JORNADA INTERNACIONAL "Els joves NINI: com evitar
una generació perduda?" 27 de juny de 2013

ORGANITZACIÓ
Amb la col·laboració de:

Participants:
Miquel Àngel Alegre

Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i llicenciat
en Sociologia per la mateixa universitat. Després de doctorar-se i fins al
moment d’incorporar-se a Ivàlua, el setembre de 2012 va treballar com a
investigador Ramon y Cajal a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la
UAB. Ha estat també postdoctoral fellow del European University Institute
(Florència) i director de Grup de Recerca en Educació i Equitat. Ha dirigit i
participat en projectes de recerca competitiva i aplicada adreçats a l’estudi
de les polítiques i les desigualtats educatives. Ha publicat en revistes
d’impacte nacionals i internacionals, i és autor i coautor de diverses
monografies sobre els àmbits d’estudi assenyalats.

Jaume Blasco

Màster en Administració Pública (especialitat en Anàlisis de Polítiques
Públiques) per la Robert F. Wagner School of Public Service de la Universitat
de Nova York i Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat
Autònoma de Barcelona. S’incorporà a Ivàlua com a analista l’octubre de
2008. Prèviament va treballar com a investigador a l’Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Robert F.
Wagner Graduate School of Public Service de la Universitat de Nova York i a
l’Institut d’Estudis Andorrans. Els seus principals camps de recerca han estat
l’avaluació de polítiques públiques, especialment en el camp de les
polítiques actives d’ocupació, les rendes mínimes d’inserció, les polítiques
educatives i les polítiques de família.
David Casado

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, Premi a tesis
doctorals en matèria d’Economia Pública atorgat per l’Instituto de Estudios
Fiscales. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la
Universitat Pompeu Fabra. Màster en Hisenda Pública i Anàlisi Econòmica
per l’ Instituto de Estudios Fiscales. Abans d’incorporar-se a Ivàlua, va
treballar durant 12 anys com a investigador al Centre de Recerca en
Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra i va ser professor
associat del Departament d’Economia i Empresa de la UPF. És autor i coautor de diversos llibres, articles i documents de treball centrats en l’anàlisi, i
avaluació de polítiques públiques en els àmbits dels serveis socials i
sanitaris. En la seva tasca com analista d’Ivàlua, on s’incorpora el gener de
2009, ha dirigit i col·laborat en diverses avaluacions de polítiques socials,
educatives i polítiques actives d’ocupació.
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Manuel Bagüés

Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra . És investigador del
programa Ramon y Cajal i professor visitant de la Universidad Carlos III de
Madrid. Aquest proper mes de setembre s’incorporarà al departament d’
Economia de la Universitat ’ Aalto de Helsinki (Finlandia). Ha estat
Investigador postdoctoral en diverses institucions acadèmiques europees
com el Laboratori d’Economia i Gestió de l’Escola Superior Sant’Anna de
Pisa (Itàlia), l’ Institut d’Investigació del Treball ( IZA) de Bonn (Alemanya) ,
la Fundación d’Economía Aplicada (FEDEA) de Madrid , a més del
departament d’Estudis del Banc d’Espanya. El seu principal àmbit de recerca
és la Microeconomia Aplicada, amb un especial interès per la economia
laboral, l’economia de l’educació i l’economia política.
Marc Gurgand

És professor associat de l’Escola d’Economia de París i investigador del
Centre Nacional de Recerca Social ( CNRS) de França, de la Universidad
Católica de Lovaina, i també investigador del’ EUDN (Xarxa Europea de
Desenvolupament Europeu) . Director de recerca per a Europa del Abdul
Latif Lameel Poverty Action Lab (J-PAL) vinculat al MIT ( Massachussets
Institute of Tecnology) de Boston (EUA), ha dedicat nombroses avaluacions
dedicades als resultats escolars dels estudiants de secundària francesos i el
seu futur professional. Els seus àmbits d’interès acadèmics són les
polítiques del mercat de treball, l’economia del desenvolupament i l’educació;
i la relació entre escolaritat i desigualtat.
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Harry J. Holzer

