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Diuen que el talent és innat. Però per desenvolupar aquest 
talent són necessaris un seguit d’estímuls i condicions que 
ajudin a conformar una trajectòria d’èxit.

Escoltem i llegim sovint que tenim la generació de joves més 
preparada de la història, però igualment escoltem i llegim 
que, si no es prenen mesures per evitar-ho, aquesta generació 
serà la primera que viurà pitjor que la que l’ha precedida.

L’objectiu d’aquesta XVII edició del Fòrum d’Estudis sobre 
la Joventut serà reflexionar si els joves i el seu talent poden 
fer front a una situació socioeconòmica adversa i de quina 
manera aquesta situació facilita el desenvolupament de la 
seva trajectòria vital o no.

Debatrem si vivim en una comunitat gerontocràtica, on les 
generacions adultes monopolitzen la presa de decisions, re-
parteixen desigualment la despesa social i estigmatitzen el 
fet de ser jove.

Analitzarem algunes trajectòries de joves catalans i en veu-
rem els factors que han afavorit el desenvolupament del seu 
talent i quins altres factors en dificulten l’èxit, tant de tipus 
personal o de relacions com estructural.

El Fòrum d’Estudis sobre la Joventut va adreçat a profes-
sionals de joventut, responsables de polítiques de joventut, 
investigadors, docents, estudiants, professionals dels serveis 
socials, als joves protagonistes d’aquests processos i, enguany, 
amb especial èmfasi, a aquells professionals i estudiosos de 
l’economia social.
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PRESENTACIÓ



19.00 h ACTE INAUGURAL. Amb representants de: la Direcció 
General de Joventut, la Delegació del Govern, la Diputa-
ció de Lleida, la Universitat de Lleida i el Màster Interu-
niversitari en Joventut i Societat (MIJS).

19.30 h CONFERÈNCIA INAUGURAL. Aspectes intergenera-
cionals de les polítiques de benestar.

 Sr. Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

 Presentació a càrrec del Sra. Anna Feliu, coordinadora 
territorial de Joventut a Lleida

21.00 h FI DE LA SESSIÓ.

Dijous 27 de novembre
Vespre

Espai 1: Sala d’Actes
de la Diputació de Lleida 
(Carrer del Carme, 26)

09.30 h ACREDITACIONS.

10.00 h TAULA RODONA. Causes i conseqüències de l’exclusió 
generacional de les persones joves.

 — Els costos de no intervenir: el cas de les persones en 
 situació NEET. Sra. Stefanie Ledermaier, responsable 
 de recerca l’Eurofound.

 — Inserció de joves en un mercat de treball precari. 
 Sr. Albert Recio, professor del Departament d‘Econo- 
 mia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Presentació a càrrec del Sr. Joaquim Casal, emèrit al De-
partament de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i membre del MIJS.

11.30 h DESCANS.

12.00 h PONÈNCIA. Culpant la víctima: una anàlisi del discurs 
sobre l’exclusió juvenil.

 Analitzar el discurs (estigmatització, crisi de valors, etc.) 
sobre els joves en els mitjans escrits. Sr. Manuel Delgado, 
doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona.

 Presentació a càrrec del Sr. José Sánchez García, pro-
fessor associat d’Antropologia Social, Centre d’Estudis 
sobre Joventut i Societat - JOVIS, Universitat de Lleida.

13.00 h TAULA RODONA. Talent jove i trajectòries d’èxit. Una 
realitat propera.

 Sra. Sonia Fernández-Vidal, doctora en Òptica i Informa-
ció Quàntica per la Universitat Autònoma de Barcelona 
i escriptora.

 Sr. Joan Dausà, llicenciat en ADE, actor, doblador i músic.

Divendres 28 de novembre
Matí

Espai 2: Sala d’Actes
del CaixaForum Lleida
(Avinguda Blondel, 3)

PROGRAMA



17.00 h PONÈNCIA. Les eines TIC com a oportunitat d’inclusió.

 Sra. Dolors Reig, psicòloga social experta en Social Me-
dia i editora d’“El Caparazón”.

 Presentació a càrrec de la Sra. Mònica Figueras, profes-
sora titular del Departament de Comunicació de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i membre del MIJS.

18.30 h CONCLUSIONS.

 Presentació i moderació a càrrec de la Sra. Màbel Martí, 
periodista, guionista i presentadora de TV.

18.45 h CLOENDA.

 Amb el Sr. Toni Reig, director general de Joventut, i el  
Sr. Pere Soler, professor del Departament de Pedagogia 
de la Universitat de Girona i director del MIJS.

19.00 h FI DE LA SESSIÓ I DEL FÒRUM.

Divendres 28 de novembre
Tarda

Espai: Sala d’Actes
del CaixaForum Lleida
(Avinguda Blondel, 3)

 Sr. Jordi Llorens, enginyer agrònom i investigador de la 
Universitat de Còrdova.

 Presentació i moderació a càrrec de la Sra. Màbel Martí, 
periodista, guionista i presentadora de TV.

15.00 h. FI DE LA SESSIÓ DE MATÍ.

Inscripcions obertes a la pàgina web de l’E-Joventut:
www.gencat.cat/joventut/ejoventut

Segueix les jornades a Twitter a: @joventutcat i a través de l’etiqueta: #XVIIForumLleida

* L’activitat forma part de l’oferta del Pla de Formació de Zona per part del Departament d’Ensenya-
ment. Per a inscriure-s’hi com a docent en actiu cal fer-ho telemàticament mitjançant el web: http://
www.xtec.cat/web/formacio/formacio (codi de l’activitat 6003030506).


