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L’Auditori Municipal reunirà empreses i jóvens d’entre 16 i 29 anys

PEP SIMÓ, regidor de Desenvolupament Social i
Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta

MÉS NOTÍCIES

L’Auditori Municipal d’Amposta
acollirà el 25 de novembre una nova
edició de la Fira d’Ocupació, organit-
zada per la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Tor-
tosa, el campus Terres de l’Ebre de
la Universitat Rovira i Virgili, i l’ajun-
tament de la capital del Montsià.

Durant cinc hores i mitja, de 9 h
a 14.30 h, s’hi trobaran jóvens d’en-
tre 16 i 29 anys que tindran l’opor-
tunitat d’apropar-se a empreses
que poden necessitar-ne els ser-
veis. En anteriors edicions s’han
arribat a oferir 200 llocs de treball,
s’han lliurat prop de 800 currícu-
lums, i s’han fet més de 400 entre-
vistes de faena. Els objectius de la
Fira d’Ocupació, cofinançada pel
Fons Social Europeu i per la Iniciati-
va d’Ocupació Juvenil a través del
Programa Operatiu d’Ocupació Juve-
nil 2014-2020, són promoure els
canals de comunicació entre les
empreses i els jóvens demandants
d’ocupació, donar visibilitat als jó-

vens en recerca activa d’ocupació,
oferir en un sol espai els recursos i
les eines per a millorar l’ocupabili-
tat, impulsar altres alternatives de
recerca de faena i impulsar i mostrar
l’emprenedoria com una altra forma
de treballar. La participació és gra-
tuïta i només cal accedir-hi omplint
el full d’inscripció que es pot trobar
a www.cambratortosa.com

Per a esta edició destaquem les
ponències de Carlos Bella, Tens 30

segons? Comunicar amb impacte
qui ets, què fas i què pots aportar.
Bella és consultor en desenvolupa-
ment personal i professional i dina-
mitzador 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 orienta-
dora laboral, i directora del progra-
ma de recerca de faena de YouTube
Interconnexiona. 

Què suposa per a Amposta orga-
nitzar una nova edició de la Fira
d’Ocupació de les Terres de l’Ebre?
És un privilegi que Amposta sigue
la seu de la Fira d’Ocupació, so-
bretot després d’aquesta època
postpandèmia en què l’ocupació
s’ha vist tan afectada. Esta edició
és una oportunitat per ser un punt
de referència per a la intermedia-
ció entre les empreses i les perso-
nes que es troben en recerca de
faena.
La fira està pensada, entre d’altres
motius, per a donar visibilitat als
jóvens en la recerca d’activitat d’o-
cupació. Com poden ajudar-los
des de les administracions locals?
Hem d’encoratjar-los que aprofiten
els recursos que les administra-
cions posen al seu abast, com
poden ser la Garantia Juvenil,
Programes d’Orientació i Inser-
ció del SOC, així com la Borsa
de Treball. Un exemple el trobem
a l’Àrea de Desenvolupament
Social i Econòmic de l’Ajunta-
ment d’Amposta, on es desenvo-
lupen diferents programes d’as-
sessorament i acompanyament
per a aquests col·lectius.
Creu que s’estan reactivant les
oportunitats a la gent jove de les
Terres de l’Ebre?
És evident que, d’un temps cap

aquí, s’estan creant sinergies per
a l’impuls i retenció del talent a les
Terres de l’Ebre. També es dona
un valor afegit a la formació mit-
jançant cursos per poder donar
oportunitats a més joves amb di-
versos nivells formatius. Exemples
clars podrien ser-ne la creació del
FabLab, que vol donar oportunitat
al talent local o les formacions en
sectors relacionats amb els oficis.
Quins consells donaria a la joven-
tut que està buscant feina, i als
empresaris?
A la gent jove, que no deixen de
formar-se, que estiguen actius en
la recerca de faena i que no tin-
guin por d’acudir a les administra-
cions a l’hora de buscar recursos
per millorar la seua ocupabilitat. I
als empresaris, que aposten per
la formació dels joves dins l’em-
presa, i que puguen adquirir capa-
citats i competències reals al lloc
de faena. 

Amposta acollirà el 25 de
novembre la Fira d’Ocupació

“Els joves han d’aprofitar els
recursos que les administracions
posen al seu abast”

Taller al Perelló per a vendre més
i millor a la petita empresa

Organitzat per la Cambra de Comerç
de Tortosa, juntament amb l’Ajunta-
ment del Perelló, el passat 9 de no-
vembre de 2021 va tenir lloc al Ca-

sal de Cultura el Perelló, un interes-
sant taller adreçat a empresaris i
empresàries i treballadors, empre-
ses i comercials, sota el títol: Com
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vendre més i millor a la petita empre-
sa. L’objectiu d’estes jornades és
donar a conèixer nous canals de ven-
da en línia, així com les diferents pla-
taformes de Marketplace que hi ha
actualment; a més de conèixer les
solucions per a obrir nous mercats.


