Aula d’Extensió
Universitària
dels Enginyers Industrials de
Catalunya

d’Anàlisi Social i Incidència de Càritas BCN
Dia 21 de desembre
"Canvis disruptius en el món de l’automoció", per Genís
Brustenga Sunyer, Cap del dep. de Projectes Digitals de
I+D de SEAT

Gener:

“Conflictes contemporanis”, per Vicenç Villatoro, Escriptor
i director de la Fundació Ramon Llull

Abril:
Dia 12 d’abril
“Budismo ¿Religión o Filosofia?”, per Thubten Wangchen,
Director de la Fundació Casa del Tibet
Dia 19 d’abril
“Reptes actuals de la Medicina”, per Quique Bassat,
Pediatre i Epidemiòleg del Institut Salut global i S. Joan
de Deu
Dia 26 d’abril
“La novel·la negra actual: la bona salut d'un gènere”, per
Anna Villalonga, Professora de Literatura de la UB

Dia 28 de setembre de 2022
"Fira de Barcelona: Impuls econòmic ", a càrrec de Pau
Relat, President del Consell Fira de BCN

Dia 11 de gener de 2023
"El Cinema i els Llibres", per Albert Beorlegui, Advocat i
periodista
Dia 18 de gener
"Frederic Chopin", per Joan Vives, Professor d’Història de
la Música
Dia 25 de gener
"Converses d’arquitectura", per Carme Pinós, Arquitecte i
professora universitària

Octubre:

Febrer:

Dia 5 d’octubre
“Estancamiento, deuda e inflación” a càrrec de Xavier
Mena, Professor d'Economia a ESADE
Dia 19 d’octubre
”Francesc Català-Roca", per Laura Terré, Comissària del
centenari Francesc Català-Roca
Dia 26 d’octubre
"Present i futur del Patrimoni Industrial", a càrrec de Joan
Alemany Llovera, Doctor en econòmiques. Investigador
en temes portuaris

Dia 1 de febrer
"Picasso i Einstein, la revolució artística i científica a
començaments del segle XX", per Imma Fontanals,
Historiadora de l’Art
Dia 8 de febrer
"L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya", per Victòria
Bonet, Historiadora i Doctora en Ciències de la
Comunicació
Dia 15 de febrer
"Dones claus en l´historia de la ciència i de la tecnologia",
per Oriol Boix -iSusana Posada, Professor ETSEIB(UPC)
i Psicòloga
Dia 22 de febrer
“La robòtica submarina, la seva evolució i capacitats”, per
Josep Amat Girbau, Catedràtic emèrit de Robòtica de la
UPC

Dia 3 de maig
“La Barcelona que va trair Cerdà: com la realitat devora
un monstre i en pareix un altre”, per Enric Calpena,
Periodista i Historiador de la URL
Dia 10 de maig
“Com afecten les fake news a la realitat democràtica”, per
Montse Nebrera, Professora Dret Constitucional de la UIC
Dia 17 de maig
“La conquesta de la Lluna: polìtica i tecnologia”, per Joan
Abelló, Doctor enginyer industrial
Dia 24 de maig
“Les biblioteques públiques de la Mancomunitat de
Catalunya”, per Teresa Mañà Terré, Bibliotecària,
llicenciada en filologia i doctora en documentació
Dia 31 de maig
“Salvador Dalí: l'home i l'obra”, per Lluis Permanyer,
Periodista i cronista de la Ciutat de Barcelona

Març:

Juny:

Dia 1 de març
“El ferrocarril a l'art i la literatura catalana”, per Jordi Font
Agustí, Enginyer i escriptor
Dia 8 de març
“Sostenibilitat, Recursos Naturals i Medi Ambient:
Topografia d'un Infern “, per Ramon Carbonell Beltran,
Doctor en Geologia Geo3BCN del CSIC
Dia 15 de març
“Mites i llegendes dels orígens de Catalunya: contingut
històric i fantasia”, per Josep Maria Salrach, Catedràtic
emèrit d'Història Medieval de la UPF
Dia 22 de març
“Anna Bolena, de Gaetano Donizetti”, per Marc Sala,
Tenor i divulgador musical
Dia 29 de març

Dia 8 de juny (dijous)
“Noves descobertes històriques del Laberint d´Horta”, per
Albert Cubeles , Historiador i Museòleg
Dia 14 de juny
“Minerales críticos para la transición energética”, per
Mariano Marzo, Catedràtic emérit de la UB

Curs 2022-23
Comissió de Jubilats i Prejubilats

Acte inaugural:

Novembre:
Dia 3 de novembre (dijous)
”Impotència i espera”, per Francesc Marc-Alvaro,
Periodista i escriptor
Dia 9 de novembre
"La guerra de Ucrania y su impacto sobre el orden
internacional", per Eugeni Bregolat, Ambaixador
d'Espanya.
Dia 16 de novembre
"Cervell. Ment i llibertat", a càrrec de Ramón Nogués,
Biòleg, catedràtic emèrit de la UAB
Dia 23 de novembre
L´Agenda estratègica del port de Barcelona, per Damià
Calvet, President del Port BCN i exconseller
Dia 30 de novembre
"1526-2022: La guerra entre la estrategia y la Historia",
per J.E.Ruiz Domenech, Catedràtic emèrit de Història
medieval

Desembre:
Dia 14 de desembre
"L’impacte de la covid en la societat catalana.
Conclusions informe FOESSA", per Miriam Feu, Cap

Maig:

Cloenda:
Dia 21 de juny
“Visió de la situació del "Plan español de Energía" per
Josep Maria Serena, Dr Enginyer Industrial
Les conferències es faran els dimecres a les 18 hores,
excepte els dijous indicats.

.

Drets d’inscripció
Per tot el trimestre:
Col·legiats/associats: 70 euros
Inscripció general: 90 euros
Per a una conferència:
5 euros
Inscripcions: a l’agenda de la web dels EIC:
https://www.eic.cat/agenda
•
•

Per a tot el curs: 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 assistir o connectar-se a una
sessió concreta, s’enviaran per mail, a tots els
inscrits, abans de cada conferència.
Per a més informació i canvis d’última hora:
http://aulesenginyers.blogspot.com

