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INFO SECTOR – OCUPACIÓ | INSERCIÓ LABORAL

Dades/informes sobre ocupació
L’atur puja en 1.368 persones a Barcelona a
l’octubre i la xifra de desocupats se situa en
69.006
L’atur ha pujat a Barcelona en 1.368 persones a l’octubre i la xifra de
desocupats s’ha situat en 69.006. A Catalunya, l’atur també s’ha vist
incrementat: Va pujar en 14.644 persones a l’octubre respecte al mes
anterior.. https://ja.cat/VXc8q

L’estiu no atura els tambors de crisi
La taxa d’atur se situa en un 10,9% el tercer trimestre, una dada pitjor
que la de fa un any. La desacceleració econòmica sembla que no té
aturador i cada cop es fa més visible al mercat de treball. L’atur a
Catalunya es va reduir en 9.200 persones durant el tercer trimestre i la
taxa es va situar en el 10,9%. https://ja.cat/TiFAA

Infografies - Departament d’Estudis
Ajuntament de Barcelona
L'economia de Barcelona al dia, Set. 2019 https://ja.cat/J55qP
Contractació laboral a Barcelona, Set. 2019, https://ja.cat/KEns1
El Sector Logístic al mercat laboral de Barcelona. Indicadors 2018
https://ja.cat/IPlp9
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Mercat de treball
Informe | Nova desigualtat a Espanya i noves
polítiques per afrontar-la
A Espanya, el mercat laboral, les polítiques fiscals poc redistributives i
la vulnerabilitat davant del canvi tecnològic configuren un escenari en
què la desigualtat i la pobresa poden arribar a cronificar-se..
https://ja.cat/8SzKY

Entre l’ocupació i el treball. Davant la manca
d’ocupació, restituïm el valor social del Treball
Informe | El projecte parteix de la constatació que l’ocupació estable, a
jornada completa i amb garanties d’autonomia econòmica ha deixat de
ser una opció viable per a moltes persones i planteja la inserció laboral
des de la perspectiva del dret a la inclusió. https://ja.cat/TiFAA

Gènere
Per què els homes no fan servir les mesures
de conciliació de la vida laboral i familiar?
“Molts pares treballadors són usuaris potencials de les mesures de
conciliació de la vida laboral i familiar de les organitzacions o empreses
on treballen, però no en fan ús. Una de les barreres amb què topen és
la manca de sensibilitat de les empreses en aquesta matèria.
https://ja.cat/OlXpg

Pobresa / vulnerabilitat
Problemes d’incentius: renda bàsica universal
versus prestació d’ingressos mínims
Informe | No hi ha cap mena de dubte de l’efecte positiu que poden tenir
tant la renda bàsica universal com la prestació d’ingressos mínims en el
benestar de les persones que les reben o en la lluita contra la pobresa
del país que les implementa. https://ja.cat/lNMR6
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Opinió
On són els joves? Conseqüències dels
itineraris d'inserció 'low cost'
Si tenim en compte les xifres dels joves que no continuen la seva
formació un cop finalitzada l'etapa obligatòria i que tampoc s'incorporen
al mercat de treball, hauríem de tenir totalment plens els programes
d'orientació i de formació adreçats a aquests joves. I això no passa.
https://ja.cat/bGNLS

Pròximes activitats d’interès
Taller pel foment de l’equitat de gènere al
Tercer Sector Social de Catalunya
15.11.2019 | de 9 a 14h | La Confederació (nova seu)
La Confederació i DDiPAS et conviden al taller pel foment de l'equitat
de gènere al Tercer Sector Social de Catalunya, emmarcat en un
projecte més ampli que té per objectiu potenciar els processos
necessaris per a transformar les organitzacions i fer que l'equitat de
gènere en els òrgans
| Més info aquí https://ja.cat/9lBtH | Inscripcions https://ja.cat/GiJkz

Jornada 'Mentrestant, no tenim una renda
bàsica. El sector opina'
28.11.2019 | de 9 a 14h |
CCCB, Aula 1
L’objectiu de la jornada, organitzada per ECAS, és analitzar les diferents
opcions que existeixen actualment arreu del món per garantir a la
ciutadania els ingressos mínims necessaris per viure dignament.
| Més info aquí https://ja.cat/9lBtH | Inscripcions https://ja.cat/NxWwg

