Acte d'entrega dels Premis Piñol 2016
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntariat de Catalunya per un món millor
(http://xarxanet.org)
El dimecres 30 de novembre a les 19,00h es celebra la 19. edició dels Premis al foment de l'ocupació Josep M.
Piñol

Inici: 30/11/2016 a les 19:00
L'acte d'entrega dels premis tindrà lloc al Palau Macaya, de l'Obra Social "La Caixa". Al llarg de l'acte el Sr.
Joan Majó, enginyer industrial i exministre, pronunciar+a la conferència: "Contra la desigulatat: regular el
mercat o redistribuir la renda?"
En memòria de Josep Mª Piñol, membre fundacional d’Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), es convoquen els
Premis al foment de l’ocupació: Josep M. Piñol per tal de reconèixer la innovació i la trajectòria de les entitats i
empreses que treballen a favor de crear o consolidar ocupació.
Enguany, la 19a Edició dels Premis Piñol compta amb la concessió de dos premis de 10.000€ cadascun. Un
d’ells reconeix el projecte més innovador contra l’atur i l’altre premia la millor trajectòria a favor de l’ocupació
laboral. La decisió del Jurat es farà pública durant l’acte de lliurament dels premis el dimecres 30 de novembre del
2016.

El jurat dels premis Piñol 2016 està format per:
Oriol Romances – president d’Acció Solidària Contra l’Atur. Actuarà de president del Jurat
Pilar Mercadé – experta en treball social. Vocal del Patronat de la fundació
Inma Noguera – diplomada en treball social. Membre del Patronat de la fundació
Maravillas Rojo – experta en ocupació. Exsecretària general d’ocupació
Albert Recio – professor de la Facultat de Ciències Econòmiques (UAB)
Pere Rigau – en representació del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
Alfred Vernis – director executiu de la Unitat de Programes Universitaris ESADE-URL
Miquel Vila-Despujol – enginyer industrial. Vocal del Patronat de la fundació
Miquel Verdaguer – secretari del Patronat d’ASCA. Actuarà com a secretari del Jurat

Organitzador Acció Solidaria contra l'Atur
Adreça de l'organitzador Riera Sant Miquel, 1 bis 3r 2ª
Correu accio@pangea.org
URI Acció Solidaria contra l'Atur (http://acciosolidaria.cat/)
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