
 

 
Dijous 15 març del 2012 
Auditori Josep Irla 
Edifici de la Generalitat 
Plaça Pompeu Fabra 1 
17002 Girona 

Organitza: 

 

Amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

 
 

Jornada per a professionals i agents del món local i associatiu. Es reflexiona sobre la 
formació, l’ocupació i el treball, tot analitzant el potencial del món local en aquests àmbits. 

Formulari d’inscripció. Inscripció gratuïta. El termini finalitza el 12 de març 

 
Programa: 

09:30 h Recepció i entrega de materials 

09:45 h Presentació de la jornada: Joves, Treball i Món Local 
Eudald Casadesús, delegat del Govern a Girona 
Toni Reig, director general de Joventut 
Christian Serarols, director dels serveis territorials d’Empresa i Ocupació 

10:30 h Taula de presentació d’experiències: 

Projecte Okup’Alt i Taula de Formació i Ocupació de l’Alt Empordà 
Pere Giró, conseller de joventut de l’Alt Empordà i regidor de joventut a Figueres 
Jordi Claparols, tècnic comarcal de joventut a l’Alt Empordà 

El projecte formatiu i l’assessorament tècnic en les Brigades Joves 
Carme Rodríguez, tècnica de treball a l’Oficina Jove de la Selva 

Alfabetització digital per a la recerca de feina 
Montse Pou, tècnica comarcal de joventut al Gironès 

Fórmula jove: projecte d’inserció laboral a Castelló d’Empúries 
Laura Mainegre, de la Fundació Oscobe 
Agustí Puig, tècnic de joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 

11:45 h Pausa 

12:15 h Taula de presentació de recursos: 

Els serveis del SOC per a joves 
Carme Vidal, directora de l’Oficina de Treball de Figueres 

Els recursos per a joves des del món local. L’experiència de Girona 
Eva Fortià, directora del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona 
Gemma Parra, tècnica del servei de treball de l’Oficina Jove 

La promoció econòmica per a joves 
Albert Costa, coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica del CC del Baix Empordà 

L’opció de l’autoocupació avui 
Alexandra Planella, tècnica de CP’AC Girona 

La participació dels joves en el Fòrum Impulsa 
Salvador Maneu, director general tècnic de la Fundació Príncep de Girona 

13:45 h Crònica de la jornada 
Jesús Badenes, redactor del Diari de Girona  

14:00 h Tancament de la jornada 
Anna Prior, coordinadora territorial de Joventut 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.7f0fa60bf7eaca18a6030d5fb0c0e1a0/?vgnextoid=5ef3c781270a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5ef3c781270a5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=92301044480a5310VgnVCM1000008d0c1e



