
 
Amb la col·laboració de:  

 

1a. edició de grups de reflexió: 

 
Reflexió, diversitat i crisi.  

Impacte de la diversitat en nous 
escenaris en profunda 

transformació 
 

Dia i hora: Dijous 5 de maig de 2016, de 18h a 20h 
 

Lloc: Fundació Bancària “la Caixa” – Palau Macaya 
Passeig de Sant Joan, 108. 08037 Barcelona 

Col·labora 

Organitza 

Fes-te’n soci! 
www.clubsegle21.org 
info@clubsegle21.org 

 
 @clubsegle21CAT               Club XXIe Siècle Catalunya 
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Fa un any, el Club XXIe Siècle va organitzar al Palau Macaya el 
3r Fòrum Europeu de la Diversitat, que sota el tema general 
de “La diversitat: una porta de sortida de la crisi?”, va reunir a 
ponents d’alt nivell de l’administració pública i l’empresa 
privada de França, Alemanya i Espanya per exposar les seves 
visions sobre la gestió de la diversitat com una oportunitat 
per a les empreses i la societat en general. 
 

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 
 
Us convidem ara a una sessió participativa per reflexionar 
sobre les conclusions del Fòrum i els impactes de la gestió de 
la diversitat en la transformació del nostre entorn. 
 
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, posarem en comú experiències, reflexions i 
comentaris que ens portaran a l’anàlisi de les causes i els 
efectes de la diversitat en la transformació dels diferents 
escenaris (social, econòmic, tecnològic, educatiu, etc.). 
 
Amb quin objectiu? Amb l’objectiu de desenvolupar eines i 
estratègies que permetin gestionar, a favor de les entitats i 
les persones, l’impacte de la diversitat en els nous escenaris. 
 
 
 

Programa 

 

 

17:45   Registre i entrega de materials 
  

18:00  Presentació de la jornada 

Iolanda Piedra, presidenta del Club XXIe 

Siècle, el Club de la Diversitat 
 

Josep Ollé, director del Palau Macaya de 
la Fundació Bancària “la Caixa”  

    

18:15  Diversitat, clau del desenvolupament i 
naturalesa dels escenaris  

Myrtha Casanova, membre del Comitè 

Executiu del Club XXIe Siècle 

 

19:00 Causes i efectes dels esdeveniments que 

configuren els entorns actuals i futurs 

 ”Si se’n coneixen les causes, se’n poden 
capitalitzar els resultats” 

 

19:10 Grups d’anàlisi de tendències i 
prospectiva 

 Myrtha Casanova 

 

19:30 Reflexió sobre la descripció d’escenaris 
per part dels participants 

 

19:45 Disseny de l’estratègia personal en 
temps de crisi –"transformació 
profunda” 

 

 

 

 

 

 
 

Benvingut/da L’impacte de la diversitat 


