
 

 

Els efectes de les polítiques d’austeritat en el mercat de treball, 
des d’una perspectiva de gènere 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2014 
 

 

PROGRAMA 
 
 

 
 
Divendres, 12 de desembre de 2014 
 
On:   Seu del PSC i de la Fundació Rafael Campalans (Nicaragua, 75, de Barcelona) 
 
09.30 – 10.30 Inauguració 

José Montilla, president de la Fundació Rafael Campalans 
Zita Gurmai, vicepresidenta de la FEPS I presidenta de PSE Dones 
Eva Granados, secretària general del Grup parlamentari socialista i secretària 
d’Ocupació i Polítiques Socials del PSC. 

 
10.30 – 11.00   Discurs d’obertura 

 Susan Himmelweit, professor emèrita d’Economia, The Open University 
 

11.00 – 11.30   Coffee break 
 
11:30 – 13:30 Sessió 1 – L’impacte de les polítiques d’austeritat en el mercat de treball des 

d’una perspectiva de gènere 
 
Marcella Corsi, professora d’Economia a la Sapienza, Universitat de Roma, i 
professora visitant a la Université Libre de Bruxelles 
Elvira Gonzales Gago, investigadora sènior, cap de projectes del Centre d’Estudis 
Econòmics Tomillo  
Jerôme De Heanu, professor titular d’Economia, The Open University 
Rocio Martínez-Sampere, diputada al Parlament de Catalunya, membre del 
patronat de la Fundació Rafael Campalans 
 
Modera: Maari Põim, assessora en temes de gènere a la FEPS 
 

13.30 – 13.45  Reflexions finals 
Miquel Iceta, primer secretari del PSC 
 

13:45 – 15:30   Dinar 



    

2 

 

 
 
15:30 – 16:00 Discurs d’obertura 
 Mar Serna, magistrada social, exconsellera de Treball de la Generalitat de 

Catalunya (2006-2010) 
 
16:00 – 18:00 Sessió 2 – Polítiques macroeconòmiques progressistes per a un creixement en 

l’ocupació sostenible i equitatiu  
 
Giovanni Cozzi, assessor econòmic de la FEPS 
Ipek Ilkkaracan, professora associada d’Economia de la Universitat Tècnica 
d’Istambul 
Özlem Onaran, professora associada de Força de treball i polítiques de 
desenvolupament econòmic a la Universitat de Greenwich 
Carles Rivera, professor associat de Sociologia a la Universitat Pompeu Fabra 
(pendent de confirmació) 
Ricard Bellera, secretari d’Internacional, Migració i Cooperació de Comissions 
Obreres (CCOO) 

 

Modera: Cristina González, responsable de Projectes i Comunicació de la Fundació 
Rafael Campalans 

 
 

18:00   Cloenda 
 Esther Niubo, directora de la Fundació Rafael Campalans 



 
 
 

 
 

INAUGURACIÓ 
 
 

José Montilla 
 

(Iznájar, Còrdova, 1955). Ha estat alcalde de Cornellà (1985-2004), 
president de la Diputació de Barcelona (2003-2004), diputat al Congrés, i el 
ministre d'Indústria, Comerç i Turisme (2004-2006). Escollit 128è president 
de la Generalitat de Catalunya el 2006. Ha estat primer secretari del PSC 
2000-2011 i membre de l'Executiva Federal del PSOE des de 2000 fins a 
2008. Actualment, compagina la feina com expresident amb les funcions 
de president del grup parlamentari Entesa pel Progrés de Catalunya al 
Senat. José Montilla és el president de la Fundació Rafael Campalans des 

de novembre de 2014. 

 
 

Eva Granados 
 
(Barcelona, 1975). Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració 
per la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió Pública a ESADE.  És 
experta en mercat de treball i diàleg social per la Universitat 
Complutense de Madrid, en col·laboració amb l’escola Julián Besteiro de 
la UGT.  
 Ha estat membre del secretariat nacional de la UGT de Catalunya (2002-
2010), amb diverses responsabilitats, També ha format part del Consell 

Econòmic i Social d’Espanya, del Servei Públic d’Ocupació Estatal i del Consell del Fons Social 
Europeu.  És Secretaria d’Ocupació i Polítiques Socials i responsable de l’Àrea Socioeconòmica 
de la Comissió Executiva del PSC. Diputada al Parlament de Catalunya des de l’any 2010. En 
aquesta legislatura és Secretària general del Grup Parlamentari Socialista i portaveu de la 
Comissió de Benestar Social i Família.  

