Universitat de Barcelona - Abadia de Montserrat

XI Jornades Universitàries
de Cultura Humanista
El desenvolupament de totes aquelles manifestacions
que expressen el geni humà, allò que molt genèricament
podem anomenar cultura, comprèn sempre un missatge
i un mitjà pel qual aquest és transmès. Històricament
sabem que el mitjà, lluny de tenir una importància lateral,
condiciona el missatge, l’estructura i li dóna la forma amb
el qual aquest és conegut.
És precisament el canvi en els mitjans el que, en bona
part, ha propiciat una evolució i una acceleració en
aquesta evolució cultural, de manera que ningú no posaria
en dubte la importància de la possibilitat de distribuir
massivament el text imprès o de poder enregistrar el
so i la imatge a l’hora d’explicar els camins pels quals
la cultura ha evolucionat, quines manifestacions, quins
corrents de pensament, quines formes culturals han
pervingut als nostres dies i quines han desaparegut o han
esdevingut marginals.
A la segona meitat del s. xx la humanitat ha assistit
entre sorpresa i entusiasmada a l’inici d’una evolució
tecnològica de grans proporcions que, en aquests
moments, ja ha fet canviar en bona part les formes
culturals, les relacions humanes, sobretot de les
generacions més joves, o el desenvolupament de la vida
econòmica a nivell mundial, tot donant lloc al que s’ha
anomenat una societat de la informació.

Organització:
Abadia de Montserrat i Universitat de Barcelona

Matrícula: 30 e
Es lliurarà diploma acreditatiu
Possibilitats d’allotjament a Montserrat
Informació, inscripció i reserves:
Monestir de Montserrat
08199 Montserrat
Tel.: 93 877 77 25
Fax: 93 877 77 26
fundacio2025@abmontserrat.cat
www.abadiamontserrat.cat
www.amicsdemontserrat.cat
L’assistència és validable per un crèdit de
lliure elecció de la Universitat de Barcelona

XI Jornades Universitàries
de Cultura Humanista

La societat de la informació
Reptes i oportunitats
Abadia de Montserrat,
19 i 20 de novembre de 2010

Conveni entre la Universitat de Barcelona
i la Fundació Abadia de Montserrat, 2025

La societat de la informació
Reptes i oportunitats

Programa

Divendres, 19 de novembre de 2010

Dissabte, 20 de novembre de 2010

El canvi cultural que suposa la societat de la informació
es presenta ple de reptes i oportunitats. Reptes, perquè
la velocitat i la dimensió del canvi sovint són difícils
de seguir per al ciutadà que no hi està del tot habituat,
perquè l’ús de la tecnologia i de la informació no és a
l’abast de tothom o perquè ens trobem per primera
vegada amb unes relacions en les quals la presència física
no té importància. Oportunitats perquè l’ús d’aquests
avenços tecnològics pot dur a un creixement qualitatiu de
la democràcia fins ara insospitat, perquè les possibilitats
de creació i publicació d’idees sembla que s’eixampla...
L’avanç tecnològic ha suposat un canvi radical en la vida
de bona part de la població mundial i sembla que aquest
procés ha de continuar cada vegada més acceleradament,
però a un canvi així hi correspon també un canvi en els
valors, uns valors que, en un context nou i fins a cert punt
insospitat, es modifiquen a gran velocitat.
En definitiva, tota la nostra realitat social i cultural canvia
ràpidament a causa de l’avanç tecnològic. Des de la
comprensió de què és el món fins a les relacions més
personals, tot està traspassat per un canvi que pren
dimensions cada vegada més grans.
A partir d’aquesta constatació, ens proposem de
reflexionar en aquestes jornades sobre l’abast i les
implicacions d’aquest canvi cultural, a partir de veure
alguns dels seus aspectes principals a nivell social
i personal.

9.30

9.30

Presentació de les jornades

L’espai i l’arquitectura en un món virtual

Dr. Joan Carles Elvira

Dr. Derrick de Kerckhove

10.00

10.15

Del llibre imprès a Internet, els canvis en la creació
i transmissió de les idees

L’ésser humà a la societat de la informació.
Una antropologia per a un home entre el món físic i el virtual

Dr. Derrick de Kerckhove

Dr. Norbert Bilbeny

10.45

El fet religiós a la societat de la informació
Dra. Maria del Mar Griera
11.30

Col·loqui
12.15

Política 2.0. La força i els dubtes d’un nou model
M. H. Sr. Ernest Benach

11.00

Col·loqui
11.30

L’economia a l’era de la informació
Dr. Dídac Ramírez
12.15

Les implicacions de l’ús de les noves tecnologies
en la definició del subjecte
Dr. Narcís Borrat

13.00-15.00

Descans
15.15

L’educació en una societat post industrial tecnològica:
profunditat d’un canvi
Dr. Josep M. Mominó de la Iglesia
16.00

Sistemes oberts / sistemes tancats: implicacions ètiques
Dr. Ignasi Labastida
16.45

Taula rodona

Moderador

G. Gabriel Soler, Monjo de Montserrat. Llicenciat
en Ciències Polítiques i estudis de Teologia
Professorat

13.00-15.00

Descans
15.15

Societat de la informació, societat de la seguretat: seguretat
i inseguretat en un món hipercontrolat
Sr. Amadeu Abril
16.00

Taula rodona
16.45

Conclusió

M. H. Sr. Ernest Benach, President del Parlament
de Catalunya
Dr. Josep M. Mominó de la Iglesia, Universitat Oberta
de Catalunya

Dr. Joan-Carles Elvira, Prior i Professor de Filosofia
del Monestir de Montserrat

Dr. Ignasi Labastida, Universitat de Barcelona

Dr. Derrick de Kerckhove, Universitat de Toronto

Dr. Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona

Dra. Maria del Mar Griera, Universitat Autònoma
de Barcelona

Dr. Narcís Borrat, Psiquiatre

Dr. Norbert Bilbeny, Universitat de Barcelona

Sr. Amadeu Abril, ESADE

