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L’ATENEU BARCELONÈS I L’OBRA SOCIAL 
“LA CAIXA” ANALITZEN LES 

MEGATENDÈNCIES DEL FUTUR 
 

Nou cicle de conferències sobre prospectiva Futur(s)  
 
 

 
 
 
Quins són els reptes als que ens haurem d’enfrontar com a societat 
en el segle XXI? Com podem participar en aquesta transformació 
per construir l’avenir i afavorir escenaris positius? Per analitzar les 
megatendències del futur, l’Ateneu Barcelonès i Obra Social “la 
Caixa” organitzen el cicle sobre prospectiva Futur(s), del 25 de 
setembre a l’11 de desembre de 2014.  
 
Futur(s) vol ser una reflexió de les problemàtiques de la humanitat en els 
propers anys, i alhora vol presentar escenaris i possibles solucions, a partir 
de la informació que es té avui sobre els diversos àmbits.  
 
Internet, la política, el medi ambient i la salut, l’educació, la cultura i 
l’economia són els àmbits que protagonitzaran aquest cicle, amb destacats 
especialistes d’aquestes disciplines que oferiran la seva visió, al llarg de les 
set sessions, conduïdes per la periodista Milagros Pérez Oliva. 
 
Un anàlisi prospectiu sobre les següents megatendències: 
 
- Les normes del joc després de la present crisi econòmica 
- El model educatiu, l’aprenentatge i les noves tecnologies. 
- Tecnologia, societat i govern. 
- Canviem el planeta, el planeta ens canvia. 
- La cultura a l’era digital. 
 
Tots els actes del cicle, gratuïts i oberts a tothom, es realitzaran a les 19 
hores. De les set sessions del cicle, tres tindran lloc a l’Ateneu Barcelonès i 
quatre es realitzaran al Palau Macaya. 
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Sessions: 

25 de setembre de 2014 
INAUGURACIÓ- El control de les dades: més internet, més democràcia? 
Evgeny Morozov, investigador i escriptor.  
Presenta: Milagros Pérez Oliva. 
Ateneu Barcelonés, 19 hores 
Internet és el garant de la democràcia al món? Qui controla les nostres dades i quin 
preu paguem per l’ús de la xarxa. 

Són internet i les noves tecnologies la solució als problemes del futur? Pot estendre 
la xarxa la democràcia a tots els punts del món com va semblar que passava amb 
les Primaveres àrabs? La vida quotidiana dels ciutadans està massa dirigida per les 
noves tecnologies? Qui controla aquest flux de dades?  Evgeny Morozov és escèptic 
sobre la visió més estesa que internet ajuda a la democratització del món i dels 
règims totalitaris, i denuncia l’ús de l’enorme volum de dades privades de milers de 
persones en mans de grans corporacions i governs. “Les nostres dades són la 
nostra autèntica humanitat, i vendre-les és acceptar convertir-se en una espècie de 
cartell publicitari interactiu”.  

9 d’octubre de 2014 
POLÍTICA- Política i ciutadania en una societat dominada per la urgència 
Daniel Innerarity, filòsof i director del Instituto Globernance de la Universitat del 
País Basc.  
Entrevista: Milagros Pérez Oliva. 
Ateneu Barcelonès, 19 hores. 
Com es relaciona la societat amb el futur quan el sistema polític i la cultura estan 
immersos en el present immediat. 
 
La cultura de la urgència domina el present i el temps es comprimeix. “Vivim una 
època fascinada per la velocitat i superada per la seva pròpia acceleració” que ens 
impedeix comprendre els canvis socials, defensa el filòsof Daniel Innerarity, que 
considera que la velocitat dels processos socials suposa una amenaça per les 
societats democràtiques. Els estats, ara per ara, són massa lents en relació a la 
velocitat de les transaccions globals, i les institucions polítiques veuen reduïda la 
seva esfera d’influència a la reparació dels danys generats pel sistema econòmic i 
tecnològic. 
 