 

Zita Gurmai 
 
Vicepresidenta de la Fundació Europea d’Estudis Progressistes (FEPS) i 
presidenta de PSE Dones des de 2004. Ha estat diputada al Parlament 
Europeu, vicepresidenta de la Comissió de Drets de la Igualtat de 
Gènere de la Dona en la legislatura 2004-2009, membre de la Comissió 
de Desenvolupament Regional entre 2009-2014 i també substituta a la 
Comissió de Transports i Turisme en la passada legislatura.  

A més, ha estat vicepresidenta de la Internacional Socialista el 1999 i el 
2003 fins el 2008, i diputada del Parlament d'Hongria entre 2002 i 2004. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

OBERTURA 1 
 

 
Susan Himmelweit 

 
Professora Emèrita d'Economia a la Open University. La seva recerca se 
centra en temes de gènere en l'economia, especialment l'ocupació i 
l'atenció de la família. Membre del consell editorial de Women, Politics 
and Policy i editora associada de la publicació Feminist Economics. 

Membre fundadora i expresidenta de UK Women’s Budget Group, un 
think tank assessor del govern en aspectes de gènere dins la política 
econòmica. Ha completat recentment un estudi de com les mares de 
nens en edat preescolar decideixen entre la cura de nens i l'ocupació 
remunerada.  

 

 

SESSIÓ 1 
 

Marcella Corsi 
 

 Professora d'Economia a la Universitat Sapienza de Roma. Té un 
doctorat en Economia per la Universitat de Manchester (Regne Unit) i 
un grau en Estadística i Economia de la Universitat Sapienza de Roma. 
Ha treballat com a consultora per a la Comissió Europea, el Parlament 
Europeu i l'OCDE, i per diverses institucions italianes. És una de les 
fundadores de la revista on line inGenere www.ingenere.it. La seva 
activitat investigadora se centra principalment en temes relacionats 

amb la inclusió social, la protecció social i la distribució dels ingressos (sovint des d'una 
perspectiva de gènere). En aquests camps d'estudi, és l'autora de diversos articles publicats en 
anglès i italià, i actualment és coordinadora científica de la Xarxa Europea d'Experts en Igualtat 
de Gènere www.enege.eu. Email: marcella.corsi@uniroma1.it. 
 
 

Elvira Gonzalez Gago 
 

Economista especialitzada en ocupació, cohesió social i polítiques 
regionals. És membre de la xarxa SYSDEM d'investigadors sobre 
temes de mercat laboral i de la Xarxa d'Experts sobre la Igualtat de 
Gènere (ENEGE) de la UE. Ha dirigit projectes per a la Comissió 
Europea i per a les institucions espanyoles, com el Ministeri de 
Treball i Serveis Socials i Igualtat, i els departaments d'ocupació de 
diverses regions espanyoles, proporcionant assistència tècnica sobre 
el Pla Nacional d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes i sobre 
el Pla Especial contra la bretxa salarial de gènere. 

mailto:marcella.corsi@uniroma1.it


 
 
 

 

 

Jerôme De Henau 

Professor titular de la Open Univerity. Economista, especialitzat 
en economia de gènere, treball, economia de la llar, fiscalitat i 
política social. Coinvestigador en el projecte “Gender and intra-
household entitlements. A cross-national longitudinal analysis”, 
sobre rols de gènere dins la llar. Altres projectes anteriors de De 
Henau giren entorn a les desigualtats dins la llar i polítiques 
públiques, paternitat i ocupació a Europa, fertilitat a Europa i la 

influència de les condicions laborals i polítiques públiques. 
 
 

Rocio Martínez-Sampere 
 

 
(Barcelona, 1974). Llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu 
Fabra, té un màster en Economia i un altre en Polítiques Públiques  
per la London School of Economics (LSE). Va treballar a la City com a 
analista financera i més tard al think tank Fabian Society del Partit 
Laborista. Diputada al Parlament de Catalunya des de 2006, és també 
membre del patronat de la Fundació Rafael Campalans. 
 

