
DE LA SOCIETAT ACTUAL A LA DEL 
FUTUR

Us proposem un conjunt de xerrades 
que ens permetran reflexionar sobre la 
societat actual i sobre el futur que ens 

espera.

El curs presenta, doncs, un ampli ventall 
de temes de ciències humanes i socials 

que han contribuït a la transformació de 
la humanitat i del nostre món (música, 

cinema, art, psicologia...).

Però també parlarem de com s’està 
construint el futur. Temes com la 

biodiversitat, el desenvolupament 
sostenible, la societat de la informació, 
la robòtica i la intel·ligència artificial ens 
donaran eines per entendre com pot ser 

aquesta nova societat.

DESPLEGA’M

àgora
PROGRAMA19-20

aula de formació permanent de vilassar de dalt

L’EDUCACIÓ AL LLARG DE LA 
VIDA. LA PASSIÓ PER APRENDRE
3/10/2019 
Francesc Torralba i Roselló

ELS NOSTRES PADRINS
Conferències prèvies al curs:

Filòsof, teòleg i divulgador.

VAL LA PENA LLEGIR?
19/11/2019 
Màrius Serra i Roig
Escriptor, periodista i enigmista.

CONFERÈNCIES DEL CURS

Musicòleg, historiador i gestor cultural.

El geni musical que inicia el camí del romanticisme vist des de l’òptica 
personal com a creador, com a home i participant de les noves idees 

que van transformar el món al segle XIX.

beethoven, geni i revolució
14/01/2020

Joaquim Garrigosa i Massana

els aiguamolls de l’empordà, 
40 anys d’una acampada
històrica
28/01/2020
Jordi Sargatal Vicens

Biòleg, especialista en ornitologia i fundador de l’Associació d’Amics del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Jordi Sargatal va liderar, el 1976, la campanya en defensa dels Aiguamolls 
de l’Empordà en contra d’un projecte urbanístic que amenaçava aquest 
paratge. Sense la seva iniciativa de muntar una acampada per impedir el 
pas dels camions, avui aquest Parc Natural seria un erm. El Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà, juntament amb el Delta de l’Ebre, és una 
de les zones humides més importants de Catalunya per a la nidificació 
de les aus i un dels punts estratègics de pas per als ocells que migren del 
nord d’Europa a l’Àfrica.

TORNAR-NOS SAVIS
25/02/2020
Assumpció Salat i Bertran
Psicòloga i mestra d’ensenyament primari. Porta més de 25 anys 
d’experiència formativa en l’àmbit institucional i empresarial. 
Autora de diverses publicacions; el seu darrer llibre “Omplir-se de 
saviesa”. Col·labora habitualment en el programa “L’ofici de viure” 
de Catalunya Ràdio.

A la vida, a mesura que passen els anys, veiem al nostre voltant 
persones que sembla que, com el “bon vi”, milloren i, en canvi, 
d´altres que, com el “vinagre”, sembla que s’amarguen. En aquesta 
conferència reflexionarem sobre com actuar perquè els anys ens 
transformin en persones millors en tots els aspectes, en persones 
més sàvies. Arribar a certs nivells de saviesa és anar apropant-nos a 
manifestar la millor versió de nosaltres mateixos.

LA CUINA SOSTENIBLE
11/02/2020

Ada Parellada i Garrell

Cuinera. El 1993 va obrir el restaurant Semproniana a l’Eixample 
de Barcelona. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació 

transmetent la necessitat de recuperar els hàbits culinaris a les llars. 
Ha escrit una vintena de llibres de divulgació gastronòmica. El darrer, 

“La cuina sostenible”.

Preparar plats saborosos, nutritius i deliciosos en cinc minuts és 
possible; només cal una mica d’organització i planificació! Per 

mostrar-ho, l’Ada Parellada ens parlarà de les bases de nevera —que 
són preparacions fetes per endavant—, les quals juntament amb els 
seus complements són un fonament per poder conciliar cuina i vida. 

Hi aprendreu idees, trucs i receptes per tal de fer-vos la vida més 
fàcil, a més d’evitar malbaratar aliments a casa.

LA DIGNITAT HUMANA COM A 
FONAMENT D’UNA

NOVA SOCIETAT
10/03/2020

Joan Antoni Melé Cartañà
President de la Fundació Dinero y Conciencia, lidera el procés de 

formació i desenvolupament de la banca ètica a Amèrica Llatina. Ha 
estat sub-director a Espanya de Triodos Bank. Imparteix seminaris i 

conferències i escriu llibres sobre autoconeixement i ús conscient dels 
diners. Treballa en la creació d’una xarxa mundial de consciència, 

centrada en la transformació de l’educació i l’economia.

Malgrat que al segle XXI gaudim de més coneixements científics, 
tecnològics i recursos econòmics que mai abans en tota la història 

de la humanitat, cada vegada patim més conflictes a nivell personal, 
social i amb la Terra. Ens hem de plantejar on rau l’origen del 

problema i, si ho fem, en trobarem l’arrel en l’ésser humà i en la seva 
relació amb ell mateix i amb tot el que l’envolta. 



