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NOTA DE PREMSA 

L’acte es farà dins de la Fira d’Igualada i s’emmarca dins de la campanya “Busquem joves per 

30 futurs llocs a treball”. A més, la comissió TIC de la UEA realitza una taula rodona sobre la 

fibra òptica i el rendiment que en pot treure Igualada.  

TICAnoia escull a una desena de joves 

per a que facin pràctiques a les seves 

empreses 
 

Igualada, 28 de maig de 2011.- Aquest divendres i durant la Fira d’Igualada, la comissió TIC de 

la Unió Empresarial de l’Anoia, TICAnoia, escollirà als joves que podran realitzar pràctiques 

professionals en empreses TIC de la comarca de l’Anoia. Aquesta és una acció que s’emmarca 

dins del programa “Busquem joves per 30 futurs llocs de treball”, que la comissió va engegar 

ara fa més d’un any, amb l’objectiu de fomentar la ocupació en les empreses anoienques 

d’aquest sector. A continuació, es realitzarà una taula rodona per explicar les avantatges i 

sortides professionals que pot comportar el desplegament de la fibra òptica a la ciutat. 

 

L’acte es celebrarà divendres a les 18.30h, amb la participació dels estudiants i de les empreses 

interessades en acollir aquests alumnes en pràctiques. En total, hi participaran nou alumnes de 

l’Institut Milà i Fontanals que actualment estan cursant els mòduls de formació professional 

d’Informàtica; a més de nou empreses que s’han interessat per aquests perfils. Les empreses 

podran escollir els alumnes segons un sorteig que es farà a l’estand de TICAnoia a la fira 

igualadina. Un cop els alumnes hagin acabat les pràctiques i els estudis, les empreses es 

comprometen a contractar-los. 

 

Inicialment, la campanya estava destinada a una trentena d’estudiants, però a hores d’ara 

només nou alumnes han superat els diversos requisits que el programa marcava des d’un inici, 

i que, entre d’altres, obligaven als alumnes a superar el primer curs dels mòduls i aprovar tres 

clínics que oferia complementàriament TICAnoia: dos d’ells de caràcter tècnic, impartit a les 
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instal·lacions de Ceina, i un de professional, impartit amb col·laboració amb l’Ajuntament 

d’Igualada. 

 

Els alumnes realitzaran aquestes pràctiques a l’acabar el curs escolar i, un cop finalitzades, les 

empreses els contractaran dins de la seva plantilla. D’aquesta manera, TICAnoia es compromet 

a crear aquests nou llocs de treball. Actualment, les empreses d’aquest sector tenen 

problemes per trobar nous professionals qualificats a la comarca. És per això, que TICAnoia va 

engegar aquesta campanya, que pretenia trobar 30 llocs de feina estable. 

 

Les empreses que s’han apuntat a aquesta iniciativa són: Aladetres, Creagia, Intarex, MPM 

Software, Praktics, SAI Computers,  Tecdencies, Trilogi i Ubiquat. 

 

Taula rodona sobre fibra òptica 

 

Un cop s’acabi aquest acte, s’engegarà una nova activitat de TICAnoia. Es tracta de la taula 

rodona “Comunicacions digitals, el valor de la fibra òptica i les comunicacions per als ciutadans 

i les empreses d'Igualada”, que explicarà, en primer lloc, el projecte d’instal·lació de la fibra 

òptica a la ciutat i, després, els avantatges que aquesta tecnologia pot portar a la ciutat. 

 

En la primera part, Jordi Pont, regidor d'Urbanisme i Mobilitat a l’Ajuntament d’Igualada, 

explicarà breument en quin estat es troba el projecte igualadí. A continuació, s’obrirà un debat 

amb la participació del mateix Jordi Pont; Ernest Companys, socio fundador i director general 

de l’empresa Technotrends, que ofereix serveis de telecomunicacions; i Aleix Solé, president 

de l’Associació IGLU, una entitat que dóna serveis d’Internet gràcies a xarxes obertes, com ara 

guifi.net. La taula rodona començarà a les 19.00h al mateix estand de TICAnoia i serà 

moderada per Marc Mañé, responsable de comunicació de TICAnoia. 

 

Per més informació sobre la comissió i properes activitats, es pot accedir al web de TICAnoia, 

http://www.ticanoia.cat/ 
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