Informació Juvenil : Presentació de l'Informe sobre l'accés i
inserció del jovent al mercat de treball a Catalunya
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Informació Juvenil
Temàtica activitat del calendari: activitats, empleo, informadors juvenils, jornades, joves, treball, tècnics de
joventut
Dates de realització

Dimarts 29 de maig de 2012, de 10:00 a 12:30 hores
Descripció

El proper dimarts 29 de Maig la Sala de Plens del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC) acull una jornada que analitzarà les oportunitats d'inserció i accés al
mercat de treball a Catalunya per part del jovent. La cita servirà per presentar l'Informe
sobre l'accés i inserció del jovent al mercat de treball a Catalunya.
L'informe, sol•licitat pel Departament d'Empresa i Ocupació i elaborat pel CTESC, analitza la
situació i les dades d'inserció de la població jove al mercat laboral català. Podeu accedir al
programa de la jornada, que començarà a les 10 del matí, a través d'aquest enllaç. Si us
interessa l'assistència, us podeu inscriure aquí.
Públic objectiu:
Informadors i agents socials implicats en impulsar mesures per a la millora del col•lectiu juvenil.
Programa:
10.00
Benvinguda: Josep Maria Rañé, president del CTESC
10.15
Joves i ocupació:
Esther Sánchez, secretària d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya
11:00
Pausa-cafè
11.15
Presentació de l'informe
Laura Pelay, consellera del Grup Primer del CTESC
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11.45

Conclusions de l'informe
Josep Maria Rañé, president del CTESC

Localització i contacte
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284
08009 Barcelona
Barcelona
Telèfon: 93 270 17 80
Informació addicional: http://www.ctesc.cat/
Adreça electrònica de contacte: ctesc@gencat.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/59199
Data del document:

23.05.2012
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