
 

 

DIVENDRES 17 MARÇ 2017 
Centre d’Estudis Demogràfics, Campus de la Universitat Autonòma de Barcelona 

 
COST Action IS1409* 
Gender and Health Impacts of Policies Extending Working life in Western Countries  
 
 
SEGURETAT LABORAL I ESTABILITAT ENTRE ELS MAJORS DE 50 ANYS 
Jornada de múltiples interessats (en català i castellà) 
 
L'objectiu de la jornada és comprendre millor la situació actual de la seguretat i estabilitat 
laboral entre les persones majors de 50 anys. Durant la primera part de la jornada es 
presentaran comunicacions en els àmbits de les trajectòries laborals, la negociació col·lectiva i 
la salut laboral. Tot seguit hi haurà un debat amb persones de diferents àmbits: la política, el 
món empresarial, sindicats i organitzacions patronals. 
 
PROGRAMA 
 

9:30-10:00   Acreditació dels participants 
 

10:00-10:15 DISCURS DE BENVINGUDA 

 Albert Esteve - Director Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
10:15-11:45 PONÈNCIES I: TRAJECTÒRIES LABORALS 

Moderador: Pau Miret - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 Margarita León - Institut de Govern i Politiques Públiques (IGOP), UAB 
El impacto de los tiempos de cuidado en las trayectorias laborales de las mujeres 

 
Helena Ysàs - Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques (UAB) 
El papel de los actores sociales en las políticas de empleo que afectan los trabadadores 
de más edad  

 
11:45-12:15 CAFÈ 

 
12:15-13:45 PONÈNCIES II: NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

Moderadora: Elisenda Rentería - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
Raul Ramos - Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional, UB 
Hipólito Simón - Universitat d’Alacant 
La negociación colectiva de los trabajadores a tiempo parcial durante los años de crisis 

 Pau Miret - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
Biografía laboral antes de los 50 años 

 
13:45-15:00 DINAR (BUFET) patrocinat per COST 



 

 

 
15:00-16:30 PONÈNCIES III: SALUT LABORAL 

Moderadora: Pilar Zueras - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
Mònica Ubalde - Centre de Recerca en Salut Laboral (CiSAL), UPF 
Curso de la incapacidad temporal en la población trabajadora residente en Cataluña 
(2012-2014): ¿qué ocurre a partir de los 50 años? 

 Amand Blanes i Antía Domínguez - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
Efecto de la salud sobre la vida laboral a partir de los 50 

 
16:30-16:45 CAFÈ 

 
16:45-18:00 DEBAT 

Tema general: La seguretat laboral i l’estabilitat entre els majors de 50 anys 

Moderador: Jeroen Spijker - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
 

Participants: Montserrat Mirabent Baqués - Subdirectora General d’Autoritzacions de Treball, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 
 

Ricard Bellera - Secretari d’Internacional, Migracions i Cooperació, CCOO de 
Catalunya 
 

Mercè Perea Conillas – Diputada al Congrès, PSC-PSOE 
 

Laura Rosillo - Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia 

 
18:00-18:30 CLOENDA i BRINDIS 

 Albert Esteve - Director Centre d’Estudis Demogràfics (CED), UAB 

 
Si bé l'assistència a la jornada és gratuïta, la capacitat de la sala és limitada.  
Cal que faci la inscripció a la pàgina web https://goo.gl/forms/t7Ic2v0hBtBdZI0C3 
abans del 14 de març de 2017. 
 
Davant de qualsevol dubte, poden dirigir-se a un dels membres de l'organització local:  
 

Jeroen Spijker (jspijker@ced.uab.es) 
Inés Brancós (ibrancos@ced.uab.es) 
Soco Sancho (ssancho@ced.uab.es) 
 

*COST (Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia; www.cost.eu) és una plataforma al 
servei dels investigadors europeus per desenvolupar conjuntament les seves idees i 
iniciatives en totes les disciplines científiques. La Action "Gender and Health Impacts of 
Policies Extending Working life in Western Countries" té com a objectiu de garantir que els 
responsables de la formulació de polítiques, els responsables de l'aplicació i les parts 
interessades a nivell internacional, nacional, local i organitzatiu prenguin consciència de la 
necessitat de considerar les repercussions de la política d’ampliació de la vida laboral sobre 
temes de gènere i salut. Per a més informació, vegeu http://genderewl.com/. 
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