Ocupació : Seminari "Conèixer les causes de la crisi i les
mesures més adients per a sortir-ne" | Observatori del
Mercat del Treball del Barcelonès Nord
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Ocupació
Temàtica activitat del calendari: Economia, crisi, jornades, ocupació, seminaris, tècnics d'ocupació, tècnics
de joventut
Dates de realització

Dimecres 5 de desembre de 2012, de 09:30 a 13:30 hores
Descripció

El Centre Internacional de Negocis de Badalona acollirà el proper 5 de desembre, a partir
de les 9.30h, el Seminari de l'Observatori del Mercat del Treball del Barcelonès Nord
"Conèixer les causes de la crisi i les mesures més adients per a sortir-ne". La cita, que
enguany celebra la seva desena edició, s'impulsa amb l'objectiu general de conèixer noves
visions per a la sortida de la crisi i perfilar perspectives futures per a l'economia i
l'empresa catalana.

Inscripcions al Seminari
Si voleu assistir a la celebració del Seminari, us podeu inscriure abans del 30 de novembre
enviant un correu electrònic a l'adreça jingles@barcelones.cat (Joaquim Anglès) amb
l'assumpte "CONFIRMO ASSISTÈNCIA".
Informació relacionada:

Noves visions per a la sortida de la crisi al X Seminari de l'Observatori del Mercat del
Treball del Barcelonès Nord (5/12)

Públic objectiu:
Seminari adreçat a tècnics i responsables d'àrees d'ocupació
Objectius del seminaris: Conèixer les causes de la crisi i les mesures més adients per a sortir-ne.

Reflexionar sobre les mesures per fer front a la crisi a Catalunya i a Espanya.
Conèixer les mesures més adients entorn a l’empresa i el mercat de treball.

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net

Page 1 of 2

Conèixer el posicionament del territori metropolità i el Barcelonès Nord en un escenari post-crisi

Programa:

9.30h: Recollida de material
10 h: Benvinguda:

Im. Sr. Jesús Maria Canga Castaño, alcalde de Sant Adrià de Besòs
Ima. Sra. Núria Parlon Gil, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Sr. Ramón Riera Macia, 1r tinent d’alcalde de Badalona
Presentació del seminari:
L’opció dels municipis del Barcelonès Nord: aprofundir la coordinació i el
treball conjunt, a càrrec de Excm. Sr. Jesús Maria Canga Castaño, president del Consell Comarcal del
Barcelonès
10.30 h Pausa cafè
11.00 h Ponència:
Propostes per sortir de la crisi des d’un altre enfocament, a càrrec de Sr. Antón Costas Comesaña, catedràtic de
Política Econòmica i director del Màster en Economia i Regulació dels Serveis Públics Econòmics de la
Universitat de Barcelona.
11.45 h

Ponència:

Reptes i potencial del Barcelonès Nord en el desenvolupament econòmic Metropolità, a càrrec de Sr.
Eduard Jiménez Hernández responsable de Innovación y Consultoria en Políticas Públicas
Presenta i modera:
Sra. Rosa Bertran Bartomeu regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de Badalona
12.30 h Debat
13 h Cloenda del seminari
Professorat:

Localització i contacte
Centre Internacional de Negocis de Badalona
Polígon Les Guixeres C/ Marcus Porcius, 1
08915 Badalona
Barcelona
Telèfon: 93 464 80 00
Informació addicional: http://www.bcin.org
Adreça electrònica de contacte: jingles@barcelones.cat
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/60696
Data del document:

15.11.2012
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