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XVIè Curs, 2021-22 

Gener 2022: 
Dia 12 
"El cinema i els trens" a càrrec d’Albert Beorlegui, advocat 
i periodista 
Dia 19 
"Mozart, un retrat musical" a càrrec de Joan Vives, 
professor d'Història de la Música 
Dia 27 (dijous) 
“Puc escriure de les coses que em passen?” per Julià 
Guillamon, escriptor 
 

Febrer: 
Dia 2 
"MACBA i Cultura a Barcelona: Next generation", per 

Ainhoa Grandes, Presidenta de la Fundació MACBA 

Dia 9 

"El nou vestit de la Intel·ligència artificial", per Ramon 
López de Mántaras professor d'investigació d’IA al CSIC 
Dia 16 
"Una proposta religiosa en una societat agnòstica", per 
Ramón Nogués, catedràtic emèrit de Biologia de la UAB 
Dia 23 
"Actualitat Política", a càrrec d’Enric Juliana, Director 
adjunt de la Vanguardia 
 

Març: 
Dia 2 
"La ciutat de les professions", per Jordi Ludevid, 
Arquitecte i urbanista 
Dia 9 

"Anglada Camarasa en la Catalunya dels seu temps", per 

Francesc Fontbona, Historiador i escriptor 

Dia 16 

"I jo què soc? La identitat en els conflictes contemporanis" 

per Vicenç Villatoro, Director del Memorial Democràtic 

 

 

Dia 23 

"Catalunya i la Recerca", per Andreu Mas-Colell, Ex-

Conseller i Vice-President de Barcelona Global 

Abril: 
Dia 6 
"La Plaça Catalunya", per Lluís Permanyer, Periodista i 
cronista de la ciutat de Barcelona 
Dia 20 
"La vida amorosa dels filòsofs grecs", per Sergi Grau 
Guijarro, Doctor en Filologia Clàssica 
Dia 27 
"Secrets del pontificat del Papa Francesc", per Vicenç 
Lozano, Periodista i ex-delegat de TV3 al Vaticà 

 
Maig: 
Dia 4 
"Vida després de la vida", a càrrec de Manuel Sans 

Segarra, Metge cirurgià 

Dia 11 

"Barcelona com a capital literària i editorial", per Sergio 
Vila Sanjuan, Director de Cultura de La Vanguardia 
Dia 18 
"Recerca mèdica sobre la Covid", per Joan-Ramon 
Laporte, Catedràtic emèrit de Farmacologia de la UAB 
Dia 25 
"Les dimensions còsmiques de l'evolució biològica i la 
seva incidència cultural" per David Jou i Mirabent, 
Catedràtic emèrit de Física de la UAB i poeta 
 
Juny: 
Dia 1 
"Enginyeria i Geologia. Parlem?", per  Ferran Colombo i 
Piñol, Catedràtic emèrit de Geologia de la UB 
Dia 8 
"La transición energética, ¿qué es?", per Mariano Marzo, 

Profesor emérito de la UB, director càtedra transició 

energètica de la UB-Fundació REPSOL 

Dia 15 

Cloenda amb "L'IEC pilar de catalanitat i acadèmia de la 
llengua" per Maria Teresa Cabré, Presidenta de l’IEC 

 

__________________________________ 

 
 

 
 
 
 Totes les conferències es realitzaran de forma 
telemàtica i també presencial sempre que es pugui, al 
Col·legi d’Enginyers (Via Laietana 39).  
 Seran a les 18 h dels dimecres, excepte un dijous, com 
s’indica en el programa. 
 Amb la suficient anticipació a cada conferència, 

s'informarà als inscrits de la modalitat i de l'enllaç Zoom 

 

 

Drets d’inscripció 
       Per a tot el semestre:  

 

Col·legiats/associats:               50 euros     
Inscripció general:                    70 euros       

  

Per a una conferència: 
 

Inscripció general:                      5 euros   
 

A l’entrada de cada conferència, publicada a 
l’agenda de la web dels EIC:  

https://www.eic.cat/agenda, 
es podrà fer la inscripció per tot el semestre o 
només per aquella sessió.  

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

 

 

 

 

https://www.eic.cat/agenda
http://aulesenginyers.blogspot.com/

