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La importància de crear un Parc Científic d’ Humanitats i Ciències Socials de la UB en un espai de 

l’àrea metropolitana de Barcelona va fer concebre el Projecte Minerva. Una proposta que va néi-

xer al 2009 i que recull tant l’espai del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials al 22@ de Bar-

celona i el Districte de la Innovació, com les diverses iniciatives a entorn de l’impuls científic de les 

disciplines que ja s’estan desenvolupant i que formen part del contingut del Parc. Aquest, s’ubica-

rà en dos antics edificis industrials del Poble Nou: Can Jaumandreu, que va començar a funcionar 

el juny del 2015, i Can Ricart, que es posarà en marxa en dues fases, la primera al llarg del 2017 i, 

la segona, al 2019.  
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LOCALITZACIÓ 
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Principals línies d’acció 

El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB és un organisme descentralitzat ben ar-

ticulat amb els centres acadèmics i les unitats del Grup UB. 

Com a centre de recerca, vol potenciar la col·laboració i la interacció entre els diferents usuaris 

(interns i externs) en unes àrees comunes i ha de prestar serveis científics i tècnics de suport. Vol 

desenvolupar aquests serveis en uns espais de recerca i de creació que donin suport especialit-

zat a la formació del sector educatiu, amb especial èmfasi en els àmbits vinculats al món de la 

producció en tecnologies i en comunicació audiovisual. També es vol promoure la mobilització 

del coneixement cap a la societat, les institucions i les empreses. Tot això es farà a través d’inici-

atives concretes entorn de la recerca i la transferència de coneixement. 

 

En síntesi, el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials ha de ser: 

 Un aglutinador d’iniciatives 

 Un paraigua per a la recerca i la innovació en ciències socials i humanitats 

 Un motor de creació d’hàbits interdisciplinaris 

 Un espai actiu en les activitats de recerca que aculli 

 Un espai actiu en les activitats de suport a la docència en àmbits específics que aculli 

 

Un referent en la innovació docent lligada a la recerca i una eina per potenciar els equips de 

professorat i investigadors que incideixin directament en la millora dels currículums acadèmics, 

tant de grau com de postgrau. 
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CAN JAUMANDREU 

CAN JAUMANDREU 

 

Can Jaumandreu és un edifici parcialment rehabilitat, de més de 3.000 m² útils. 

Està en funcionament des del juny de 2015, amb els espais de recepció i la primera planta, 

com a primera seu del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, acollint les oficines de di-

recció i de suport administratiu del Parc, el Centre de Digitalització de la Universitat de Barce-

lona (CEDI) i la Càtedra UB Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats. Ben aviat el Parc 

acollirà algunes de les activitats de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI).  

Els equipaments d'aquesta planta també inclouen: 

 Una sala polivalent (amb capacitat aproximada per a 140 persones) 

 Una aula gran (amb capacitat aproximada per a 50 persones) 

 Cinc aules mitjanes (amb capacitat aproximada per a 30 persones)  

 

Es conceben com a espais polivalents, aptes per fer diferents tipus d'activitats, com ara confe-

rències, taules rodones, debats, jornades, seminaris, convencions, congressos, etc. Can Jau-

mandreu desplegarà del tot el seu funcionament al llarg del curs 2016-2017. 

És un espai complementari de Can Ricart, amb funcions polivalents orientades als diversos en-

senyaments de comunicació, arts, ciències socials i humanitats que siguin complementaris en-

tre ells, i també amb funcions relacionades amb la recerca i la transferència de coneixements 

específics. 

Esdevé també un espai de creació, promoció i difusió cultural d’activitats creades des del ma-

teix Parc, i adreçades a la societat barcelonina, catalana i internacional. Per això té el suport del 

Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura. 

 

Els equipaments que es desenvoluparan a l’edifici properament seran: 

 Planta baixa: sala d’activitats creatives i espais multifuncionals per a tallers i activitats di-

nàmiques. 

 Segona planta: despatxos de suport docent i a  projectes de recerca i transferència. Aula 

polivalent i espais de co-treball. 
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Imatges dels exteriors de  

Can Jaumandreu 

CAN JAUMANDREU 
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Imatges exteriors de 

Can Jaumandreu 

CAN JAUMANDREU 
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Imatge de la recepció 

de Can Jaumandreu 

Imatges de la sala polivalent de la 

planta 1 

CAN JAUMANDREU 



 9 

 

Imatges de les diferents aules 

CAN JAUMANDREU 
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Imatges del vestíbul  

de la planta 1 

CAN JAUMANDREU 
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Imatges de la sala polivalent de la planta 2 

CAN JAUMANDREU 
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Imatges dels tallers de la planta 0 

CAN JAUMANDREU 
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CAN RICART 

 

És un edifici que s’ha de rehabilitar, de gairebé 7.000 m² útils. Es posarà en marxa en dues fa-

ses i serà la seu principal del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials. 

Primera fase, edifici Annex (al llarg del 2017): 

 Un mòdul de serveis UB (c. 1.500 m²): servei de restauració de llibres i de docu-

ments, biblioteca de reserva i centre de documentació, incloent arxius de consul-

ta digital. 

 Dues naus industrials polivalents (c. 700 m²): plató multifuncional i serveis anne-

xos (realització, camerinos, etc.). 

A principis de l'any 2016 van finalitzar les excavacions de prospecció arqueològica, perceptives 

a l'inici de les obres, durant les quals es va dur a terme una investigació que va contribuir al 

coneixement del subsòl barceloní.   

Segona fase, cos principal de l’edifici (segon semestre del 2019): 

 Espais de recepció i d’administració, espais i serveis de recerca i de creació 

(oberts a empreses i institucions), logística i altres. 

 

 

 

Imatges de l’exterior i  l’interior 

de les naus  de Can Ricart 

CAN RICART 

http://www.ub.edu/minerva/finalitza-fase-prospectiva-dexcavacions-ledifici-exempt-can-ricart
http://www.ub.edu/minerva/sites/default/files/documents/document_informatiu_invesitgacio_arqueologica_can_ricart.pdf
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EL FUTUR PROPER DE CAN RICART 

CAN RICART 
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La Càtedra Josep Termes s’incorpora al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials 

Amb l’inici del nou curs s’ha incorporat al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials la Càtedra 

Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats. Com a iniciativa transversal i plural de forma-

ció, recerca i innovació, la càtedra entronca amb les línies marc del Parc en el seu desplegament a 

Can Jaumandreu. Per això, aquesta incorporació permetrà no només que la Càtedra pugui seguir 

desenvolupant la seva trajectòria en una nova ubicació, sinó també la realització de noves activitats 

sorgides a partir del context del Parc i de col·laboracions amb altres agents vinculats al mateix.  

