
 
 

 

El diàleg social amb una mirada europea i altres 

reptes de l’era post-covid-19 

 

 Objectiu general:  

Compartir experiències internacionals i coneixements sobre diàleg social. 

 Objectius específics: 

o Analitzar diferents models de participació institucional 

o Conèixer les institucions sindicals europees 

o Descriure les tècniques i procediments per a un bon diàleg social 

o Crear espais d’intercanvi i experiències, debat i reflexió 

Continguts:  

Temàtiques d’actualitat o de futur emmarcades en l’àmbit de la negociació 

col·lectiva i diàleg social d’àmbit nacional i internacional.   

 Dia: dimarts 14 de setembre de 2021 

 Lloc: Pati Llimona, carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona 

 Hora:  de 9 a 14 h 

9 h - Inauguració: 

 Manuel Szapiro, cap de la representació de la Comissió Europea a 

Barcelona (intervenció telemàtica) 

 Camil Ros,  secretari general de la UGT de Catalunya 

 Modera: Mariana Isla, responsable d’Internacional de la UGT de 

Catalunya 

9:30 h - El futur de les pensions unes pensions amb futur. 

 M. Carmen Barrera, secretària de Polítiques Europees de la UGT 

Confederal 



 
 

 Modera: Enriqueta Duran, secretària de Política Social de la UGT de 

Catalunya 

10:45 h - El futur del salari mínim interprofessional, un salari mínim 

interprofessional de futur 

 Núria Gilgado, secretària de Política Sindical i coordinadora de l’Àrea 

Externa de la UGT de Catalunya 

 Xavier Ferrer, economista i president del Consell Català del Moviment 

Europeu 

 Modera: Sandra Zapatero, secretària de Treball Autònom de la UGT de 

Catalunya 

11:30 h - Reptes compartits en l’era post-covid-19: com estan canviant la banca, 

el comerç i els serveis públics 

 Tesifón Sánchez Sánchez, Relacions Institucionals de la secció sindical 

del BBVA 

 Betty Costa, responsable del sector de Comerç de la FeSMC-UGT de 

Catalunya 

 Pablo Sánchez, responsable de Comunicació de la Federació Europea 

de Sindicats de Serveis Públics (EPSU) 

 Modera: Carlos Villalante, Serveis Públics UGT 

12:30 h - La mobilitat del futur  

 Carlos Teruel, secretari general UGT FICA Bosch – Castellet i La Gornal. 

 Manolo Salgado,  membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) 

 Román Montario, secretari Acció Sindical TMB Autobusos. 

 Modera: José Antonio Pasadas, secretari de Polítiques Sectorials i 

Transició Justa de la UGT de Catalunya 

13:15 h - Cloenda:  

 Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT 

 Òscar Riu i Garcia, director general de Relacions Laborals del 

Departament d’Empresa i Treball 

 Núria Solé,  vicesecretària general de la UGT de Catalunya 

[Els horaris de les taules .són orientatius] 



 
 

 

Inscripcions a la jornada: 

 
O a l’url: 

 
https://form.jotform.com/212213015532337 

 

Dubtes i incidències: dgarcia@catalunya.ugt.org 
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