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Vilafranca del Penedès

Reflexió per a tots els públics
14 – 20 setembre 2020

Josep M. Martorell / Montserrat Camps / Franco “Bifo” Berardi / Eudald Carbonell  
Ingrid Guardiola i Nemrod Carrasco / Marta Peirano / Carme Torras i Ramón López de Mántaras  
Toni Prat / Gonçal Mayos / Jordina Biosca / Dones Tech / Antoni Munné-Jordà / Josep Pedrals

Organitza Amb el suport de

I el patrocini de



En l’edició ajornada del VilaPensa 2020 del mes 
d’abril, amb més de 30 actes per a totes les 
edats, aspiràvem a un diàleg enriquidor entre la 
intel·ligència humana i la intel·ligència artificial (IA), 
amb el desig de cercar punts de trobada entre 
les dues, fins al punt de preguntar-nos què ens 
defineix inequívocament com a humans (si fos el 
cas), intransferible a un cervell mecànic o quàntic.
En aquesta edició més restringida de setembre, 
ara amb 12 actes, no podíem ser aliens, però, 
a l’aparició d’un minúscul coranovirus que no 
només “està accelerant la història...” segons 
l’historiador i filòsof Yuval Noah Harari sinó que 
ens obliga a “reflexionar sobre la idea de progrés 
tecnocientífic i de civilització que hem anat 
construint..., així com sobre el propòsit i el sentit 
de la nostra vida”, tal com diu l’advocat Albert 
Cortina. 

L’aparició de la pandèmia ens està modificant 
el guió de la nostra vida i del que coneixíem, 
també la nostra manera de “ser en el món”. 
Canvis personals i tecnològics que portaran unes 
conseqüències polítiques inimaginables, i que 
influiran decisivament en les relacions socials i 
polítiques, en com ens relacionem amb els altres 
i com els altres ens perceben. La pèrdua de la 
privacitat, és a dir, de la “unicitat” de l’existència 
humana sembla una pràctica que, invisible, 
s’expandeix de manera imparable, envaint drets 
guanyats al llarg de la història i que fa prevenir al 
filòsof alemany Byung-Chul Han del retorn a la 
societat disciplinària de Foucault o que fa dir a 
l’esmentat Harari “per això cal vigilar què fan els 
governs ara mateix”. 

En aquest context, parlar de la intel·ligència 
artificial (podrà desenrotllar algoritmes equivalents 
a la consciència humana?) és una excusa per 
parlar de nosaltres mateixos potser perquè, en 
realitat, és l’estadi d’arribada des de l’inici de 
l’evolució humana.

Quan hàgim passat aquestes setmanes, 
diu el filòsof Josep M. Lozano, ens espera 
una pregunta: “Què hem après del què 
ens està passant?”, una qüestió que remet 
indefectiblement a la pregunta originària del 
VilaPensa 2020, «Som Humans?» , en una edició 
reduïda i amb un format diferent però amb el 
mateix rigor acadèmic en els continguts i amb 
els convidats. “Què ens defineix inequívocament 
als humans?”: tot plegat nous reptes, no només 
científics sinó principalment filosòfics i culturals.

Hi sou ben convidats,  
una vegada més! 



Organitza Amb el suport de

Amb el patrocini de

I la col·laboració de
Aula Extensió Universitària Gent Gran, Biblioteca 
Torras i Bages, Casal – Societat La Principal, 
Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Penedès, 
Cinema Kubrick, Festival EVA, Fòrum Berger-
Balaguer, Grup de Mestres de l’Alt Penedès, 
Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, Institut 
d’Estudis Penedesencs, La Gueralda Casal 
Popular de Vilafranca, Llibreria La Cultural, 
Llibreria L’Odissea, Òmnium – Alt Penedès,  
La Ruda Assemblea Feminista, Restaurant Cal 
Ton, Rotary Club Vilafranca, Servei de Joventut  
i Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, 
Societat Catalana de Filosofia (IEC), Ter-Cat, 
Xarxa biblioteques públiques de l’Alt Penedès, 
Ateneu Barcelonès i CosmoCaixa.

Equip VilaPensa
CONTINGUTS I PROGRAMACIÓ: Pere Martí i Olivella, Pere Martí i Bertran, Laia 
Pérez, Jordi Ribas i Jordi Sàbat
DIRECCIÓ: Jordi Sàbat
COORDINACIÓ TÈCNICA: Jordi Ribas
COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS: Giny Comunicació
WEB: Uzero i Cecilia Jané
DISSENY: Ladyssenyadora

Informació bàsica
Els actes principals del VilaPensa seran 
retransmesos en directe per RTVVilafranca i per 
streaming per la seva web rtvvilafranca.cat

L’Auditori de VINSEUM en serà el plató.  
Se’n permetrà l’aforament limitat del públic 
seguint les condicions de les autoritats sanitàries. 