Creada l’any 2012, la Càtedra Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats de la Universitat de 

Barcelona centra la seva activitat en el desenvolupament de diversos programes formatius i de re-

cerca entorn a tres eixos principals: el lideratge, la ciutadania i les identitats. L’objectiu principal és 

el de crear un marc acadèmic on reflexionar sobre els desafiaments de governar un món alhora 

global i local i, a la vegada, construir una oferta formativa dirigida a quadres directius, gestors de 

l’administració i dirigents polítics, sindicals i cívics. Així doncs, la Càtedra tindrà en compte tots 

aquells temes referits al concepte de Governança. 

Es tracta d’una iniciativa transversal i plural que pretén promoure el desenvolupament polític, cívic i 

social a Catalunya. Tanmateix, no ho fa específicament per al nostre país sinó que ho fa amb una 

perspectiva clarament internacionalista. 

Dirigida pel Dr. Agustí Colomines i Companys, del Departament d’Història Contemporània de la UB, 

la càtedra compta amb Mònica Sabata com a directora executiva i Marta Marín com a secretaria 

tècnica i de recerca. Així mateix, compta amb el Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Políti-

ques Culturals (GRENPoC) com a principal motor de la seva activitat d’investigació. El grup impul-

sa estudis i recerques sobre les teories del nacionalisme, els moviments nacionals i els conflictes 

ètnics i identitaris en el món contemporani. També promou investigacions sobre les polítiques cul-

turals entorn de la memòria històrica i la gestió de l’espai públic com a representació cultural: els 

anomenats arxius de la contemporaneïtat. Dedica també una especial atenció a la història del cata-

lanisme. 

Càtedra Josep Termes  

http://www.catedrajoseptermes.cat/ca/la-catedra
http://www.catedrajoseptermes.cat/ca/la-catedra
http://La%20C%C3%A0tedra%20Josep%20Termes%20s%E2%80%99incorpora%20al%20Parc/
http://La%20C%C3%A0tedra%20Josep%20Termes%20s%E2%80%99incorpora%20al%20Parc/
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Centre de Digitalització (CEDI) 

Dins l’edifici de Can Jaumandreu i integrat al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials podem 

trobar el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona (CEDI) que depèn orgànicament 

del CRAI.  

El CEDI té com a missió la digitalització de documentació a gran escala. Per dur-la a terme dis-

posa d’una sala de treball amb ordinadors, una zona d’emmagatzematge, una sala de reunions, 

una sala per a l’escaneig i una cambra fosca per a l’equip fotogràfic. En l’actualitat, el CEDI té 

capacitat per digitalitzar material divers: imprès (o manuscrit) fins a una mida màxima d’A0 (841 

x 1189 mm), originals i còpies fotogràfiques en blanc i negre i en color, i radiografies dentals . 

CRAI  

Els serveis que ofereix el CEDI són l’assessorament en processos de digitalització, la gestió, orga-

nització i supervisió de projectes de digitalització massiva, la generació de còpies dels arxius di-

gitals, la incorporació d’una marca d’aigua a la imatge digital, les proves de qualitat, l’extracció 

de metadades tècniques per a la preservació, la transformació i integració d’esquemes de meta-

dades i l’emmagatzematge per a la preservació digital. 

L’equipament amb que compta són dos escàners aeris manuals d’alta qualitat, model I2S Copi-

Book, un escàner automàtic per a llibres, model Kirtas Kabis III, un escàner d’alimentació contí-

nua, model Microtek ArtixScan 6250S, dos escàners per a radiografies dentals, model Microtek 

Medi 2200plus, un escàner de diapositives i negatius fotogràfics, model Plustek OpticFilm 120 i 

una càmera digital per a fotografia de gran format, model Canon EOS 5D MarkIII amb òptica 

Zeiss 50 mm macro. 

Més informació: http://bit.ly/2g31fvY  

 

Imatges d’algunes de les eines de treball del 

CEDI 

CEDI 
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RELACIÓ D’ACTIVITATS  

Precedent a la inauguració del Parc: jornada de recerca de la comissió tècnica en recerca i trans-

ferència 

* I Jornada Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats: Impactes de la Recerca i la 

Transferència de Coneixement - 18 de març de 2015 

 

Activitats pròpies del Parc 

*Inauguració del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials sota la jurisprudència del Rector Dídac 

Ramírez - 3 de juny de 2015  

*Exposició d’Escultures Sonores Baschet al Parc - juny, juliol, setembre i octubre de 2015 

*L’Escultura sonora com a espai de trobada - setembre 2015 

*Concessió de l’ajut pel primer projecte europeu H2020 participat pel Parc: ACCOMPLISSH - octubre 

2015 

*Actuacions d’Escena Poblenou a Can Ricart - octubre 2015 

*Acolliment de dues reunions d’òrgans col·legiats de la Universitat de Barcelona - desembre 2015 

*Primera edició de l'Angular Camp a Barcelona: Together Google Developers - gener 2016 

*Presentació del projecte Talent Hub - febrer 2016 

*Jornada ICE al Parc: Tesis, doctorals i recerca. Cap a on volem anar les ciències humanes i socials a la 

UB? - febrer 2016 

*Jornada <<Humanitats i ciències socials: innovació, empresa i societat» - abril 2016 

*Celebració del primer aniversari de la comunitat Angular Beers al Parc - abril 2016 

*Taller per aprendre a defensar la tesi doctoral - abril i maig 2016 

*Conferència de Misko Hevery, creador d’AngularJS , i tallers i xerrades- juny i juliol 2016 

*Taller “Sobre la memòria” a càrrec de la Fura dels Baus, com a presentació a Barcelona del projecte 

Èpica - juny i juliol de 2016 

*Conferència de John Papa i Dan Whalin al Parc pel congrés internacional d’Angular Camp - juliol 

2016 

*Una delegació del projecte europeu ACCOMPLISSH visita el Parc - juliol 2016 

*Activitats programades per AngularBeers sobre el GraphQL i el programari Ionic - octubre 2016 

*Taula rodona entorn l'Art urbà i l'espai públic– novembre 2016 

 

 

Activitats 

http://www.lafura.com/ca/la-fura/
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Col·lecció de material en línia del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials:  

 *Publicació de dues entrevistes que donen difusió als projectes del Parc - novembre 2015 - http://

bit.ly/2f3Vx0a i http://bit.ly/2equPPO 

*Reportatge informatiu al Telenotícies de TV3 sobre Can Ricart i el projecte Minerva - febrer 2016 - 

http://bit.ly/1Th8ZbX 

*Publicació d’un article sobre Can Ricart amb l’horitzó de 2017 - març 2016 - http://bit.ly/1QPgLrG 

