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El Centre d’Orientació i Emprenedo-
ria de Catalunya (COE-CAT) és un nou 
servei del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) creat amb recursos 
provinents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat 
per la Unió Europea – Next Generation 
EU. Forma part d’una xarxa de COEs a 
nivell estatal amb finalitat de compar-
tir i difondre coneixement per millorar 
les Polítiques Actives d’Ocupació a 
Catalunya i al conjunt de la resta de 
l’estat.  

En aquesta jornada s'habilitaran 
espais de reflexió a través de la impar-
tició de conferències per professionals 
experts en matèria d'ocupació. Serà 
una contribució als debats encaminats 
a la comunicació i generació d'idees, 
l’intercanvi de metodologies i bones 
pràctiques sobre els nous reptes en 
Política Actives d’Ocupació i Mercat de 
Treball. Amb un doble objectiu: millo-
rar el sistema català d'ocupació, i 
alhora que el seu impacte tingui reper-
cussions positives al conjunt global 
d'agents de la xarxa de COEs. 

02/06/2022
en format presencial i en línia
de 08:45h a 14h.

#SOCalteucostat #nextgenerationEU

1a Jornada sobre 
el Sistema Català 
d'Ocupació:
Orientació i intermediació laboral: 
situació actual i transformacions 
en l'era digital.

Organitza: COE-CAT del SOC



1a Jornada sobre 
el Sistema Català 
d'Ocupació:

Orientació i intermediació laboral: 
situació actual i transformacions 
en l'era digital.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

BENVINGUDA:

A càrrec de: 
 Sra. Susana Díaz Martínez
 Sub-directora General de Polítiques    
 Actives d’Ocupació del SOC. 

PONÈNCIA: 
"El paper clau de l'orientació i la    
 intermediació laboral en la millora   
 de l'eficàcia dels Serveis Públics    
 d'Ocupació"

A càrrec de: 
 Dr. Juan Antonio Alujas 
 Professor d'Economia Laboral de la UB.

PAUSA/CAFÈ

MODERADOR: 

Dr. Óscar Molina
Professor de Sociologia i investigador de 
l’Institut d’estudis del Treball de la UAB.

Programa
de la Jornada:

TAULA RODONA: 
“Bones pràctiques innovadores en    
 orientació laboral” 

A càrrec de:
 Sr. Xavier Delgado
 Fundador i CEO de Köhler, Serveis    
 educatius SL.

 Sr. Héctor Labarta
 Director de Kaizen Talent.

 Sra. Ana Varela
 Tècnica coordinadora d’orientació    
 professional de BCN Activa.

 Sra. Ana Miguel
 Tècnica del Servei d’informació i     
 orientació laboral del SOC.

02/06/2022
en format presencial i en línia
de 08:45h a 14h.