Serà imprescindible fer la reserva  
a la web: entrades.vinseum.cat. 

L’accés als espais serà possible mitja hora abans 
de l’hora anunciada. Un cop començat l’acte no 
serà possible accedir a l’espai.

L’organització es reserva el dret de canviar els 
formats si les mesures sanitàries hi obliguen. 
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PROGRAMA

HORA LLOC GÈNERE PONENTS ACTE

Dilluns 14 de setembre

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Conferència Josep M. Martorell Reptes tecnològics per a la vella Europa

Dimarts 15 de setembre

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Conferència Montserrat Camps La intel·ligència humana, l’aparició del mite: 
Prometeu

Dimecres 16 de setembre

18h Capella de Sant Joan   Exposició Toni Prat i Gonçal Mayos Inauguració de l’exposició “Poesia visual... 
filosòfica” 

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Conferència Franco “Bifo”  
Berardi

Senectus Mundi (Món Envellit) 

Dijous 17 de setembre

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Conferència Eudald Carbonell La construcció de la humanitat futura

22h Auditori de VINSEUM Narració Jordina Biosca Màquines sexuals

Divendres 18 de setembre

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Col·loqui Ingrid Guardiola  
i Nemrod Carrasco

La “nova normalitat”, un concepte polític  
de poder o una nova manera de viure? 

Dissabte 19 de setembre

10h La Gueralda  
Casal Popular

Taller Dones Tech Taller d’autodefensa digital feminista

18h Claustre de Sant Francesc Presentació Premis de microrelats  
“És la tribu qui educa”

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Conferència Marta Peirano Contra el capitalismo de plataformas

Diumenge 20 de setembre

20h RTVVilafranca /  
Auditori de VINSEUM

Col·loqui Carme Torras  
i Ramón López  
de Mántaras

La robòtica que ens ve (i ens cuida).  
Aspectes tecnològics i ètics de la IA

Dimecres 23 de setembre

20h Restaurant Cal Ton Tast Raimon Salas Intel·ligència natural



mitologia grega, no envelleix mai i sempre 
és actual per entendre i explicar el què som.

Montserrat Camps és doctora en Filologia 
Clàssica i professora titular de Filologia 
Grega a la Universitat de Barcelona.

Presenta: Jordi Llavina, escriptor, crític 
literari i professor de literatura i llengua 
catalana. 

Dimecres 16 de setembre

Conferència 

Senectus Mundi (Món Envellit), a 
càrrec de Franco “Bifo” Berardi.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM
Viure la major part del temps connectats a 
internet ha devaluat la nostra experiència 
directa i immediata de la realitat i ha 
afectat les emocions, el psiquisme, la 
percepció i la relació amb l’altre. 

Franco Berardi – Bifo és filòsof, escriptor, 
guionista i professor jubilat a L’Academia 
di Belle Arti di Brera di Milano. Col·labora 
a la revista Loop i Alfabeta. Entre els seus 
molts llibres publicats es troben La fàbrica 
de la infelicitat (2000), Fenomenologia de la Fi 
(2017) i FUTURABILITAT. L’era de la impotència 
i l’horitzó de la possibilitat (2019).  

Presenten: Clàudia Elies, llicenciada 
en Història de l’Art per la Universitat de 
Barcelona i Marc Mela, llicenciat en Física i 
Filosofia per la Universitat de Barcelona. 

Acte en col·laboració amb:  
Rius&Rius Consultoria Vitivinícola.

Dijous 17 de setembre

Conferència 

La construcció de la humanitat 
futura, a càrrec d’Eudald 
Carbonell.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM
El món està dominat, encara avui, per 
la misèria, per la venjança tribal o 
fratricida, per la manca de solidaritat 
entre comunitats o per les normes 
religioses; és a dir, per tot allò que tenim 
de primats. La covid-19 és el darrer avís 
que hem de canviar; sense consciència 
crítica d’espècie, en la pròxima crisi, 

Dilluns 14 de setembre

Conferència

Reptes tecnològics per a la vella 
Europa, a càrrec de Josep M. 
Martorell.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM
Amb 86.000 milions de neurones (tantes 
com els estels de la nostra galàxia) i 
bilions de sinapsis, en tan sols 1.2 kg. de 
pes, connectades a 350 km/h, i amb una 
capacitat de memòria de 500 Petabytes, el 
cervell humà és la troballa més gran de la 
història de l’evolució.