23 d’octubre de 2014 
MEDI AMBIENT I SALUT: Alterem el medi, però quin preu en pagarem? 
Manel Esteller, director del programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de 
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge. 
Carme Borrell, cap del Servei de Sistemes d'Informació Sanitària de l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona (ASPB). 
Jordi Sunyer, director científic al Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental. 
Modera: Milagros Pérez Oliva 
Palau Macaya, 19 hores. 
 
En quina mesura les noves tecnologies i els avenços mèdics ens faran viure més 
anys? En quines condicions? Com vetllar per la salut a les noves megaciutats? 
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La millora del medi ambient i dels espai on viuen els ciutadans, així com l’eliminació 
de les desigualtats socials i un millor accés a la salut són alguns dels grans reptes 
per l’Europa del futur. Segons l’Agència Europea del Medi Ambient (EA), el 2050, el 
70% de la població mundial viurà en megaciutats. Com seran aquestes ciutats? 
Com afecten les desigualtats en la salut? La situació econòmica, la qualitat de les 
infraestructures que utilitzem, i l’habitabilitat dels nostres barris (soroll, zones 
verdes,…) afecten la nostra qualitat de vida. Multitud d’experts arreu del món 
treballen per millorar la salut pública des de les institucions, i en projectes punters 
en laboratoris i universitats de tot Europa: quina és la seva visió del futur des del 
moment actual?  
 
6 novembre de 2014 
EDUCACIÓ: Com aprendran els nens del futur? 
José Antonio Marina, filòsof, pedagog i escriptor 
Francesc Imbernon, catedràtic de Didàctica i Organització Educativa a la UB. 
Héctor Ruiz, assessor en tecnologia educativa especialista en continguts. 
educatius. 
Modera Milagros Pérez Oliva. 
Palau Macaya, 18 hores. 
Les noves tecnologies modifiquen la manera que tenim d’aprendre. Com ha de ser 
l’educació en un món en el que l’aprenentatge ja no és lineal i existeix una creixent 
necessitat de formació contínua? 
 
La societat ha canviat però l’escola encara es manté ancorada en el passat, amb 
professors que són l’autoritat  a l’aula i que transmeten el coneixement de manera 
lineal. En conseqüència, la desconnexió entre l’escola i els alumnes  es fa palesa dia 
a dia a les aules. Com poden col.laborar professors, institucions i pares per garantir 
que l’escola del futur compleixi amb les expectatives de la societat? En una situació 
en què la informació és accessible de manera immediata per qualsevol persona, el 
repte no és aprendre continguts sinó saber gestionar-los.  En aquest nou marc, la 
tecnologia hi té un paper fonamental però no únic, perquè no reinventa la 
pedagogia sinó que amplia les seves possibilitats. 
 
20 novembre de 2014 
CULTURA: Tecnologia i cultura, seran un bon tàndem? 
Pablo Rodríguez, Director  Científic de Telefónica I+D 
Genís Roca, Soci Fundador i President de Rocasalvatella 
Modera: Milagros Pérez Oliva. 
Ateneu Barcelonès, 19 hores. 
Com determina la tecnologia el futur de la cultura, i quins són els nous mitjans 
d’expressió i les possibilitats que ofereixen per la creativitat, pels creadors i 
sobretot pel públic consumidor. 
 
Les noves tecnologies han modificat la forma com creem la cultura, la consumim i 
la donem a conèixer. També han modificat els hàbits del públic, que ja no vol ser 
només un espectador sinó que vol participar en el procés global de creació. És 
independent la creació de les noves tecnologies? En els artistes joves, l’accés fluïd i 
constant a les xarxes digitals genera una visió global i oberta del món que els 
envolta i dilueix el temps d’oci amb el del treball; són multitasca i utilitzen diferents 
mitjans i connexions per treballar; acostumen a crear de forma col.laborativa i 
tenen hàbits d’hipervinculació, intertextualitat i interdisciplinarietat.  
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Amb aquest tipus d’artista que crea l’obra i la comparteix  a les xarxes, tenen sentit 
els intermediaris?  El públic és interactiu, és un nou difusor selectiu i expansiu que 
utilitza les xarxes socials per donar a conèixer els seus gustos. 
 
