
 HUMANS O POSTHUMANS? 

Proposem un debat ètic sobre els avantatges i inconvenients d’alguns avenços 
cientificotècnics. Posarem especial atenció a les relacions entre ètica i biomedici-
na, veient els seus possibles usos i de quina forma aquests poden repercutir a les 
nostres vides i en el conjunt de la societat.

ISAAC ASIMOV: DE LES LLEIS DE LA ROBÒTICA A LA 
CIVILITZACIÓ GALÀCTICA

Dimarts 13 d’octubre a les 19 h

Isaac Asimov (1902-1920) va ser un cien-
tífic, divulgador i autor de ciència-ficció. 
En les seves obres literàries va ser capaç 
de predir alguns avenços tecnològics i 
plantejar el debat de com afectarien a 
l’ésser humà i a la societat.
A càrrec de Miquel Barceló, doctor en 
informàtica (UPC), editor, traductor i es-
criptor, especialitzat en ciència-ficció
Il·lustració de Xoül / Font:  “L’home bicen-
tenari”, Isaac Asimov (Bromera, 2011)

ESTEM DISPOSATS A ACCEPTAR UNA ESPÈCIE HUMANA 
MILLORADA TECNOLÒGICAMENT?

Dimarts 27 d’octubre a les 19 h

La ideologia del transhumanisme 
ens posa davant del dilema ètic d’un 
canvi radical en l’evolució humana i 
en la seva naturalesa com a espècie, 
empenyent-nos cap a una nova cultu-
ra de la millora, on les persones i les 
generacions futures tindrien el deure 
moral d’ampliar les seves capacitats 
físiques i cognitives mitjançant la in-
teracció i la integració en el seu cos i 
ment de les tecnologies convergents 
NBIC (nanotecnologia, biotecnologia, 
infotecnologia i cognotecnologia). Es-
tem disposats a acceptar acríticament 
aquesta ideologia? Quin tipus de noves desigualtats pot produir? És la nova fron-
tera del neoliberalisme global? On queda la dignitat, la llibertat, l’humanisme...? 
A càrrec d’Albert Cortina, advocat i urbanista (UAB i UPC) i Miquel-Àngel Serra, 
doctor en biologia (UAB) i investigador en biomedicina

CIÈNCIA I BIOÈTICA 

Dimarts 10 de novembre a les 19 h

Els avenços científics en biotecnologia i en 
biomedicina afecten de manera important la 
dignitat i els drets humans de les persones, 
per la qual cosa han generat una problemà-
tica bioètica d’abast global. En aquestes 
circumstàncies, és necessària la realitza-
ció d’un debat públic informat que permeti 
aproximar la biotecnologia a la societat. 
A càrrec de María Casado, directora de 

l’Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, titular de la cà-
tedra UNESCO de bioètica de la UB. Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic 
i tecnològic (2006)

NANOMEDICINA: COM LA NANOTECNOLOGIA ARRIBA A LES 
NOSTRES VIDES... I AL NOSTRE COS

Dimarts 24 de novembre a les 19 h

Una introducció al nanomón, un lloc 
apassionant que té un efecte directe en la 
nostra realitat macro. Comentarem apli-
cacions biomèdiques existents gràcies 
a la nanociència desenvolupada avui a 
l’ICN2, com nanosensors per al diagnòs-
tic de malalties o possibles nous tracta-
ments de malalties autoimmunes com la 
diabetis. També parlarem d’altres idees, 
potser més llunyanes, com els nanorobots.

A càrrec d’Àlex Argemí, Cap de Comunicació de l’Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2)

BARCELONA PENSA

Barcelona Pensa és un festival de filosofia promogut per la Facultat de Filosofia de 
la UB. Del 16 al 21 de novembre. Consulta totes les activitats abarcelonapensa.cat

TAULA RODONA. EL JOC COM A PROBLEMA FILOSÒFIC
Dilluns 16 de novembre a les 19 h

L’imaginari col·lectiu és ple d’imatges, metàfores i conceptes relatius al camp de 
la ludicitat; al·lusions al joc són presents en passatges clau de les grans obres 
filosòfiques del passat. No obstant això, la relació entre joc i pensament ha estat 
poc explotada per la filosofia. La taula es proposa un diàleg sobre el joc i la seva 
relació amb el pensament des de diversos àmbits de la cultura i l’educació.
Amb Núria Miras (UB), Angèlica Sàtiro (UB), Oriol Ripoll (Jocs al segon) i altres.

