona                                                                                                                           
Tel. 977 441 537, tortosa@cambratortosa.com, www.cambratortosa.com                                     
   

            

       
 
Els joves també han pogut assistir a diferents conferències i xerrades informatives relacionades en la recerca de feina. 
Destacan les ponències de Carlos Bella:” Tens 30 segons? Comunicar amb impacte qui ets, què fas i què pots aportar”. 
Bella, és consultor en desenvolupament personal i professional i dinamitzador sociolaboral. I també, la de Mireia 
Gargallo: “Com explico les meves competències a l’entrevista de feina?”. Gargallo, és consultora en formació de 
competències i orientadora laboral, i directora del programa de recerca de feina de YouTube Interconnexiona. 
Així com participar en un taller de vídeo currículum a càrrec del cap de comunicació de la Cambra, Eduard Prats. 

 

     
 
 
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, i mostrar l'emprenedoria com una altra forma de treballar. Han estat els objectius 
d’aquesta Fira d’Ocupació. 

 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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