
 
 
 
 
 

 

Seminari  

El futur del treball: tecnologies, competències,          

valors i coneixements en l’horitzó 2030 

Data: 30 gener de 2018 

Lloc: Palau Macaya, Fundació “la Caixa” 

Pg. Sant Joan, 108, Barcelona. Mapa 

Horari: 09.00h – 14.00h 

 

Presentació 
 

  
El món del treball es troba en un context de plena transformació. Tecnologies com la 

robòtica, la intel·ligència artificial o la gestió de dades definiran cada cop més les 

característiques del treball futur. Així mateix, la globalització d’una banda i l’emergència de 

nous paradigmes per l’altra (economia circular i sostenibilitat, indústria 4.0, economia 

col·laborativa i nous models de negoci) trenquen els esquemes clàssics de l’organització del 

treball tradicional que hem conegut des de l’era industrial del segle XIX. En aquest context, 

quines competències hauran de tenir els professionals del futur? Quins coneixements i valors? 

Com hauran de col·laborar les universitats, les empreses i el sector públic? El paradigma 

formatiu de l’educació superior seguirà tenint plena vigència o s‘haurà de formular de nou? 

Com s‘hauran d’organitzar les empreses i el sector públic i sense afany de lucre? El Seminari 

“El futur del treball: tecnologies, competències, valors i coneixements en l’horitzó 2030” vol 

debatre sobre totes aquestes qüestions a partir de l’anàlisi dels experts i del debat entre 

empreses, sector públic i universitats. 
  

 

Programa 

Moderadora: Milagros Pérez Oliva, Periodista, El País 

8.30h – 9.00h – Arribada i registre d’entrada.    

09.00h – Benvinguda i presentació del Seminari.  

 Àngel Font, Director de Recerca i Estratègia, Fundació Bancària ‘la Caixa’ 
 Josep Pallarés, Director General d’Universitats, Generalitat de Catalunya 
 Josep A. Planell, President, ACUP 

09.15 – El futur del treball: tecnologies, competències, valors i coneixements en l’horitzó 

2030  

Una mirada global al futur del treball. 

 Irmgard Nübler, Economista Senior, International Labour Organization   

https://maps.google.es/maps?q=palau+macaya+barcelona&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x12a4a2e9f747cfa5:0x458163d11cb1d901,Casa+Macaya&gl=es&ei=Y8d8UpevGaOk0QXz_YG4CA&ved=0CKMBELYDMA8


El futur de la innovació i l’ocupació.  

 Carl Benedikt Frey, Co-Director Oxford Martin Programme on Technology and 

Employment de la Oxford Martin School 
 

Homes x Màquines: multiplicar les nostres capacitats per donar millor valor  

 Alfons Cornella, Fundador d’Infonomia  
 

11.00h – Debat i torn de preguntes.  

11.30h – Pausa cafè. 

12.00h – Taula rodona i debat: El futur del treball a Catalunya. Les interrelacions entre 

empreses, universitats i sector públic.  

 Mercè Garau, Directora General de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
 Josep Joan Moreso, President AQU, Catalunya  
 Maite Poyos, Directora de Recursos Humans, Deloitte 
 Xavier Segura, Director General, FESTO Spain 

13.45h – Conclusions i cloenda.  

 Josep González, President, PIMEC  

 Josep M. Vilalta, Secretari Executiu, ACUP 
 

Se servirà una copa de cava en acabar l’acte. 

 

 

 

 

 

 


