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DIÀLEGS
HUMANÍSTICS
2021

La Universitat
Pompeu Fabra obre
les seves portes a la
comunitat universitària
i a tota la societat per
divulgar i debatre, en
una sèrie de vuit diàlegs,
temes d’actualitat.
Els Diàlegs Humanístics
proposen l’àmbit
humanístic com l’eix
vertebrador d’un cicle
de conferències que
tracta tant temes de
cultura general com
de política, d’història, de
biomedicina, d’ètica,
de filosofia, de psicologia
o d’economia, sempre
en format de diàleg
entre dos experts que
pertanyen a diferents
camps del saber.

19 de gener del 2021

9 de febrer del 2021

2 de març del 2021

“Plensa:
art, del silenci
a la comunicació”

“¿Ha muerto el
cine?”

“Les xarxes socials i la comunicació avui dia: la
vida en temps
tòxics”

Amb Jaume Plensa, artista,
i Tamara Djermanovic,
professora a la Facultat d’Humanitats
de la UPF i coordinadora acadèmica
dels Diàlegs Humanístics

Amb Carlos Losilla, crític
i professor de cinema de la UPF
i l’ESCAC, i Violeta Kovaciscs,
crítica cinematogràfica, i professora
de l’ESCAC i de la UPF

Amb David Block, professor ICREA
de sociolingüística a la Facultat d’Humanitats de la UPF, i Frederic Guerrero
Solé, professor a la Facultat de Comunicació de la UPF

26 de gener del 2021

16 de febrer del 2021

“Migracions
humanes: des de
la biologia i des
de la sociologia”

“Reptes ètics de
“Economia
la biologia sintèti- després de la
ca i edició gènica” pandèmia”

Amb David Comas, professor a la
Facultat de Ciències Experimentals i de
la Salut de la UPF, i Miguel Pajares,
antropòleg i escriptor

Amb Marc Güell, investigador
a la Facultat de Ciències Experimentals
i de la Salut de la UPF, on dirigeix
el Laboratori de Biologia Sintètica
Translacional, i Itziar Lecuna,
professora a la Facultat de Medicina
de la UB i subdirectora de l’Observatori de
Bioètica i Dret de la càtedra UNESCO
de Bioètica de la Universitat de Barcelona

2 de febrer del 2021

23 de febrer del 2021

“Romper los
límites invisibles
del arte. Una
conversación
sobre arte,
visibilidad
y discapacidad”

“Oportunidades
económicas
y sociales ante la
crisis climática”

Amb Nausikaä El-Mecky, professora
a la Facultat d’Humanitats de la UPF,
i Kelly Arrontes, pintora cega

16 de març del 2021

Amb Lourdes Beneria, catedràtica
emèrita de la Universitat de Cornell,
i Teresa Garcia-Milà Lloveras,
catedràtica al Departament d'Economia
i Empresa de la UPF i directora de la
Barcelona GSE

Amb Natalia Fabra, professora
d’economia de la Universitat Carlos III
de Madrid i directora de l’EnergyEcoLab,
i Humberto Llavador, professor
d’economia de la UPF, la Barcelona GSE
i investigador a l’Institute of Political
Economy and Governance (IPEG)

Els dimarts,

de 19.00 a 20.00 h
No cal inscripció prèvia.
Mentre estiguin vigents les actuals restriccions
per la covid-19, els Diàlegs Humanístics només
es podran seguir en directe a través d’internet
des de la pàgina web de la UPF.
Quan les condicions ho permetin, s’oferirà
la possibilitat d’assistir-hi presencialment,
fins a completar la capacitat permesa.

Crèdits ECTS
Direcció acadèmica: Tamara Djermanovic
Consell Assessor:
Jaume Bertranpetit (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut)
Josep Maria Castellà (Departament d’Humanitats)
Nausikaä El-Mecky (Departament d’Humanitats)
Jordi Pérez (Departament de Ciències Experimentals i de la Salut)
Iván Pintor (Departament de Comunicació)
Ester Oliveras (Departament d’Economia i Empresa)
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Els estudiants poden obtenir crèdits ECTS amb
aquesta activitat si assisteixen a un mínim de set
diàlegs i responen un qüestionari sobre cadascun.
Cal inscriure-s'hi prèviament a través
de la web dels Diàlegs Humanístics.

