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CONFERÈNCIA INAUGURAL DEL CURS
CIÈNCIA I SAPIÈNCIA:
ELS SABERS A LA UNIVERSITAT
Hi ha un saber que prové de l'experiència
continuada, de la reflexió, de l'art, de
la literatura, que no es fonamenta en
l’evidència empírica, ni tan sols en el
raonament lògic, i aquest és un
coneixement sapiencial.

ciència, perquè vol dir que actua des de la
separació. Desconfiem d'una sapiència que
trivialitzi el misteri, perquè vol dir que no
és sàvia.

Ciència ve del llatí scire, i aquest de l'arrel
indoeuropea *skey, que vol dir 'tallar, dividir,
La literatura ofereix una mirada contemplativa disseccionar' (la paraula escissió, per exemple,
de la realitat: exposa al lector la veritat que és de la mateixa família). Sapiència ve
del llatí sapere, que vol dir 'trobar gust,
el poema és en ell mateix; ens el posa a la
gustar, percebre el sabor' (saber i sabor són
nostra consideració, perquè el contemplem
de la mateixa família). Per a la ciència és
com un tot. Això no és coneixement
fonamental distingir la realitat; per a la
científic, però és coneixement sapiencial.
sapiència és bàsic degustar la realitat.
Tan savi com el científic. La ciència i la
L'una té a veure amb incidir, controlar,
sapiència no estan en contraposició, sinó
apoderar-se de la realitat. L'altra té a veure
que totes dues procuren coneixements
amb contemplar-la, assaborir-la, acceptarcomplementaris.
la. Una i altra cosa són necessàries però,
sobretot, el que és necessari és equilibrar
Allò que la ciència anomena complexitat,
la sapiència ho anomena misteri. Misteri/
una i altra actitud davant de la realitat.
complexitat és la raó de ser última de
l'una i l'altra. La ciència pretén explicar
Una de les diferències bàsiques entre tots
la complexitat; la sapiència proposa
dos sabers, la ciència i la sapiència, és que
contemplar el misteri. El perill de la
la ciència busca, en la mesura del possible, la
ciència és la disgregació de la realitat, la
seguretat de la certesa; en canvi, la sapiència
separació dels seus components i, llavors,
pot operar gestionant la incertesa, perquè
el reduccionisme. L'error de la sapiència és
la tolera. Així, el saber sapiencial no busca
la temptació de voler controlar el misteri,
esvair enigmes, sinó que els proposa com
d'explicar-lo com si fos ciència (aquí hi ha
un misteri, i és capaç de mantenir diverses
les pseudociències) i, per tant, d'acabarpossibilitats obertes sense resoldre-les.
lo maltractant. Desconfiem d'una ciència
arrogant i excloent amb tot el que no sigui ALBERT SOLER

La Universitat de l’Experiència
posa a disposició de totes les
persones a partir de 55 anys
una oferta de programes
universitaris integrats, estructurats en un o més anys acadèmics, amb què l’estudiant pot
accedir a un nivell de formació
reconegut per la Universitat
de Barcelona.

1.414 ALUMNES
ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA PRIMER 28 SEGON 26
ASTRONOMIA I METEOROLOGIA PRIMER 52 AMPLIACIÓ 37
BELLES ARTS PRIMER 56 AMPLIACIÓ 37
BENESTAR PERSONAL I SOCIAL PRIMER 50
BIBLIOTEQUES I ARXIUS EN L’ERA DIGITAL PRIMER 50
BIOLOGIA: HOME I BIODIVERSITAT PRIMER 50 SEGON 36
CIÈNCIES DE LA SALUT PRIMER 36 SEGON 36
ECONOMIA SOCIAL PRIMER 50 PROGRAMA NOU
FILOSOFIA PRIMER 101 SEGON 84
HISTÒRIA DE L’ART PRIMER 152 SEGON 84 AMPLIACIÓ 80 GRUP NOU
HISTÒRIA, SOCIETAT I TERRITORI PRIMER 52 SEGON 45 AMPLIACIÓ 34
LLENGÜES I LITERATURES PRIMER 50 SEGON 38 AMPLIACIÓ 34
PSICOLOGIA PRIMER 50 SEGON 37 AMPLIACIÓ 29

LA UNIVERSITAT DE
L'EXPERIÈNCIA EN XIFRES
ALUMNES PER SEXE

66%
DONES

34%
HOMES

ALUMNES PER EDAT
.
.

