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Els sabers desenvolupats per les humanitats són presents en 
tots els àmbits de l’activitat humana i impregnen en menor o 
major grau la resta de disciplines acadèmiques. No obstant 
això, darrerament s’han alçat veus autoritzades (Martha 
Nussbaum, Nuccio Ordine, Jordi Llovet, entre d’altres) que 
alerten de la pèrdua d’interès per les ciències humanes. En 
certa manera és d’esperar que a la societat del Primer Món, 
tecnocèntrica i altament competitiva, les humanitats puguin 
tenir menys poder d’atracció que les ciències experimentals 
o la tecnologia. Sigui com sigui, les humanitats continuen 
essent imprescindible a l’hora d’oferir solucions als 
problemes col·lectius, sempre complexos. La filòsofa Marina 
Garcés, al llibre Nova il·lustració radical, d’on s’ha manllevat 
el títol del programa que presentem, suggereix ampliar el 
concepte d’humanitats «a totes aquelles activitats (ciències, 
arts, oficis, tècniques, pràctiques creatives...) amb les quals 
elaborem el sentit de l’experiència humana i n’afirmem la 
dignitat i la llibertat.» Aquesta formulació reclama el concurs 
de tot el llegat cultural sense distincions entre «ciències» i 
«lletres» o entre teoria i praxis― per aconseguir transformar i 
ennoblir les condicions de vida de la gent.

La bondat d’aquest punt de vista ha inspirat el conjunt 
miscel·lani de conferències que es pronunciaran durant els 
mesos d’octubre a desembre als campus de Vic i Manresa. 
L’objectiu és il·lustrar com les ciències humanes poden 
enriquir les altres branques del coneixement i com alhora 
poden contribuir a humanitzar les aplicacions que es deriven 
del corpus acadèmic. El programa inclou exposicions i altres 
expressions culturals sobre temes humanístics diversos.

www.uvic-ucc.cat
www.umanresa.cat
www.uvic.cat
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EXPOSICIONS

Del 22 d’octubre al 22 de desembre  
de 2018
Humanitats en transició 
Exposició bibliogràfica a la Biblioteca  
Ricard Torrents
Organitza: Biblioteca Ricard Torrents 

De l’1 al 31 d’octubre de 2018  
a La Torre dels Frares de la UVic.  
C/ De la Laura, 13, Vic
Mà d’infermera
Aquesta exposició forma part d’un 
projecte del Col·legi Oficial d’Infermers i 
infermeres de Girona 
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut 
i el Benestar de la UVic. Col·labora: Col·legi 
Oficial d’Infermeres i infermeres de Girona

De l’1 al 31 d’octubre de 2018 a Casa 
Convalescència. C. Dr. Junyent, 1, Vic
Humanismes
Les fotografies volen ser pinzellades 
molt diferents sobre vivències humanes 
en diferents països i són vinculades amb 
persones que porten a terme alguna 
activitat. Hi ha fotografies de persones 
del Nepal, Índia, Amèrica de nord i del 
sud, Àfrica i de Barcelona, Granollers, 
Vic...
Organitza: Facultat de Ciències  
de la Salut i el Benestar de la UVic

De l’1 al 30 de novembre de 2018
Mostra virtual de literatura sobre 
distopies
Reflexions des de la literatura sobre la 
necessitat que té la ciència de la reflexió 
humanista per avançar
www.umanresa.cat/literatura-sobre-
distopies
Organitza: UManresa i Biblioteca del 
Campus Universitari de Manresa (BCUM)

Del 22 d'octubre al 22 de desembre 
de 2018 a l'Escola d'Art i Superior de 
Disseny de Vic.  
Rbla. St. Domènec, 24, Vic. 

 40 anys de cartells en llibertat
Col·lecció: Marc Martí
Organitza: Escola d'Art i Superior de 
Disseny de Vic i Oficina de Gestió Cultural

CONFERÈNCIES, VISITES  
SESSIONS DOCENTS

17 de setembre a les 13 h  
a l’aula B 029 (grup 12)
18 de setembre a les 13 h  
a l’aula B 104 (grup 11)
Activitat participativa (brainstorming): 
Impacte de la demència. Les cares 
socials de la demència, dirigida per 
Montse Suriñach
Organitza: Facultat de Ciències  
de la Salut i el Benestar de la UVic

El 26 de setembre a les 11 h
El passat en el present, la didàctica del 
patrimoni. Ruta pel centre històric de 
Vic.
Organitza: Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes de la UVic

27 de setembre a les 8.30 h aula B 026 
(Nutrició humana i dietètica)
28 de setembre a les 9.30 h, aula B 026 
(Nutrició humana i dietètica) 
4 d’octubre a les  13 h, aula B 030 
(Fisioteràpia, grup 11)   
Exposició oral de l’activitat: Humanitats 
i Salut Pública, dirigida per Montserrat 
Vall 
Organitza: Facultat de Ciències  
de la Salut i el Benestar de la UVic

22 d’octubre a les 12.30 h, a l’Aula Magna.
Conferència: La mirada visible de la 
infermera, a càrrec de Gemma Bruna, 
periodista especialitzada en salut. 
Breu parlament d’una representant del 
Col·legi Oficial d’Infermer/es de Girona 
(CODIGI).
Organitza: Facultat de Ciències de la 
Salut i el Benestar i Facultat d’Empresa i 
Comunicació de la UVic 