DE GATS, CUCS I ALTRES CRIATURES. EL FILÒSOF DAVANT LA 
FÍSICA CONTEMPORÀNIA I: LA TEORIA DE LA RELATIVITAT
Dijous 19 de novembre a les 19 h

La teoria de la relativitat general  d’Einstein fa el seu primer segle aquest any. Per ce-
lebrar-ho, ens endinsarem al meravellós espai-temps corb, al qual vivim, explorarem 
la possibilitat de viatjar en el temps i també es discutirà si el temps és una il·lusió. 
Amb C. Hoefer (UB-ICREA)

DE GATS, CUCS I ALTRES CRIATURES. EL FILÒSOF DAVANT LA 
FÍSICA CONTEMPORÀNIA II: LA TEÒRIA QUÀNTICA
Divendres 20 de novembre a les 19 h 

Què ens diu la física quàntica sobre la realitat? És cert que el gat d’Schrödinger 
pot estar viu i mort al mateix temps? I que dues partícules poden afectar-se 
mútuament, malgrat trobar-se cadascuna en una banda de l’univers? És cert, 
també, que l’observador crea, en part, la realitat observada quan l’observa? 
Analitzarem aquestes i d’altres qüestions des d’una perspectiva crítica, qüestio-
nant alguns dels tòpics sobre la quàntica que s’han popularitzat darrerament.
Amb Albert Solé (UB)

CIÈNCIES I HUMANITATS

Xerrades amb professors del centre cívic al voltant de diversos temes.

EN QUIN MOMENT ENS VAM PERDRE EN L’ART 
CONTEMPORANI?

Dimecres 23 de setembre a les 19 h

A partir de 1968 neixen una sèrie de moviments que allunyen l’art del públic, 
però que són la llavor per l’art que es fa a l’actualitat. Quin fou l’orígen? Quines 
van ser les necessitats dels artistes per trencar amb el que estava establert? 
Quines han estat les conseqüències? Unes pinzellades per intentar entendre 
l’art de la segona meitat del segle XX.
A càrrec de Carme Rodríguez-Pàmias, historiadora de l’art

I ARA QUÈ? LA POLÍTICA CATALANA DESPRÉS DEL 27-S
Dimecres 30 de setembre a les 19 h

Una anàlisi en profunditat dels resultats 
electorals, contextualitzats en la triple 
crisi en la que ens trobem: econòmica, 
de representació política i nacional. 
Com ha evolucionat els darrers anys 
la desigualtat econòmica, la demanda 
de regeneració democràtica i canvi 
polític, i el suport a la independència?
A càrrec d’Albert Aixalà, professor de 
Ciència Política (UPF)

DONA I AUDIOVISUAL

Programa de la dona del districte als centre cívics de l’Eixample.

QUIN FUTUR VOLS? DONA I CULTURA
Dimarts 20 d’octubre a les 19 h

Testimoni de les inquietuds de més 
de seixanta dones respecte el futur 
de la cultura, l’educació, les desi-
gualtats de gènere… Projecció del 
curtmetratge i taula rodona amb al-
gunes de les participants.

INICIACIÓ A LES TIC

Una aproximació bàsica a les novetats, canvis, eines i aspectes de les TIC.

SOBRE ELS ANTIVIRUS

Dimarts 17 de novembre a les 19 h 

Aclarirem dubtes sobre programes, com poden afectar al rendiment del pc o 
mac, què hem d’evitar, etc.
A càrrec de David Marco, professor i productor infogràfic

COMPRES PER INTERNET

Dimarts 15 de desembre a les 19 h 

Explicarem opcions per comprar a la xarxa, amb què ens hem de fixar, mèto-
des de pagament, de retorn, etc. 
A càrrec de David Marco, professor i productor infogràfic

GASTRONOMIA

Xerrades gastronòmiques organitzades pel Club de la bona taula. Més info a   
clubdelabonataula.cat 

LA CUINA DE 1714. HISTÒRIA I RECEPTES

Dimarts 6 d’octubre a les 19 h

A càrrec de Jaume Fàbrega, historiador, crític d’art, escriptor i professor

PLANTES APERITIVES, PLANTES DIGESTIVES 

Dimarts 3 de novembre a les 19 h

Conferència emmarcada dins les 
XVIII Jornades sobre temes de Gas-
tronomia i Hostaleria del Club de la 
bona taula.
A càrrec de Llorenç Teixé, herbola-
ri i gerent de Manantial de Salut

LA FIRA AVÍCOLA DEL PRAT, LA FIRA DEL POLLASTRE POTA 
BLAVA. IDENTITAT, TRADICIÓ I GASTRONOMIA

Dimarts 1 de desembre a les 19 h

A càrrec de Vicenç Tirado, secretari de la Comissió Gestora de la I.G.P. 
Pollastre i Capó del Prat

VISITES CULTURALS

VISITA COMENTADA A LA CASA GOLFERICHS
Dissabte 3 d’octubre a les 10 h

Activitat inclosa dins la Festa Major de l’Esquerra de  l’Eixample. A càrrec 
de Carolina Chifoni, guia oficial i historiadora de l’art. Inscripció: a partir del 
divendres 2 d’octubre a partir de les 10 h al telèfon 93 323 77 90 o al centre 
cívic. Places limitades.

