
Conferències

ACADÈMIA I 
SOCIETAT EN EL 
NOU MIL·LENNI
del 6 d’octubre de 2016
al 23 de febrer de 2017

Organitza:
Patronat d’Estudis Osonencs
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Amb la col·laboració de:

La societat s’enfronta a nous 
reptes en àmbits molt diversos. 
Aquestes conferències, de 
professors i col∙laboradors de la 
Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, tracten 
temes actuals sobre problemes i 
reptes del món modern.

Tothom hi està convidat. 
Les conferències es faran al 
Temple Romà a 2/4 de 8 del vespre. 
Es preveu que hi hagi col∙loqui.  



6 d’octubre

Sandra Ezquerra
Directora de la Càtedra UNESCO Dones, 
Desenvolupament i Cultures, i professora de la Facultat 
de Ciencies de la Salut i del Benestar

Encara que no ho digui la televisió, les dones 
mouen el món: una mirada de gènere a 
l’economia actual
El rol de la dona en l’economia contemporània.

12 de gener

Núria Terribas
Directora de la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols

Dilemes ètics de l’avenç biomèdic... tot s’hi val?
Quins límits podem posar com a comunitat humana?

9 de febrer

Jordi de San Eugenio
Professor de la Facultat d’Empresa i Comunicació

La meva terra és una marca? I per què n’hauria 
de tenir una?
La marca projecta identitats territorials competitives.

23 de febrer

Jordi Collet
Professor de la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes

Teresa Forcades
Monja benedictina i activista social

El retorn de Déu? Diàleg sobre les noves 
formes d’espiritualitat
Noves dinàmiques espirituals i vincles amb la 
religiositat més tradicional.

26 de gener

Anna M. Puig
Coordinadora del Grup de Recerca en Esport i Activitat 
Física i professora de la Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes

Per viure més i millor: Seure menys i moure’s més
Proposta d’estratègies per al nostre dia a dia.

17 de novembre

Sergio Ponsá
Director del Centre tecnio beta i professor de la 
Facultat de Ciències i Tecnologia

De residu a recurs
Com desenvolupar societats i sistemes productius 
sostenibles i competitius basats en estratègies 
ambientals.

1 de desembre

Pilar Godayol
Coordinadora del Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, 
Literatura, Història i Comunicació i professora de la 
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes

Feminisme i franquisme: Simone de Beauvoir
Disquisició sobre les censures feixistes.

15 de desembre

Sergi Grau
Director del Departament d’Enginyeries de la Facultat 
de Ciències i Tecnologia

Tecnologies en l’educació. Aprenentatge del segle 
XXI
Què aporta la tecnologia a l’educació: videojocs, realitat 
virtual...
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