Pioner en la Intel·ligència Artificial, autor de nombrosos llibres i 
articles científics i membre de les principals revistes científiques 

que tracten aquesta temàtica. Actualment treballa en models 
computacionals de raonament humà, en com dotar de capacitat 

d’aprenentatge els robots autònoms i en la creativitat computacional 
amb aplicacions de la intel·ligència artificial a la música.

És possible construir màquines intel·ligents? El cervell humà és 
una màquina? La intel·ligència artificial té com a objectiu construir 

màquines amb una intel·ligència similar a la humana. Es tracta d’un 
dels reptes més ambiciosos plantejats per la ciència, comparable a 
les més grans metes científiques perseguides al llarg de la història.

progressos, desafiaments 
i riscos de la intel·Ligència

artificial
12/05/2020

Ramón López de Màntaras i Badia

els orígens del deute
26/05/2020
Ignasi Terradas Saborit
Catedràtic a la Universitat de Barcelona, és especialista en 
antropologia social i autor d’una llarga llista de llibres i articles així 
com de conferències i seminaris sobre temes molt diversos de la seva 
especialitat.

Les disposicions més antigues sobre els deutes són sorprenents, 
per no dir enigmàtiques. Traduïdes a les pràctiques econòmiques 
més conegudes semblen molt agressives i ruïnoses. La resposta 
a aquestes dades històriques anirà en la direcció que abans dels 
crèdits productius i de l’endeutament per la subsistència han existit 
uns deutes més importants, irrevocables i indisponibles. Es tracta 
de veure què els produïa, com es satisfeien i com, des d’aquests, es 
va passar als préstecs de significat més vinculat a la subsistència i al 
crèdit productiu.

la dona africana 
al capdavant del 

canvi social
09/06/2020

Judit Figueras Oliveros
Periodista freelance. Durant la seva carrera ha realitzat pràctiques en 
mitjans i agències com TV3, Betevé, La Vanguardia, El Periódico i Efe. 

Actualment col·laboradora a El Periódico de Catalunya.

Des que va acabar els seus estudis, la Judit Figueras ha centrat la seva 
carrera periodística en el continent africà. És per això que ha viatjat 

a països com Namíbia, el Marroc i Ruanda per realitzar diferents 
reportatges. Ens parlarà d’aquests dos darrers països, presentant dos 

casos en què les dones van haver d’assumir un paper essencial davant 
de situacions decisives.

benvinguts a ÀGORA

A la pàgina web hi trobareu més informació del curs:
http://www.agoravilassardedalt.cat/ 
Contacte: info@agoravilassardedalt.cat

Les conferències es celebraran el segon i el quart di-
marts de cada mes a la sala d’actes de la Biblioteca Can 
Manyer de Vilassar de Dalt a les 19.00h.

Per fer-se soci d’Àgora i tenir accés a totes les conferèn-
cies cal omplir i lliurar la fitxa d’inscripció i fer el paga-
ment de 35€:
• Per transferència a ES54 2100 0382 4602 0034 1063.
• Per domiciliació (omplint el formulari de 
      domiciliació).
• En efectiu a Can Baylach.

La fitxa d’inscripció es pot lliurar a la Biblioteca o a Can 
Baylach.
Als socis se’ls lliurarà el corresponent carnet acreditatiu.

L’accés a una conferència per als no socis tindrà un cost 
de 5€ i estarà supeditat a la disponibilitat d’espai, atès 
que els socis tenen preferència.

IMPULSAT PER:

AMB EL SUPORT DE: COL·LABORA:

MARES DE CINE. 
REPRESENTACIONS
FÍLMIQUES DE LA MATERNITAT
14/04/2020
Alan Salvadó Romero
Professor en el departament de comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra on ensenya Història del Cinema, Imatges d’Espanya 
en el Cinema Contemporani i Models de Posada en Escena en el Grau 
de Comunicació Audiovisual.

La progressiva extensió i assentament de les tesis i moviments 
feministes ha obligat a repensar les figures i els rols tradicionals de la 
família. 

En aquest sentit, la maternitat no ha estat una excepció i, a 
través de la història del cinema, es poden rastrejar les diferents 
transformacions que ha tingut la figura de la mare. Des d’aquelles 
més tradicionals, on la figura materna s’associa únicament a la llar, 
a d’altres més fantàstiques, la maternitat com a portadora d’un mal 
monstruós, a representacions més contemporànies on la maternitat 
és posada en crisi. Plantegem un breu recorregut pels arquetips més 
iconogràfics.

COM MIRAR UN QUADRE
24/03/2020

Mariona Millà Salinas
Pintora, escultora i il·lustradora. Cultiva la joia d’autor, l’escenografia 
i el vestuari teatral. Exposa a Catalunya i a Europa i desenvolupa una 

important tasca divulgadora en institucions educatives i mitjans de 
comunicació.

Assaborirem un piscolabis pictòric. Veurem variacions d’èpoques, 
d’estils i dels mestres antics, moderns i contemporanis. Les tècniques 
i maneres de fer dels artistes, homes i dones, fins avui. Aprendrem a 

interpretar un quadre.

dir que encara no és hora 
d’aspirar a la saviesa,o que 

l’hora ja ha passat, és com dir 
que encara no ha vingut, o que 
ja ha fugit, l’hora de ser feliç.

epicur