*El Parc inicia la col·lecció Impactes presentant el seu primer títol a la Fira del llibre de Madrid - 

maig 2016 

*Presentació del llibre «Can Ricart i el patrimoni industrial de Barcelona», segon títol de la col·lecció 

Impactes - setembre 2016 

*Reportatge d’en Xavier Theros  sobre el passat, present i futur de Can Ricart al diari Ara - setembre 

de 2016 - http://bit.ly/2bM2yvs 

*Presentació institucional i col·loqui sobre «Can Ricart i el patrimoni industrial de Barcelona>>- oc  

tubre 2016 

 

Activitats coorganitzades entre el Parc i la Càtedra Josep Termes 

*La crisi dels refugiats a debat: entre el dret d’asil i l’acollida - setembre  2015 

*Cicle de conferències - “O ells o nosaltres” Europa davant el repte del terrorisme gihadista:  

 Llibertat i seguretat, el millor binomi - desembre 2015 

 La religió i els límits de la identitat - gener 2016 

 L’educació com a forma de prevenir l’extremisme - febrer 2016 

*Taula rodona: “Comunicar la salut: Entre la deontologia i l’alarma social” - setembre 2016 

*Jornada ‘‘Les humanitats i les ciències socials: de la Universitat a l’empresa’’ - novembre 2016 

*De la globalitat a la localitat, vers una agenda de desenvolupament sostenible per l’any 2030: 

 Educar per a la sostenibilitat: la formació de ciutadans compromesos amb el futur 

col·lectiu. - novembre 2016 

 L‘energia i el canvi: de la pobresa energètica a la dignitat humana - novembre 2016 

 

 

 

Activitats 
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Activitats 

Activitats pròpies de la Càtedra Josep Termes 

*Òscar Jané Checa, “Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l’època moderna” 

- setembre 2015 

*Jornada del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals, GRENPoC- octubre 2015 

*Difusió de resultats de l’estudi Detecció de les necessitats de les dones emprenedores de la ciutat de 

Barcelona - setembre 2016 

*Josep Termes, historiador clau del present - setembre 2016 

*Premi Internacional Catalunya 2016 - octubre 2016 

*Presentació del llibre Pensar con libertad de Liah Greenfeld” - octubre 2016 

*Commemoració del centenari del naixement de Víctor Alba, el cronista revoltat - octubre 2016 

*Doblement invisibles - novembre 2016 

*Memories and Democracy. The Spanish Civil War and the European Totalitarian Regimes -novembre 

2016 
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I Jornada Horitzons Científics de les Ciències Socials i les Humanitats: Impactes de la Recerca 

i la Transferència de Coneixement - 18 de març de 2015 

El passat 18 de març es va iniciar a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona un espai de debat, 

formació i intercanvi d’experiències entorn a l’impacte, els indicadors, la transferència i la innovació 

en els diversos aspectes que envolten la recerca en ciències socials i humanitats. Experts externs 

van impartir ponències i es van fer tallers en els quals es presentaven els primers resultats del tre-

ball de la Comissió Tècnica de Valorització de la Recerca i la Transferència de coneixement en Cièn-

cies Socials i Humanitats de la UB (formada per professorat investigador i tècnics especialitzats). Va 

ser una iniciativa de la mateixa Comissió Tècnica, i fou organitzada pel Comissionat del Parc i l’Im-

puls Científic de les Humanitats i les Ciències Socials, amb el suport del Vicerectorat de Política 

Científica i la col·laboració de l’Escola de Doctorat, l’Institut de Ciències de l’Educació i la Fundació 

Bosch i Gimpera. Vídeo - resum de la jornada: http://bit.ly/2eYLQLI  

 

Exposició d’Escultures Sonores Baschet al Parc - juny, juliol, setembre i octubre de 2015 

 Exposició d’escultura sonora dels germans Baschet considerada única a tot el món. Un conjunt d’o-

bres dels dos germans, que van arribar a conformar un corpus de més de 400 obres. François i Ber-

nard Baschet són considerats els pares de l’escultura sonora i la seva obra és fruit d’una visió que 

uneix art i ciència, intuïció i mètode; una referència imprescindible per a l’estudi i el desenvolupa-

ment de les relacions entre la forma, la matèria i el so.  Els germans Baschet han inventat incompta-

bles instruments per a tot tipus de música i escultura pública i fonts, expandint així els horitzons del 

so. Les seves exposicions participatives conviden a tothom a jugar i experimentar lliurement. Una 

obra oberta, inclusiva i compromesa amb la societat, un projecte pedagò-

gic que reivindica la democratització del coneixement i la creativitat. 

 

L’Escultura sonora com a espai de trobada - setembre 2015 

Organitzada pel grup d’Activitats Culturals de l'Observatori de l’Estudiant i 

pel taller Baschet de la Facultat de Belles Arts, la jornada "L’escultura sono-

ra com espai de trobada" proposava explorar les múltiples vessants de les 

escultures sonores dels germans Baschet, a partir de les peces exposades 

al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB.  

La jornada era oberta a tota la comunitat universitària i professionals del sector cultural. Amb la 

participació d’especialistes del Taller Baschet de la Facultat de Belles Arts i estudiants de l’Observa-

tori com a dinamitzadors.  

 

  

Activitats 

PRINCIPALS ACTIVITATS DEL PARC RESUMIDES 
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Activitats 

Concessió de l’ajut pel primer projecte europeu H2020 participat pel Parc: ACCOMPLISSH - 

octubre 2015 

La concessió del projecte ACCOMPLISSH un projecte que gira entorn la valorització de l’impacte de 

la recerca en Ciències Socials i Humanitats. Impulsat i coordinat per la unitat de Societat Sostenible 

de Universitat de Groningen, inclou com a participant a la Universitat de Barcelona, amb el Parc 

com un dels agents estratègics de la UB implicats. La xarxa de participants és d’àmbit europeu, 

aglutinant fins a 14 universitats de 12 països europeus diferents. Aquest projecte és un reconeixe-

ment dels esforços col·lectius liderats per la unitat Societat Sostenible de la Universitat de Gronin-

gen, la qual ha tingut un paper actiu a Brussel·les des del principi. Un projecte que té una durada 

de 3 anys, per tant, es completarà al 2019.  

