Dijous, 8 de febrer de 2018
Hotel Fira Congress, Sala Barcelona

PROGRAMA

Districte Econòmic de L'H, C/ José Agustín Goytisolo, 9-11

9,30 H - Obertura

08908 L'Hospitalet de Llobregat

Presentació de la Jornada i definicio d'objectius.
A càrrec de:
Sr. Baltasar Pozuelo, President AEPe
Sra. Francina Alsina, presidenta Taula d'entitats del
Tercer Sector de Catalunya

L'are@8 és una oportunitat de futur pel creixement
econòmic de Catalunya. Per aquest motiu,
l'Associació Empresarial Pedrosa (AEPe) vol posar
aquest projecte al servei de la generació de riquesa i
fer-ho des de la màxima responsabilitat social.

En el marc de l’are@8, un dels principals objectius
de l’AEPe és la creació de les condicions per a
l’establiment d’una aliança entre les institucions
públiques, el teixit empresarial i les organitzacions
orientades a la reinserció de persones en situació de
risc d’exclusió. Una aliança que aprofiti de manera
òptima totes les oportunitats d’ocupació que es
generaran com a sector auxiliar i de serveis.

10.00 h - Ponència
Paolo Cesana, CEO de la Fundació Luigi Clerici de
Milano (Italia)
Ignasi Parody, responsable d’inserció sociolaboral
de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya i president de Trinijove (FEICAT).

10.45 h - Pausa Café
11.15 h - Taula [are@8]
Entorn innovador i aliança per l’ocupació social
Empresas AEPe del entorno are@8 (a confirmar)

Es preveu que l’are@8 creixerà, passant de 632
empreses a 805 el 2020; i de 43.000 treballadors a
69.000, dels quals la mobilitat, la logística, la
distribució i les facilities ocuparan més de 15.000
persones.
Es tracta d’un repte important que AEPe vol
afrontar des de les empreses i en col·laboració amb
les principals entitats de la Taula del Tercer Sector
Social de Catalunya, les institucions i els agents
socials; amb la intenció d’arribar a un acord sumant
els esforços comuns a la lluita contra les situacions
de vulnerabilitat i la reinserció de les persones que
tenen dificultats per accedir al mercat laboral.

Organiza

Albert Alberich, Director de la Fundació Formació i
Treball
Sres… ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)
Isabel Llorens, directora de l'àrea de serveis a les
Persones de la Fundació Privada DAU (AMMFEINA
Salut Mental Catalunya)
David Villanueva, responsable tècnic de Suports en
la Vida Adulta de DINCAT
Modera: Sr. Victor Bayarri, consultor social

12,30 h - Networking
13.30 h - Dinar Solidari (25€ pax)
15.15 h - Clausura
A càrrec de:
Baltasar Pozuelo, president d’AEPe
Sònia Recasens, diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona
Núria Marín, Alcaldessa
Llobregat
Amb la Col.laboració
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