JORNADA
“LES PENSIONS A DEBAT,
LES TENIM GARANTIDES?“

Dijous 9 de novembre de 2017
De 17h a 20h
Saló d’Actes de la UPC
Av. Balaguer, s/n
Vilanova i la Geltrú
Informació i inscripcions: Correu electrònic a nserrano@ccgarraf.cat o al telèfon, 93 810 04 00,
ext: 1210, abans del dia 6 de noviembre.

Organitza:

Amb el suport de:

Jornada
LES PENSIONS A DEBAT. Les tenim garantides?
Dijous 9 de novembre de 2017
De 17h a 20h
Saló d’actes de la UPC, Av. Balaguer, s/n. Vilanova i la Geltrú

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

Aquesta jornada s’emmarca dins
el pla de treball del Consell
Comarcal del Garraf en l’àmbit
de la gent gran, amb la
participació del Consell Consultiu de
Gent Gran del Garraf.

16:45h

A través d’aquesta jornada
volem conèixer la situació actual
de les pensions, saber fins a
quin punt les tenim garantides i
debatre sobre com afecta a les
persones en la seva qualitat de
vida.

17:10h- 17:30h “Introducció al tema de les pensions” a
càrrec de Joaquim Millán, director de Tacticconsultors.

També volem conèixer els
reptes que tenim i què es pot
fer per garantir les pensions en
el futur, des del punt de vista de
la política i l’empresa.
La jornada constarà de varies
taules amb la participació de
representants polítics, experts i
organitzacions sindicals i
empresarials de Catalunya.

Informació i Inscripcions:
www. ccgarraf.cat
Telèfon: 93 810 04 00 (ext. 1210)
E-mail: nserrano@ccgarraf.cat
Abans del 6 de noviembre.

Cafè benvinguda.

17:00h- 17:10h Presentació institucional a càrrec de la
consellera delegada de gent gran del Consell Comarcal del
Garraf, Paqui Carrasquilla i presentació dels objectius a càrrec
de Nina Serrano, tècnica de gent gran.

17:30h- 18:30h “Aportacions des de la política”
Intervindran:


Carles Campuzano, diputat al Congrés dels Diputats pel
PdeCat. Membre del Pacte de Toledo.



Fernando Sánchez Costa, representant del PP i diputat al
Parlament de Catalunya.



Maria Mercè Perea i Conillas, diputada al Congrés dels
Diputats pel PSC-PSOE i membre del Pacte de Toledo.

18:30h- 19:30 Taula rodona: “Els agents econòmics i
socials tenen la paraula”
Intervindran:


Manel Gómez Ramírez, representant d’UGT



Ramón Pla, representant de CCOO



Silvia Piñol, Representant de la Federació d’Empreses del
Gran Penedès (FEGP)

19:30h- 19:50h Debat i preguntes.
19:50- 20:00h Conclusions i cloenda.