 

Actuacions d’Escena Poblenou a Can Ricart - octubre 2015 

La Universitat de Barcelona va col·laborar en l’organització d’un dels espectacles programats dins la 

14a edició del Festival de Creació Contemporània d’Escena Poblenou. A tra-

vés del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, es va obrir el Recinte de 

Can Ricart per a quatre actuacions de l’espectacle “Fugit”, de la Companyia 

Kamchàtka. La “fugida” d’actors i espectadors que recreava l’espectacle aca-

bava davant i dins el recinte de Can Ricart. L’obra s’inspira en la idea de 

Henri Laborit: “En els temps que corren, la fugida és l’únic mitjà per a man-

tenir-se viu i continuar somniant”. El Dr. Gaspar Coll, Comissionat per al 

Parc, va assistir a una de les representacions de l’espectacle “Fugit”.   

 

Acolliment de dues reunions d’òrgans col·legiats de la Universitat de Barcelona - desembre 

2015 

El passat 16 de desembre la seu del Parc de Can Jaumandreu va acollir dues reunions d’òrgans 

col·legiats de la Universitat de Barcelona. Concretament, una reunió del Consell de Govern (CdG) i 

una de la Comissió de Professorat del mateix CdG.  

 

http://www.escenapoblenou.com/blog/
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Activitats 

Primera edició de l'Angular Camp a Barcelona: Together Google Developers - gener 2016 

Els dies 30 i 31 de gener se celebrà a la seu del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de 

Can Jaumandreu la primera edició a Barcelona de l’Angular Camp, un esdeveniment que comptà 

amb professionals de la comunitat AngularJS de ciutats de tot el món com Oslo i Munich. Una 

activitat de dos dies de durada on es van realitzar workshops i xerrades per tal d’apropar la tec-

nologia a les persones a un baix cost. Així, la comunitat barcelonina d’Angulars Beers va celebrar 

el seu primer gran esdeveniment amb l’objectiu de generar xarxa i fer projectes que ajudin a mi-

llorar la societat.  

 

Presentació del projecte Talent Hub - febrer 2016 

El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB va acollir el 

passat 4 de febrer del 2016 a la seva seu de Can Jaumandreu la pre-

sentació del projecte Talent Hub, iniciativa de l’Institut de Formació 

Contínua IL3-UB i Alumni UB en col·laboració amb el “Human Age 

Institute” de ManpowerGroup.  El Talent Hub es concep com un 

servei integral i personalitzat que contribueix a l’ocupabilitat dels 

professionals i a la competitivitat de les organitzacions. 

L’acte va ser dissenyat com una jornada de treball que oferia a la 

Comunitat UB tallers sobre competències transversals clau per al 

desenvolupament en l’entorn laboral i, pels directius de l’àmbit de 

recursos humans, un anàlisi i debat sobre com atraure, desenvolupar, i comprometre el talent. 

 

Jornada ICE i Escola de Doctorat al Parc: Tesis, doctorals i recerca. Cap a on volem anar les 

ciències humanes i socials a la UB? - febrer 2016 

El passat 18 de febrer de 2016 va tenir lloc al Parc la Jornada "Tesis, doctorands i recerca. Cap a 

on volem anar les ciències humanes i socials a la UB?", organitzada per l'ICE (l'Institut de Desen-

volupament Professional de la UB) i l’Escola de Doctorat. S'adreçà principalment a investigadors 

que poden dirigir tesis doctorals en les àrees de les ciències humanes i socials. En aquesta jorna-

da s’abordaren qüestions com el seguiment del treball del doctorand, els problemes més habitu-

als en la direcció d'una tesi, els mínims exigibles per a la presentació d'una tesi i casos de bones 

pràctiques.  

 

 

http://www.meetup.com/es/angularCamp/?chapter_analytics_code=UA-837977-27
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Jornada <<Humanitats i ciències socials: innovació, empresa i societat>> - abril 2016 

Aquesta jornada coorganitzada amb la Fundació Bosch i Gimpera va ser un espai on els investiga-

dors, els grups de recerca, els doctorands i els estudiants de màster dels àmbits afins a les arts, les 

humanitats, la comunicació i les ciències socials van conèixer i es van apropar a iniciatives empresa-

rials amb les que podien col·laborar. Els assistents van conèixer quins aspectes afavorien o dificulta-

ven la recerca que volien transferir, quins elements del procés són imprescindibles i decisius, en 

quin format resulta més viable la transferència o com arribar a col·laborar amb una empresa o enti-

tat. La jornada comptà amb professionals de les empreses Clúster Ecommerce & Tech Barcelona, 

Optimyzet, Rousaud Costas Duran, Consumo Colaborativo, OuiShare, Cyberclick Group, SocialCar, 

Seebook, RocaSalvatella i Teamlabs/Barcelona. 

 

Celebració del primer aniversari de la 

comunitat Angular Beers al Parc - abril 

2016 

La comunitat barcelonesa d’Angular Beers 

va tornar a apostar per l’espai del Parc per 

acollir la celebració de l’aniversari de la pri-

mera trobada de la seva comunitat el pas-

sat 6 d’abril.  

Taller per aprendre a defensar la tesi doctoral - abril i maig 2016 

En el marc del projecte OraToga UB, el Comissionat per al Multilingüisme organitzà un taller d’ora-

tòria per a doctorands, conjuntament amb el Parc de les HCS, l’ICE i l’Escola Doctorat de la Universi-

tat de Barcelona. Va ser estructurat en quatre sessions que van tenir lloc al Parc de les Humanitats i 

les Ciències Socials (Edifici de Can Jaumandreu). El taller es va dur a terme entre el 21 d’abril de 

2016 i el 12 de maig del mateix any i tenia com a principal objectiu oferir les eines teòriques i pràc-

tiques clau per a la presentació pública de la tesi doctoral. 

 

Conferència de Misko Hevery, creador d’AngularJS - juny i juliol 2016 

El passat 21 de juny es realitzà al Parc una xerrada de Misko Hevery, el 

creador d’AngularJS. Seguidament, durant tres dies -1, 2 i 3 de juliol- 

es va incloure una jornada de conferències, acompanyada de dues 

jornades de tallers, xerrades i d’altres activitats. Es tractava d’un esde-

veniment pioner al nostre país que seguial’estela d’altres iniciatives 

internacionals com AngularConnect (Regne Unit), ng-europe (França) i 

ng-conf (EUA).  En el transcurs dels tres dies, les activitats es dividien 

en dues parts ben diferenciades:  

 

 

http://www.fbg.ub.es/
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D’una banda, les del dia 1 de juliol al Disseny Hub de Barcelona amb l’Angular Conference, que oferia 

un espectacular cartell de ponents vinguts d’arreu del món: Uri Shaked, Todd Motto, Wassim 

Chegham, Thorsten Hans, Uri Goldshtein, Christoffer Noring, Manfred Steyer, Evan Schultz, Sebastian 

Witalec, Vanessa Yuen i Maxim Salnikov.  D’altra banda, les dels dies 2 i 3 de juliol, a Can Jaumandreu, 

es deixà l’ortodòxia de banda i se celebrà la “Un-Conference” o AngularCamp on la pròpia comunitat 

era qui decidia què es feia en funció dels seus interessos, contribucions i propostes. El resultat eren 

dues jornades completes de tallers, xerrades i altres ocurrències que poguessin sorgir.  

