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Més de 45 empreses del territori oferiran prop de 500 llocs de 
treball aquest dijous 26 de maig a la Fira d’Ocupació de La Ràpita 

_______________________________________ 

 
 

El Pavelló Firal de La Ràpita acollirà aquest dijous 26 de maig una nova edició de la Fira d’Ocupació, organitzada 
per la Cambra de Comerç, l’Ajuntament de La Ràpita i el suport del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira 
i Virgili. Durant cinc hores i mitja, de 9 h a 14.30 h, s’hi trobaran jóvens d’entre 16 i 29 anys, que tindran l’oportunitat 
d’apropar-se a 46 empreses del territori que oferiran prop de 500 llocs de treball. 
 
 

 
 
 
L’alcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, i el president 
de la comissió de Digitalització, Formació i Emprenedoria de la Cambra, Jordi Zaragoza, han presentat en roda de 
premsa aquest matí una nova edició de la Fira d’Ocupació.  
 
 

  notadepremsa 
            24 de maig de 2022    
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L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha exposat que “unim esforços per crear l’espai ideal perquè les empreses 
del territori i les persones que busquen feina es troben i coordinen”. 
 
Per la seva banda el president de la Cambra de Comerç, Francesc Faiges, ha comentat que “En aquesta edició de la 
Fira d’Ocupació, 46 empreses del les Terres de l’Ebre, oferiran prop de 500 llocs de treball. Serà una gran fira que 
pretén oferir llocs de treball i formació, amb l’objectiu de retenir el talent jove al nostre territori”. 
  
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. La participació és gratuïta i només cal accedir-hi omplint el full 
d’inscripció que es pot trobar a www.cambratortosa.com 
 
 

   
 
Per aquesta edició destaquem les ponències de: Ivette Castro “Treballar per compte aliena o emprendre el meu propi 
negoci”, la de Carlos Bella “Crea el teu mapa de talent”, i la de Maria Moreno “Com puc treballar a l’Administració pública. 
Oferta pública i Nous Processos d’estabilització”. 
 
La Fira d’Ocupació també contempla diferents activitats com un taller de videocurrículum o una gimcana, el punt 
d’elaboració de currículums, d’orientació vocacional o el punt de Networking seran altres de les activitats formatives que 
tots els assistents podran fer i gaudir de 9.30h. a 14.30h..      
 
Participar en aquesta fira és totalment gratuït, tant per les empreses participants com per als visitants, però cal fer 
inscripció al web de la Cambra de Comerç: https://www.cambratortosa.com/ 
 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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