Converses a
l’Ateneu de Vic:
humanisme,
ciència i
societat

L’Ateneu de Vic enceta un cicle de
debats sobre temes d’actualitat que
relliguen àmbits del coneixement dels
quals la societat no es pot mantenir
al marge. Es tracta de converses que
busquen l’encreuament de mirades i
una interdisciplinarietat que trenqui
amb els límits tradicionals de les
disciplines acadèmiques per trobar
nous enfocaments que engruixeixin el
debat social.

Dijous 25 de març de 2021

La ciència (també) és cultura?
A càrrec de:
Marc Sureda i Jubany. Doctor en Història. Conservador al Museu
Episcopal de Vic.
Joaquim Pla Brunet. Doctor en Física. Director del projecte del Museu
del Coure de la Fundació La Farga.
Dijous 29 d’abril de 2021

Cultura, salut i ètica obren el cicle de
converses de l’Ateneu:

El càncer en temps de pandèmia

• L’absència de la ciència en molts
fòrums de discussió entorn
de la cultura malgrat el seu
reconeixement com a part integral
del coneixement.

Tania Estapé. Doctora en Psicologia i coordinadora de Psicooncologia
a la FEFOC Fundació.

• La percepció i la vivència de
malalties com el càncer des del
punt de vista del malalt i les seves
famílies i la seva consideració en
temps de pandèmia.

Col·labora: Osona Contra el Càncer

• Els dilemes ètics entorn de les
llibertats individuals que concorren
en la presa de decisions de
científics, metges i governants
a l’hora d’amortir els efectes del
Covid-19.

A càrrec de:

Cristina Herrera. Secretària de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de
Mataró-Delegació de Vic. Activista social i voluntària d’Osona Contra
el Càncer.

Dijous 27 de maig de 2021
Perspectives ètiques a l’entorn de la Covid-19
A càrrec de:
Joan Manel del Pozo. Doctor en Filosofia i professor emèrit i síndic
de la Universitat de Girona.
Ester Busquets. Doctora en Filosofia. Coordinadora de la Càtedra
de Bioètica Fundació Grifols UVic-UCC.
Col·labora: Càtedra de Bioètica Víctor Grífols de la UVic-UCC
i Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS) de la UVic-UCC.
Modera les sessions: Núria Jar, periodista

Les tres sessions tindran lloc a la Sala
Modernista del Casino de Vic, a les 19 h.
També es podran seguir a través del canal de
youtube de l’Ateneu de Vic.

Coorganitzen:

Col·labora

ATENEU DE VIC

Dijous 25 de març a les 19 h

Converses a l’Ateneu
de Vic: humanisme,
ciència i societat

Sala Modernista del Casino de Vic

La relació de la humanística i la ciència amb la
cultura ha originat debats encesos al llarg dels
temps. L’esclat tecnològic del segle XIX va portar
diferents intel·lectuals anglesos com Thomas Henry
Huxley i Matthew Arnold a considerar el paper de
les ciències com a part integral de la cultura, una
cultura tradicionalment centrada en la filosofia
clàssica i la literatura. A mitjan segle XX el científic
C.P. Snow encunyava l’expressió “les dues cultures”
en la seva famosa conferència de Rede, i amb ella
obria una font de debat i de controvèrsies que han
arribat fins als nostres dies. Lionel Trilling, Wolf
Lepenies, Karl Popper i a Catalunya Gabriel Ferreter,
David Jou o Salvador Macip són algunes de les
personalitats que, ja sigui en assajos o entrevistes,
han revitalitzat el debat.
Les humanitats i les ciències responen realment
a cultures diferents? O, cal incidir en el fet que
aquesta divisió és falsa en tant que són dos aspectes
d’una mateixa realitat que anomenem cultura?

També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l’Ateneu de Vic.

La ciència (també) és cultura?
Marc Sureda i Jubany

Joaquim Pla Brunet

Moderadora: Núria Jar

Conservador al Museu Episcopal
de Vic des de 2008. És llicenciat
en Història (1998) i doctor per
la Universitat de Girona (2008).
Actualment és director de l’Institut
Superior de Ciències Religioses
de Vic i professor d’art medieval a
la Facultat Antoni Gaudí (Ateneu
Universitari Sant Pacià, Barcelona);
també ha ensenyat als estudis
d’Història, Història de l’Art i
Turisme de la UdG. És director de
continguts del projecte Catalonia
Sacra, dedicat a posar en valor el
patrimoni de l’Església a Catalunya.
Ha publicat nombrosos articles
en revistes especialitzades i ha
comissariat exposicions nacionals i
internacionals.

Llicenciat i doctorat en Física a
la UAB. Professor al Col·legi Sant
Miquel dels Sants (1979-1989) i a
la UVic (1989-2015). Ha treballat
en la teoria electromagnètica
de Maxwell i les aportacions de
William Thomson (Lord Kelvin)
a l’electromagnetisme. Va dirigir
el projecte del Museu del Coure,
Fundació La Farga, inaugurat el
2008.

