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OCUPACIÓ

Cara a cara per trobar feina en
una marató d’entrevistes exprés
El programa Làbora posa en contacte empresaris i desocupats
SELENA SORO
BARCELONA

“Tinc més de 40 anys i dues nenes:
amb el meu perfil és molt difícil trobar feina”. És la història d’Elisabet
Bravo, que des de l’inici de la crisi ha
passat d’una feina temporal a una
altra. “Aquest mes he estat treballant en la campanya d’Hisenda, però ara ja s’acaba. I, fins fa poc, atenia
la gent en un restaurant de menjar
ràpid. Tot és temporal, i aquest és el
problema”, explica Bravo, que des
de fa temps busca alguna oferta que
s’adeqüi més a la seva formació.
“Sempre he treballat en l’atenció al
client”, diu. Avui s’ha deixat caure al
Born Centre Cultural per assistir a
una marató de microentrevistes
amb empreses de diversos sectors,
organitzada per Làbora, un programa per al foment de l’ocupació de
les persones amb dificultats d’accés
al mercat laboral, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Barcelona, amb la
col·laboració de les entitats socials i
el teixit empresarial de la ciutat.
Bravo té tres entrevistes concertades i, a banda, pot decidir asseure’s
a l’estand de qualsevol de les companyies participants i entregar el
seu currículum o presentar-se. Algunes de les entitats que entrevisten candidats són la Fundació Catalana de l’Esplai, Aigües de Barcelona, Lidl, la Fnac o la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i
Persones Sordes. “Ja he deixat alguns currículums, a veure què surt”,
conclou Bravo.
El Mohamed, que acumula gairebé cinc anys a l’atur, també prova
sort a les entrevistes exprés. “Busco
alguna cosa relacionada amb la logística. Fa molt temps que no treballo: l’estiu passat ho vaig fer, però
només tres mesos”, afirma. El Jordi, que també ha fet feines puntuals i ara està a l’atur, busca alguna
cosa de cuiner: “A veure què trobo”,
diu. A la Laura li van trucar fa poc
per entrar a treballar en una residència de gent gran, però diu que no
vol tancar altres portes. “Sempre es-

ACN

■ Fotografia i missatge als revisors: així
controlarà FGC els que no paguen
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va començar ahir
a implantar un nou sistema de control del frau a les
estacions de la seva xarxa. Es tracta d’un detector
que alerta sobre les persones que travessen la
barrera de validació de bitllets sense pagar, després
que ho faci un altre usuari. El sistema envia un
missatge als revisors amb la fotografia de l’infractor
perquè l’interceptin i el sancionin. El detector
funcionava com a prova pilot a l’estació de Provença,
on s’han reduït un 70% aquestes infraccions.

■ L’Escola Patufet de Barcelona
no podrà tancar el curs que ve

Elisabet Bravo és una de les usuàries que ahir va participar en les
jornades d’inserció laboral al Born Centre Cultural. PERE TORDERA

tic oberta a millorar, m’agradaria
trobar alguna cosa com a administrativa o tresorera, que és al que
m’he dedicat tota la vida”, explica.
La Doris, que busca alguna oferta
com a dependenta, troba interessant poder fer un cara a cara amb els
responsables de recursos humans.
“Moltes vegades, quan deixo un currículum, em descarten només per
tenir més de 40 anys. En persona
em puc defensar molt millor: poden
veure la meva empenta i la meva
manera de ser”, conclou.
El que valoren les empreses

