
El Masnou, espai obert

Maig de 2010
a la sala capitular de l’Ajuntament

Cap on 
anem?

Cicle de conferències: 

• Entrada gratuïta. 

• Places limitades. Tindran prioritat aquelles persones 

 que s’hi hagin inscrit prèviament.

• Si voleu assistir a totes o a algunes de les conferències 

del cicle, confi rmeu-nos-hi la participació per correu 

 electrònic (espaiobert@elmasnou.cat) o a l’Ofi cina 

d’Atenció Ciutadana (Tomàs Vives, 4).

El Masnou, 
espai obert
Ajuntament del Masnou
Prat de la Riba, 1 

08320 El Masnou (Barcelona)

Tel. 93 557 17 00

espaiobert@elmasnou.cat

www.elmasnou.cat 



Dilluns 3 de maig, a les 19.45 h

CONFERÈNCIA INAUGURAL: “PENSAR EL FUTUR”

A càrrec de Josep Ramoneda, director del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona.

Dilluns 10 de maig, a les 19.45 h

“ELS REPTES DE L’EDUCACIÓ”

A càrrec de Joaquim Prats, doctor en història moderna i 

catedràtic de la Universitat de Barcelona, especialitzat en la 

didàctica de la història, en l’estudi dels sistemes educatius i 

en la història de les universitats; membre de la representació 

espanyola en el Comitè Rector OECD PISA; expresident del 

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i presi-

dent de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya (AQU).

Dilluns 17 de maig, a les 19.45 h

“ELS FUTURS DE CATALUNYA”

A càrrec de Salvador Cardús, doctor en ciències econòmi-

ques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), profes-

sor titular de sociologia, degà de la Facultat de Ciències Polí-

tiques i Sociologia, i membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

Dimarts 25 de maig, a les 19.45 h

“REFLEXIONS ENTORN DE LA IGUALTAT”

A càrrec de Fina Birulés, professora de fi losofi a de la Uni-

versitat de Barcelona, coordinadora del seminari Filosofi a i 

Gènere, i membre de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de 

Dones i Gènere. Ha estat la introductora del pensament de 

Hannah Arendt.

Dilluns 31 de maig, a les 19.45 h

“EL FUTUR DE LA BIOMEDICINA”

A càrrec de Jordi Camí, catedràtic de farmacologia de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, director general del Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall.

El Masnou, espai obert 
és una nova activitat amb una doble in-

tenció: d’una banda, dinamitzar el de-

bat públic, obert, crític i respectuós a 

la nostra vila, i, de l’altra, fer-ho oberta-

ment, portant al Masnou les refl exions 

d’intel·lectuals de reconegut prestigi a 

Catalunya.

 

S’organitzaran diversos cicles de con-

ferències. El primer, que és el d’obertura, 

l’hem volgut anomenar Cap on anem?, 

ja que les expectatives sobre el nostre 

futur formen part, inevitablement, de la 

nostra valoració del present i, al mateix 

temps, el disseny del futur solament pot 

ser assenyat a partir d’un coneixement 

ampli del present.

Aquest primer cicle tindrà lloc els dilluns 

del mes de maig –excepte el dilluns 24, 

que és Pasqua Granada i serà substi-

tuït pel dimarts 25 de maig– a la sala 

capitular de l’Ajuntament. Com podeu 

veure, estarà protagonitzat per fi gures 

destacades de diferents disciplines, que 

ens permetran aprofundir en els temes 

de major rellevància en una societat en 

transformació constant. 

Sessions moderades pel filòsof Goyo Luri


