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Jornada «Cessetània: Noves
Oportunitats per al Camp de
Tarragona» a Vila-seca
Dijous 7 d'octubre

Una imatge de l'exterior de l'auditori | Cedida

El proper dijous, 7 d'octubre, a les 9 del matí, tindrà lloc a l'auditori Josep Carreras de Vila-seca la
jornada Cessetània: Noves Oportunitats per al Camp de Tarragona, organitzada per la
Cessetània - Xarxa de Desenvolupament Local del Camp de Tarragona amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Vila-seca, amb la finalitat de donar visibilitat al treball en xarxa de les entitats del
Camp en l'àmbit del desenvolupament local.
La Declaració de la Cessetània signada el juliol del 2017, neix com a compromís per impulsar la
concertació al Camp de Tarragona i desplegar planificacions estratègiques a partir del treball en
xarxa i la cooperació entre agents socioeconòmics públics i privats, i per promoure l'ocupació i el
desenvolupament local efectiu. Des d'aleshores diversos municipis i agents socioeconòmics s'han
adherit progressivament als principis i objectius expressats en el document de manifest.
L'acte de dijous s'adreça a professionals i entitats del territori. Al llarg de l'esdeveniment, que
serà presentat i inaugurat per l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura; la subdirectora general de
Polítiques Actives d'Ocupació del SOC, Susana Díaz; i el director del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, Juan José Torresz; es presentaran les darreres entitats adherides a la xarxa
formalitzant la seva signatura a la Declaració de la Cessetània, posant especial èmfasi en les
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oportunitats de finançament europeu, i s'exposaran quatre experiències de desenvolupament de
territori implementades a Catalunya.
A la primera part, el director en Innovació i Consultoria en Polítiques Públiques, SL, Eduard
Jiménez, oferirà la xerrada Estratègies de cooperació territorial en un escenari de grans reptes i
oportunitats. Mentre que a la segona part, tindrà lloc la taula rodona Bones pràctiques en
desenvolupament territorial a Catalunya.
L'Ajuntament de Reus, des del Mas Carandell, és una de les entitats impulsores de la Cessetània
i coorganitzadora d'aquesta jornada.
La jornada és d'accés lliure, però requereix inscripció a l'adreça aquí.

https://www.reusdigital.cat/noticia/87884/jornada-cessetania-noves-oportunitats-al-camp-tarragona-vila-seca
Pagina 2 de 4

Programa de la jornada Foto: Cedida
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