
LLOC
 
Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108
Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
 
La inscripció és gratuïta però les places 
són limitades.

Per demanar informació, contacteu amb 
el gabinet del Síndic, per mitjà del telèfon 
933 018 075 o del correu electrònic 
gabinet@sindic.cat

Per inscriure’s a la Jornada, podeu 
accedir a www.sindic.cat

Jornada organitzada per l’Obra 
Social “la Caixa” i el Síndic de 
Greuges de Catalunya

COM COMBATRE L’ATUR DELS 
MAJORS DE 45 ANYS? 

 
REFLEXIONS PER A UN DEBAT 

NECESSARI

19 i 20 de març de 2015

 Identificar les claus que converteixen 
l’atur dels majors de 45 anys en un 
problema sobre el qual cal intervenir 
específicament.

 Detectar els àmbits de les polítiques 
socials en què l’atur dels majors de 45 
anys té un impacte específic.

 Assenyalar els actuals desajustos 
normatius que agreugen la situació 
de les persones aturades de més de 45 
anys.

 Conèixer les necessitats principals 
de les persones aturades de més de 45 
anys.

 Identificar els eixos d’intervenció 
de les polítiques públiques per fer-ne 
un disseny efectiu en l’àmbit estatal, 
autonòmic i local.

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel. 933 018 075  Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat

Obra Social “la Caixa”
Avinguda Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
Tel. 902 22 30 40
www.obrasocial.lacaixa.es

JORNADA DE DEBAT

OBJECTIUS

@sindicdegreuges
#atur+45



19 de març de 2015

8.30 - 9.00 h: Recepció i acreditació dels 
assistents
 
9.00 - 9.45 h: Obertura

La lluita contra l’atur de les persones de més de 
45 anys com una prioritat específica 

Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya

Jaume Giró, director general de la Fundació 
Bancària “la Caixa”

PRIMER BLOC

Moderador: Francesc Vendrell, director de 
Consum i Territori del Síndic de Greuges

9.45 - 10.00 h: Introducció

10.00 - 11.00 h: L’atur dels baby-boomers i el 
seu efecte sobre el sistema de benestar des 
d’una perspectiva demogràfica

Sergi Jiménez, professor titular de la Universitat 
Pompeu Fabra, investigador associat en FEDEA i 
director de la càtedra “la Caixa” Economía de la 
Salud y Hábitos de Vida

11.00 - 11.30 h: Pausa-cafè

11.30 - 12.30 h: L’impacte de l’atur dels 
majors de 45 anys sobre els valors i els 
principis generals de l’Estat social

Ricardo García Manrique, professor titular de 
Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona

12.30 - 13.30 h: L’atur dels majors de 45 anys 
com una qüestió de salut pública

Lucía Artazcoz, directora de Promoció de 
la Salut de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona

13.30 - 14.30 h: Pausa-dinar

SEGON BLOC

Moderador: Jaume Farré, director del 
Departament d´Integració Sociolaboral de la 
Fundació Bancària “la Caixa”

 
14.30 - 14.45 h: Introducció

14.45 - 15.45 h: El sistema de Seguretat Social i 
el seu impacte sobre les persones aturades de 
més de 45 anys

Carolina Gala, catedràtica de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

15.45 - 16.45 h: Els estereotips per raó d’edat 
i el seu paper en els processos de selecció i 
contractació

Carlos Obeso, professor del Departament 
de Recursos Humans i director de l’Institut 
d’Estudis Laborals d’ESADE

16.45 - 17.00 h: Pausa-cafè

17.00 - 19.00 h: El treball del futur, els nous 
requeriments d’adaptació professional i 
les falles del sistema laboral i d’ocupació. 
Experiències internacionals

Esther Sánchez, professora titular de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social d’ESADE

Experiències: Fundació PIMEC (Ramon Vila), 
Tercer Sector (Sònia Moragrega), programa 
Incorpora de l’Obra Social “la Caixa” (Jaume 
Farré)
 

 
Moderador: Jordi Sànchez, adjunt general del 
Síndic de Greuges 

9.00 - 10.00 h: Intervenció de representants 
del Departament de Salut i Departament 
d’Empresa i Ocupació

10.00 - 11.00 h: Intervenció de representants 
d’UGT, CCOO i Foment de Treball

11.00 - 11.30 h: Pausa-cafè

11.30 - 13.30 h: Reflexions i debat

13.30 h: Cloenda, a càrrec de Marc Simon, 
director corporatiu de l’Àrea Social de la Fundació 
Bancària “la Caixa” i Rafael Ribó, síndic de greuges

14.15 h: Final de les jornades 

20 de març de 2015




