
dimarts, 25 de novembre de 2014

Mercat de treball i capital humà centren un seminari
internacional de l'ACUP
El mercat de treball, l'ocupació i el capital humà centren
els debats i les ponències del seminari internacional que
anualment organitza la Plataforma Coneixement, Territori i

 (Plataforma CTI), unaInnovació [ http://plataformacti.cat/ ]
iniciativa de l’Associació Catalana d’Universitats

(ACUP), Foment delPúbliques [ http://www.acup.cat/ ]
Treball Nacional, PIMEC, la Fundació la Caixa, i un grup
d’empreses i institucions del país impulsar el
desenvolupament social i econòmic de Catalunya, i que
enguany té lloc avui al Palau Macaya de l’Obra Social “la
C a i x a ”  a  B a r c e l o n a .

El seminari internacional “Mercat de treball i capital humà”
[ 
http://www.acup.cat/sites/default/files/programa-seminari-internacional-mercat-de-treball-i-capital-huma-v32-17112014_0.pdf
, és la continuació -aquest cop obert al públic- de les jornades “Catalunya Futura”, impulsades també per la]

Plataforma CTI, que es van celebrar els passats 9 i 10 de maig al Monestir de Poblet i de les quals en va sortir
una declaració, que es presentarà també en aquesta jornada. 

Representants de les universitats públiques, d'empreses i administracions, així com experts en aquest àmbit
d'arreu d'Europa aborden durant tot el dia quins són els reptes i les estratègies per fomentar l'ocupació i
va lor i tzar  e l  cap i ta l  humà en e l  context  in ternac iona l .

El seminari, conduït per Josep Maria Rañé, exconseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i
president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2008-14), s'ha obert amb les intervencions de
Roberto Fernández, president de l’ACUP i rector de la Universitat de Lleida, Josep González, president de
PIMEC, Carmen Mur, vicepresidenta de Foment del Treball Nacional i Antoni Castellà, secretari general
d ’Un ivers i ta ts  i  Recerca ,  Genera l i ta t  de  Cata lunya.  

A la jornada, que ha programat diverses ponències i taules rodones, hi participen: Christopher Dottie (director
executiu de Hays Spain), László Andor (excomissari d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió
Europea), Guillermo Montt (analista de polítiques educatives a al Directorat d'Educació de l'OCDE), Marieke
Buisman, (investigadora del Kohnstamm Instituut-Països Baixos), Una Halligan (presidenta de l'Expert Group on
Future Skills Needs-Irlanda), Antoni Abad (president de Cecot), Miquel Puig, (director general del Consorci de
Serveis Universitaris de Catalunya-CSUC), Esther Sánchez (professora de Dret privat a ESADE), Joan Aregio
(secretari d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya), Enric Fossas, (vicepresident de
l'ACUP i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Majó (vicepresident de la Fundació Jaume Bofill
i exministre d'Indústria), Cèsar Molins (president d’AMES), i Jaume Lanaspa (patró de la Fundació bancària 'la
C a i x a ' ) .

La jornada també inclou la presentació dels resultats de la cinquena edició de l'estudi d'inserció laboral dels
titulats del sistema universitari català d'AQU Catalunya, a càrrec del seu president, Josep Joan Moreso.

El seminari se celebra al Palau Macaya de Barcelona.
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