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El periodista Jaume Barberà serà el proper ponent del cicle "Reflexions. Diàlegs
sobre el futur", dijous 5 d'abril.

El cicle “Reflexions. Diàlegs sobre el futur” del Pla Estratègic
Castellar 20/20 inclou quatre propostes al mes d’abril

Dimecres 28 de març de 2018
Programes| Cicle "Reflexions. Diàlegs sobre el futur. Pla Estratègic Castellar
20/20"

Les propostes són tres xerrades amb Jaume Barberà, Xavier Marcet i Jordi
Uyà i Montse Llos, i la projecció del film Demain

El periodista i divulgador social Jaume Barberà serà el primer ponent en participar
de les propostes gratuïtes previstes durant el mes d’abril en el marc del cicle
“Reflexions. Diàlegs sobre el futur” que es va iniciar al febrer dins la fase de
propostes del Pla Estratègic Castellar 20/20.

La conferència que oferirà Barberà, titulada “Tenim algun pla?”, tindrà lloc el
proper dijous dia 5 d’abril, i comptarà també amb l’assistència de la periodista
castellarenca Cristina Herranz, que hi actuarà com a moderadora.

La proposta següent s’ha titulat “Estratègia i innovació per a la propera dècada a
Castellar”. Tindrà lloc dijous 19 d’abril, i anirà a càrrec de Xavier Marcet,
president de Lead To Change, una empresa de consultoria en innovació estratègica
que té per objectiu ajudar les empreses a desplegar models d’innovació molt orientat
a resultats i donar-les suport en el desenvolupament de projectes d’innovació i
emprenedoria corporativa.

La tercera de les xerrades previstes s’ha programat dijous 26 d’abril, i anirà a càrrec
de Jordi Uyà, humanista i escriptor, i Montse Llos, enginyera informàtica. Ambdós
són, a més, professionals de RESFO, un mètode que possibilita revelar la salut
enregistrada a l’ADN de les cèl·lules.

Finalment, les activitats del cicle “Reflexions. Diàlegs sobre el futur” del mes
d’abril es tancaran divendres, 27 d’abril, amb la projecció en versió original
subtitulada del documental francès Demain (Mañana), guanyador del Premi César
a millor documental l’any 2015. Per fer-lo, els seus directors, Cyril Dion i Mélanie
Laurent es van proposar, juntament amb un equip de quatre persones, iniciar la seva
pròpia investigació sobre la possible desaparició de part de la humanitat d’aquí a
l’any 2100 que anunciava la publicació d’un estudi. Ho van fer a deu països, on van
analitzar què podia estar provocant aquesta catàstrofe, i sobretot, com es podia
evitar.
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Mentre que les tres xerrades tindran lloc a la Sala d’Actes d’El Mirador a les 18.30
hores, la projecció de Demain s’ha programat a l’Auditori Municipal Miquel Pont a
les 21 hores. Com que l’aforament és limitat, es prioritzarà l’accés de les persones
que formalitzin inscripció a través del formulari que es pot trobar al web municipal:
www.castellarvalles.cat/inscripciociclereflexions.

Cal recordar també que es poden dur a terme aportacions al Pla Estratègic Castellar
20/20 en un altre formulari habilitat també al web municipal, a
www.castellarvalles.cat/aportacionspla.
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