
XXI Jornades Universitat-Empresa 
24 i 25 de març de 2010

Immigració, 
Treball  

i Territori

Preu de la inscripció
El preu de la inscripció és de 20 €

Període d’inscripció
El període d’inscripció es tancarà el 20 de març de 2010

Lloc
Les Jornades es realitzaran a l’Auditori del Centre de Cultures 
i Cooperació Transfronterera (C. Jaume II, 67, Lleida)

Certificats d’assistència
La inscripció i l’assistència a aquestes Jornades permeten 
obtenir un certificat d’assistència i un crèdit acadèmic

Informació i inscripcions
Secretaria del Departament d’Economia Aplicada (despatx 0.33)
Facultat de Dret i Economia. Campus de Cappont
C. de Jaume II, 73 LLEIDA. Tel. 973 70 3 3 41

Coordinadors

Sr. Rafael Allepuz Capdevila
Sra. Mariona Farré Perdiguer
Sra. Mercè Sala Ríos
Sra. Teresa Torres Solé

Organització

Col·laboració
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Desenvolupament de la jornada del 24 de març

BLOC I: Immigració i Desenvolupament 

10 h Migració i desenvolupament: tendències i dinàmiques 
actuals 

José Antonio Alonso (Catedràtic d’Economia Apli-
cada de la UCM i Director del ICEI Instituto Complu-
tense de Estudios Internacionales)

12 h La immigració en l’economia catalana: un motor eco-
nòmic?

Muriel Casals (Professora Titular del Dep. d’Econo-
mia i Història Econòmica de la UAB)

BLOC II: Immigració i mercat de treball

 16 h Immigració i mercat de treball a Catalunya. Anàlisi de 
dades

Miguel Pajares (Professor Col·laborador de la UB, 
Membre del Grup de Recerca sobre Exclusió i Con-
trol Social de la UB i autor d’informes del MTIN)

Desenvolupament de la jornada del 25 de març

BLOC III: La gestió pública dels fluxos migratoris 

 

10 h El Pacte Nacional per a la Immigració: Un pacte per la 
inserció laboral i social dels immigrants?

Oriol Amoròs (Secretari per a la Immigració de la 
Generalitat de Catalunya)

A continuació es farà la presentació del llibre La contractació 
en origen a Catalunya de R. Allepuz, M. Farré, M. Sala 
i T. Torres. Publicat per l’Editorial París. L’acte anirà a 
càrrec del Sr. Oriol Amorós

12 h Els contractes en origen de temporada com a política 
de control de fluxos migratoris a Espanya

Mercedes Gordo (Investigadora del Instituto de De-
sarrollo local  de la Universidad de Huelva)

Presentació

L’economia catalana es va caracteritzar per un important 
creixement econòmic durant el període 2001-2006. Aquest 
augment del PIB va fer evident la necessitat de mà d’obra, 
de manera que l’ocupació de població estrangera és el 
principal factor que explica la millora de la taxa d’ocupació 
d’aquests anys. 

L’arribada a Catalunya de persones immigrades, la seva in-
serció en el mercat de treball i la incidència social i econòmi-
ca d’aquests fluxos migratoris està sent objecte de debat 
sobretot amb el canvi de cicle econòmic.

És per això que el Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de Lleida ha considerat rellevant i d’actualitat 
aquest tema al que li dediquem les XXI Jornades Universitat 
Empresa, com a espai d’estudi, reflexió i debat. Els diferents 
ponents, experts i gestors del món de l’Administració públi-
ca, ens il·lustraran sobre l’evolució dels fluxos migratoris, la 
seva incidència en el desenvolupament i el mercat de treball, 
i la situació actual de la gestió pública d’aquests fluxos. 


