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Crear marca personal, eix
de les setenes jornades de
recursos humans a Girona
a Una quinzena de ponents, entre els quals Josep Roca, d’El Celler de Can

Roca, participen en la trobada, que arriba a Girona en la seva setena edició
U. Comas
GIRONA

Les proves de la fase gironina de l’olimpíada es van
celebrar ahir a la Facultat de Ciències de la UdG ■ M. LLADÓ

La UdG, seu
de l’Olimpíada
de Biologia
a Hi van participar 37 alumnes de 13

instituts de les comarques gironines
El congrés durant la seva edició de l’any 2014 ■ MANEL LLADÓ

J.T.
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Dia d’inici del VII Congrés
Internacional de Recursos
Humans. S’allargarà fins
al divendres 19.

ponents participaran
en el congrés que se
celebra a la Casa de
Cultura de Girona.

la degana de la Facultat
d’Economia i Empresa de
la UB, Elisenda Paluzie.
Segons l’organització,
l’objectiu de les jornades
que arriben ja a la setena
edició “és donar una formació de qualitat i un intercanvi d’experiències
d’èxit a partir de l’expo-

sició de ponents de primer nivell i grans coneixedors dels diferents
àmbits que inclou la gestió de persones”.
El Fòrum Garrotxa organitzarà aquesta primavera les primeres jornades de recursos humans
a Londres. ■

Càrrecs de
reconegudes
empreses
—————————————————————————————————

Miquel Jordà, gerent d’Eurofirms; Ricardo Parra, gerent i
cofundador de Playforapply;
Encarna Maroño, directora
de RRHH d’Adecco; Maria
Ángeles Tejada, directora general de Public Affairs Randstad; Juan Carlos Cubeiro,
head of talent de ManpoweGroup i CEO de Right Management; o Santiago García,
managing director d’Iberia
iOPener Institute for People
and Performance són altres
ponents de les jornades.

GIRONA

La Facultat de Ciències va
ser escenari ahir per tercera vegada de la fase gironina de l’Olimpíada de
Biologia de Catalunya
(OBC), en què van participar 37 alumnes de tretze
instituts de Girona, Roses, Palafrugell, Salt, Solsona, Calonge, Vidreres,
Celrà i Llagostera.
L’OBC té com a objectiu
principal estimular i implicar els estudiants de batxillerat en el desenvolupament d’aquesta ciència,
atès que resulta impossible
comprendre la vida, analitzar els seus problemes i
plantejar solucions sense

un coneixement adequat
de les principals qüestions
biològiques; per exemple,
en aspectes com ara la contaminació ambiental i el
canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la
biodiversitat, i el diagnòstic i els tractaments de malalties, entre molts d’altres. La prova teòrica es va
fer simultàniament a totes
les seus de Catalunya (Girona, Vic, Barcelona, Lleida i Tarragona).
Els finalistes podran
realitzar una prova pràctica a la Facultat de Biologia
de la UB, de la qual sortiran
els guanyadors. La proclamació dels guanyadors i el
lliurament de premis es farà el 19 de febrer. ■
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La importància de crear
marca personal i la cerca i
selecció de treball a través
de xarxes socials seran alguns dels temes centrals
de les VII Jornades Internacionals de Recursos
Humans que se celebraran el 18 i 19 de febrer a la
Casa de Cultura de Girona organitzades pel Fòrum Garrotxa amb el suport del bufet d’advocats
Cuatrecasas Gonçalves
Pereira, el Departament
d’Empresa i Ocupació, Foment del Treball i Playforapply Technologies.
Josep Roca, d’El Celler
de Can Roca, amb una
conferència sobre creativitat i treball en equip, Rosaura Alastrey, especialista en treball en xarxa professional i Diego Pérez,
d’Innopulse, que parlarà
sobre Oferta i contractació: la màxima de les 5 w (i
una H) a internet ‘versus’
mitjans tradicionals , són
alguns de la quinzena de
ponents que durant dos
dies tractaran sobre diversos temes vinculats als recursos humans. En l’obertura de les jornades –ja és
oberta la preinscripció–,
que estan adreçades a directius, responsables de
RRHH, de màrqueting i de
comunicació, per exemple, també hi participarà