48 H OPEN HOUSE BARCELONA
Dissabte 24 d’octubre a partir de les 10 h

El 48 h Open House BCN és la principal cita de la ciutat de Barcelona amb 
l’arquitectura, un cap de setmana al mes d’octubre de portes obertes a més 
de 150 edificis de tot tipus, forma i mida. Entre moltes propostes, el dissabte 
podràs visitar la Casa Golferichs de la mà d’un guia i dels arquitectes que 
van rehabilitar-la. No cal inscripció prèvia. Més info a 48hopenhousebarce-
lona.org

VISITA AL SINCROTRÓ ALBA
Dimecres 25 de novembre a les 16 h 

Punt de trobada: Sincrotró Alba 
(Cerdanyola del Vallès). No és per-
mesa la visita a embarassades o 
persones amb marcapassos. Ins-
cripció: a partir del dilluns 23 de 
novembre a partir de les 10 h al te-
lèfon 93 323 77 90 o al centre cívic. 
Places limitades.

 SALUT COMUNITÀRIA

Xerrades en col·laboració amb l’equip del CAP Manso – EAP Via Roma.

VINE, PARTICIPA I CUIDA’T!
Del dilluns 5 al divendres 9 d’octubre a les 10 h

Xerrades-taller amb motiu de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample or-
ganitzades conjuntament pels centres de salut del barri (CAP Borrell + EAP 
Via Roma), Serveis Socials i l’Agència de Salut. A cada sessió es tractarà un 
dels següents temes: 1. Ens vacunem de la grip? 2. Alteracions del son. 3. 
Activitat física. 4. Primers auxilis. 5. Sexe i anys: continuar gaudint!

ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Divendres 13 de novembre a les 10 h

La dieta mediterrània és patrimoni de la humanitat. Des de fa segles, una 
dieta saludable ha demostrat millorar la qualitat de vida i disminuir els riscos 
cardiovasculars. 
A càrrec de Teresa Serrano i Norma Lacasta, infermeres

OSTEOPOROSI
Divendres 11 de desembre a les 10 h

Les fractures per fragilitat són cada vegada més freqüents a mesura que fem 
anys. Parlarem de com enfortir els ossos, evitar caigudes i prevenir fractu-
res. Una bona alimentació ens pot ajudar a millorar.
A càrrec de la Dra. Carbonell i la infermera Teresa Serrano



CONFERÈNCIES
Centre Cívic Golferichs 

De setembre a desembre de 2015
MAPA

bcn.cat/ccgolferichs

ADREÇA HORARIS

De dilluns a divendres,
de 10 a 22 h.
Dissabte, de 10 a 14 h.
Dissabtes de setembre tancat.

Centre Cívic Golferichs
Gran Via, 491 - 08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs.org 

COM ARRIBAR-HI SEGUEIX-NOS

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus 9, 41, 50, H12

Equipament parcialment accessible

Li recordem que, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que ens ha 
facilitat queden incorporades a un fitxer titularitat de LÚDIC 3 SCCL, que és la responsable. 
Aquest fitxer té com a finalitat mantenir-lo informat dels serveis culturals que ofereixen els 
nostres centres cívics. L’informem que, si és el cas, les dades personals se cediran a 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui continuar la prestació d’aquest servei. En el cas que 
hagi facilitat dades de tercers, vostè s’obliga a informar-los de la present clàusula i a obtenir el 
consentiment pel tractament d’aquestes.
Té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de 
dades de caràcter personal dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació 185, entl. 5a 
08011 de Barcelona o enviant un e-mail a la direcció ludic3@ludic3.com en qualsevol moment. 
En el seu cas, en qualsevol moment pot sol·licitar no rebre comunicacions electròniques 
adreçant-se a la direcció assenyalada de correu-e.
Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL 

golferichs@golferichs.org
facebook.com/golferichs
twitter.com/ccgolferichs
instagram.com/ccgolferichs
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CONFERÈNCIES:
Entrada gratuïta. Capacitat limitada. Recollida d’entrades 
15 minuts abans de començar per ordre d’arribada. 
Nota: per als concerts i espectacles cal reserva prèvia el mateix 
dia a les 10 h al telèfon 93 323 77 90 o al centre cívic.

