


 

 

Conferència de difusió: 

Immigració en un nou mercat de treball: 
Polítiques i estratègies 
 
PRESENTACIÓ 

 

Amb aquesta conferència es vol donar a conèixer els resultats d’un estudi dut a terme durant 
el últims dos anys, l’objectiu general del qual ha estat, d’una banda, realitzar un diagnòstic que 
ens permeti veure – comparativament amb el col·lectiu autòcton- les potencialitats de la mà 
d’obra immigrant i per un altre, proporcionar elements per a elaborar línies estratègiques de 
requalificació i adaptació a les necessitats del mercat de treball. 
Alhora vol servir de fòrum de debat sobre aquelles polítiques que poden afavorir la 
consolidació d'ocupació de qualitat entre un col·lectiu especialment vulnerable a la crisi 
econòmica. 

 

  

 

 

PROGRAMA 
 
           09.00      Registre d’assistents i lliurament de materials  
  09.00-09.30      Inauguració, a càrrec de 

Sr. Jaume Lanaspa, director executiu de l’Obra Social “la Caixa” 

Sr. Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’ACUP (programa Recercaixa) 

 

09.30-09.45 Presentació Projecte “Noves estratègies per a la immigració: requalificació 

per a un nou mercat de treball - Objectius i conclusions” a càrrec de 

Fausto Miguélez, UAB 

 

09.45-11.15    Sessió 1- Mobilitat laboral en un context de crisi. Evolució de l’oferta de mà 

d’obra immigrant,  a càrrec de Óscar Molina i Pedro López Roldán, UAB 

Intervenen: 

Francisco Torres, Universitat de València 

Daniel Garrell, Centre d'Estudis i Recerca Sindicals 

11.15-11.30       Pausa  ca fè 

 
11.30-13.00 Sessió 2 – Polítiques per a crear ocupació: crisi i alternatives per als propers 

anys,   a càrrec de Fausto Miguélez, UAB 

Intervenen: 

Alfonso Prieto, colectivo Economistas Frente a la Crisis 

Fernando Rocha, Fundación 1º de Mayo 

 
13.00-14.30       Temps per  d ina r  

 
14.45-16.00  Conferència marc: EU labour migration in troubled times; Skills Mismatch, 

Return and Policy, a càrrec del Prof. Béla Galgozci, European Trade Union Institute 

Debat 

 
16.00-17.20 Sessió 3 – Polítiques d’Ocupació i Immigració durant i després de la crisi: una 

perspectiva europea, a càrrec de Zyab Ibáñez, UAB 

Intervenen 

Gemma Pinyol, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) 

Alessandro Gentile, Universidad Complutense de Madrid 

 
17.20-17.30 Cloenda, a càrrec de Antonio Martín, director IET-UAB 

 
 
 
 

 
 

 
DATA I LLOC: 
 
Dijous 7 de març de 2013 

Lloc: CaixaForum Barcelona ,  

Centre Social i Cultural de l’Obra Social 

“la Caixa” 

Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 

 

Com arribar-hi? 

 

 

TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA: 

Hi haurà servei de traducció 
simultània per als assistents 
durant les sessions de la tarda  

Organitza
 

 

 

Amb el suport 

 

 

INSCRIPCIÓ: 
 
del 5 de febrer a l’1 de març 

La conferència és oberta i gratuïta 
però es necessària la confirmació 
d’assistència a:  

quit@uab.cat 


