
                                                            

Organitza:

Amb el suport de:

Projecte subvencionat pel Departament d Empresa
i Ocupació i el Servei d Ocupació de Catalunya pel
programa de Projectes Innovadors i està
cofinançat pel Fons Social Europeu.

09.45  10.00 h. Recepció i lliurament de documentació.

10.00  10.15 h. Benvinguda institucional a càrrec del Director Gral. de Relacions
Laborals  i Qualitat en el Treball del Departament d Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ramon Bonastre i de
la Tinent Alcalde de l Àrea de Promoció Econòmica i Innovació
de l Ajuntament de Terrassa, Carme Labòria.

10.15  10.30 h Presentació projecte fem.talent a càrrec del President de la
XPCAT, Josep Miquel Piqué.

10.30  10.45 h. Presentació del Programa Usos del Temps 

 

de l Ajuntament
de Terrassa, a càrrec de la tècnica responsable del programa,
Mercè Soler.

10.45  11.30 h. Presentació dels primers resultats de l acció Noves formes
d organització del temps  dins del projecte fem.talent  a càrrec
de Pricewaterhouse Coopers.

11.30  12.00 h. Cafè relacional.

12.00  13.15 h Taula rodona amb casos d empreses d èxit, com ara ABERTIS,
LEITAT, MAT GROUP I PWC en l aplicació de mesures de
gestió del temps, moderada per la periodista i directora del Diari
de Terrassa, Anna Muñoz.

13.15  13.30 h Cloenda a càrrec del Director del Parc Científic i Tecnològic de
Terrassa, Orbital 40, Ramon Palacio.   

Preguem confirmació a través de l adreça electrònica @:
info@xpcat.net o orbital40@terrassa.cat

Jornada fem.talent
LA GESTIÓ DEL TEMPS COM A

ESTRATÈGIA EMPRESARIAL D ÈXIT

Divendres, 28 d octubre de 2011

Edifici Tòrax ORBITAL. 40  Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, de 10h. a 14h.

Amb aquesta trobada pretenem difondre un nou model d organització del temps, dels espais, dels
horaris de les persones treballadores que permeti millorar la competitivitat empresarial i la qualitat de

vida quotidiana, així com, establir sinèrgies i enfortir la dinàmica de les empreses vinculades a la
Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya.