CALENDARI

  Casa Golferichs (Gran Via, 491)

  F. Català-Roca, espai de fotografia (Llançà, 21)

SETEMBRE

 Dilluns 7 9 h TALLERS I ITINERARIS. Inici de les inscripcions

 A partir del 
 dimarts 15 17 h RACÓ DE LECTURA. Fotografia japonesa

 Del dijous 17 set.   Inauguració:
 al dissabte 19 h EXPOSICIÓ I CONFERÈNCIA. Paràlisi cerebral. 
 31 oct.  Una realitat desconeguda

  Del divendres 18  Inauguració:
 set. al divendres  19.30 h EXPOSICIÓ. Rodamons
 30 oct.  

 Dimecres 23 19 h CONFERÈNCIA. En quin moment ens vam perdre en 
l’art contemporani? 

 Dimecres 30 19 h CONFERÈNCIA. I ara què? La política catalana 
després del 27-S

 Dimecres 30 19.30 h PRESENTACIÓ. Crónica 21: l’arxiu de la crisi 
econòmica

OCTUBRE

 Divendres 2 16.30 h TALLER. Crea les teves cianotípies de gran format

 Dissabte 3  10 h VISITA COMENTADA. La Casa Golferichs “el Xalet”

 Dissabte 3  12 h VERMUT I TEATRE. Impro Show

 Dimarts 6  19 h CONFERÈNCIA. La cuina de 1714. Història i receptes

 Del dillus 5 al
 divendres 9 10 h XERRADES-TALLER. Vine, participa i cuida’t!

 Divendres 9  20 h CONCERT. Xavier Baró

 Dimarts 13  19 h CONFERÈNCIA. Isaac Asimov: de les lleis de la 
robòtica a la civilització galàctica

 Dilluns 19  18 h POESIA. La sardana

 Dimarts 20  19 h PROJECCIÓ I TAULA RODONA. Quin futur vols?

 Dijous 22  20 h CONCERT. Gang Wolf Lighting’ & Víctor Strongboy

 Dissabte 24 10 h VISITA COMENTADA. 48 h Open House Bcn a la Casa 
Golferichs

 Dilluns 26 18 h CASTANYADA. Una carretada de contes

 Dimarts 27  19 h CONFERÈNCIA. Estem disposats a acceptar una 
espècie humana millorada tecnològicament?

 Divendres 30  19 h CONCERT. Òpera: repertori dramàtic

NOVEMBRE

 Dimarts 3 19 h CONFERÈNCIA. Plantes aperitives, plantes digestives

 Del divendres 6  Inauguració:
 nov. al 19.30 h EXPOSICIÓ. La partida
 dimarts 30 des.   

 Del divendres  Inauguració:
 6 nov. al dimecres  19.30 h EXPOSICIÓ. Interferències
 30 des.   

 Divendres 6 20 h CONCERT. Joana Serrat

 Dimarts 10  19 h CONFERÈNCIA. Ciència i bioètica

 Divendres 13 10 h CONFERÈNCIA. Alimentació equilibrada

 Dilluns 16  19 h TAULA RODONA. El joc com a problema filosòfic

 Dimarts 17 19 h XERRADA. Sobre els antivirus

 Dijous 19  19 h CONFERÈNCIA. El filòsof davant la física 
contemporània: la teoria de la relativitat

 Divendres 20  19 h CONFERÈNCIA. El filòsof davant la física 
contemporània: la teoria quàntica

 Dimarts 24  19 h CONFERÈNCIA. Nanomedicina: com la nanotecnologia 
arriba a les nostres vides... i al nostre cos

 Dimecres 25 16 h VISITA CULTURAL.  Sincrotró Alba

 Dijous 26  19.30 h CONFERÈNCIA. “Sueño, memoria y paisaje. Teoría i 
práctica fotográfica”

 Dijous 26 20 h CONCERT. Barrelhouse Chuck & Erwin Helfer:            
The Chicago piano blues masters

 Divendres 27 19 h CONCERT. Teatre musical i òpera americana

DESEMBRE

 Dimarts 1 19 h CONFERÈNCIA. La fira avícola del Prat, la fira del 
pollastre Pota Blava. Identitat, tradició i gastronomia

 Divendres 4  20 h CONCERT. Maïa Vidal

 Dijous 10  20 h CONCERT. Honky Two

 Divendres 11  10 h XERRADA. Osteoporosi

 Dimarts 15 19 h XERRADA. Compres per internet

 Dijous 17  19.30 h PROJECCIÓ I CONVERSA. 2greenprints.org: 
perseguint un somni en bicicleta

 Divendres 18  19 h CONCERT. Suites de Bach

 Dilluns 21 19 i 20 h CONCERT DE NADAL. Cor Gospel Sants


