
OFICINA A BARCELONA 

Barcelona, 1 d'octubre de 2020 

Benvolgut, 

Em plau informar-te que el proper 20 d'octubre, a les 18.30 hores, iniciem un nou 
cicle, "Cap a una societat de la cura", organitzat per !'Oficina del Club de Roma a 
Barcelona, ambla col.laboració de la Fundació "la Caixa". 

El coordinador del cicle sera en Francesc Torralba, qui en comentara l'abast i els 
objectius i en dictara la primera conferencia sobre "Etica de la cura: estat de la 
qüestió". 

Pensem que aquest és un tema emergent, que la pandémia ha impulsat, com ha 
passat en altres ambits, i que cal abordar-lo de forma pluridisciplinar. Adjunto, al 
respecte, la programació complerta de les sessions fins a !'octubre de 2021. 

Com saps, les estrictes limitacions de presencialitat fan que l'assisténcia a l'acte sigui 
necessariament redu"ida, el que ens obliga a gestionar-la per ordre d'inscripció. Tot i 
aixó, la sessió es retransmetra per vía telematica. Oportunament et farem arribar 
l'enlla9 per accedir-hi. 

Confiant que aquesta nova tematica et resulti interessant, et saludo ben cordialment. 

Jaume L naspa i Gatnau 
President de !'Oficina del Club de Roma a Barcelona 

Palau Macaya -. Paseo de Sant Joan, 108 - 08037 Barcelona 



1 CICLE "CAP A UNA SOCJETAT DE LA CURA" 

COORDINADOR: Francesc Torralba 

DATA PONENT TÍTOL PROVISIONAL 

120110¡.2020 IFrancesc Torralba jEtica de la cura: Estat de la qüe-stió 

126/11/2020 IRoser Maneja jEI clam de la terra: La transició ecológica 

111112/2020 poan Coscubiela !La cohesió social. La cura de la convivencia 

l2s/01/2021 poan Ridao 1 La fragilitat de la democracia. Eines de cura 

j2S/02/2021 IAntoni Castells jLes múltiples ferides de l'Estat del Benestar 

111/03/2021 !Mateo Valero !La cura de l'intimitat a l'univers Big Data 

!1s/04/2020 lcarme Valls !La cura deis grups vulnerables 

106/05/2020 loaniel Fernández IEI deure de veracitat. La cura de la bona informació 

jo3/0G/2020 jJoan-Carles Melich !La cura de !'existencia 

los/01 /2021 IMª Angels Durán JCultura i sociologia de la cura 

116/09/2021 !Eugenia Bieto jLa cura de les persones en les organitzacions 

114/10/2021 jLuis Serrano jciencia, Tecnologia i Cura 


