Qui sóc
Breu Currículum personal
Tecno-antropóleg, Llicenciat en Antropologia i diplomat
en Ciències Socials per la Universitat de Barcelona.
Cap de Servei d’Inclusió i Capacitació Digital, a la
Direcció General de Societat Digital, actualment
adscrita al Departament de la Presidència del Govern de
Catalunya.
Vicepresident de la Fundació CESICAT (Centre de
Seguretat de la Informació de Catalunya) i President del
seu Consell Executiu.

Per què em presento?
Crec que les Ciències i la Tecnologia no poden
seguir sent només uns convidats al nostre
Ateneu. Cal que recuperin el lloc que els hi
correspon, dins de l'espai de debat i reflexió de
referència al nostre país que ha de ser l'Ateneu
Barcelonès.

Trajectòria personal a l’Ateneu
Barcelonès
Soci de l’Ateneu Barcelonès des del mes de
maig de l’any 2000
Des de fa quatre anys, responsable de la
Tertúlia de Ciència, Tecnologia i
Coneixement, ara Diàlegs de Ciència,
Tecnologia i Coneixement , deixant el seu
format de tertúlia i adscrita a la Secció de
Ciències i Tecnologia
Adjunt a la Secció de Ciències i Tecnologia de
l’Ateneu Barcelonès
Membre de les candidatures Futur Ateneu i
Ateneu2021 per a la presidència de l’Ateneu

Professor Col·laborador de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)
Membre del Consell Social de la Universitat Politècnica
de Catalunya en representació del Parlament de
Catalunya (UPC) i representant del Consell Social en el
Consell de Govern de la mateixa Universitat.
Secretari del Consell Rector de l’ Acreditació en
Competències en Tecnologies de la Informació i
Comunicació (ACTIC)

Ricard Faura i Homedes
ricard@ricardfaura.net

Membre del Consell Assessor del Col·legi d’Arxivers de
Catalunya
Col·laborador del PNUD, Programa de les Nacions
Unides pel Desenvolupament, en programes de eColaborador
del PNUD,
Programa
de las Naciones
inclusió, innovació
i capacitació
digital.
Unidas para el Desarrollo, en programas de e-inclusion,
innovación y capacitación digital.

CV Linkedin:
http://es.linkedin.com/in/ricardfaura/
Blog Personal: ricardfaura.eu
Perfil tweeter: @ricardfaura

Més informació sobre les meves
propostes a:
http://ricardfaura.eu/cienciesitecnologia/

Segon
Personalització de la informació de les
activitats als socis adscrits a la Secció.
Tercer
Contacte periòdic amb els socis
adscrits a la Secció, tant pel que fa a
trobades presencials com facilitant el
contacte virtual.

Des de la meva visió de
Hem de fer de les ciències i
la tecnologia, un veritable
pont entre el passat i el
futur
Crec fermament, que les ciències i la tecnologia
han fet possible l'evolució de l'home situant-lo
en el lloc on es troba en aquests moments, amb
tots els seus pros i contres. El que sigui i passi al
nostre hàbitat, la terra en el futur, dependrà en
gran manera dels plantejaments que faci d'ara
endavant les ciències i tecnologia. És per això
que el lema del meu programa diu "Ciències i
Tecnologia, un pont entre el passat i el futur".
Perquè això sigui possible proposo un seguit
d'accions a desenvolupar durant els pròxims
tres anys,
Primer
Creació dels eixos temàtics trimestrals on
és vetebraran els debats i reflexions que es
programin des de la Secció.

Tecno-antropòleg, obriré el

faran possible el seguiment de les
activitats organitzades sense necessitat
de desplaçar-se físicament a l'Ateneu.
Facilitarem així l'accés al coneixement
de les persones que per diferents
motius tinguin dificultats per assistir
presencialment.
Cinquè
Impuls la col·laboració amb entitats
relacionades amb les ciències i la
tecnologia per facilitar la participació
d'aquestes en les activitats i cicles que
es programin.

debat a tots els punts de
vista i aportacions que
enriqueixin aquest gran i

Sisè

permanent debat en què

Creació del Consell Assessor de la
Secció de Ciències i Tecnologia,
format per destacats membres de la
Secció i persones rellevants que hagin
participat en actes i cicles organitzats
per la Secció.

estem immersos en aquests
darrers temps
Setè
Quart
Potenciar la possibilitat d'assistir als
actes de manera no presencial,
aprofitant les eines que faciliten aquest
tipus d'interacció. La seva gravació,
posada a disposició per ser consultada
a la Xarxa i el resum de cada acte,
faran possible el seguiment de les
activitats organitzades sense

Establiment de mecanismes de
col·laboració amb persones i
investigadors del país, que treballin
tant a Catalunya com a l'exterior, així
com amb investigadors i científics
rellevants en les seves especialitats en
l'àmbit internacional.