Doctor en Economia per la Universitat de Harvard , és professor de
Polítiques Públiques de la Universitat de Georgetown ( EUA) i investigador a
l’Urban Institute de Washington, “think tank” dedicat a la recerca en
polítiques socials com habitatge, treball i educació. Antic economista en cap
del Departament de Treball americà durant la presidència de Bill Clinton, és
també investigador sènior del Centre Nacional de la Pobresa de la
Universitat estatal de Michigan; a més de formar part del Programa de
Política Metropolitana del Institute Brooking i participa en el consell editorial
de la revista “ Journal of Policy Analysis and Management”.
Autor de més d’una desena de llibres, la seva recerca s’ha endinsat en els
problemes d’integració en el mercat de treball de la mà d’obra de baixa
qualificació, tant de joves com d’adults; la d’altres grups desafavorits com
integrants de minories ètniques o gent que ha passat per les presons, així
com de la qualitat del mercat de treball.
Sergi Jiménez - Martín

Doctor en Economia i professor titular al Departament d’Economia de la
UPF. És director de la Càtedra “la Caixa”- FEDEA d’Economia de la Salut i
Hàbits de Vida. Ha estat editor associat de la Spanish Economic Review i
actualment és editor de Cuadernos Económicos del ICE (Información
Comercial Española) del Ministeri d’Economia. Ha estat professor visitant a
la London School of Economics i al London University College al Regne Unit,
a la Carnegie Mellon University i al National Bureau Economic Research
Cambridge (NBER) de Massachussets. Els seus àmbits de recerca inclouen
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la microeconomia, l’economia laboral, el sistema de pensions i els incentius:
el consum i l’economia de la salut.
Carmen Pagès-Serra

Doctora en Economia per la Universitat de Boston, després de fer la
llicenciatura i el màster en economia a la UAB. Actualment és és la cap de la
Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) a Washington (EUA), on ha desplegat diverses activitats
professionals com economista principal en el Departamento de
Investigación del BID. Des d’aquest càrrec ha estat responsable de l’edició
de diverses publicacions com La Era de la Productividad: Cómo transformar
las economías desde sus cimientos, i de les darreres edicions de la
publicació més important del Banc, el Desarrollo en las Américas (DIA). Ha
publicat llibres i nombrosos articles en revistes acadèmiques en les àrees de
mercats de treball, seguritat social i productivitat. Abans de formar part del
BID, entre el 2004 i 2006 va col·laborar amb el Banc Mundial com a Senior
Economist en temes laborals.
Steffen Künn

Es va formar com a economista a la Free University Berlin i a la
Loughborough University del Regne Unit i es va doctorar en Economia a la
universitat de Potsdam ( Alemanya). Steffen Künn és investigador associat
de l’ IZA ( Institut d’Investigació del Treball), una institució de recerca
independent i privada, que du a terme recerques pràctiques sobre el mercat
de treball tant d’abast nacional com internacional. Els àmbits principals de
recerca del Dr. Künn inclouen l’avaluació de les polítiques de mercat de
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treball, amb un interès particular en els subsidis i la formació, a més de
l’efectivitat dels programes de promoció de l’autocupació.
Manfred Wallenborn
Doctor en Ciències Socials per la Universitat de Frankfurt ( Alemanya), ha
fet recerca en l’àmbit del mercat de treball i dels joves aturats, a més de
l’anàlisi de programes públics de formació contra l’atur a Espanya i
Alemanya. Ha treballat gairebé durant vint-i-cinc anys a l’ Agència alemanya
de cooperació per al desenvolupament, especialment en programes de
desenvolupament de la formació professional a l’Amèrica Llatina, Àfrica i
Sud-Est asiàtic. És especialista en processos de reforma de la formació
professional i en programes de lluita contra la pobresa mitjançant la formació
no reglada. Des de 2007 es expert sènior en desenvolupament del capital
humà a l’European Training Foundation, una agència de la Unió europea
radicada a Torí. Ha publicat més de seixanta llibres i articles a revistes
científiques.
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