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Nou pacte social o caos
El futur que truca a la porta
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8 d'octubre, 22 d'octubre i 5 de novembre de 2018

"NOU PACTE SOCIAL O CAOS: EL FUTUR QUE TRUCA A LA PORTA" és un cicle moderat i conduït
per la politòloga Berta Barbet i organitzat per l'entitat Tres Quarts per Cinc Quarts.

"Tractarà sobre les grans transformacions en curs al món actual i,
particularment, els efectes que han de tenir a la nostra societat
aquests canvis, des d'ara mateix i fins a l'horitzó de jubilació de la
generació de la precarietat (els que ara tenen entre 25 i 40 anys),
és a dir, quan les grans incerteses d'ara estaran obtenint
respostes superadores o bé estaran donant lloc a una greu
regressió."
(Jordi Font, membre de la junta de l'entitat)

Berta Barbet Porta és, entre
d'altres, investigadora al grup de
recerca Democracy, Election and
Citycenship de la UAB.

L'Espai de debat de l'associació Tres Quarts per Cinc Quarts - Espai de Progrés - Associació
UNESCO de l'Hospitalet us convida a assistir en aquest nou cicle de conferències, que contarà amb
la participació d'excel·lents ponents que ens parlaran dels temes que més coneixen, amb rigor i de
forma planera i divulgativa, exposant la seva opinió personal tenint en compte la seva trajectòria
professional i el que han anat desxifrant, descobrint i analitzant sobre les tendències de futur de la
qüestió a tractar. A continuació, us els presentem en les tres sessions en que es divideix el cicle:

TEMA: MUTACIÓ TECNOLÒGICA I SOCIETAT
El dilluns 8 d'octubre a les 19h al Centre
Cultural Metropolità Tecla Sala tens una cita
amb en Genís per iniciar una mirada al futur
que ens depara i a les eines informàtiques a
l'abast per influir-hi. L'especialista en Internet
tractarà també sobre la digitalització de les
coses, una altra manera de viure, la
robotització de la producció, etc.
Genís Roca i Verard és tecnòleg, arqueòleg, historiador i MBA per ESADE. S'ha centrat en
l'assessoria sobre la gestió de la informació com a expert en transformacions digitals de l'entorn social-polític i
cultural,
i
coneixedor
dels
canvis
disruptius
i
les
oportunitats empresarials d'Internet.
És empresari en innovació digital, ha estat consultor de diferents empreses, i fou responsable d'informàtica de
gestió i gerent de les iniciatives a Internet a la UOC i fou director de microinformàtica a la UAB. Membre de varis
patronats com la Fundació Enciclopèdia Catalana, col·labora sovint als mitjans de comunicació.

TEMA: MIGRACIONS, PLURALITAT I COHESIÓ
El dilluns 22 d'octubre a les 19h al
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
tens una cita amb n'Antoni per tenir
una altre mirada sobre el futur que ens
espera pel que fa a la multiculturalitat
o interculturalitat, la fragmentació o
fusió, d'ètnies, persones, cultures, etc.
Antoni Segura i Mas és president del CIDOB, catedràtic i doctor d'història contemporània per la UB, va dirigir
a la mateixa universitat el Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI).
quals destaquem el dedicat a les primaveres àrabs:The Spanish Transition
del catalanisme. De l'autodeterminació a la independència (2013) i L'ascens
islamofòbia (2016). Alhora, fa divulgació de les seves especialitats, el món
mitjans de comunicació on és convidat o entrevistat.

Ha escrit diversos llibres, entre els
and the Arab Spring (2012, Crònica
de l'extrema dreta i l'amenaça de la
actual i els països àrabs, en molts

TEMA: ECONOMIA I SOCIETAT
El dilluns 5 de novembre a les 19h al
Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
tens una cita amb la Marina amb qui
finalitzarem el cicle sobre el futur,
centrant-nos en elements com la
disminució del treball, les desigualtats,
la redistribució de la renda, la renda
bàsica universal, etc.
Marina Subirats i Martori és sociòloga catedràtica per la UAB, especialitzada en desigualtats de
gènere. Juntament amb la seva activitat de recerca, ha escrit nombrosos llibres. Un dels darrers fou Forjar a un
hombre, moldear a una mujer (2013). Ha participat de la política representativa i institucional des de que fou
regidora d'educació l'any 2005 pel PSC fins a tancar la llista de Catalunya Sí que es Pot a les eleccions
catalanes de 2015. Actualment presideix el Consell Econòmic i Social de Barcelona. Referent feminista de classe
pels moviments socials, ha estat guardonada amb el Premi Catalunya de Sociologia de l'any 2011 i la Creu de la
Sant Jordi del 2006.

Al acabar el cicle, la conductora Berta Barbet confegirà un Memoràndum, resultat del que s'ha exposat i
conclòs, que s'afegirà a la gravació de les sessions que es publicaran al nostre web (lhespaidebat.com).

A on?

De qui és el projecte?

-> Totes les xerrades es duran a terme
al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
Av/ de Josep Tarradellas i Joan, 44

L'Espai de debat i el cicle de conferències són
un projecte de:
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