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Candidatura de Leticia Asenjo  

a les Eleccions a Ponent de la Secció de Ciències i Tecnologia  

de l’Ateneu Barcelonès, 2017 

 

Idees-força del programa 

• Focalitzar-nos en la promoció d’activitats d’interès per als membres de la Secció i 
de la comunitat científica en general, amb especial èmfasi en activitats científiques 
multidisciplinars que incloguin la perspectiva de les ciències socials i de les 
humanitats. 

• Consolidar la Secció de Ciències i Tecnologia com un agent capdavanter en el 
debat científic nacional i internacional, que tingui un paper actiu tant per la 
innovació de les seves activitats i la qualitat dels seus conferenciants i experts, com 
pel seu suport a la recerca i l’educació. Incorporarem conceptes com Big Data, 
Biotecnologia, Bioètica, Tecnologia dels aliments, Genoma o Nanotecnologia, entre 
molts d’altres. L’Ateneu ha de ser l’indret on es pensa i es decideix el futur. 

• Fomentar el retorn social i el compromís comunitari de l’Ateneu i de la Secció de 
Ciències i Tecnologia amb el barri, la ciutat i el país. 

Programació d’activitats 

Apostem per prestigiar la Secció i perquè l’Ateneu i els seus socis connectin amb el 
món de la Ciència i la Tecnologia a través d’una programació de temes de debat 
científic multidisciplinar: 

• Biologia  
• Ciències Socials 
• Física i Enginyeria 
• Fisiologia i Medicina 
• Tecnologia i fenomen digital 
• Matemàtiques i Ciències de les Dades 
• Psicologia  
• Química 
• Terra i Ciències del Cosmos 
• Veterinària 

Propostes de dinamització de la Secció 

1) Socis: 

Reforçar els canals de relació i participació dels socis integrants amb la Secció: cal 
aprofitar i potenciar el seu talent. 

• Redimensionarem el bloc de la Secció, reconvertint-lo en un espai virtual de trobada 
on els socis puguin fer propostes d’activitats, lectures i/o compra de nous volums a 
la Biblioteca, sol·licituds de col·laboració voluntària entre socis per tal d’enriquir 
els projectes de recerca i de documentació d’obres, o la difusió de les pròpies obres, 
tesis i/o creacions.  
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• Les xarxes socials ens permetran establir un canal de comunicació més efectiu amb 

el soci: seran la seva nova assemblea permanent. Fomentarem perfils de xarxes 
socials centrats en ser atractius, en ocasions fins i tot provocadors, amb l’objectiu 
que els continguts ordits a la Secció tinguin el major impacte social possible. 
Twitter, Facebook i les altres xarxes socials han de ser un vehicle per comunicar el 
talent dels socis i la feina de la Secció, ja sigui els articles de premsa o digital que 
publiquin o els seus estudis científics en general. A més, els socis han d’estar ben 
informats de les activitats de la Secció i les xarxes socials poden esdevenir el 
complement del programa de mà, un espai on s’informi més i millor dels actes: 
fomentarem la producció de vídeos previs i posteriors als actes, i píndoles que 
n’avancin i  resumeixin posteriorment els continguts. 

2) Gestió econòmica: 

• En la mesura en que sigui possible, les activitats han de venir acompanyades dels 
seu propi finançament amb una òptica finalista. Hem de buscar noves fonts de 
recursos, sobretot ingressos d’esponsorització d’entitats i empreses compatibles amb 
els valors de l’Ateneu i de la Secció, i ingressos generats per les pròpies activitats 
(estudiar el cobrament d’entrada als assistents no socis en aquells actes on sigui 
convenient). 

• Amb la voluntat d’acomplir amb la Llei de Transparència, publicació en el bloc de 
la Secció de la proposta del nou pressupost de l’exercici d’enguany i de la liquidació 
provisional del pressupost de l’exercici anterior. 

3) Interconnectivitat: 

• Potenciarem les col·laboracions amb les altres Seccions de la Casa i altres entitats, 
per compartir costos, que revertiran en una programació de major qualitat, i en 
noves activitats. 

• Establirem aliances amb universitats i centres punters d’investigació nacionals i 
internacionals que ens permetin fomentar la recerca i la generació de coneixement. 
 

4) Retorn social: 
 
Un dels objectius de la Secció serà donar a conèixer el retorn social de la ciència: la 
ciència concebuda com una eina útil per a les persones i de la qual se’n deriven 
importants repercussions socials.  

• Programarem activitats que acostin la ciència i la tecnologia d’una manera didàctica 
i atractiva a la resta de socis de la Casa i a la ciutadania en general. Farem especial 
èmfasi en els col·lectius amb necessitats especials, donant a conèixer avenços 
científics i tecnològics que facilitin el seu dia a dia i la seva qualitat de vida (autisme, 
discapacitat o trastorn mental entre d’altres). 

• Creació d’un Premi de Recerca anual “Ateneu Ciència” al millor pòster científic 
presentat, amb dotació econòmica i exposició del pòster guanyador i dels finalistes. 
Cada any el premi es convocarà en una disciplina científica diferent, per atendre la 
multidisciplinarietat que caracteritza la Secció. El jurat es composarà d’un comité 
convidat d’experts de la disciplina corresponent. 

	  