 
 

Miquel Iceta 
 
(Barcelona, 1960). Primer secretari del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) des de juliol de 2014. Membre de la Comissió Executiva 
del PSC 1984-2011, i des de juliol de 2014. 

Ha estat regidor de Cornellà (1987-1991), director del Gabinet del 
president del Govern espanyol (1991-1995), sotsdirector d'aquesta 
oficina (1995-1996), diputat del Congrés (1996- 1999) i diputat del 

Parlament de Catalunya des de 1999. També ha estat membre de la Comissió Executiva 
Federal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), i president de la Fundació Rafael 
Campalans (febrer 2012 a novembre 2014). 

 

Maari Põim 
 
Assessora júnior de la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS). Ha 
treballat com a directora de projectes en el Centre de Recursos i Estudis 
de la Dona d'Estònia durant un parell d'anys. Ha participat en les activitats 
de l’organització Resource Watch del Sàhara Occidental i diverses 
organitzacions internacionals de dones . 



 
 
 

 

OBERTURA 2 
 

Mar Serna 
 
(Aguilar de Campo, Palència, 1955). Consellera de Treball de la 
Generalitat de Catalunya de novembre de 2006 a novembre de 
2010. 

Ha estat advocada laboralista de la UGT de Catalunya (1977-
1982),  directora general de Relacions Laborals del Departament 
de Treball i Indústria des del 26 de gener de 2004. Va ser 

magistrada de l'ordre jurisdiccional social, amb destí al jutjat social de Barcelona, des del gener 
de 2001 fins a gener de 2004 i Inspectora de Treball i Seguretat Social, de 1984 al 2000. 

Ha estat professora associada de Dret Laboral de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu 
Fabra. Va ser consellera Laboral i d'Assumptes Socials de les Ambaixades d'Espanya a 
Veneçuela, Colòmbia i República Dominicana (1994-1997) i consellera adjunta de Dret del 
Treball i Relacions Laborals de l’Oficina Regional de l'Organització Internacional del Treball (OIT 
per  Amèrica Llatina i el Carib a Lima (Perú) (1989-1991). 

 

 

SESSIÓ 2 
 

 

Giovanni Cozzi 
 

 Economista Sènior de la Fundació Europea d'Estudis Progressistes (FEPS) 
on coordina projectes i activitats econòmiques i duu a terme investigació 
econòmica. Abans d’entrar a la FEPS, va treballar com a responsable de 
Recerca al Centre d’Investigació de Polítiques de Desenvolupament (CDPR 
en anglès), on va dur a terme feines de recerca sobre política monetària, 
fiscal, i mercat laboral i impacte en el creixement i l’ocupació. AL CDPR va 
dirigir el projecte de recerca “AUGUR, Desafiaments de la UE en el món del 
2030” (www.augurproject.eu). També ha dut a terme recerca sobre  
regulació financera europea, en particular sobre el paper dels bancs de 

desenvolupament en la promoció de la inversió i la innovació a Europa, i sobre l'evolució 
històrica de la zona euro. 

 

Ipek Ilkkaracan  
 

Professora associada d'Economia a la Universitat Tècnica d'Istambul i 
exprofessora assistent a la Universitat Yeditepe. Les seves àrees 
d'especialització són l'economia laboral, l’economia del 
desenvolupament, la macroeconomia, l'economia política i l'economia de 
gènere. Ha escrit extensament sobre la desocupació, salaris, les 
transformacions del mercat de treball, el desenvolupament, la innovació 
tecnològica, el desenvolupament rural, i dones i economia. És membre  



 
 
 

 

 

del consell de redacció de Feminist Economics. Ilkkaracan és membre fundadora de GEM-
Turquia i membre de la junta directiva de l’Associació Economia de l’Orient Mitjà. Exdirectora 
de la junta directiva de l’organització sense ànim de lucre “Women for Women’s Human 
Rights” (Dones pels drets humans de les Dones) a Istambul, i exmembre del Comitè nacional 
de Turquia sobre Educació en Drets Humans. També ha exercit com a consultora del programa 
Fons per a les Dones, de les Nacions Unides per a la Dona (UNIFEM) i el Programa per al 
Desenvolupament de les Nacions Unides.  