27 novembre de 2014 
ECONOMIA: Cap a una economia més ètica? 
Antón Costas, President del Cercle d’Economia. 
Lourdes Beneria, Catedràtica emèrita de la Universitat de Cornell (Nova York). 
Modera: Milagros Pérez Oliva. 
Palau Macaya, 19 hores. 
És possible un consum sostenible i ètic? Com serà l’economia del futur? I com 
hauria de ser? Quin serà el nou ‘home econòmic’ dins una economia global? 
 
Atur, més treball temporal i parcial, inseguretat financera i pobresa són algunes de 
les conseqüències de la crisi econòmica que vivim actualment. Segons l’últim 
informe de la OCDE sobre benestar, això ha anat lligat a una menor satisfacció amb 
la vida i una baixada important en la confiança dels ciutadans cap a les institucions 
en els països greument afectats per la crisi. El Fons Monetari Internacional (FMI) 
també denuncia que avui la desigualtat arriba a nivells mai vistos des que es va 
crear aquesta institució. En molts països això ha portat a una creixent frustració i el 
trencament de la cohesió sociopolítica. Però el fet és que la recuperació que està en 
marxa no està canviant aquesta tendència. Com revertir-la i quins seran els grans 
reptes macroeconòmics pels propers anys? 
 
11 desembre de 2014 
TANCAMENT 
Megatendències: els grans reptes de 2050 
Jock Martin Cap d’Avaluacions Mediambientals Integrades de l’Agència Europea 
del Medi Ambient 
Presenta: Milagros Pérez Oliva. 
Palau Macaya , 19 hores. 
Ens enfrontem a un món amb més persones i menys recursos, on ls majors reptes 
són garantir la qualitat de vida dels ciutadans i preservar  el medi ambient del que 
depenem. Com encaixen entre sí aquestes realitats? 
 
Molts són els reptes de futur que haurà d’afrontar la humanitat en els propers anys. 
Preocupa especialment l’equilibri i el sosteniment del medi ambient en un món molt 
polaritzat, on els països emergents tindran un paper fonamental i on la governança 
global hi pot ser essencial. El creixement de la població i el seu envelliment en la 
majoria dels països desenvolupats, l’esgotament dels recursos naturals i la migració 
són alguns dels semàfors vermells que detecta l’Agència Europea del Medi Ambient 
(EEA) en el seu últim estudi. Quant a la població mundial, els reptes seran 
l’envelliment i especialment els seus efectes en països en desenvolupament que 
tindran menys temps per adaptar-se a quest fenomen.   
 
Aquest cicle està relacionat amb  l’exposició Megatendències, que s’inaugurará al 
CosmoCaixa Barcelona el mes de març de l’any 2015. 
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BIOGRAFIES: 
 
Evgeny Morozov (Soligorsk, Bielorrusia, 1984) és un dels principals investigadors 
en els efectes d’internet en la política i la societat. Ha estat professor visitant a la 
Universitat d’Stanford i investigador de l’Institut Open Society. És autor del 
‘Desengany d’internet: els mites de la llibertat a la xarxa’ (Destino, 2012) on posa 
en dubte que internet pugui afavorir la democratització mundial. Al seu últim 
llibre, ‘To Save Everything, Click Here’(2013), critica la idea que els avenços 
tecnològics resolguin part dels problemes del futur.  
 
Manel Esteller és graduat en Medicina per la UB el 1992. Des de 2008 és director 
del programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’Institut d’Investigacions 
Biomèdiques de Bellvitge IDIBELL a Barcelona i cap del Grup d’epigenètica del 
càncer. És autor de més de 260 articles i col.labora amb revistes especilitzades com 
‘Cancer Research’ i ‘Epigenetics’.  
 
Carme Borrell és la cap del Servei de Sistemes d'Informació Sanitària de l'Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB), professora associada de la Universitat 
Pompeu Fabra i directora de la revista ‘Gaceta Sanitaria’. La seva investigació se 
centra en les desigualtats en la salut, els sistemes d’informació sanitària i el 
seguiment i vigilància de l’estat de salut a Barcelona.  
 
