ELS
SERVEIS
A LES
PERSONES

€

OPORTUNITAT PER LA

DINAMITZACIÓ

ECONÒMICA
DEL PIRINEU
La inscripció és gratuïta

i cal formalitzar-la omplint el formulari

ACCÉS AL
FORMULARI

Per més informació:

DIVENDRES

www.idapa.cat / idapa@gencat.cat / T. 973 350 762

15

Lloc:

NOVEMBRE

Dades que cal detallar en la inscripció:

Nom i cognoms
Empressa/ institució/ entitat
Adreça electronica
Telèfon de contacte
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
seves dades podran ser incorporades a un fitxer del qual és
responsable, l‘Institut per al Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). La finalitat d’aquest fitxers es
gestionar les activitats, jornades i cursos que aquest Institut
organitza. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició adreçant-vos, l‘Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA),

Passatge de l’Alsina 3 25700 La Seu d’Urgell. Tel. 973 350 762.

2013
Organització

Consell Comarcal del Pallars Jussà

col·laboradors

Passeig del Vall, 13

TREMP

PRESENTACIÓ
En l’actualitat, el Pirineu de Catalunya
presenta un escenari demogràfic caracteritzat per un augment de l’esperança de
vida, un índex d’envelliment clarament
superior a la mitjana catalana, un medi
advers que dificulta la mobilitat i una gran
dispersió de la població.
Aquesta situació, tanmateix, pot generar
noves ocupacions i oportunitats laborals,
convertint-se en un important factor de
desenvolupament local. La capacitat
d’adaptació de les empreses proveïdores
de serveis a les noves necessitats d’aquests
col·lectius, la coparticipació público-privada, la col·laboració entre empreses per a
millorar la eficiència en el servei i la
utilització de les noves tecnologies de la
informació, són temes claus per afrontar
amb garanties aquests reptes, convertint
allò que es pot percebre com una amenaça
en una oportunitat empresarial i un factor
de creixement de l’economia pirinenca.

OBJECTIUS

La jornada que us presentem té l’objectiu de posar
a l’abast de tots els actors implicats en aquest
sector (emprenedors, empresaris, tècnics i professionals que treballen amb l’atenció a les persones)
els coneixements necessaris per gestionar una
cartera de serveis territorialment cada cop més
complexa i especialitzada.

PROGRAMA:

9:30 h

INSCRIPCIONS
I ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓ

9:45 h
INAUGURACIÓ
sr. JOAN UBACH,

President del Consell Comarcal del Pallars Jussà

sra. MISERICÒRDIA MONTLLEÓ,

Directora executiva de la Fundació del Món Rural

sr. PERE PORTA,

Director de l’IDAPA

sr. JOAN AREGIO I NAVARRO

Director del SOC del Departament d’Empresa i Ocupació

11:30 h

10:45 h

PRESENTACIÓ DE
LA PLATAFORMA
Oferta integral de serveis de proximitat a

10:15 h

la comarca del Pallars Jussà

Directora tècnica dels Serveis Socials del C.C.del Pallars Jussà

PRESENTACIÓ DE RESULTATS

Gerent de la Societat de Foment del Pallars Jussà

serveis d’atenció a les persones grans a les comarques
del pirineu lleidatà.

Director de Alter Civites

sr. EDUARD TREPAT, Fundació del Món Rural

sra. ROSA M. FUMÀS

PAUSA / CAFÈ

11:50 h
EMPRESA
CONVIDADA
pendent de confirmació

sr. ENRIC BARDELLA
sr. VÍCTOR BAYARRI

13:00 h
PRECS I PREGUNTES

DONES DE MUNTANYA:

13:30 h
CLOENDA
sr. LLUÍS GRANDE,

Subdirector General d’Anàlisi i Programació de l’ICASS

sr. JORDI SALA,

Director General de Desenvolupament Rural