Molt lluny d’ell, el superordinador 
MareNostrum 4, integrat per 50.000 
computadores, amb una capacitat de 12 
petaflop/s (12 mil bilions d’operacions 
per segon) i 390 Terabytes de memòria, 
(aprox. mil vegades inferior al cervell 
humà), és l’emblema del Barcelona 
Supercomputing Center, un dels 
ordinadors més potents del món.

Quin diàleg es pot establir entre ells?  
Quin dels dos cervells ens donarà accés 
als secrets de la consciència humana?

Josep M. Martorell és físic i codirector del 
Barcelona Supercomputing Center. 

Presenta: Toni Mestres és llicenciat en 
Ciències Físiques, en l’especialitat de Física 
de l’Aire per la Universitat de Barcelona.

Acte en col·laboració amb:  
Rotary Club de Vilafranca del Penedès.

Dimarts 15 de setembre

Conferència 

La intel·ligència humana, 
l’aparició del mite: Prometeu,  
a càrrec de Montserrat Camps.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM
La idea que som humans per la nostra 
capacitat d’imaginar, més enllà dels 
límits físics del cos, sempre ha estat 
present. Els mites expressen pors, desigs, 
preocupacions i esperances. També són un 
mirall on reconèixer-se, “Prometeu, tu ets 
un símbol i un signe per als mortals de la 
seva sort i força” deia Lord Byron. El mite 
de Prometeu, el creador de l’home en la 

la humanitat col·lapsarà. La revolució 
científico-tecnològica i la socialització de 
la tecnologia ens ajudarien a evitar-ho.
Eudald Carbonell és arqueòleg i codirector 
d’Atapuerca. 

Presenta: Silvia Delgado, periodista de 
Ràdio Vilafranca. 

Acte en col·laboració amb:  
Rius&Rius Consultoria Vitivinícola.

Divendres 18 de setembre

Col·loqui

La “nova normalitat”,  
un concepte polític de poder o 
una nova manera de viure?  
a càrrec d’Ingrid Guardiola  
i Nemrod Carrasco.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM

La pandèmia i el confinament han 
provocat el concepte polític “nova 
normalitat” que, per a alguns, ressona 
no només com una nova manera de 
relacionar-nos socialment, sinó com una 
temptativa d’”orientar” les relacions 
socials i que remeten a conceptes 
distòpics, talment com una nova versió 
dels mecanismes de control social, 
la constitució de llocs de reclusió, el 
que Foucault anomenava  la “societat 
disciplinària” o que Burroughs anomenava 
directament “de control”, conceptes que 
òbviament estan en discussió en el debat 
polític, social i filosòfic. 

Ingrid Guardiola és doctora en Humanitats, 
professora de comunicació i gestió cultural 
a la Universitat de Girona, programadora 
audiovisual i assagista.

Nemrod Carrasco és doctor en Filosofia 
i professor titular a la Facultat de Filosofia 
de la Universitat de Barcelona. És també 
assessor filosòfic de la sèrie de televisió 
Merlí.

Modera: Josep M. Soler, periodista de 
Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió.
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Els límits entre algoritmes, intel·ligència i 
consciència.

Carme Torras és professora d’investigació a 
l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
(CSIC-UPC) i autora de novel·les de ciència-
ficció que promouen l’ètica en l’aplicació de 
les tecnologies digitals.

Ramon López de Mántaras és fundador 
i ex-director de l’Institut d’Investigació en 
Intel·ligència Artificial (IIIA - CSIC) i Premi 
Nacional d’Investigació 2018 pel Ministeri de 
Ciència i Innovació.

Modera: Marcel Cano, professor d’ètica i 
filosofia política a la Facultat de Filosofia de 
la Universitat de Barcelona. 

Acte en col·laboració amb:  
CaixaBank.

Dissabte 19 de setembre

Conferència

Contra el capitalismo de 
plataformas, a càrrec de Marta 
Peirano.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM

Segons Srniceck, el capitalisme s’analitza 
avui en dia no tant des de conceptes com 
ara mitjans de producció, lliure comerç, 
o el capital, sinó com a control de les 
plataformes que inclouen l’economia del 
treball temporal i compartit, l’economia 
de la vigilància, la quarta revolució 
industrial, les app. Nosaltres alimentem 
aquest capitalisme entregant les nostres 
dades des de casa i els nostre mòbils i que 
són utilitzades per a caçar persones que 
no han comès cap crim. Quina possibilitat 
tenim de capgirar-ho?

Marta Peirano és periodista i autora del 
llibre El enemigo conoce el sistema.

Presenta: Lídia Heredia és periodista, 
actualment directora i presentadora del 
programa Els matins a TV3.

Acte en col·laboració amb:  
Vallformosa.

