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Dades/Informes sobre ocupació
L'ocupació arriba a màxims i l'atur es redueix
en 10.507 persones al maig
04.06.19- L'afiliació femenina a la Seguretat Social a Espanya supera
per primer cop els 9 milions.
http://bit.ly/2MtfvSH

CESB | Informe sobre el Atur a Barcelona.
Desembre 2018
Maig 2019- Informe sobre l'atur registrat als barris de Barcelona
(desembre de 2018), amb dades d'atur de llarga durada i sobre atur,
renda familiar i nivell educatiu als barris de Barcelona.
http://bit.ly/2WMkMZt

Gènere
Quan l'ètica i la sensibilitat són rendibles
econòmicament
04.06.2019 - La UPF presenta 'UPFemale Mentoring', un programa de
mentoria femenina que té per objectiu combatre la desigualtat de
gènere en l'àmbit empresarial. http://bit.ly/2XzO3nu

Las políticas inclusivas son rentables para las
empresas
26.05.19 - El 75% de las empresas que promovió la diversidad de
género en cargos directivos registró un aumento de su beneficio de
hasta el 20% . http://bit.ly/2WlXpXc
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La igualdad de género en la dirección de las
empresas aumenta sus beneficios y
productividad
22.05.19 - Un estudio de la OIT, constata que alrededor del 60% de las
compañías mejoraron sus resultados gracias a sus iniciativas en
materia de igualdad. http://bit.ly/2QKenIM

Seguridad social e igualdad de género
Maig 2019 - Equiparación: La norma que regula las prestaciones se ha
visto alterada en varias ocasiones con la finalidad de ajustarse al
objetivo igualitario. 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/2EU4DXJ

Pobresa | vulnerabilitat
La racialització del treball precari, una realitat
21.05.19 - Els immigrants ocupen a Espanya llocs de treball amb pitjors
condicions que els nadius espanyols. Quines són les causes d’aquest
fenomen?
http://bit.ly/2Z3DRDK

Les entitats socials admeten estar
“preocupades” per les incidències de la Renda
Garantida i reclamen més informació al
Govern
20.05.19 - La Taula del Tercer Sector denuncia que els tràmits de l'ajut
són “massa burocràtics” i dificulten que les persones hi puguin
accedir. http://bit.ly/31a2SPH
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Unes 400 persones i 145 empreses participen
a la V Jornada de Networking Espai Làbora
13.05.19 -La jornada ha permès atorgar a les 145 empreses un
reconeixement per la seva participació en el Programa, d’entre les
quals 116 han rebut un diploma que els reconeix com a empreses
responsables.. http://bit.ly/2Wu1QiH

Mercat de treball
Un centenar d'empreses mostren les
innovacions del comerç del futur
28.05.19- Robots venedors, miralls interactius i reconeixement facial
són algunes de les tecnologies dels nous models de negoci del 'retail'.
http://bit.ly/2QM6ouD

Les contractacions d'estiu augmentaran un
7,7% a Catalunya
21.05.19 - El nombre de llocs de feina d'aquesta temporada
ascendiran fins a més de 86.500 sobretot en el sector turismo.
http://bit.ly/2MuQ5nu

Un enigma anomenat STEM
17.05.19 - Com si es tractés d'una nova espècie, les empreses es
barallen per entendre i atraure els tecnòlegs, un perfil escàs, cotitzat i
privilegiat, però que desperta dubtes sobre la seva capacitat de
lideratge.
http://bit.ly/2WJ78X3
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Xavier Orteu: Pel dret al treball de les persones
cronificades en programes de recerca de feina
05.06.19 - - Vivim en una societat del treball. Encara que això pot canviar
(només cal mirar la història), és cert que actualment treballar és
essencial per poder construir un sentiment de pertinença social.
http://bit.ly/2Wi53gg

Fina Rubio: “El paro es un problema social”
Abril 2019 - La Fundación Surt, que preside Fina Rubio, lleva más de un
cuarto de siglo trabajando en la inserción laboral de las mujeres,
especialmente las que se encuentran en situación de riesgo de
exclusión. La activista social pide más apoyos para las mujeres que salen
de la violencia machista. http://bit.ly/2WqBYEw

Pròximes activitats d’interès
Jornada ‘Els serveis socials especialitzats de la
xarxa de VIH/sida i exclusió social’
13.06.2019, de 9:30 a 14h
Sala d’actes de la DG de Joventut, Calàbria 147, Barcelona
Inscripcions | Programa (PDF)

Anuari de l'Ocupació del Tercer Sector Social
de Catalunya 2019 5a edició
Aquesta 5a edició és especialment rellevant per obtenir una sèrie de
dades que ens permetran detectar tendències, comparar el Tercer
Sector Social amb el comportament d’altres sectors econòmics i,
impulsar estratègies de millora contínua i de qualitat en l’ocupació.
Més info: http://bit.ly/2QMlC2Z Accés a l’enquesta: http://bit.ly/2QOMjnv

7a JORNADA DDIPAS ‘Una Europa feminista?’
20 de juny, de 16h a 19h al Palau Macaya de Barcelona. Sota el títol ‘Una
Europa feminista?‘ volem analitzar el panorama resultant arran dels
recents comicis del 26M des de la perspectiva de la igualtat de gènere.
Inscripcions | Programa (PDF)

2n Congrés de l’Acció Social Inclusió.cat
Dimecres 3 i dijous 4 de juliol | Vic
Esdeveniment adreçat a tots els agents del Sistema Català de Serveis
Socials que pretén incentivar la creació de coneixement basat en
l’evidència, per enfortir les disciplines acadèmiques i professionals en
l’àmbit dels serveis socials. El Programa Làbora hi participarà
enguany, amb una presentació sobre el projecte.
Inscripcions | Programa (PDF)

