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Setembre: 
Dia: 29 de setembre 

Acte inaugural i conferència: "Economia catalana després 
del Covid", a càrrec del H. Ramon Tremosa i Balcells, ex-
Conseller d'Empresa i Coneixement  
 
Octubre: 
Dia: 6 d’octubre 

“Com acabarà la pandèmia?" a càrrec d’Antoni Trilla 
Garcia, epidemiòleg 
Dia: 13 d’octubre 

”La tecnologia com a projecció de la marca global 
Barcelona" per Miquel Molina, director adjunt de La 
Vanguardia 
Dia: 20 d’octubre 

"El perquè de les marques comercials" a càrrec de 
Ramon Solsona, escriptor 
Dia: 27 d’octubre 

“Xina: economia industrial, passat i futur” per César 
Molins, director general d'AMES 
 

Novembre: 
Dia: 3 de novembre 

”Tecnologies quàntiques” per Juan Ignacio Cirac, físic i 
director d’Òptica Quàntica del Inst. Max Planck (Munic) 
Dia: 10 de novembre 

"La transició energètica" a càrrec de Francesc Reventós, 

professor de la UPC 

Dia: 17 de novembre 

"Introducció a l’òpera Anna Bolena de Gaetano Donizetti" 
a càrrec de Marc Sala, tenor i divulgador musical 
Dia: 24 de novembre 

"Retorn al futur" per Xavier Mena, professor d’Economia a 
ESADE  i catedràtic d’Economia a la URL 

 
Desembre: 
Dia: 2 de desembre (dijous) 

“Nova economia de l'Espai Catalunya” per Mònica Roca, 
presidenta de la Cambra de Comerç 
Dia: 15 de desembre 

"Les causes naturals dels albiraments d’Ovnis" per Luis 
del Molino, radioaficionat amb el distintiu EA3OG 
Dia: 22 de desembre 

"La Unió Europea enfront del canvi d'ordre internacional" 
per Pol Morillas i Bassedas, Director del CIDOB 
 
 
Totes les conferències es realitzaran de forma telemàtica 
a les 18 hores. 
Es faran els dimecres, excepte el 2/12, dijous. 

  
                     Drets d’inscripció 

Per tot el trimestre:  

Col·legiats/associats: 25 euros           
Inscripció general: 35 euros       

  

Per a una conferència: 

5 euros 
 

Inscripcions: a l’agenda del web dels EIC: 

https://www.eic.cat/noticies/aula-extensio-
universitaria 

 Per a tot el trimestre: anar a qualsevol 
entrada d’aquest període de l’aula. 

 Per una conferència concreta: anar a la 
data corresponent (caldria fer-ho abans de 
les 12 h del divendres anterior). 

 
Les dades per connectar-se a una sessió 
concreta, s’enviaran per mail, a tots els inscrits, 
el divendres abans de cada conferència. 
 
 

Per a més informació i canvis d’última hora: 
http://aulesenginyers.blogspot.com 

 

 

 

 

http://aulesenginyers.blogspot.com/

