
                                                                                  

#Fòrum1deMaig 
El futur del treball que volem 

19 i 20 d’abril de 2018 | Sala de les Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya (Rambla Santa Mónica, 10, 08001 Barcelona)
 

Amb ocasió del centenari de l’OIT l’any 2019, el seu director general, Guy Ryder, ha iniciat a 
escala mundial un ampli debat sobre el futur del treball, per abordar els canvis com a 
conseqüència de l’envelliment de la població, l’impacte de les noves tecnologies, els canvis en 
les relacions de treball, i els efectes del canvi climàtic, entre altres. 
 

És en aquest marc que la UGT de Catalunya organitza la segona edició del Fòrum Primer de 
Maig, tenint com a fil conductor aquest debat i convidant membres del govern, de la patronal i 
les organitzacions sindicals, però també experts universitaris a debatre com fer front als grans 
reptes que se’ns plantegen sota el paraigua d’aquesta iniciativa. 

 
Dia 19 d’abril 
 
9.00 h - Benvinguda 
Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya 
 
9.15 h- Conferència Inaugural 
Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón Catalunya 
Presenta l’informe «Premiar el trabajo, no la riqueza» 

 
10.00 h- Taula 1: «Polítiques europees per un augment salarial: la llei Macron i la negociació 
col·lectiva a Baden-Württemberg per una millora salarial» 
Modera: Jose García, adjunt a la Secretaria General FICA- UGT de Catalunya 
Hi intervenen: 
- Holger Neumann, IG Metall-Alemanya 
- Angelo Pagliara, UIL Itàlia  
- Marie Alice Medeuf, secretària confederal de negociació col·lectiva de FO-França 
 
11.30 h- Pausa 
 
12.00 h- Taula 2: «L’amenaça als serveis públics, punta de llança del model de benestar 
europeu» 
Modera: Montserrat Romero, vice-secretària general àrea externa Federació d’Empleades i empleats 
dels Serveis Públics-UGT de Catalunya 
Hi intervenen: 
- Florian Horn, cap de projectes de la Fundació Rosa Luxemburg 
- Nadja Salson, consellera política de l’EPSU (federació de serveis públics europea) 
- Carlos Villalante, secretari política institucional i programes FeSP- UGT de Catalunya 
 
13.00 h- Debat 
 
13.30 h- Cloenda de la jornada 
 

Dia 20 d’abril 
 
9.00 h- Benvinguda 
 
9.30 h- Taula 3: «El nostre model de benestar en perill. Les pensions» 
Modera: Laura Pelay, vice-secretària general UGT de Catalunya 
Hi intervenen: 
- Mercè Perea, diputada del Congrés- PSC 
- Jordi Salvador, diputat del Congrés - ERC 
- Carles Campuzano, diputat del Congrés -PDeCAT 
- Aina Vidal, diputada del Congrés - En Comú Podem 
- Sergio del Campo, diputat del Congrés - Ciutadans 
- Angeles Esteller, diputada del Congrés - PP 
 
11.00 h- Debat 
 
11.30 h- Pausa 
 
12.00 h- Taula 4: «El sindicat al contraatac: nous models de governança en el món del treball 
davant la precarietat» 
Modera: Carlos González, secretari general FESMC-UGT de Catalunya 
Hi intervenen: 
- Sandra Zapatero, presidenta de la CTAC-UGT de Catalunya 
- Rubén Ranz, plataforma UGT “Tu respuesta sindical ya” 
 
13.00 h- Debat 
 
13.30 h- Cloenda de la jornada 
 
 

Cal confirmar assistència a vsgeneral.aexterna@catalunya.ugt.org 
 

 


