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Presentada la FIRA d’OCUPACIÓ 

de Sant Carles de La Ràpita 2020 
  

 

Donar visibilitat als joves en recerca activa d’ocupació, i oferir-los un espai per contactar en les 
principals empreses del nostre territori, és l’eix fonament de la FIRA d’OCUPACIÓ. Una actuació 
dirigida als joves entre 16 i 29 anys que actualment no estudien, ni treballen i a les empreses que 
vulguin contractar a joves qualificats. 
 

 
 
Organitzada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, l’Ajuntament de Sant Carles 
de La Ràpita i el Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. La FIRA d'OCUPACIÓ, s’ha 
presentat aquest matí a l’Ajuntament de La Ràpita amb la presència de l'alcalde Sr. Josep Caparrós, el gerent 
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de la Cambra de Comerç Sr. Francesc Minguell juntament amb els regidors de Promoció Econòmica, Albert 
Salvadó, i el de Joventut, Rafa Balagué. 
 

 
La Fira d’Ocupació s’amplia amb un programa de tallers i xerrades per millorar l’ocupabilitat dels joves, 

sota el nom de: “Primera Setmana de l’Ocupació Juvenil de la Ràpita”. 

La Setmana per l'Ocupació Juvenil de la Ràpita s'organitza entre el 6 al 12 de març i es concretarà en dos 
tallers i en la Fira d'Ocupació. El primer taller, 'Eines en la recerca de feina', tindrà lloc el 6 de març al Maset 
Espai Jove i estarà dirigit a donar les eines per confeccionar un currículum i aprofitar els serveis públics 
d'ocupació; el segon taller, 'Recerca 2.0', dimarts 10 i també al Maset, consistirà a descobrir quines apps hi ha 
per buscar feina i com aprofitar també les xarxes socials. 

 

 
 
La finalitat principal de la FIRA D’OCUPACIÓ és promoure els canals de comunicació entre les empreses i els 
joves demandants d'ocupació. Amb especial dedicació al sector turisme i hoteleria. Donant visibilitat als joves 
en recerca activa d'ocupació. Oferint en un sol espai els recursos i les eines per millorar l'ocupabilitat. Impulsar 
altres alternatives de recerca de feina. I impulsar i mostrar l'emprenedoria com una altra forma de treballar. 
 
Per la seva banda, Francesc Minguell ha assenyalat que l’expectativa d’aquesta edició de la Fira d’Ocupació 
de la Ràpita és “superar les xifres de l’any passat, per on van passar 400 joves, i que es puguin realitzar més 
entrevistes i, per tant, que es tanquin més contractes de treball”.  

El gerent de la Cambra Francesc Minguell ha comentat que “el total de joves inscrits al Programa de Garantia 

Juvenil a la nostra demarcació és de 6.109 joves, 1.151 més que l’any passat”. 

 

 

 

“Es bo que a la Ràpita apostem de manera decidida 
per les polítiques actives de generar ocupació, i per 
això posem les eines a l’abast de la gent jove, per 
formar-los i facilitar el contacte amb el món 
empresarial”, ha declarat Josep Caparrós.  

Han estat alguns del temes comentats per l’alcalde 
Josep Caparrós, apostant per la continuïtat de 
certàmens d’aquestes característiques, que son 
força  importants per a la població. 
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Aquesta activitat organitzada per la Cambra de Comerç de Tortosa, es realitzarà al Pavelló Firal de Sant Carles 
de La Ràpita, el dijous 12 de març de 2020, de 10h. a 14h. Comptarà amb diferents conferències i tallers 
especialitzats com el d’elaborar el teu currículum en vídeo, l'entrevista de feina: una oportunitat per a 
comunicar, com ser el teu propi venedor, ingredients per triomfar, emprenedoria, turisme, xarxes socials, 
ponències i el Networking final completaran aquesta jornada.    

És totalment gratuït, i les empreses participants disposaran d’un espai per poder fer entrevistes o prendre 
dades dels joves que els puguin interessar. 
 
Es pots consultar el programa de la jornada, cartell, i més info al web de la Cambra: 
http://cambratortosa.com/ca/altres-serveis/fira-docupacio-sant-carles-de-la-rapita-12-de-marc-2020 
 

Més informació sobre aquesta activitat adreçar-vos directament a la Cambra trucant al 977 44 15 37 preguntar 
per Eva Montagut. 
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