Jordi Sunyer és codirector del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 
CREAL i catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra, és investigador principal en 
diferents projectes internacionals com ‘Health and effects of indoor pollution’, 
ESCAPE i MEDALL, entre d’altres. Una de les seves línies d’investigció és la 
contaminació ambiental i les malalties cardiorespiratòries. 
 
José Antonio Marina és filòsof, pedagog i escriptor, la seva tasca investigadora 
s’ha centrat en l’elaboració d’una teoria de la intel.ligència que s’inicia en la 
neurologia i acaba en l’ètica. En els darrers anys s’ha compromès en una millora de 
l’educació en un projecte que pretén mobilitzar tota la societat a partir de la 
Universitat de Pares Online i la Biblioteca UP sobre aprenentatge i educació.    
 
Francesc Imbernon és mestre, llicenciat i doctor en Filosofia i Ciències de 
l’Educació, és catedràtic de Didàctica i Organització Educativa a la Universitat de 
Barcelona. El seu interès se centra en la formació del professorat a tots els nivells 
educatius i en la formació de professionals de diferents sectors i formadors.  
 
Héctor Ruiz és emprenedor en l’àmbit de la tecnologia educativa, fundador de 
l’editorial Digital-Text d’edició de llibres de text multimèdia, i creador de l’entorn 
virtual d’aprenentatge Plataforma Eleven. Actualment és assessor en tecnologia 
educativa en l’àmbit dels continguts digitals.  
 
Pablo Rodríguez és director d’Innovació i Investigació de Telefònica Digital, on 
dirigeix la investigació mundial de l’àrea d’internet. Ha desenvolupat bona part de 
la seva carrera a Silicon Valley i de 2002 a 2006 va treballar per Microsoft Research 
on va dirigir projectes relacionats amb la distribució de contingut a internet. És el 
creador del protocol P2P de Microsoft. De 2010 a 2012 fou professor adjunt a la 
Universitat de Columbia (Nova York). 
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Genís Roca és fundador de Rocasalvatella, és expert en com la transformació 
digital ha canviat els entorns personals, professionals i empresarials; ha treballat en 
projectes per internet en els darrers 25 anys, i el 2013 i 2014 fou escollit un dels 
25 espanyols més influents a Internet. És arqueòleg, llicenciat en Història per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i MBA per ESADE. 
 
Antón Costas és catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona i 
president del Cercle d’Economia, els seus estudis se centren en els processos de 
formació de polítiques públiques, i en particular els processos de reforma 
econòmica. Ha publicat  “La crisi de 2008. De l'Economia a la Política i més enllà" 
(2010) i "La torre de la arrogancia. Políticas y mercados después de la tormenta" 
(2011). 
 
Lourdes Beneria és catedràtica emèrita de la Universitat de Cornell (Nova York), 
està considerada una de les millors especialistes en estudis d’economia i gènere 
vinculats al desenvolupament i la globalització. Com a assessora experta en 
economia, ha col.laborat amb organismes internacionals com l’Organització Mundial 
del Treball i UNIFEM de Nacions Unides.  
 
Jock Martin és el responsable del desenvolupament dels mètodes d’estudi sobre 
medi ambient de l’Agència Europea del Medi Ambient. Llicenciat en Matemàtiques, 
Economia i Estadística per la Queens University de Belfast, va treballar pel Govern 
Britànic en els departaments d’Estadística i Medi Ambient, i fou l’autor del primer 
estudi britànic sobre desenvolupament sostenible. 
 
 
 
 
 
Més informació: 
 
Ateneu Barcelonès 
Comunicació  
Daniel Corominas  
comunicacio@ateneubcn.org 
Tel. 93 343 61 21  
@ateneubcn 
http://www.ateneubcn.cat 
  
Obra Social ”la Caixa” 
Departament de Comunicació  
Irene Roch 
iroch@fundaciolacaixa.es  
934 046 027 / 669 457 094  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 
 
 