 

Taller “Sobre la memòria” a càrrec de la Fura dels Baus, com a presentació a Barcelona del pro-

jecte Èpica - juny i juliol de 2016 

El darrer 20 de juny va començar al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials el taller “Sobre la me-

mòria” a càrrec de la Fura dels Baus, com a presentació a Barcelona del projecte Èpica.  

La Fura dels Baus, col·lectiu dedicat a les arts escèniques amb ampli 

reconeixement i trajectòria en l’entorn català i internacional, treballa 

per la confecció d’Èpica. Aquesta iniciativa es defineix com un espai 

d’aprenentatge multidisciplinari entorn de les arts escèniques. El 

passat curs va permetre escalfar motors i presentar el seu projecte 

en societat. A partir del llenguatge furero, proposava treballar el 

concepte de la memòria amb una mirada multidisciplinària que per-

metia investigar els límits de l’escena.  

El taller, que durà fins el 16 de juliol, va comptar amb 30 places d’inscripció gratuïta becades, per La 

Fura dels Baus i l’EU Collective Plays. Entre els participants hi havia estudiants vinculats a grups de 

teatre de la UB.  

 

Acolliment de la trobada internacional d’Angular Camp: John Papa i Dan Walhin - juliol 2016 

El 31 de juliol es van realitzar al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Bar-

celona un conjunt d’activitats programades al voltant de l’Angular Camp, un congrés internacional de 

programadors d’AngularJS – el programari de codi obert creat per Google – promogut per la comu-

nitat barcelonina de programadors Angular Beers. Es tractava d’un taller i una conferència a càrrec de 

dos referents en l’àmbit d’AngularJS: John Papa i Dan Walhin. 

El Parc coorganitzà aquest congrés i les activitats complementàries en el marc de la seva aposta per 

l’impuls dels vincles entre la innovació, la tecnologia i el coneixement. De la mateixa manera, aquesta 

proposta s'afegia a la trajectòria traçada per altres activitats i debats d’interès social que ha promogut 

i acollit el Parc. 

 

 

https://goo.gl/maps/tfGAzKBAErB2
http://angularcamp.org/conference
http://angularcamp.org/camp
https://github.com/AngularCamp/angularcamp.org/issues
http://www.lafura.com/ca/la-fura/
http://www.lafura.com/ca/la-fura/
http://epicalab.com/
http://angularbeers.org/
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Una delegació del projecte europeu ACCOMPLISSH visita el Parc - juliol 2016 

Una delegació dels participants en el programa ACCCOMPLISSH -el projecte europeu de valorització 

de la recerca en Humanitats i Ciències Socials participat per la UB a través del Parc i el grup de recer-

ca FODIP- va visitar les instal·lacions del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials el passat 25 de 

juliol. Es va organitzar una sessió en què els membres del 

Parc van oferir una presentació de l’activitat desenvolupa-

da des de la seva inauguració, un recorregut per l’edifici 

de Can Jaumandreu i l’espai de Can Ricart i una sessió teo-

ricopràctica entorn les escultures sonores del taller Baschet 

exposades al Parc. L'espai d’intercanvi, enriquidor per a 

tots els participants, va enfortir els llaços entre els mem-

bres d’ACCOMPLISSH i va permetre posar en valor l’exis-

tència d’una estructura com el Parc de les Humanitats i les 

Ciències Socials de la Universitat de Barcelona, pioner en el 

context europeu. 

La visita es va organitzar com a activitat complementària a la participació de representants del pro-

jecte ACCOMPLISSH a la primera edició de la SIS Conference, un congrés entorn l’impacte social de la 

recerca, acollida per la Universitat de Barcelona. Aquesta contribució va tenir lloc durant el matí del 

dia 26 de juliol en una sessió de dues hores a l’aula Capella de l’Edifici Històric. Els ponents van ser 

Sharon Smit (Universitat de Groningen), Lasse Johansson (Universitat d’Aalborg), David Groenvad 

(Universitat d’Aalborg), Nicol Keith (Universitat de Glasgow), Mislava Bertosa (Universitat de Zagreb, 

Alexis Dewaele (Universitat de Gent) i Jordi Méndez com a representant de la Universitat de Barcelo-

na. Hi van participar més de 50 persones, les quals es van mostrar molt actives i interessades pel pro-

jecte.  

Activitats programades per AngularBeers sobre el GraphQL i el programari Iònic - octubre 

2016 

Els dies 20 i 22 d’octubre es van realitzar un cop més al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials 

de la Universitat de Barcelona les darreres activitats programades per AngularBeers. 

Una conferència que ens introduí al programari  GraphQL, un llenguatge de consulta creat per Face-

book que apunta a convertir-se en una poderosa eina per als developers d’aplicacions web. L’encar-

regat que va explicar-nos aquesta eina fou el polonès Kamil Kisiela, enginyer de front-end i membre 

de l’equip Angular-Meteor. Ell va ajudar a integrar Angular2 a ApolloStack. A més es va dur a terme 

un taller sobre la pràctica de GraphQL, on s’explorà la seva màgia i senzillesa amb un workshop on 

vam construir des de zero una aplicació Angular amb llenguatge GraphQL mitjançant Apollo i sense 

oblidar fer una repassada a Optimistic UI.  

 

http://angularbeers.org/
http://www.meetup.com/es/AngularJS-Beers/events/234353768/?eventId=234353768&chapter_analytics_code=UA-837977-24
http://www.meetup.com/es/AngularJS-Beers/events/234354326/?eventId=234354326&chapter_analytics_code=UA-837977-24
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Taula rodona sobre  l'Art urbà i l'espai públic– novembre 2016 

El passat 3 de novembre es va dur a terme al Parc la presentació inicial de la plataforma Rebobi-

nat de l’ ÚS Barcelona, un festival que neix amb la vo-

luntat de recuperar, a través de l’art, el valor d’ÚS d’es-

pais de la ciutat que han perdut la seva funció social a 

causa del canvis urbanístics i així dinamitzar l’espai pú-

blic per donar vida i dignitat a aquests espais buits. L’ac-

te va comptar amb una presentació inicial i una taula 

rodona sobre l’Art urbà i l’espai públic de Barcelona, 

amb ponents de diferents perfils acadèmics i expertesa, 

així com de teoria i praxis artística. 

