Ubicació:

Casa del Mar
Carrer Albareda, 1

Com s’hi arriba:
Metro: L3 i L2 (Paral·lel)
Bus: 21, D20, V11, H14

El Futur del Treball
Data: 12 d’abril de 2019
Casa del Mar.

Presentació

L’Organització Internacional de Treball (OIT), amb motiu del seu centenari,

Programa
9.15 h

Recepció i acreditacions.

9.30 h

Presenta i condueix l’acte la Sra. Mariola Dinares, periodista i comunicadora

ha promogut un debat a escala mundial sobre el futur del treball per

experta en xarxes.

identificar quins són els reptes que se’ns plantegen i veure com hi podem fer
front, amb l’objectiu de garantir que el treball continuï sent un puntal a les

9.35 h

Treball, Afers Socials i Famílies.

nostres societats, i que garanteixi els principis de justícia social i igualtat i
fomenti la cohesió social.

9.45 h

plantegin qüestions com:


Quin és l’escenari de país en què ens trobem?



Quines són les problemàtiques que identifiquem?



Quines podrien ser les sortides a curt i llarg termini?

Presentació de l’OIT a càrrec del Sr. Joaquín Nieto, director de l’Oficina de
l’OIT per Espanya.

En aquest context, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
impulsa l’organització d’una jornada, centrada en l’àmbit laboral, en què es

Benvinguda institucional a càrrec de l’H. Sr. Chakir el Homrani, conseller de

10 h

Línies estratègiques de tres experts sobre el futur del treball.


“Treball segur i saludable”, Sr. Fernando G. Benavides, catedràtic de
Salut Pública del Centre de Salut Laboral de la UPF.



“Noves formes d’organització del treball”, Sr. Genís Roca, arqueòleg,
president i soci de RocaSalvatella.



“El treball decent i de qualitat”, Sra. Carolina Gala, catedràtica de Dret
del Treball de la UAB.

11.15 h

Descans.

11.45 h

Taula rodona dels agents socials sobre el futur del treball.


President de Foment del Treball, Sr. Josep Sánchez Llibre.



Secretari general de PIMEC, Sr. Antoni Cañete.



Secretari general de la UGT de Catalunya, Sr. Camil Ros.



Secretari general de CCOO de Catalunya, Sr. Javier Pacheco.

13 h

Torn obert de paraules.

13.30 h

Cloenda a càrrec del Sr. Josep Ginesta, secretari general del Departament
de Treball Afers Socials i Famílies.

