
LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 
A LA CATALUNYA DEL 2030  

PROSPECTIVA PER A LA DEFINICIÓ DE 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES 
 

Dilluns 4 de juny de 2018 

Sala Cotxeres del Palau Robert 

@ccfpcat @aqucatalunya amb l’etiqueta #Prospectiva2030 

 

9.00 Benvinguda: taula institucional 

 Jordi Ficapal, president del Consell Català de Formació 
Professional 

 Martí Casadesús, director d’AQU Catalunya 
 Pere Martínez, director general d’Anàlisi i Prospectiva 

 

09.40 La disciplina de la prospectiva. Conceptes i exemples 

 Presenta: Jordi Ficapal 

Ibon Zugasti, director de Prospektiker i director de 
Desenvolupament Territorial a LKS MONDRAGON, president 
del Node del Projecte del Mil·lenni a Espanya, subdirector de 
la Xarxa Iberoamericana de Previsió i membre del Consell 
d'Administració d’ASEPIC 
 

10.00 Escenaris del dia de demà 

 Presenta: Martí Casadesús 

Jordi Serra, director de recerca del Center for Postnormal 
Policies & Futures Studies i col·laborador del PEMB 
 

10.20 Les 5 palanques de “the future of work” 

 Presenta: Pere Martínez 

Maria García, directora d’ocupabilitat al Human Age Institute 
 

10.40 Pausa-Cafè 

  

Organitzen: 



 

11.00 Taula rodona: prospectiva per a la definició de polítiques 
públiques 

 Albert Closas, director del programa Valor Afegit de TV3 
 Jordi Serra, director de recerca del Center for Postnormal 

Policies&Futures Studies i col·laborador del PEMB 
 María García, directora d’ocupabilitat al Human Age 

Institute 
 Raquel Serrano, sociòloga i sòcia consultora a Prospektiker 

12.00 Torn obert de paraula 

12.30 Cloenda 

Albert Closas, director del programa Valor Afegit de TV3 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 de juny de 2018 • Sala Cotxeres del Palau Robert 
Seguiu la jornada a twitter a @ccfpcat i @aqucatalunya  

amb l'etiqueta #Prospectiva2030 
 
 
 
 
 

 
Us demanem que tingueu cura dels vostres objectes personals. Les entitats 
organitzadores no es fan responsables de les pèrdues o furts que es puguin produir. 
 
Durant la jornada es faran fotografies. Aquestes imatges podran ser utilitzades en el 
lloc web i publicacions de les entitats organitzadores. Si us oposeu a aparèixer en 
qualsevol imatge publicada en aquests suports, si us plau, poseu-vos en contacte amb 
nosaltres (comunicacio@aqu.cat i consellcat_fp.ensenyament@gencat.cat ). 

mailto:comunicacio@aqu.cat