En els diferents estands repartits
per l’antic mercat del Born cada empresa entrevista un a un els diferents usuaris. “Nosaltres busquem
un perfil comercial, i per això valorem sobretot l’empatia i la capacitat
de connectar”, explica David Vendrell, de l’empresa turística In-out
Barcelona Tours. A Aigües de Barcelona, per contra, volen principalment operaris de xarxes i sanejament per a la campanya d’estiu. “En

aquesta època necessitem incorporar nous perfils, i estem convençuts que en podrem trobar
d’interessants”, comenta el director de recursos humans, Marc
Mascareñas. El tècnic de selecció
de la mateixa companyia, Adrià
Alonso, afegeix que sobretot es fixen en la formació i l’experiència
laboral.
El turoperador Total Incoming Services, en canvi, prioritza les capacitats personals a la
formació específica: “Per al perfil de turoperador el més important és que conegui el sector turístic, la titulació i els estudis
concrets no són tan importants”,
subratlla Facundo Erroz. A la seva empresa tenen només una vacant i, per això, diu, és molt sincer amb tots els candidats: “Si
veig que no encaixen, els hi dic
directament. Jo he estat a l’altra
banda i sé què és que et facin perdre el temps”, conclou Erroz, que
tot i així confia trobar alguna
proposta interessant.e

El departament d’Ensenyament va comunicar ahir a
l’Escola Patufet, al barri de Gràcia, que no podrà
tancar el centre el curs que ve tal com havia anunciat.
Ensenyament argumenta que la llei orgànica
d’educació (LOE) diu que, un cop acabat el període de
preinscripció, no es pot fer cap tancament ni
modificació del caràcter propi d’un centre.

ENDESA

■ L’Escola Terra Nostra d’Olost, premiada
per l’ús responsable de l’energia
Un grup de 10 alumnes de tercer de primària de
l’Escola Terra Nostra d’Olost (Osona) van rebre ahir el
primer premi del concurs PlayEnergy pel seu projecte
sobre l’ús responsable de l’energia. En el concurs,
organitzat per Endesa, hi han participat 326 escoles i
25.000 alumnes de tot l’Estat. Els estudiants rebran
diversos premis, entre els quals hi ha un viatge a
Itàlia, on se celebrarà l’entrega oficial dels premis, i
11.000 euros per a les infraestructures elèctriques
de la seva escola.

INVESTIGACIÓ

Tres anys de ciència gràcies a La Marató de TV3
MARIO MARTÍN MATAS
BARCELONA

La Fundació de La Marató de TV3
va presentar ahir els resultats de la
recerca en malalties minoritàries finançada gràcies a l’esdeveniment
que va celebrar-se el desembre del
2009. En una exposició organitzada
a l’Institut d’Estudis Catalans, que
aplega els 20 projectes de recerca

més destacats –van rebre una injecció de 6,35 milions d’euros–, la fundació va explicar que les aportacions han permès finançar tres anys
d’investigacions per avançar en el
coneixement d’aquestes patologies,
que afecten gairebé cinc persones
de cada 100.000.
Es calcula que al món hi ha més
de 7.000 patologies minoritàries,
que afecten uns 400.000 catalans, i
es creu que el 80% d’aquests casos

tenen un origen genètic. Entre
les investigacions subvencionades hi ha el rabdomiosarcoma,
l’amiloïdosi hereditària, les encefalitis autoimmunes, la neuromielitis òptica i les hemoglobinopaties. La fundació va destacar especialment els projectes
dels doctors Albert Saiz, Francesc Palau, Jaume Campistol,
Josep Dalmau, Joan-Lluís Vives
i Soledad Gallego.e

MERKAMOTOR TORTOSA, SOCIEDAD ANONIMA
Complemento al orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 26 de Junio de
2.015, a las 17 horas en el domicilio social, y, en su caso, el día 29 de Junio
de 2015 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.
A solicitud del socio D.Ramon Aixendri Sola, se acuerda un complemento
a la Junta General convocada, incluyendo los dos puntos del orden del día
siguientes:
Cuarto.- Solicitud del cese de los actuales Administradores Mancomunados.
Quinto.- Votación sobre el cierre voluntario de la nave situada en la carretera
de Tortosa L’Aldea
Km 1.5 de Tortosa.
Tortosa, 1 de Junio de 2015.Administradores mancomunados, Juan Carlos Gallardo Calles y Mercedes Cases Cortiella.