EVOLUCIÓ DELS ALUMNES
I DELS PROGRAMES
L’alumnat s’ha incrementat de 169
matriculats el 2010 a 1.414 el 2018.
.
.
.
.

El projecte ha crescut de
4 programes i 4 grups el 2010
a 13 programes i 33 grups el 2018.

ALUMNES PER MUNICIPIS
Barcelona 954
Badalona 72
L'Hospitalet de Llobregat 42
Sant Cugat del Vallès 19
Castelldefels 17
Mataró 16
El Masnou 15
Sant Joan Despí 11
Vilassar de Mar 11
Terrassa 10
Tiana 10
Alella 9
Sant Boi de Llobregat 9
Sant Just Desvern 9
Santa Coloma de Gramenet 9
Teià 9
Vilanova i la Geltrú 9
Esplugues de Llobregat 8
Igualada 7
Premià de Mar 7
Sabadell 7
Cervelló 6
Sant Quirze del Vallès 6
Viladecans 6
Vilafranca del Penedès 6
Esparreguera 5
Molins de Rei 5
Sant Feliu de Llobregat 5
Altres municipis 111

EQUIP DE
L'EXPERIÈNCIA
Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social
Dra. Maite Vilalta Ferrer

Vicerectorat de Docència
i Ordenació Acadèmica
Dra. Amelia Díaz Álvarez

Coordinació i direcció

Sra. Susanna Vendrell Feixas

Coordinadors acadèmics
Dra. M. Carmen Vidal Carou
(Alimentació i gastronomia)

Dra. Carme Jordi Nebot
(Astronomia i meteorologia)
Dr. Joaquim Cantalozella Planas (Belles Arts)
Dr. Josep Alsina Masmitjà
(Benestar personal i social)
Dra. Maria Elvira Silleras
(Biblioteques i arxius en l’era digital)
Dra. Mercè Bernal Cid
(Biologia: home i biodiversitat)

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
Durant el curs 2018-2019, des de
la Universitat de l'Experiència s'han
ofert els cursos i activitats següents:
CURSOS D'IDIOMES
TXI-KUNG
CURSOS DE MÚSICA
CORAL GAUDIUM
TEATRE DE L'EXPERIÈNCIA
ITINERARIS DEL CRAI

LA UNIVERSITAT DE
L'EXPERIÈNCIA A LA XARXA
WEB
30.420 USUARIS
29.640 USUARIS NOUS
81.268 SESSIONS
4,58' MINUTS PER SESSIÓ
5,16 PÀGINES PER SESSIÓ

Dr. Luis Basco Prado
Dra. Ana Belén Fernández Cervilla
(Ciències de la salut)
Dra. Núria Rodríguez Ávila (Economia social)
Dra. Begoña Román Maestre (Filosofia)
Dr. Joan Ramon Triadó Tur (Història de l’art)
Dr. Carles Buenacasa Pérez
(Història, societat i territori)
Dr. Albert Soler Llopart
(Llengües i literatures)
Dra. Montserrat Celdrán Castro (Psicologia)