L’acte fou el previ a la realització en viu del ÚS Festival,  

el dissabte 5 de novembre, que es realitzà amb èxit a 

Can Ricart. Al festival hi assistiren unes 9.000 persones repartides entre les 14 hores que duraren 

les activitats i i participaren 24 artistes grafiters  vinguts de diversos països. 

 

Jornada ‘‘Les humanitats i les ciències socials: de la Universitat a l’empresa’’ - novembre 

2016 

Tenint en compte que la vinculació entre les humanitats i l’entorn empresarial no és una realitat 

tant paradoxa com pot semblar. La Fundació Bosch i Gimpera (FBG) va iniciar la seva segona edi-

ció del seu programa Humanitats i Ciències Socials: Inno-

vació, Empresa i Societat amb la col·laboració del Parc de 

les Humanitats i les Ciències Socials (PHCS) de la UB amb 

l’objectiu d’impulsar la transferència de coneixement en-

tre els professionals d’aquest àmbit.  
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RESUM DE LES ACTIVITATS COORGANITZADES ENTRE EL PARC DE LES HUMANITATS I LA 

CÀTEDRA JOSEP TERMES 

La crisi dels refugiats a debat: Entre el dret d’asil i l’acollida - setembre 2015 

La Càtedra Josep Termes, juntament amb el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials i la Fundació 

Solidaritat UB, celebrà el 22 de setembre de 2015 una taula rodona dedicada a un tema de rabiosa 

actualitat: “La crisi dels refugiats a debat: Entre el dret d’asil i l’acollida”. 

Davant la gravetat dels fets, la Universitat de Barcelona no podia quedar-se com a espectadora. Per 

això va contribuir al debat des del coneixement, analitzant des 

de diversos punts de vista com s’havia de gestionar el dret d’a-

sil i l’acollida dels sirians a Europa i als nostres municipis, bo i 

observant els reptes als quals calia fer front amb l’arribada dels 

primers refugiats. 

El debat va comptar amb la participació de ponents de dife-

rents àmbits com el Dr. Eduard Sagarra Trias, professor de Dret 

Internacional Públic a la UB i a ESADE i president de l’Associació per a Nacions Unides a Espanya 

(ANUE); la Sra. Maria Alba Gilabert, periodista de la secció d'internacional de Catalunya Ràdio; el Sr. 

Francesc Mateu, director a Catalunya d’Oxfam Intermón; i la Sr. Àngel Miret i Serra, govern de 

la Generalitat de Catalunya i professor de Ciències Polítiques i Socials a la UPF. Les entitats que van 

donar suport van ser l’ANUE, el CEAR, el FOCIR, la Fundació ACSAR, l’Stop Maremortum, el CIEMEN, 

l’Observatori de l’Estudiant, el Sae, l’Agència de l’ONU per als refugiats i l’Acció Solidaria IGMAN.  

 

Cicle de conferències - “O ells o nosaltres” Europa davant el repte del terrorisme gihadista:  

El 16 de desembre de 2015 el Parc de les Humanitats i Ciències Socials i la Càtedra Josep Termes ini-

ciaven un cicle dedicat a analitzar el repte que representa actualment el terrorisme gihadista. Durant 

les tres taules rodones es va comptar amb la participació de diversos especialistes de diferents disci-

plines. Es van enfocar des de diferents perspectives:  

 Llibertat i seguretat, el millor binomi - desembre 2015. L’acte va comptar amb el Sr. 

Jordi Armadans (politòleg i director de FundiPau), el Sr. Albert Batlle (director general 

de la Policia), el Sr. Jofre Montoto (analista de seguretat especialitzat en terrorisme i 

gihadisme) i el Sr. Eduard Sallent (cap de la Comissaria General de Relacions Institucio-

nals, Prevenció i Mediació). El de-

bat va ser moderat pel Dr. Gaspar 

Coll, professor d’història de l’art a 

la UB i Comissionat per al Parc i 

l’impuls científic de les Humanitats 

i les Ciències Socials.  

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://www.esade.edu/web/cat/
http://www.anue.org/
http://www.ccma.cat/catradio/
http://www.oxfamintermon.org/ca
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://www.upf.edu/
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 La religió i els límits de la identitat - gener 2016. L’acte va comptar amb la Dra. Do-

lors Bramon, professora emèrita de la UB; el Sr. Àngel Colom, director de la Fundació 

Nous Catalans; i la Sra. Salwa El Gharbi, presidenta de l’associació de formació i consul-

toria FIKR i AFCAR, i el Dr. Francesc Xavier Marín i Torné, filòsof especialitzat en religió 

islàmica, professor a la URL i a l’ISCREB. El debat fou moderat pel Dr. Agustí Colomines, 

professor d’història contemporània a la UB i director acadèmic de la Càtedra Josep Ter-

mes de Lideratge, Ciutadania i Identitats. 

 

 L’educació com a forma de prevenir l’extremisme - febrer 2016. L’acte va comptar 

amb el Sr. Tayssir Azouz, traductor, filòleg i secretari general de l’Associació de Tunisi-

ans a Catalunya (ATC); el Sr. Enric Canet, director de relacions ciutadanes del Casal dels 

Infants i la Dra. Marta Rovira, sociòloga. El debat fou moderat pel Dr. Gaspar Coll, pro-

fessor d’història de l’art a la UB i Comissionat per al Parc i l’impuls científic de les Hu-

manitats i les Ciències Socials.  

Les entitats que van donar suport van ser l’ATC, la Fundació Nous Catalans, l’Alumni UB, la Fundació 

Ibn Battuta, la Fundació Catmón, l’Observatori de l’Estudiant i el Sae.  

 

Taula rodona: “Comunicar la salut: Entre la deontologia i l’alarma social” - setembre 2016 

El 27 de setembre se celebrà al Parc una taula rodona que duia el títol “Comunicar la salut: Entre la 

deontologia i l’alarma social”. Un acte que comptà amb el suport de nombroses entitats com el 

Col·legi de Metges de Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 

de Barcelona, l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut, l’Associació 

Catalana de Comunicació Científica, l’Observatori de l’Estudiant UB i el 

Servei d’Atenció a l’Estudiant UB i va tenir la certificació de l’Escola de 

Doctorat de la Universitat de Barcelona. Van intervenir els següents po-

nents: l’Hble. Sr. Antoni Comín, conseller de Salut; el Dr. Antoni Trilla, pro-

fessor de la Universitat de Barcelona i cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic i la Sra. Ana MacPher-

son, periodista de la Vanguardia. El debat fou moderat pel Dr. Gaspar Coll, Delegat del Rector com a 

Comissionat per al Parc i l'impuls científic de les Humanitats i les Ciències Socials. 