Periodista especialitzada en
ciència i salut. Habitualment
col·labora amb El Matí de
Catalunya Ràdio, Agència Sinc,
Muy Interesante i Revista 5W. A
més, coordina el taller de ràdio
del màster de Comunicació
Científica, Mèdica i Ambiental de
la Universitat Pompeu Fabra. El
seu últim projecte personal de llarg
recorregut és l’audiosèrie podcast
“Las científicas del coronavirus”,
finançada amb una beca de la
National Geographic.

Col·labora
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Dijous 29 d’abril a les 19 h

Converses a l’Ateneu
de Vic: humanisme,
ciència i societat

Sala Modernista del Casino de Vic

El càncer és una malaltia amb connotacions
socioculturals molt singulars que l’han convertida
en un tema tabú durant molt de temps per diverses
causes relacionades amb creences totalment
errònies i falses. Tot i l’increment en les xifres de
curació i l’allargament de la supervivència, segueix
sent sinònim de mort i patiment per a moltes
persones. La qualitat de vida per als malalts és
quelcom essencial, però totalment complementari a
la quantitat de vida.
En temps de pandèmia, els pacients de càncer han
experimentat ansietat, incertesa i por. El sistema
sanitari s’ha reestructurat i la priorització dels
malalts de covid-19 ha deixat unes repercussions
psicosocials en molts dels pacients amb càncer fruit
de la pròpia malaltia i tractament fins a factors més
individuals i familiars.

També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l’Ateneu de Vic.

El càncer amb temps
de pandèmia
Tania Estapé

Cristina Herrera

Moderadora: Núria Jar

Especialista en Psicologia Clínica
i Psicooncòloga, doctora en
Psicologia i coordinadora de
Psicooncologia a la FEFOC
Fundació (www.fefoc.org), també
és codirectora del màster en
Psicooncologia de la Universitat
de Barcelona i professora
col·laboradora de la UVic-UCC i de
la Universitat Oberta de Catalunya.
És membre de la Junta Directiva de
la International Psycho Oncology
Society.

Cristina Herrera Guardiola, 54
anys, activista social i voluntària
d’Osona Contra el Càncer. Membre
de la junta de l’associació des del
2009 com a vocal, ocupa el càrrec
de secretària de l’entitat des del
29 d’abril del 2014. Administrativa,
secretària de l’Il·lustre Col·legi de
Procuradors de Mataró-Delegació
de Vic.

Periodista especialitzada en
ciència i salut. Habitualment
col·labora amb El Matí de
Catalunya Ràdio, Agència Sinc,
Muy Interesante i Revista 5W. A
més, coordina el taller de ràdio
del màster de Comunicació
Científica, Mèdica i Ambiental de
la Universitat Pompeu Fabra. El
seu últim projecte personal de llarg
recorregut és l’audiosèrie podcast
“Las científicas del coronavirus”,
finançada amb una beca de la
National Geographic.

Coorganitza

Col·labora
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Dijous 27 de maig a les 19 h

Converses a l’Ateneu
de Vic: humanisme,
ciència i societat

Sala Modernista del Casino de Vic

La pandèmia de la covid-19 no és un episodi
circumstancial sinó una experiència històrica perquè
ha modelat nous costums, noves maneres de viure
i de relacionar-se. Tots aquests canvis provocats, o
simplement accelerats, per l’aparició del coronavirus
obren un ventall molt ampli de qüestions de
naturalesa ètica, tant en l’àmbit sanitari com en
la societat en general: La telemedicina és un bon
model d’atenció sanitària? Es pot exigir un certificat
digital de vacunació per viatjar, entrar a teatres o
discoteques? Com protegir el dret a la salut i el dret
a la privacitat alhora? El bé comú justifica la pèrdua
de la llibertat individual? Unes reflexions que van
més enllà de la salut i que ens interpel·len.

També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l’Ateneu de Vic.

Perspectives ètiques
a l’entorn de la Covid-19
Joan Manel del Pozo

Ester Busquets

Moderadora: Núria Jar

Doctor en Filosofia i professor
emèrit de la Universitat de Girona.
Va ser conseller d’Educació i
Universitats en el darrer govern
de Pasqual Maragall. Ha publicat
nombrosos llibres i articles d’assaig.
Actualment també és síndic de la
UdG, i manté una intensa activitat
com a conferenciant sobre temes
d’educació, filosofia, ètica i política.

Doctora en Filosofia i Diplomada
en Infermeria. Professora de la
Facultat de Ciències de la Salut
i el Benestar de la UVic-UCC.
Coordinadora de la Càtedra de
Bioètica Fundació Grifols UVicUCC. La seva recerca se centra en
l’àmbit de la bioètica i l’ètica del
tenir cura. És autora del llibre Ética
del cuidado en ciencias de la salud.

Periodista especialitzada en
ciència i salut. Habitualment
col·labora amb El Matí de
Catalunya Ràdio, Agència Sinc,
Muy Interesante i Revista 5W. A
més, coordina el taller de ràdio
del màster de Comunicació
Científica, Mèdica i Ambiental de
la Universitat Pompeu Fabra. El
seu últim projecte personal de llarg
recorregut és l’audiosèrie podcast
“Las científicas del coronavirus”,
finançada amb una beca de la
National Geographic.

Coorganitzen

Col·labora