FACEBOOK
670 SEGUIDORS
3.214 «M'AGRADA»
39.448 COMPARTITS

MÉS UNIVERSITAT
DE L'EXPERIÈNCIA
NOU PROGRAMA D’ESTUDIS:
ECONOMIA SOCIAL

El curs 2018-2019 hem tingut el nou programa
d'Economia Social. Aquest programa ha ofert una
aproximació global al món de l’economia social
i a les polítiques socials. S’han analitzat qüestions
tan rellevants com l’estat del benestar, l’evolució
i el futur de les pensions, l’estudi del mercat laboral
i el treball sènior o l’anàlisi de la gerontologia social
i els drets de família. Des de les diferents assignatures
s'han donat a conèixer els orígens i la implicació de
l’economia social, segons les àrees geogràfiques, per
tenir una perspectiva global, i també s’han explicat
les implicacions de les TIC de la Internet de les
coses. Així mateix, s’han analitzat els diferents tipus
d’entitats del tercer sector, cooperatives i societats
laborals, i s'ha donat una visió general sobre les
formes de captació de fons de les entitats
i cooperatives.

UN GRUP MÉS AL PROGRAMA
D’HISTÒRIA DE L’ART

En resposta a la gran demanda del programa
d’Història de l’Art, aquest programa s’ha ampliat
amb un grup nou. En aquest ensenyament
l’alumnat ha adquirit coneixements sobre els
fonaments bàsics de la història de l’art –temes,
tipologies, metodologies o tècniques–, a partir dels
quals es pot llegir i contextualitzar una obra d’art,
des de les cultures de l’antiguitat fins a les darreres
manifestacions artístiques del món contemporani,
especialment en referència a l’art català.

IMPULS DEL PRIMER PROGRAMA
INTERUNIVERSITARI PER A SÈNIORS: ETHERIA

La Universitat de l’Experiència ha posat en marxa,
juntament amb altres universitats de la Xarxa
Vives, un programa interuniversitari de formació
permanent sènior adreçat a públic de més de
55 anys. Es tracta d’una proposta pedagògica nova,
tant per a l’alumnat com per al professorat que hi
participa, que combina l’aprenentatge teòric amb
pràctiques presencials. En aquesta primera edició,
dedicada als patrimonis de la humanitat, l’alumnat
ha rebut formació teòrica sobre diversos conjunts
catalogats com a patrimoni de la humanitat
situats als territoris de parla catalana.

PARTICIPACIÓ ALS ITINERARIS DEL CRAI

S'ha posat en marxa una nova activitat, els itineraris
del CRAI, i s'han ofert tres itineraris diferents:
· CRAI Biblioteca de Reserva, amb la visita a la sala
de manuscrits per tal de conèixer tots els secrets de
la conservació i l’atresorament de documents antics.
· CRAI Biblioteca Pavelló de la República,
especialitzada en els últims anys de la història
contemporània de Catalunya i Espanya.
· CRAI Taller de Restauració, per conèixer les
tècniques més acurades i precises que s’apliquen
a l’hora de restaurar els llibres malmesos pel pas
dels anys.

PROMOCIÓ D’UN CONSELL D’ESTUDIANTS
FINAL DE PROGRAMA

La Universitat de l’Experiència ha convocat
trobades periòdiques durant el curs amb els alumnes
representants de final de programa, a fi i efecte de
potenciar la comunicació interna entre la direcció
i l’alumnat i també establir sinergies entre els
diferents programes. La dinàmica de treball fruit
d'aquestes reunions ha fet possible elaborar uns
vídeos amb testimonis d’alumnes sèniors i alumnes
de grau per explicar els beneficis de la relació
intergeneracional a l’aula. Enguany els alumnes
representants de final de programa han preparat,
per a l'acte de cloenda, un discurs coral que aglutina
les sensacions i impressions conjuntes de la seva
experiència a la universitat.

APRENENTATGE SERVEI

Durant el curs s’ha impulsat la prova pilot
d’Aprenentatge Servei a l’Experiència. Un grup
d’alumnes de diferents programes ha participat
en la prova i ha rebut una sessió de formació
per oferir durant les últimes setmanes del curs
les xerrades taller «Compartir experiència», amb
l’objectiu de fomentar l’intercanvi de coneixements
entre els alumnes de l’Experiència.