 

Özlem Onaran 
 

Professora de la Força de Treball i Desenvolupament Econòmic de la 
Universitat de Greenwich. Onaran ha treballat en moltes universitats 
en el passat, incloent la Universitat de Westminster, la Universitat de 
Ciències Aplicades de Berlín i la Universitat Tècnica d'Istambul, abans 
d'incorporar-se a la Universitat de Greenwich el 2012. La seva 
investigació s’ha centrat en els camps de la globalització, crisi, 
distribució dels ingressos, ocupació, inversió, desenvolupament i  
gènere. Özlem té més de seixanta articles a llibres i revistes com el 
Cambridge Journal of Economics, Environment and Planning A, World 
Development, Public Choice, Economic Inquiry i el European Journal 

of Industrial Relations. Recentment, ha dirigit un projecte de recerca per a l'Organització 
Internacional del Treball, i actualment està treballant en un projecte finançat per l’Institute for 
New Economic Thinking (Institut per al Nou Pensament Econòmic). És membre del Consell 
Científic Assessor de la Fundació Hans Boeckler, membre del Grup Assessor de Polítiques de 
Pressupost de la Dona, i investigadora associada a l'Institut de Recerca d'Economia Política de 
la Universitat de Massachusetts, Amherst. 

 
 
 

Carles Rivera 
 

  
 (Barcelona, 1974). Economista, professor de Ciències Polítiques i 
Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment és 
coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. Va ocupar diferents càrrecs a PricewaterhouseCoopers, a la 
Diputació de Barcelona i a la Conselleria d'Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya. També és professor al Departament de 
Gestió de Persones i Organització d'ESADE Business School. Ha publicat 
articles sobre la desigualtat i la mobilitat social, la política pública i la 

justícia distributiva. És membre del Patronat de la Fundació Rafael Campalans 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
Ricard Bellera 
 

(Berlín, 1965). Secretari d'Internacional, Migracions i 
Cooperació de Comissions Obreres de Catalunya. Llicenciat en 
Filosofia, abans d'entrar al sindicat el 2005 va treballar com a 
periodista i gestor intercultural. Ho ha fet al món editorial i 
també en l’audiovisual, coordinant per exemple els Informatius 
en Llengües Estrangeres de BTV. A CCOO de Catalunya és, a 
més, conseller en migració i mobilitat. Va entrar a l’executiva 

de CCOO el 2008 com a secretari d'Internacional, i al congrés de 2012 el van anomenar 
Secretari d'Internacional, Migracions i Cooperació. És també president de la Fundació Pau i 
Solidaritat i actualment exerceix com a President del Consell Sindical de l'Euroregió Pirineus-
Mediterrània.  

 

Cristina González 
 

(Barcelona, 1979). Llicenciada en Ciències Polítiques i de 
l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra.  

Ha treballat com a periodista en dos diaris importants a 
Catalunya: La Vanguardia (2001-2002) i El Punt Avui (2004-
2005). És la responsable de Comunicació de la Fundació Rafael 

Campalans des de setembre de 2005, la cap de premsa de l'organització, i responsable de totes 
les publicacions editades. Des de novembre 2012 és la responsable de projectes de l’entitat. 

 

 
 

CLOENDA 
 

Esther Niubó 
 

(Barcelona, 1980). Llicenciada en Ciències Polítiques i de 
l’Administració, en l’especialització de Relacions Internacionals, per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. És màster en Política 
Internacional per la Université Libre de Bruxelles, en Comerç Exterior i 
Economia Internacional per la Universitat de Barcelona, i en Polítiques 
Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra-Johns Hopkins 
University. Ha treballat com a analista a la Secretaria de Política 
Europea i Internacional del PSC (2001-2004), i com a assessora al 
Parlament Europeu (2004-2009). Ha estat Secretària de Política 

Europea del PSC (2011-2014) i des de juliol de 2014 portaveu del partit. És directora de la 
Fundació Rafael Campalans des de gener de 2013. 
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