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L'any 2020 ha estat batejat com l'any de "múltiples crisis". Crisi ecològica, econòmica, laboral,
migratòria, sanitària, política i social, d’identitat individual i col·lectiva. Crisis de diferent origen i
abast que, entre d'altres, semblen compartir un denominador comú: els límits d'un model
socioeconòmic basat en la màxima rendibilitat en el menor temps possible, allà on sigui possible. El
missatge del Secretari General de les Nacions Unides a la Conferència Nelson Mandela celebrada al
juny de 2020, "un nou contracte social per a una nova era", resumeix la magnitud del desafiament.
A nivell més concret, i en un entorn més proper, quan encara ens preguntem per l'impacte de la
Gran Recessió en el treball, l'ocupació i les relacions laborals, la pandèmia de la Covid-19 ha posat a
prova les costures d'un teixit social i productiu ja debilitat per la crisi del 2007. Les taxes d'atur i el
risc d'exclusió social augmenten de nou, però, com en la Gran Recessió, l'impacte de la crisi de la
Covid-19 ha tingut una incidència molt desigual entre els diferents col·lectius.

09:30

En aquestes Jornades hem volgut abordar els reptes que això planteja. Des d'una perspectiva
multidisciplinària, ens hem centrat en tres aspectes que il·lustren els canvis en les formes de treball i
d’ocupació i el seu impacte potencial tant en la mà d’obra com en les relacions laborals. En primer
lloc, abordem l'impacte de la digitalització sobre el treball i les relacions laborals. En segon lloc,
destaquem els reptes del teletreball, una forma de treball que sintetitza com poques els riscos i les
oportunitats de les noves formes d'ocupació. Finalment, s'aborda l'impacte de la pandèmia, des
d'una triple perspectiva: la del treball i les condicions de salut, des de les relacions de gènere en la
vida quotidiana i des dels mateixos reptes que presenta en clau de relacions d’ocupació i de treball.

Taula 1
L'impacte de la
digitalització
sobre el Treball
i les Relacions
Laborals
9:45 - 10:45

Noves formes d'ocupació i
transformacions del treball
Alberto Riesco, Universidad

Complutense de Madrid

Digitalització i noves formes de
representació col·lectiva
Antonio Martín Artiles, Universitat

Autònoma de Barcelona

L'ús per part de representacions
unitàries i sindicals d'eines de
comunicació digital de propietat
empresarial (correu electrònic,
intranet, etc.)
Xavier Solà, Universitat Autònoma de

Barcelona

Taula 2
Els reptes del
teletreball

L'extensió i qualitat del Teletreball
Oscar Molina, Universitat Autònoma de

Barcelona

Teletreball i exercici dels drets
col·lectius
Albert Pastor, Universitat Autònoma de

Barcelona

Teletreball i conciliació
Carolina Gala, Universitat Autònoma de

11:00 - 11:45

Barcelona

Taula 3

Covid-19, condicions de treball i
salut: plou sobre mullat
Clara Llorens i Salvador Moncada, ISTAS

L'impacte de la
pandèmia

La crisi de la Covid-19: una
oportunitat perduda
Vicent Borràs i Sara Moreno, Universitat

Autònoma de Barcelona

L'impacte de la Covid-19 sobre les
relacions d'ocupació i treball
María Rosa Vallecillo, Universidad de

Jaén
12:00 - 12:45

Inscripció

Organitza

es pot fer a través del següent formulari

Certificat
Les jornades podran seguir-se a través
de la plataforma Teams.

Es facilitarà certificat d'assistència, prèvia
sol·licitud.

L'enllaç s'enviarà a l'adreça de correu
electrònic informada al formulari
d'inscripció

Per als/a les estudiants del Doctorat de
Sociologia de la UAB és una activitat
formativa certificable.

