Actes de celebració
del 10è aniversari
Barcelona, 4 i 5 de novembre de 2019
Palau de Congressos de Catalunya
4 de novembre
18.00 h

Cerimònia de lliurament
dels Premis FPdGi 2019
Els actes de celebració del desè aniversari s’obriran amb la cerimònia de lliurament dels Premis FPdGi, que enguany distingeixen cinc nous
joves que s’afegeixen als més de 50 referents
guardonats des del 2010. Joves extraordinaris la
trajectòria dels quals destaca en àmbits tan essencials com l’empresa, la recerca científica, el
sector social o les arts i les lletres. Per primera
vegada en aquesta edició, també es reconeix la
tasca d’una persona jove a escala mundial amb
el Premi Internacional.

El neuròleg i emprenedor Ignacio H. Medrano, el
matemàtic Xavier Ros-Oton, l’emprenedora social Begoña Arana, el director d’escena Rafael
R. Villalobos i la cofundadora de l’organització
internacional Humanity Crew, Maria Jammal,
són els premiats del 2019. Tots comparteixen la
inquietud de transformar el món i millorar la vida
de les persones, i rebran els guardons en una
cerimònia el programa de la qual també posarà en
valor tots els altres joves que els han anat rebent
al llarg d’aquests deu anys.

5 de novembre
9.00 h a 15.30 h

«El talent atreu el talent»
Diàlegs, workshops, conferències, experiències i networking al voltant d’alguns dels
temes més urgents en la nostra societat
En el marc de la celebració del nostre desè aniversari, volem convocar tots els joves del país a la jornada
«El talent atreu el talent», amb un programa d’activitats que gira al voltant d’alguns dels principals
reptes de la nostra societat: la sostenibilitat, l’ocupació, el pensament crític o la igualtat d’oportunitats,
entre d’altres. El programa començarà amb una sessió plenària conduïda per la periodista Julia Otero
en què membres del nostre Patronat conversaran amb alguns dels joves premiats i amb participants
d’altres programes de la Fundació. A continuació, els assistents podran escollir entre una oferta de
primer nivell de conferències, workshops i taules rodones, en un entorn únic per compartir experiències
i activar la xarxa de contactes.

Avançament del programa
9.00 h

Sessió plenària
>> Presentació a càrrec de Jorge Luengo (il·lusionista i mentalista) i benvinguda del president de la
FPdGi, Sr. Francisco Belil.
>> Generacions a escena: experiència i valor. Diàlegs entre patrons de la Fundació, premiats de
diferents anys i altres joves dels nostres programes. Dinamitzat per Julia Otero.
10.30 h

Programa d’activitats
Un ampli programa d’activitats de tota mena i en formats diversos, amb ponents de primer nivell, que
gira al voltant d’alguns dels reptes amb què s’enfronta la nostra societat: l’ocupació, l’educació, la
tecnologia, la sostenibilitat, el pensament crític, la responsabilitat social i individual o la igualtat d’oportunitats, entre d’altres.

Conferències
Ets el que comuniques
amb Manuel Campo Vidal i Daniel Rodríguez

Com ens menteixen els gràfics?
amb Alberto Cairo i Xaquín González

Potencia el teu talent
amb Pilar Jericó

Workshops
Pensament crític i informació
amb Beatriz Martín Padura, Julio Montes, Antonio Vargas i
Hernán Zin

Claus pràctiques per a una joventut crítica
amb Carlos Beltrán, Beatriz Martín Padura, Julio Montes i
Antonio Vargas

Com pots gestionar millor la teva marca a les
xarxes dedicant-hi només el temps necessari
amb Álex López

Dissenyant per a l’evocació i l’emoció
amb Javier Cañada

Potencia la teva capacitat d’influir
amb José Conejos

Potencia la teva capacitat per gestionar
converses difícils
amb Marta Romo

Líders del present i del futur.
Eines per a prendre la responsabilitat del canvi
amb Alejandro Briceño, Juan Antonio González i Ana Torres

Embolica’t pel teu futur
amb Maria Batet i el grup Acróbatas

Repte emprenedor: aprèn a trobar solucions
amb creativitat, innovació i en equip
amb Xavier Verdaguer

Inscriu-te, i d’aquí a unes setmanes podràs reservar la teva plaça per a les diverses sessions. Segueix
amb atenció les nostres comunicacions en el teu correu electrònic.
14.00 h

Sessió plenària
tancament de la jornada a càrrec de Jorge Luengo.

14.30 h

Dinar de networking
amb tots els assistents i ponents.

Per a més informació
www.fpdgi.org
fpdgi@fpdgi.org
Tel. 931 226 048

