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Dades/informes sobre ocupació
L'atur a Catalunya torna a pujar al setembre
després de caure l'any passat
02.10.2019 – L'atur a Catalunya va augmentar en 1.205 persones al
setembre, un 0,32% menys respecte al mes anterior. En total, la xifra de
desocupats va quedar en 372.623 i des de principis d'any s'ha
aconseguit reduir prop d'un 2%.. https://ja.cat/2MlUq

Infografies - Departament d’Estudis Ajuntament
de Barcelona
EPA a Barcelona. II trimestre 2019 https://ja.cat/kg1AH
Evolució de l'atur registrat a Barcelona, Juny 2019
https://ja.cat/UV4NS
El turisme al mercat laboral de Barcelona indicadors 2018
https://ja.cat/Xi73v

Mercat de treball
Els aturats de llarga durada durant la crisi
podran recuperar dos anys de cotitzacions
24.09.2019 - Podran beneficiar-se de la mesura persones d'entre 35 i
43 anys que deixessin de cotitzar durant almenys tres anys entre el
2008. https://ja.cat/sZ7ml
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Evolución del mercado laboral de Recursos
Humanos en 2019
24.09.2019 - 2019 ha sido un año de consolidación por parte de las
compañías en un contexto de desaceleración global. En el área de
recursos humanos esta situación. https://ja.cat/nFyOH

El G-20 insta a afavorir l'ocupació dels
treballadors més grans
03.09.2019 - Els ministres de Treball dels països del G-20 i altres nacions
convidades es van comprometre aquest dilluns a oferir més oportunitats
als treballadors de més edat. https://ja.cat/Taa4u

Gènere
Les dones només dirigeixen 4 de les 50 grans
empreses catalanes
22.09.2019 – “No ho intentaré endolcir perquè la realitat és la que és: a
la nostra companyia el primer executiu sempre ha sigut un home”.
Aquesta és la resposta del portaveu d’una de les cinquanta empreses
més importants que tenen la seu operativa a.. https://ja.cat/xtMAw

Pobresa / vulnerabilitat
Un grup d'experts reclama una renda bàsica
universal a Espanya
25.09.2019 - Un informe de L'Observatori Social de 'La Caixa' destaca
que un 13% dels treballadors viuen sota el llindar de la pobresa social.
https://ja.cat/SCqB4
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Innovació
Un projecte europeu combat l'atur juvenil amb
llocs de treball vinculats al mar
25.09.2019 –"El Mediterrani pot ajudar-nos a combatre la d'atur juvenil"
és la visió del projecte europeu Hèlios que formarà joves en situació
de vulnerabilitat de sis països de la costa mediterrània com a
especialistes en gestió de residus, aquacultura.. https://ja.cat/ihM9b

Opinió
Garantia de rendes: una responsabilitat
indefugible
18.09.2019 - Si malgrat els anys de bonança econòmica, encara patim
les conseqüències d'una crisi profunda que demanava amb urgència
polítiques socials compromeses en la lluita contra la pobresa i la
desigualtat. https://ja.cat/ra2PL

Pròximes activitats d’interès
Oberta la 5a convocatòria de projectes de
reflexió del Palau Macaya
Del 12 de setembre al 12 de novembre. ”la Caixa” impulsa una
convocatòria amb l’objectiu de fomentar la reflexió i el diàleg al voltant
del tema del desenvolupament humà i la sostenibilitat.
| Més info aquí https://ja.cat/wXmwm

