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Dades/Informes sobre ocupació
L’atur cau a Barcelona el mes d’abril en 1.635
persones
06.05.19- L’atur a la ciutat va baixar el mes d’abril en 1.635 persones.
Així la xifra de desocupats a Barcelona s’ha situat ara en 69.353.
http://bit.ly/2J5GQru

L'atur cau un 1,06% a Catalunya i ja se situa
en l'11,64%
25.04.19- El Ministeri d'Economia destaca que les dades de l'EPA del
primer trimestre reflecteixen l'estacionalitat del mercat laboral espanyol
i l'efecte calendari
http://bit.ly/2UTplw6

Gènere
Les dones transgènere denuncien que tenen
un 85% d'atur per discriminació laboral
30.04.19 - El col·lectiu es mobilitza a Barcelona amb motiu de l'1 de
maig per demanar que les empreses siguin sensibles als alts índexs
d'atur. http://bit.ly/2VDmUSL

Sense les nenes no hi ha revolució digital
25.04.19 - Només un 30% de les persones que treballen al sector TIC
són dones, i és precisament un àmbit en el qual es preveu un gran
creixement.
http://bit.ly/2GUfkuF
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Participar o guanyar? Dones, homes i
competitivitat
Abril 2019 - Els homes encara tenen millors salaris, ocupen més llocs
directius que les dones i pateixen una taxa de desocupació més baixa.
Per què les dones no arriben tan lluny com els homes en l’àmbit
laboral? http://bit.ly/2V55WgC

Bretxa salarial entre la responsabilitat social i
empresarial
22.04.2019 – Després de les manifestacions reivindicatives del passat
8 de març ara toca tornar al dia a dia i continuar treballant per reduir i si és possible eliminar- les desigualtats que les dones patim en
diversos àmbits de la nostra vida. http://bit.ly/2GUfkuF

Pobresa | vulnerabilitat
El Govern externalitzarà provisionalment els
serveis de suport informàtic de la Renda
Garantida
24.04.19 - Dues empreses opten al concurs públic per ajudar a
desplegar i mecanitzar les resolucions de la RGC. http://bit.ly/2DGJcsy

Una 'botiga' de roba per als qui no poden
estrenar-ne
22.04.19 - El Banc de Roba obre un punt d'atenció personalitzada per
"dignificar" la donació a famílies vulnerables. http://bit.ly/2WiTzdg

Mercat de treball
Generació precarietat
01.05.19- Els indicadors sobre el mercat laboral demostren com la
profecia de la "primera generació que viurà pitjor que els seus pares"
és cada cop més real.
http://bit.ly/2LeC5hd

La nova generació de tecnologies digitals a
Espanya
Febrer 2019 - Quines perspectives laborals hi ha per a després de la
crisi? L’economia espanyola no ha aprofitat la reactivació econòmica
per transformar l’estructura ocupacional…
http://bit.ly/2DEYuhC

Innovació
Blockchain contra la 'titulitis': el futur dels
recursos humans
25.04.19 - El nepotisme i la falsificació de títols tenen els dies comptats
amb l'impacte de la tecnologia de la cadena de blocs en la selecció
de talent
http://bit.ly/2vyCKPG

We Are Upflow: la fluïdesa a la feina té
recompensa
18.04.19- La startup és la primera acceleradora de 'flow' del món i té
per objectiu portar a les empreses una suma de felicitat i rendiment del
200% en els seus equips
http://bit.ly/2DIfxzf

Opinió
Ana Sesé Taubmann: Cal fugir de la precarietat
laboral
26.03.19 - Ja fa temps que parlem de precarietat laboral, però què és?
Què ens hi porta i on ens porta? A qui afecta? Quins han de ser els límits?
http://bit.ly/2vy4Yue

Programa Làbora
Creu de Sant Jordi 2019 a la Fundación Ared
Maig 2019 - La Generalitat de Catalunya atorga la Creu de Sant Jordi a
la Fundació Ared en el vint-i-cinquè aniversari d’una entitat que treballa
per a la integració social i laboral de persones en situació d’exclusió
social, principalment dones procedents de centres penitenciaris i de
serveis socials. http://bit.ly/2PNfp6g

Menció del Programa Làbora en el debat de la
Taula del Tercer Sector
25.05.19 - En el marc del debat de la Taula del Tercer Sector amb els
alcaldables de Barcelona “Compromisos per una Barcelona Social”,
l’alcaldessa Ada Colau va reconèixer en el seu discurs el Programa
Làbora com a programa referent en innovació i per la cogestió amb les
Entitats del Tercer Sector. Vídeo: http://bit.ly/2LrIKF1

Pròximes activitats d’interès
Jornada Acció Comunitària:
quin és el rol de les entitats? Mirades en joc
21.05.2019, de 9:30 a 14h
Palau Macaya |
Passeig Sant Joan 108, Barcelona
http://bit.ly/2V78lrf

