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El nou centre Bricomart 
ofereix 80 llocs de treball
Entre caixers i venedors, que han de ser experts en diversos 
productes || La incorporació es preveu entre el juny i el juliol

comerç laboral

Les obres de construcció del nou centre de bricolatge Bricomart, al polígon NeoParc.

MagDalena altisent

❘ lleiDa ❘ El gran centre de bri-
colatge i material de la cons-
trucció Bricomart, que obrirà 
en els propers mesos al polí-
gon NeoParc, busca a unes 
vuitanta persones per cobrir 
diferents llocs de treball. 

El procés de selecció l’efec-
tua Adecco i els interessats han 
de tenir experiència en venda 
i/o coneixements dels produc-
tes que es vendran per poder 
oferir assessorament tècnic als 
clients.

Els perfils més demandats 
són els de caixer, amb tretze 
llocs de treball sobre la taula. 
També s’ofereixen tres llocs de 
treball de recepció logística i 
gairebé seixanta de venedors 
experts en climatització, cale-
facció, regs, ferreteria, eines, 
material de construcció, elec-
tricitat, videoporters, reposi-
ció i atenció al client, mobles 
de cuina, portes, finestres, 
pintura, mampares de bany i 
lampisteria.

La firma assegura que la 
incorporació al lloc de treball 
serà entre els mesos de juny i 
juliol. Aquesta nova superfí-
cie comptarà amb 5.000 me-
tres quadrats de sala de ven-
des interior i amb un pati de 
materials d’uns 2.700 metres 
quadrats, així com amb qua-
tre-centes places d’aparca-
ment en superfície. La Paeria 
va concedir al desembre la lli-
cència urbanística i el solar ja 
es troba en obres.

Medicina 
elegeix com a 
nova degana 
Anna Casanovas

universitat

❘ lleiDa ❘ La professora d’Ana-
tomia humana i embriolo-
gia Anna Casanovas és la 
nova degana de Medicina, 
en substitució de Rosa So-
ler. Va ser elegida per 45 
vots a favor i 2 en blanc.  
Casanovas és membre del 
grup d’investigació de Pa-
tologia Neuromuscular Ex-
perimental de la UdL i de 
l’IRBLleida i va dirigir el 
departament de Medicina 
Experimental des del 2007 
fins al 2013. Les seues pri-
oritats són continuar amb 
els canvis i la revisió del 
pla d’estudis que va inici-
ar la seua antecessora, així 
com estudiar i implantar 
les propostes de millora en 
Ciències Biomèdiques i en 
Nutrició. El seu equip està 
format per María Ángeles 
de la Torre, José Manuel 
Porcel, Rosa Pérez, Judit 
Herreros i Jordi Tarragona.

Adjudiquen la millora 
de camins de l’Horta
❘ lleiDa ❘ L’ajuntament va ad-
judicar ahir a Romà Infra-
estructures la millora i el 
manteniment dels camins 
municipals de l’Horta per 
480.000 euros IVA inclòs. 
La durada del contracte se-
rà de dos anys.

Discrepàncies per les 
quotes a la concertada
❘ barcelona ❘ La Federació 
d’Associacions de Pares i 
Mares d’Escoles Lliures de 
Catalunya va afirmar que la 
normativa fiscal permet la 
desgravació d’aportacions 
que es fan de forma volun-
tària a fundacions i insti-
tucions. Per la seua part, 
el departament d’Educa-
ció els va respondre que 
la llei no permet imposar 
a les famílies l’“obligació” 
de fer aportacions a les 
fundacions.

Mercat de les rebaixes  
a la Zona Alta
❘ lleiDa ❘ L’associació de co-
merciants de la Zona Alta 
celebra avui el mercat de 
les rebaixes entre la pla-
ça Ricard Viñes i la zona 
de vianants de l’avinguda 
Doctor Fleming. L’horari 
d’obertura serà de 9.00 a 
20.00 hores.

Carrefour obre una 
botiga a Cappont
❘ lleiDa ❘ La cadena Carrefour 
obrirà a mitjans d’aquest 
mes un supermercat al car-
rer Cronista Muntaner. El 
local serà de la seua ense-
nya Carrefour Express.
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Anna Casanovas.


