
 

 
 

 

 

 

 
 

08.30 h Acreditació dels assistents. 
 

09.15 h Inauguració: 
 Presentació de la jornada a càrrec del Sr. Jaume Garau, 

diputat 
 Intervenció de la Sra. Carmen Orte, directora general de 

l’Imserso 
 Paraules d’inauguració del Sr. Baltasar Picornell, 

president del Parlament de les Illes Balears. 
 

09.45 h Reptes econòmics i socials de l’envelliment a Europa i a Espanya a 
curt i mig termini. Anàlisi demogràfic, a càrrec del Sr. Pere Antoni 
Salvà, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes 
Balears. 

 Presenta: Sra. M. Antònia Sureda, diputada. 
 

10.30 h Ingressos econòmics de les persones majors. El futur de les 
pensions i estratègies de millora a càrrec del Sr. Guillem López 
Casasnovas, catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de  
la Universitat Pompeu Fabra. 

 Presenta: Sr. Josep Castells, diputat. 
 

11.00 h Debat amb el públic de la primera i segona ponència. 
 

11.30 h Pausa-cafè 
 

12.00 h Els reptes econòmics i socials de l’envelliment a les Illes Balears. 
Anàlisi assistencial, a càrrec del Sr. Javier de Juan, vicepresident 
de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i conseller del grup 
Socialista al Consell de Mallorca. 

 Presenta: Sra. Agustina Vilaret, diputada. 

 
13.00 h L’envelliment com a oportunitat de creació d’ocupació. El cas dels 

Serveis Socials i l’Atenció a les persones en situació de 
dependència, a càrrec de la Sra. Clara Gutiérrez Gamero, cap de 
l’Àrea de Qualitat de la Subdirecció General de Planificació de 
l’Imserso. 

 Presenta: Sra. Marta Maicas, diputada. 
 

 Debat amb el públic de la tercera i quarta ponència. 
 

 
 
14.00 h 
 
 

 
 
Pausa per dinar 

16.00 h Les oportunitats de l’envelliment actiu, a càrrec del Sr. Jesús 
Norberto Fernández, Cap de l’Àrea d’Envelliment Actiu de 
l’Imserso. 

 Presenta: Sra. Sandra Fernández, diputada. 
 

16.45 h La influència econòmica del turisme de les persones majors, a 
càrrec de la Sra. Elisa Alén González, professora de la Facultat de 
CC.EE. i Turime de la Universitat de Vigo. 

 Presenta: Sra. Olga Ballester, diputada. 
 

 Debat amb el públic de la cinquena i sisena ponència. 
 

18.00 h Cloenda: 
 Sr. Antoni Noguera, batlle de Palma 
 Sra. Fina Santiago, Consellera de Serveis Socials i Família 

del Govern de les Illes Balears 

 