VI TROBADA DE PROGRAMES SÈNIOR
DE LA XARXA VIVES

Durant els dies 7 i 8 de febrer va tenir lloc a la
Universitat de Barcelona la VI Trobada de Programes
Sènior de les universitats de la Xarxa Vives. Van
inaugurar la trobada a l’Aula Magna de l’Edifici
Històric el rector, Joan Elias, i la vicerectora
d’Igualtat i Acció Social, Maite Vilalta, juntament
amb la responsable de la Universitat de l’Experiència,
Susanna Vendrell. Es va fer una ponència marc
titulada «Què aporten els sèniors a la universitat»,
a càrrec de la professora de la Facultat de Psicologia
Montserrat Celdran i de la vicedegana de Relacions
Externes, Compromís Social i Estudiants de la
Facultat d’Economia i Empresa, Núria Rodríguez,
i una taula rodona en què un equip de docents de la
universitat va analitzar com es pot aprofitar a l’aula
la relació intergeneracional, a partir del testimoni de
diversos alumnes de la UB, tant de la Universitat de
l’Experiència com de grau.

CONCERT SOLIDARI PER SUMAR-SE
A LA MAGIC LINE

A finals de febrer el Paranimf de l’Edifici Històric
va acollir un concert solidari, a càrrec de les corals
Gaudium de l’Experiència i La Flama, per recaptar
fons per a la Magic Line, una mobilització solidària
que organitza l’Obra Social Sant Joan de Déu
a favor de les persones en situació vulnerable.

FIRAGRAN

Un any més la Universitat de l’Experiència ha
participat a la Fira de la Gent Gran de Catalunya,
celebrada durant el mes de juny a les Drassanes
Reials de Barcelona.

COL·LABORADORS EXTERNS

El curs 2018-2019 l’Ajuntament de Barcelona
i la Fundació Agrupació han donat suport a la
Universitat de Barcelona, com a patrocinadors,
mitjançant convenis de col·laboració. En
col·laboració amb la Fundació Agrupació
s’ha portat a terme, al mes de març, una
jornada de control del glaucoma i, al mes
de juny, una taula de debat sobre salut
i conducció.

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ ODS
I AGENDA UB – 2030

El Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona ha aprovat la creació de la Comissió de
Desenvolupament Sostenible, que assumeix funcions
relatives al medi ambient i a la responsabilitat social.
La comissió s'ha compromès a elaborar un mapa
d’actuacions relacionades amb la implementació
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
En aquest sentit, durant el mes de febrer va tenir
lloc la jornada «La Universitat de Barcelona i els
objectius de desenvolupament sostenible (ODS):
construint l’Agenda 2030 de la UB». La Universitat
de l’Experiència és membre de la Comissió i va
participar en el desenvolupament de la jornada.

La cloenda del curs 2018-2019 es va celebrar
al Paranimf i va comptar amb la participació de
la Coral Gaudium de l'Experiència, dirigida per
Carles Farreras.

CAMPUS DE
L'EXPERIÈNCIA
A LA UB

5
Campus
de Mundet

4

Campus de
l'Alimentació
de Torribera

Campus de la
Diagonal - Portal
del Coneixement

2
Campus de
Ciències de la
Salut de Bellvitge

Més informació
Universitat de l’Experiència
Àrea de Formació Complementària
Gran Via de les Corts Catalanes, 582
Horari d’atenció: de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
934 031 110
experiencia@ub.edu
www.ub.edu/experiencia
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1
Campus
d'Humanitats

1

Campus d'Humanitats
Facultat de Filosofia
Facultat de Filologia
Facultat de Geografia i Història

2

Campus de Ciències de la Salut
de Bellvitge

3

Facultat de Biblioteconomia
i Documentació

4

Campus de la Diagonal
Portal del Coneixement
Facultat de Dret
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Belles Arts
Facultat de Biologia
Facultat de Física
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Campus de Mundet
Facultat d'Educació
Facultat de Psicologia

6

Campus de l'Alimentació
de Torribera