 

  

http://www.catedrajoseptermes.cat/fitxer/425/Cartell%20comunicar%20la%20salut.pdf
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Cicle de la globalitat a la localitat, vers una agenda de desenvolupament sostenible per l’any 

2030: 

El setembre de 2015, 193 països ens vam comprometre amb 17 Objectius de Desenvolupament Soste-

nible (ODS). Les metes acordades –negociades pels estats durant tres anys– apel·len a tots els països 

(no només als pobres) i posen èmfasi en les qüestions mediambientals. Es tracta d’una agenda mundial 

per al 2030 que compromet a tothom per tal de construir un món millor i que ha de contribuir a eradi-

car la pobresa extrema, a combatre la desigualtat i la injustícia i a mitigar el canvi climàtic.  

 

 Educar per a la sostenibilitat: La formació de ciutadans compromesos amb el futur 

col·lectiu - 17 de novembre de 2016. Una activi-

tat duta a terme amb la participació del Sr. Arnau 

Queralt, director del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya 

(CADS), el Sr. Josep Planas, sotsdirector General 

d'Informació i Foment de la Sostenibilitat, Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya i la Dra. Maria Àngels Alió, professo-

ra del Departament de Geografia Humana de la UB.  

 

 L‘energia i el canvi: de la pobresa energètica a la dignitat humana - 29 de novembre 

de 2016. Amb la participació de la Sra. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambien-

tal i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya , el Sr. Joan Herrera, patró de la Funda-

ción Energías Renovables, el Sr. Oriol Illa, politòleg i president de la Taula d'entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya i el Sr. Pep Salas, enginyer agrònom especialitzat en 

energies renovables i xarxes elèctriques intel·ligents.  
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RESUM DE LES ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA JOSEP TERMES 

 

Òscar Jané Checa, “Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l’època 

moderna” - setembre 2015 

El Dr. Òscar Jané Checa, historiador va participar en la confecció de dos llibres dedicats a la memòria 

i les memòries personals. Per una banda, fou l’editor, junt amb Patrice Poujade, de “Memòria perso-

nal. Construcció i projecció en primera persona a l’època moderna”, volum on es dialoguen les veus 

de diversos estudiosos, procedents de diferents àmbits geogràfics i disciplines, sobre temes com la 

“història oficial” o l’estudi de les llengües.  

Per altra banda, també va escriure l’estudi introductori a “Antologia de memòries i dietaris personals 

catalans sobre la Guerra de Successió” (Enric Pujol ed.), obra que recull el testimoni dels qui van viure 

el conflicte en primera persona. Engloba textos des del 1687 a ben entrada la segona meitat del se-

gle XVIII, des dels antecedents que van conduir a la guerra als anys que la van seguir, marcats per la 

repressió i les protestes. 

L’objectiu d’aquesta activitat era, a més d’establir un diàleg, el de trobar un marc comú per a la in-

vestigació. 

Jornada del Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals, GRENPoC- octubre 

2015 

El 29 d’octubre es va celebrar a la Facultat de Geografia i Història una jornada del GRENPoC, integrat 

dins de la Càtedra UB Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats. En el transcurs de la reunió 

els membres del grup –i des de diverses disciplines com la història, les ciències polítiques, la filosofia, 

la sociologia, la comunicació o el dret– van presentar i debatre sobre els estudis que estan realitzant 

actualment. 

A la jornada hi van participar: Dr. Jaume Suau i Puig, professor jubilat d’Història Contemporània a la 

UB; Dr. Joan Vergés Gifra, professor de Filosofia Moral i Política a la UdG; Dr. Ivan Serrano Balaguer, 

professor de Ciències Polítiques i Socials a la UPF; Dr. Josep Maria Solé i Sabaté, catedràtic d'Història 

Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs - IEI; 

Sra. Aurora Madaula i Giménez, doctorand; Dr. Josep Pich i Mitjana, professor d’Història Contempo-

rània a la UPF; Sra. Myriam Katz Cohon, investigadora; Dra. Marta Rovira i Martínez, professora asso-

ciada de Sociologia a la UAB i a la UOC; Dr. Ferran Sáez Mateu, professor de la Facultat de Comuni-

cació i Relacions Internacionals de la URL; Dr. Aitor Díaz Anabitarte, investigador del Departament de 

Dret Constitucional i Ciència Política de la UB; Dr. Xavier Diez Rodríguez, professor de la Facultat de 

Comunicació i Relacions Internacionals de la URL; Dr. Josep Maria Ortiz i Arilla, PAS de la UB. 
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Difusió de resultats de l’estudi Detecció de les necessitats de les dones emprenedores de la 

ciutat de Barcelona - setembre 2016 

Per encàrrec de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, la Càtedra Josep 

Termes va dur a terme un estudi que aprofundia en la detecció de les necessitats de les dones em-

prenedores de la ciutat. La metodologia va consistir en una sèrie d’entrevistes tant a dones emprene-

dores com a persones expertes en matèria d’emprenedoria, 

que van donar resposta a qüestions com quines eren les difi-

cultats que troben les dones emprenedores, així com els em-

prenedors en general, quin són els sectors on trobem més 

activitat emprenedora femenina i, per últim, propostes de 

mesures i accions que podria dur a terme l’Ajuntament de la 

ciutat per tal de fomentar i facilitar l’emprenedoria femenina 

a Barcelona. La recerca elaborada fa palesa la necessitat de 

crear programes més sòlids per tal d’oferir una ajuda més 

ferma i estable a les dones emprenedores, així com l’establiment d’un treball en xarxa més continuat 

i compartit entre tots els interessats.  

 

Josep Termes, historiador clau del present - setembre 2016 

Conferència anual de la Càtedra Josep Termes a La Fatarella, amb motiu del 80è aniversari de l’inici 

de la Guerra Civil. La jornada va ser presentada per l’Il·lm. Sr. Francisco Blanch Batiste, alcalde de La 

Fatarella. Tot seguit el Dr. Josep Maria Solé i Sabaté, catedràtic d’Història Contemporània de la UB i 

professor de la UAB, va dur a terme la conferència i, finalment, es va fer la cloenda de l’acte, que va 

ser a càrrec del Dr. Agustí Colomines i Companys, director acadèmic de la Càtedra Josep Termes i 

director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.  

 

Premi Internacional Catalunya 2016 - octubre 2016 

Enguany, el Premi Internacional Catalunya ha reconegut la revolucionària tasca en recerca oncològica 

de Josep Baselga, Manel Esteller i Joan Massagué. El jurat del guardó ha valorat la seva contribució 

extraordinària “a l'avenç de la ciència biomèdica, des d'un fort i entusiasta compromís intel·lectual i 

rigor científic” així com la seva “visió preclara i la seva dedicació i perseverança completes”. 

