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Demà dijous, a les 13.15 hores, a la seu de les institucions europees a 
Barcelona (Pg. de Gràcia, 90)   
 
Antoni Castellà i Amadeu Altafaj clouen la primera Jornada 
sobre oportunitats d’ocupació a la Unió Europea per a joves 
universitaris 
 
Catalunya acull per primera vegada aquesta jornada, que té com a objectiu 
difondre les oportunitats laborals de les institucions europees entre els 
estudiants  
 
Dimecres, 8 d’abril de 2015 
 
Demà dijous, a les 13.15 hores, el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i 
el representant permanent del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, 
Amadeu Altafaj, clouran la primera Jornada sobre oportunitats d’ocupació a la Unió 
Europea per a joves universitaris. L’acte està organitzat pel Consell Interuniversitari de 
Catalunya (CIC)  amb la col·laboració de la representació a Catalunya de la Comissió 
Europea i de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. És la primera vegada que 
Catalunya acull un acte d’aquestes característiques. 
 
La jornada s’iniciarà a les 9.45 hores, amb la inauguració a càrrec del secretari general 
del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Claudi Alsina; el director de la 
representació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears, Ferran Tarradellas, i la 
cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Maria Teresa Calvo. Tot seguit, a 
les 10 hores, Alsina oferirà la conferència Món universitari i ocupació. 
 
La jornada se celebrarà a la seu de les institucions europees a Barcelona (Pg. de 
Gràcia, 90) i té com a objectiu difondre les oportunitats d’ocupació en aquests 
organismes entre els joves universitaris, per la importància que qualsevol iniciativa de 
forment de l’ocupació pugui tenir i, molt especialment, en aquest cas, per la 
importància de contribuir a la construcció europea i al seu sistema de presa de 
decisions.   

 
 

Dia:  Dijous 9 d’abril de 2015 
Acte: Primera Jornada sobre oportunitats d’ocupació a la UE per a joves universitaris.  
Lloc:  Aula Europa. Seu de les Institucions Europees a Barcelona (Passeig de Gràcia, 90) 
 
  Hora: 9.45 h 
 Acte:  Inauguració a càrrec del secretari general del ClC, Claudi Alsina, el director de la 
   representació de la CE a Catalunya, Ferran Tarradellas, i la cap de l’Oficina del  
   Parlament Europeu a Barcelona, M. Teresa Calvo. 
 
  Hora: 13.15 h 
  Acte: Cloenda a càrrec del secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, i del 
   representant permanent del Govern de la Generalitat a la UE, Amadeu Altafaj. 


