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l’estudiantat de la 
Universitat de lleida (Udl) 
tindrà l’oportunitat de 
conèixer de primera mà 
les oportunitats laborals 
del territori amb la fira 
UdL Treball, que tindrà lloc 
els dies 9 i 10 de març en 
format virtual. 

lleida
redaCCiÓ
La Universitat de Lleida (UdL) 
recupera el certamen després 
d’una aturada d’un any per la 
pandèmia del Covid-19. La setena 
edició compta amb 94 empreses 
de les comarques lleidatanes, la 
Franja de Ponent i Barcelona -la 
majoria de la comarca de l’Anoia-, 
i que presenten més d’un cente-
nar d’ofertes de feina, segons van 
informar fonts de la UdL.

D’aquestes empreses, 47 pro-
venen dels àmbits de Tecnologia, 
Industrials, Arquitectura i Cièn-
cies; 37, de Ciències Socials, Lle-
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La UdL recupera els propers 9 
i 10 de març la fira de treball i 
ocupabilitat en format virtual

tres, Ciències de l’Educació i Cièn-
cies de la Salut; i 18, de l’àmbit 
Agroalimentari, Forestal i Veteri-
nari. La vicerectora d’Estudiants i 
Ocupabilitat, Montserrat Rué, ha 
explicat que la fira “reuneix em-
preses i institucions que neces-
siten incorporar personal i uni-
versitaris que preparen la seua 
incorporació al món laboral”. 

Perfils més bUscats

També ha recordat que els 
perfils més buscats en la darrera 
edició eren els d’Enginyeria In-
dustrial, Estudis Anglesos, Admi-

nistració i Direcció d’Empreses, 
Enginyeria Agrària i Informàtica.
Al llarg dels dos dies de la Fira es 
repetiran dos webinars, en horari 
de matí i de tarda, per tal de faci-
litar al màxim l’assistència. D’una 
banda, el coach i expert en inte-
l·ligència emocional Gorka Barto-
lomé parlarà dels Objectius indi-
viduals i sostenibles per al canvi 
col·lectiu. De l’altra, la cap del Ne-
gociat d’Orientació Laboral de la 
UdL, Teresa Parache, abordarà la 
recerca de feina.

El programa també inclou una 
presentació de l’ambaixador Uni-
cat de la UdL, Daniel Florensa, 
que explicarà l’oferta d’ocupació 
pública a les diferents institucions 
de la Unió Europea. Mentre, les 
empreses tenen programades 
presentacions i xerrades en línia 
durant els dos dies de fira, a ban-
da que podran interactuar direc-
tament amb els candidats i can-
didates per concertar entrevistes 
de treball.

El Parc Científic de 
Gardeny reforça la 
seva coordinació 
amb la UdL
El consell d’administració ex-
traordinari del Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida (PCiTAL) celebrat ahir va 
acordar reforçar la coordina-
ció en recerca, transferència, 
emprenedoria i innovació amb 
el nomenament del catedràtic 
contractat de Sistemes Fores-
tals de la Universitat de Lleida 
(UdL), José Antonio Bonet. La 
posada en marxa d’aquesta 
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coordinació va en la línia del 
que va aprovar el consell de po-
tenciar la cooperació en projec-
tes científics amb institucions i 
entitats. I la voluntat és poten-
ciar especialment la presència, 
participació i sinergies amb els 
organismes de la UdL.

La Paeria ha obert la convoca-
tòria anticipada per a l’any 2021 
per a la presentació de sol·lici-
tuds de subvencions en matèria 
d’ocupació i foment de l’activi-
tat econòmica per fer front a 
les conseqüències de l’afectació 
en el mercat de treball del Co-
vid-19 en determinats territoris 

de Catalunya. D’aquesta ma-
nera, l’import total dels ajuts, 
que és de fins a 1’5 milions, es 
distribueixen en 1.125.000 per 
a la ciutat de Lleida i els altres 
375.000 euros per als 6 munici-
pis restants (Alcarràs, Torres de 
Segre, Soses, Aitona, Seròs i la 
Granja d’Escarp).

L’IMO gestionarà 1.500.000 
euros en subvencions per       
al foment de l’ocupació 