L’historiador Agustí Colomines, director de la Càtedra Josep Termes, forma part del jurat al costat del 

president de la Generalitat M. H. Sr. Carles Puigdemont, el filòsof Xavier Rubert de Ventós, l'arquitec-

te Ricard Bofill, la lingüista Mary Ann Newman, el crític d'art Juan Manuel Bonet, l'escriptor i filòsof 

Josep Ramoneda, el sociòleg Richard Sennett, el polític i economista Jacques Delors, el filòsof Gianni 

Vattimo, la soprano Barbara Hendricks, la biòloga Anna Veiga, el filòsof Edgar Morin, el físic Jorge 

Wagensberg i el diplomàtic Ambler Moss. 
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Presentació del llibre Pensar con libertad de Liah Greenfeld” - octubre 2016 

El 10 d’octubre es va presentar al CCCB el llibre Pensar con libertad. La huma-

nidad y la nación en todos sus estados, de la professora Liah Greenfeld, publi-

cat per Arpa Editores i amb un pròleg d’Agustí Colomines, director acadèmic 

de la Càtedra Josep Termes, i Aurora Madaula, membre del GRENPoC. La pre-

sentació va consistir en una conferència oberta al públic de la professora Gre-

enfeld i d’un seminari privat amb acadèmics i periodistes que va tenir lloc l’en-

demà. Es tractava d’una compilació d’assajos que permetia a la Càtedra endin-

sar-se en el seu pensament i recorregut intel·lectuals mitjançant els diàlegs – 

ja sigui per concordança, ja sigui per dissentiment– amb les idees de pensa-

dors com ara Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim, Joseph Ben-David, 

Edward Shils, Raymond Aron, Daniel Bell, Ernst Gellner i Benedict Anderson. 

Tot i tractar-se d’una de les pensadores més influents en l’àmbit dels estudis 

del nacionalisme –i, de fet, l’única encara viva després de la mort de Hans Khon, Gellner, Hobsbawm, 

Anderson i Anthony D. Smith–, la seva obra és ben poc coneguda a l’Estat espanyol. Fins a dia d’avui 

tan sols hi havia una traducció al català de Nacionalisme i Modernitat (Editorial Afers, 1999), impulsada 

pel Dr. Agustí Colomines, i Nacionalismo: cinco vías hacia la modernidad (Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2005). Aquesta nova traducció al castellà de part de la seva obra és, per tant, tan ne-

cessària com delectable. 

 

Víctor Alba, el cronista revoltat - octubre 2016 

Pere Pagès i Elias, més conegut pel pseudònim de Víctor Alba, fou un escriptor, periodista i polític cata-

là nascut a Barcelona ara fa cent anys. Compromès amb l’esquerra i el moviment obrer, va ser empre-

sonat durant la postguerra i acabà fugint, primer a França, més endavant a Mèxic i, posteriorment, als 

Estats Units. No va tornar a Catalunya fins l’any 1968. En el 

transcurs de la seva vida va conèixer i col·laborar amb perso-

natges tan insignes com George Orwell i Albert Camus. De la 

seva àmplia obra destaquen articles i assajos polítics sobre el 

moviment d’esquerra durant la República i el moviments 

obrer, tot i que també va endinsar-se en el camp de la no-

vel·la. L’estil reivindicatiu acostuma a ser una constant en les 

seves publicacions. 

El dia 27 d’octubre, al Museu d’Història de Catalunya, la Càtedra Josep Termes i la Facultat de Comuni-

cació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL) van commemorar el centenari del seu naixement de-

dicant-li una sèrie de taules rodones per tal d’explorar i aprofundir en la seva figura. Hi van participar, 

per ordre d’intervenció: l’Hble. Sr. Santi Vila, el Dr. Agustí Colomines, el Sr. Lluís Juste de Nin, el Dr. Pe-

lai Pagès, el Sr. Antonio Baños, el Sr. Agustí Pons, el Dr. Josep M. Casasús, el Dr. Xavier Pla, la Sra. Mòni-

ca Sabata, el Sr. Joan de Sagarra i el Sr. Francesc Canosa. 

http://www.cccb.org/ca
http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/democracia-i-nacionalisme/224937
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Doblement invisibles - novembre 2016 

La Càtedra està treballant en un seguit de conferències que es duran a 

terme a partir del 2017 i que seran dedicades a dones que han estat 

clau en la història del nostre país i que, no obstant, han estat oblidades 

en el record col·lectiu, sent, a més, encara més menystingudes pel fet de 

ser dona. 

Diversos experts s’endinsaran en les figures de Teresa Mañé, Carme Ser-

rallonga, Ana Maria Martínez Sagi, Maria Pepa Colomer, Carme Karr, 

Ángeles López de Ayala, Pepita Casanellas, Maria Llorença Llong, Carme 

Ballester, Antonieta Macià, Maria Oliveras, Aurèlia Pijoan, Irene Polo i 

Maria Canals.  

Es tracta de dones periodistes, metges, polítiques, músiques, activistes, pedagogues, esportistes... 

que la Càtedra pretén homenatjar i recuperar de l’oblit. 

 

Memories and Democracy. The Spanish Civil War and the European Totalitarian Regimes -

novembre 2016 

A la Càtedra se li ha concedit un projecte europeu en el marc del Europe for Citizens -European Re-

membrance. 

Actualment està treballant en la preparació de dos congressos de dos i tres dies de durada que es 

duran a terme a Barcelona i a les Terres de l’Ebre (Tortosa i La Fatarella) i que comptaran amb experts 

internacionals. Coincidint amb la commemoració del 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil, en els 

congressos s’explorarà la història i la memòria de fets històrics com la Batalla de l’Ebre, els totalitaris-

mes a Europa, què va significar la guerra per Catalunya, els desacords entre l’Estat espanyol i Catalu-

nya durant la República, els canvis socials i culturals que va haver a la rereguarda, etc.  
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Enllaços d'interès 

 

Parc de les Humanitats i les Ciències Socials:  

Pàgina web oficial: http://www.ub.edu/minerva/ 

Facebook: https://www.facebook.com/parchumanitats/ 

Twitter: @ParcHumanitats  

 

Càtedra Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats 

Pàgina web oficial: http://www.catedrajoseptermes.cat/ca 

Facebook: https://www.facebook.com/C%C3%A0tedra-Josep-Termes-de-

Lideratge-Ciutadania-i-Identitats-279712128831754/ 

Twitter: @CatedraTermes  

 

Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona 

Pàgina web oficial: http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/cedi/ 

 

https://twitter.com/ParcHumanitats
https://twitter.com/CatedraTermes
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