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El passat mes de maig el Club XXIe Siècle va organitzar la primera sessió 
de grups de reflexió al Palau Macaya, amb el títol de “Reflexió, 
diversitat i crisi. Impacte de la diversitat en nous escenaris en plena 
transformació”. Va ser una sessió d’anàlisi sobre alguns dels temes 
derivats de les conclusions del 3r. Fòrum Europeu de la Diversitat “La 
diversitat: una porta de sortida de la crisi?”, organitzat l’abril de 2015 al 
Palau Macaya pel Club XXIe Siècle. 
 

Per diversitat entenem l’impacte que  
tenen sobre l’entorn els perfils diversos de les persones  

amb un origen, cultura, religió, edat, gènere, coneixements,  
habilitats, orientació sexual... diferents als del grup  

predominant en un determinat àmbit 
 
La diversitat de la nostra societat fa cada cop més necessària la seva 
gestió en els entorns globals, però també en els entorns més 
quotidians. Us convidem ara a la 2a sessió participativa de reflexió, 
“Decidir en temps complexos”, per repassar les causes i els efectes que 
es van identificar en els sistemes d’evolució dels diferents entorns.  
 
A qui es dirigeix l’activitat? 

 Ponents i assistents al 3r Fòrum Europeu de la Diversitat 

 Responsables i tècnics de les administracions públiques 

 Persones implicades amb la gestió dels recursos humans 

 Professionals d’entitats del tercer sector 

 I, en general, tota persona interessada en la gestió de la diversitat 
 
Què farem a la sessió? A través de la metodologia dels grups de 
reflexió, analitzarem quatre motors crítics que configuren els escenaris i 
que creen escenaris cada cop més complexos. Per prendre decisions cal 
saber identificar les causes de les grans transformacions que avui 
afecten tant les persones com les institucions. 
 
Amb quin objectiu? Conèixer les causes de la complexitat del nostre 
temps obre les portes a gestionar amb eficiència els canvis que la 
tecnologia, la societat i la globalització porten associats, així com els 
seus efectes en les regions i les empreses. I també suposa una 
oportunitat per a la gestió personal de la vida professional, fortament 
condicionada pels canvis dinàmics que obliguen a una continua 
actualització de competències i coneixements. 
 

Programa 

 

 

17:45   Registre 

   

18:00  Presentació de la jornada 

Iolanda Piedra, presidenta del Club XXIe 

Siècle, el Club de la Diversitat 

 

18:15 Desxifrar la complexitat dels escenaris 
AVUI 

A càrrec de Myrtha Casanova 

    

18:45  Tecnologia – motor de canvis profunds  

Reflexió en grup de la tendència 

 

19:00 Velocitat – causa de transformacions 

inabastables 

 Reflexió en grup de la tendència 

 

19:15 Globalització – fractura econòmica i 
social 

 Reflexió en grup de la tendència 

 

19:30 Diversitat – gestió positiva de conflictes 
(gènere, edat, mobilitat, temps) 

 Reflexió en grup de la tendència 

 

19:45 Claus per a la presa de decisions en 

temps complexos 

 
 

 

Benvingut/da Decidir en temps complexos 


