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Presentació

L’envelliment progressiu de la població és un fenomen que succeeix de forma 
molt important en tots els països europeus degut a l’increment de la longevitat 
de les persones i a la baixa natalitat, fets que han impulsat a la Unió Europea 
a treballar en l’anàlisi d’aquest fenomen i a impulsar als estats membres a fer-
ho. Això ha permès detectar reptes en diferents camps. Un d’ells és que la 
població activa és cada vegada més reduïda i hi ha una població passiva que 
es va incrementant, tant per la incorporació cada vegada més tard dels joves al 
mercat del treball com per l’increment del nombre de pensionistes ja que la seva 
vida es prolonga durant més anys. Tot això junt amb una població treballadora 
cada vegada més envellida fa que hàgim de proposar estratègies de millora en 
l’entorn laboral i social que permeti desenvolupar i proporcionar recursos a les 
empreses,a les organitzacions i al conjunt de la societat.

Aquesta Jornada es planteja amb l’objectiu d’analitzar la situació actual i futura 
de l’envelliment de la població laboral des d’una visió integral i el més àmplia 
possible, per tal de contribuir a que les empreses i el conjunt de la societat 
s’adaptin als nous canvis amb la intenció d’adequar les condicions de treball i 
gestió de recursos humans per aconseguir una correcta gestió de l’edat i valorin 
l’opció de polítiques d’envelliment actiu.

La jornada repassarà les noves tendències demogràfiques i les projeccions 
de la població 2013-2051 i l’envelliment que patirà la població treballadora els 
propers anys a Catalunya i a Espanya.  Posteriorment s’analitzarà els canvis 
sociològics que ens han fet arribar a la situació actual continuant amb l’impacte 
de l’envelliment en el sistema públic de la seguretat social ja que és necessari 
mantenir la seva viabilitat econòmica amb la reforma dels sistema i l’allargament 
de la vida laboral de les persones. 

Es veurà que les tendències demogràfiques superen l`actual situació conjun-
tural constituint una variable de fons que confirma la necessitat de plantejar la 
gestió de l’edat en el treball com un àmbit d’actuació prioritari. És en aquest 
sentit que un segon bloc analitzarà el procés d’envelliment de les persones i la 
gestió d’aquest en el lloc de treball i en el mercat de treball. L’envelliment ha 
estat motiu de preocupació des de fa anys ja que la nostra expectativa de vida 
ha augmentat significativament en els darrers anys i aquest fet ha incrementat 
els seus efectes. La gestió de l’edat en el lloc de treball s’ha d’abordar tant des 
de la perspectiva de la prevenció de riscos laborals com de la gestió de recursos 
humans. S’analitzaran les polítiques de gestió de l’edat en les organitzacions 
així com  les polítiques generals d’ocupació, les orientacions, les mesures adop-
tades i les tendències en el futur.



Programa

Dijous 28 de maig

16.15 — 16.30  h Recepció d’assistents. 

16.30 — 16.50 h Inauguració de les Jornades. 

Sr. Ricardo Barcala Zumalzu
Viceconsejero de Empleo y Trabajo. Gobierno Vasco.

Sr. Joan Aregio i Navarro
Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals. 
Departament d’Empresa i Ocupació. 
Generalitat de Catalunya.

Juan Ignacio Marcos Gonzalez.
Coordinador del Observatorio Vasco sobre Acoso y 
Discriminación.

16.50 — 18.00 h 1a Sessió:
Canvis demogràfics de la població i impacte de 
l’envelliment en el sistema públic de la Seguretat 
Social i polítiques d’ocupació.

Josep Anton Sánchez Cepeda
Estadístic de l’Àrea de Població i Territori 
Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Teresa Torns Martín.
Professora de Sociologia.  
Universitat Autónoma de Barcelona (QUIT-IET).

Andrés Trillo García.
Letrado Jefe del Servicio Jurídico Delegado Central. 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Madrid.

Moderador: 
Javier Losantos Omar. 
Director de Trabajo y Seguridad Social del  
Gobierno Vasco.

18.00 — 18.30 h Col·loqui



Programa

Divendres 29 de maig
9.00 — 9.30 h Recepció d’assistents.

9.30 — 10.00 h Conferència magistral.
El procés d’envelliment de les persones. 

Conferenciant: 
Laura Coll Planes.
Cap de Recerca de la Fundació Salut i Envelliment. 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Moderador: 
Jaume de Montserrat i Nonó. 
Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral.  
Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament 
d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.

10.00 — 10.10 h Col·loqui.

10.10 — 11.30 h 2a Sessió:
La gestió de l’envelliment en el lloc de treball i a 
l’empresa.

Consol Serra Pujadas.
Cap del Servei de Salut Laboral.
Parc de Salut Mar. CiSAL, Universitat Pompeu Fabra. 
Barcelona.

Jordi Fernández Castro.
Catedràtic de psicologia. 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Gotzon Bernaola Ariño.
Director de projectes.
Innobasque. Bizcaia.

Joan Agustí Maragall. 
Magistrat, jutge. Jutjat Social 33 de Barcelona.

Moderador: 
Manuel Velázquez Fernández. 
Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación.

11.30 — 11.50 h Col·loqui.

11.50 — 12.10 h Pausa.



Programa

12.10 — 12.50 h 3a Sessió: 
La gestió de l’envelliment en el mercat de treball.

Olga Campmany i Casas.
Directora. Servei d’Ocupació de Catalunya.
Generalitat de Catalunya.

Andreu Cruanyas Acosta.
President. ASEMPLEO. Madrid.

Moderador: 
Jordi Miró i Meix. 
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball. Departament d’Empresa i Ocupació.
Generalitat de Catalunya.

12.50 — 13.10 h Col·loqui.

13.10 — 14.10 h 4a Sessió:
La visió dels agents socials.

Yésika Aguilar Granados, representant de Foment del 
Treball.
Jana Callís i Vilagut, representant de PIMEC.
Pere Ejarque Guillamat, representant de FEPIME.
Cristina Faciabén Lacorte, representant de CCOO.
Laura Pelay Bargalló, representant de UGT.

Moderador: 
Tomás Arrieta Heras
Presidente del Consejo de Relaciones Laborales Vasco. 

14.10 — 14.20 h Clausura

Jordi Miró i Meix. 
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball. Departament d’Empresa i Ocupació.
Generalitat de Catalunya.

Javier Losantos Omar 
Director de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno 
Vasco.

 



Podeu trobar l’oferta formativa de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral a Internet 
www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Institut de Seguretat i Salut Laboral
C.Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Tel: 932 285 757

 
INSCRIPCIONS:
Per internet, anant al formulari en línea d’inscripció i introduint, a l’apartat “Identi-
ficació de l’activitat”, el següent codi d’activitat: JT150528B  

LLOC:
Casa del Mar. 
C/ Albareda núm.1 
08004 Barcelona   

Amb la col·laboració de

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_seguretat_i_salut_laboral/treb_promocio_i_campanyes/emo_jornades_prl/formulari_inscripcio/formulari/

