
Prop de 250 ofertes de 
feina per a estudiants i 
titulats fruit de la primera 
Fira UdLTreball virtual 
L’edició del pròxim any podria combinar 
el format presencial amb l’‘on line’
Lleida
REDACCIÓ
Les 94 empreses i entitats de 
Lleida, Barcelona i la Franja de 
Ponent participants a la darre-
ra Fira UdLTreball de la Universi-
tat de Lleida (UdL) van presentar 
202 ofertes de feina per a estu-
diants, titulades i titulats de la 
UdL. D’aquestes, un 41% eren de 
l’àmbit de la tecnologia, la indús-
tria, l’arquitectura i les ciències 
experimentals, un 27% del de les 
ciències socials i les humanitats, 
un 15% del àmbit agroalimen-
tari, forestal i veterinari, un 11% 
de l’educatiu i un 7% del sanita-
ri. A aquestes ofertes se’n van 
sumar 45 més els dies posteriors 
a la Fira -celebrada els passats 9 
i 10 de març-, tot arribant a 247 
a finals d’abril. A l’anterior edició, 
que va tenir lloc al 2019 de forma 
presencial, es van presentar 291 
ofertes de feina.

Durant la Fira UdLTreball, 
alumnat i graduats va poder vi-
sitar de forma virtual els estands 
de les empreses i consultar els 
llocs de treball que oferien a 
través de la plataforma UdL Tre-
ball, una aplicació que va entrar 
en funcionament a la UdL el ju-
liol passat i de la qual en formen 
part, alumnat, titulades i titulats 
de la UdL, empreses i les unitats 
de la universitat implicades.
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Una idea de negoci de dos ti-
tulats per la Universitat de Llei-
da (UdL) ha guanyat el premi 
a la millor difusió en línia dels 
guardons Emprèn Iberus-CLH, 
dotat amb 1.000 euros.  El pro-
jecte ZERON, que proposa fer 
vestits de neoprè d’origen ve-
getal, s’ha imposat entre els 
vuit finalistes dels premis Idea 
de negoci i Empresa innovado-
ra en una votació popular. La 

idea presentada per Alejandro 
Martínez Cerón i Álvaro Gon-
zález Ferrero, tots dos Màster 
en Gestió Esportiva per la UdL, 
va aconseguir 3.244 visualitza-
cions i 1.215 vots. Un cop cele-
brada la gala final dels premis 
Iberus-CLH, que han arribat a la 
setena edició, Campus Iberus 
va penjar al seu web el vídeo 
de les presentacions de tots els 
projectes.

Una idea de negoci de la 
UdL, premi Iberus-CLH
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L’Ajuntament de Lleida va dur a 
terme ahir treballs de neteja i es-
brossada dels voltants i les cune-
tes del Camí Vell d’Albatàrrec des-
prés que els veïns de Copa d’Or 
denunciessin a LA MAÑANA que 
estava  en  males  condicions  per-
què es troba ple d’herbes i canyes 
que treuen visibilitat.

La Paeria neteja 
les cunetes 
del Camí Vell 
d’Albatàrrec
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Plusfresc, cadena de supermer-
cats lleidatana especialista en 
productes frescos, va inaugu-
rar l’any 2001 a Lleida la botiga 
Sunka, un espai creat amb la 
voluntat de millorar l’experièn-
cia de compra dels seus clients 
a través d’espais i serveis dife-
rencials. Vint anys després, Plus-
fresc continua treballant per po-
sar el consumidor en el centre 
del seu negoci. És per això que 
la companyia ha decidit donar 
un pas més a l’hora d’assolir 
aquest objectiu amb l’ampliació 
i la reforma de Sunka, un espai 
situat al carrer Bisbe Ruano des 
del qual volen impulsar un nou 
model de compra totalment 
enfocat a l’experiència a client i 
que troba en la innovació, la tec-
nologia i l’omnicanalitat els seus 
pilars principals.

El resultat és un local de 
2.000 m2 des del qual Plusfresc 
consolida el seu compromís tant 
amb les persones com amb el 
medi ambient a través d’espais 
enfocats a noves famílies de pro-
ductes i serveis específics dife-
rencials configurats de manera 
responsable amb l’entorn. Més 
enllà del producte, Plusfresc ha 

volgut nodrir el nou Sunka de 
serveis enfocats a proporcionar 
al consumidor una atenció in-
tegral a través de la tecnologia i 
des d’un punt de vista totalment 
innovador. Un d’aquests ser-
veis omnicanals és el PlusAjuda, 
un quiosc a través del qual els 
clients poden demanar ajuda 
sobre diferents temes i que està 
connectat a un sistema electrò-
nic que avisa de forma immedia-
ta al personal de la botiga a tra-
vés dels SmartWatch que porten 
tots els empleats.

El director de vendes de Plus-
frecs, Manel Pastor, va explicar 
que “també potenciem les sec-
cions de productes frescos, en 
què es poden trobar el racó del 
pernil i el de gourmet, la format-
geria, el taller de fruita o  l’Espai 
Eco-Bio, amb 400 productes”.

Plusfresc aposta pel model 
de compra més tecnològic 
a la nova botiga Sunka
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El consumidor 
continua 

essent el centre 
del negoci 

La mostra Ciència 
al Carrer té lloc 
avui d’11 a 13 hores 
en format digital
La fira de ciència divulgativa 
Ciència al Carrer arriba enguany 
a la catorzena edició després 
de l’aturada el 2020 per raons 
sanitàries. La represa es farà en 
format virtual i tindrà lloc avui 
entre les 11 i les 13 hores des 
del web www.cienciaalcarrer.
com. Més de 2000 joves s’han 
inscrit per visitar la mostra.

L’empresari lleidatà 
Eduard Porta, 
vicepresident de 
Patronal Catalana  
La Patronal Catalana es va pre-
sentar ahir per ser “la veu com-
bativa i sense complexos de 
l’empresariat, l’emprenedoria, 
el comerç i les persones treba-
lladores autònomes”. L’empre-
sari lleidatà Eduard Porta, del 
grup Promo Global Manager 
Bussines Group, ocuparà una 
de les vicepresidències.