 
El 23 d’octubre a les 12 h a la TS 117,  
Torre dels Frares
Mots que diuen i mots que volen dir, a 
càrrec de Pere Joan Quetglàs, catedràtic 
de llatí de la UB
Organitza: Facultat de Ciències i Tecnologia 
de la UVic

El 25 d’octubre a les 9.30 h  
a l’Aula TS 117 de la Torre dels Frares
La fabulosa història del pensament de 
Lucreci, a càrrec de Martí Domínguez, 
biòleg, periodista i escriptor de la 
Universitat de València. És autor de l’obra 
El somni de Lucreci, Premi Carles Rahola 
d’assaig, 2013.
Organitza: Facultat de Ciències i Tecnologia 
de la UVi

5 de novembre a les 11 h,aula TS 119,  
grup 12B/ 6 de novembre a les 12 h, aula 
TS 105, grup 12A/
6 de novembre a les 13 h, aula TS 105, 
grup 11B/ 8 de novembre a les 11 h, aula 
TS 105, grup 11A
Diàleg a l’entorn de la visita a l’exposició: 
“La Mari. El camí de les pedres i jo”,  
de Manolo Gómez. 
Lloc de l’exposició: Església de La Pietat 
de Vic. Organitzada per l’Albergueria.
Activitat dirigida per Eva Rovira i Cinta 
Sadurní.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut i 
el Benestar de la UVic 
 

19 de novembre a les 12 h,  
a la Sala Mercè Torrents.
Projecció i del documental “Las mamás 
belgas” (Sven Tuytens, Espanya, 
2016) i conferència: L’Hospital Militar 
Internacional d’Ontinyent. Solidaritat en 
temps de guerra, 1937-1939,  a càrrec de 
Joan Torró Martínez, Dr. en Pedagogia i 
educador social.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut i 
el Benestar de la UVic

El 12 de desembre a les 12 h  
a la Sala Segimon Serrallonga
Robòtica i intel·ligència artificial: 
Recerca, ètica i ficció, a càrrec de 
Carme Torras, matemàtica i escriptora, 
de l’Institut de Robòtica i Informàtica 
Industrial (CSIC-UPC). És autora de la 
novel·la La mutació sentimental, traduïda 
a l’anglès amb el títol The vestigial art.  
Organitza: UST-Seminars.  
Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic

LECTURA
7 de novembre a les 20 h al Casino de Vic
Gaziel i Pla. Estimat amic. 
Correspondència (1941 – 1964)
Manel Llanas. Ed. Destino.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural de la 
UVic
Col·labora: Casino de Vic i Llibreria Anglada 
de Vic

CINEMA
6 de novembre a les 21.30h a l’Espai ETC.
Rostros y lugares. Agnès Varda. 
Organitza: Cineclub Vic
Col·labora: Oficina de Gestió Cultural  
de la UVic

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT 
GRAN D’OSONA
3 d’octubre a les 18 h a l’Atlàntida. 
Evolució del pensament i la manera 
de viure de les dones a través de la 
correspondència. Cartes de Dones del 
1750 al 1900. 
A càrrec de la Dra. M. Carme Sanmartí.
Organitza: Cineclub Vic
Col·labora: Oficina de Gestió Cultural de la 
UVic 

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA PER LA 
GENT GRAN DE CENTELLES
16 d’octubre a les 18 h al Casal Francesc 
Macià de Centelles.
Raimon Panikkar: entre orient i occident. 
A càrrec d’Ignasi Moreta. 
Col·laboracions:
20 de novembre a les 19 h a la Sala 
Segimon Serrallonga de la Masia de la 
Torre dels Frares
Les treballadores del tèxtil al Ter, un 
paisatge femení
A càrrec de Pere Casas, tècnic de 
patrimoni del Museu del Ter de Manlleu

14 de desembre al Museu del Ter de 
Manlleu. Passeig del Ter, 2, Manlleu
La transició, punt i seguit. Una societat 
en procés de canvi
Organitza: Òmnium Cultural, el Museu del 
Ter, el Patronat d’Estudis Osonencs, l’Ateneu 
de Vic i la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya, amb el suport del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona

COL·LOQUIS DE VIC

El dies 4 i 5 d’octubre al Consell Comarcal 
d’Osona.  
C. Ramon d’Abadal, 5, 3a planta, Vic. 
Els Col·loquis de Vic són una trobada i 
un debat entre els professionals de les 
humanitats i els millors especialistes 
universitaris del moment per tal 
d’aprofundir un tema comú. Aquest any 
és l’Educació.

TAULA RODONA

7 de novembre a les 18 h  
a l’Aula Magna de la UVic
70 anys de la declaració dels drets 
humans: on som?
Modera la periodista Mònica Terribas. 
Hi participaran:
Amer Anwaar, rector de la Universitat de 
Glasgow i advocat especialista en drets 
humans 
Òscar Camps, fundador de l'ONG 
Proactiva Open Arms 
Neal Ball, fundador i president d'honor de 
l'American Refugee Committee
Begoña Roman, presidenta del Comité 
d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya
Organitza: Càtedra de Bioètica de la 
Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya

CASINO DE VIC

26 d’octubre a les 20 h a la Sala 
Modernista del Casino de Vic
El Santo 
Espectacle en què dialoguen text, il·lus-
tracions, música i dansa i que explora 
l'ambient enrarit d'un poble rural a través 
de la mirada d'un nen. La presència d'un 
home que viu al marge de les conven-
cions socials desperta la imaginació 
desbordant del protagonista, alimentada 
pels ritus i relats d'un catolicisme que 
impregna la vida quotidiana. 