Diumenge 20 de setembre

Col·loqui

La robòtica que ens ve (i ens 
cuida). Aspectes tecnològics 
i ètics de la IA, a càrrec de 
Carme Torras i Ramón López de 
Mántaras.
20h, RTVVilafranca /  
Auditori del VINSEUM

Una oportunitat per conèixer com la 
robòtica assistencial és una tecnologia 
en ràpid creixement que pretén ajudar 
les persones amb mobilitat reduïda o 
lleus dèficits cognitius perquè puguin fer 
les activitats de la vida diària de forma 
autònoma. I tot a partir de l’exemple dels 
projectes CLOTHILDE i SOCRATES.

La IA, una visió panoràmica actual. Com 
afecta avui les nostres vides i què en 
podem esperar en un termini curt de 
temps? És un mirall de la intel·ligència 
humana, la IA? Serà possible construir 
una ment humana de manera artificial? 
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Tots els actes comptaran amb  
una càpsula poètica de Josep Pedrals  
i el Mal Alumne, creada per a l’ocasió.  
Set poemes que connecten la història  
de la poesia catalana amb el present  
i el futur tecnològic cada vegada  
més proper.



Dissabte 19 de setembre

Taller 
 
Taller d’autodefensa  
digital feminista, a càrrec  
de Dones Tech.
De 10 a 13h, La Gueralda Casal 
Popular
Els espais virtuals, governats a través dels 
algoritmes propis de cada plataforma, 
poden contribuir a la perpetuació de les 
violències i la discriminació que també 
patim fora de la xarxa. Per això proposem 
una formació sobre violències masclistes, 
privacitat i seguretat digital des d’una 
perspectiva feminista, crítica i holística, 
on treballarem per comprendre i detectar 
les violències a internet i les xarxes socials, 
així com per desenvolupar estratègies 
individuals i col·lectives d’autodefensa 
i cures digitals amb pràctiques més 
reflexives, tàctiques plaents i segures amb 
les tecnologies.

Preu: 8€ (6€ per als socis de La Gueralda). 
Informació i inscripcions a:  
casalpopular.cat/autodefensa.

DonesTech és un col·lectiu que investiga 
i intervé en el camp de les dones i les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). 

Organitza: La Gueralda Casal Popular.

Presentació

Literatura: Premis de microrelats 
“És la tribu qui educa”.  
18h, Claustre de Sant Francesc

Veredicte, entrega de premis i lectura dels 
millors microrelats de 300 paraules que 
s’han presentat al concurs que, en la seva 
segona edició, vol continuar fomentant 
la reflexió i l’intercanvi d’idees al voltant 
de l’educació. L’acte compta amb la 
conferència d’Antoni Munné-Jordà. 

Antoni Munné-Jordà és escriptor 
i corrector lingüístic. És membre de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
i de la Societat Catalana de Ciència-ficció i 
Fantasia (SCCFF).

Organitza: Grup de mestres de l’Alt 
Penedès i Ter-Cat (Tertúlies Catalanes de 
Ciència-Ficció i Fantasia / SCCFF).  

Dimecres 23 de setembre

Tast 
 
Intel·ligència natural.
20h, Restaurant Cal Ton

Tast especial que vol donar a conèixer 
alguns dels vins naturals més propers 
i els seus elaboradors; tot de la mà del 
sommelier Raimon Salas i del Restaurant 
Cal Ton.

Preu: 20€ (15€ Amics de VINSEUM). 
Venda d’entrades a: entrades/vinseum.cat

Acte en col·laboració amb:  
Restaurant Cal Ton.

MÉS VILAPENSA

Dimecres 16 de setembre

EXPOSICIÓ

POESIA VISUAL... FILOSÒFICA 
de Toni Prat
Del 16 al 27 de setembre,  
Capella de Sant Joan
Horaris d’exposició: Dimecres, dijous  
i divendres de 17 a 20h; dissabte de 18 a 20h  
i diumenge de 12 a 14h i de 18 a 20h.

Inauguració de l’exposició  
amb la conferència “Urgència 
de la filosofia en reptes humans 
com el Covid-19. Necessitat 
de poesofemes i poesia visual 
filosòfica” a càrrec de Gonçal 
Mayos, filòsof.
Dimecres 16 de setembre, 18h

Acte en col·laboració amb:
Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.

Dijous 17 de setembre

Narració 

Màquines sexuals, a càrrec  
de Jordina Biosca. 
22h, Auditori del VINSEUM

Si tinc intel·ligència, és que estic viu? Es pot 
generar artificialment l’espurna de la ment 
o l’ànima? Una màquina sexual masculina 
es limitaria al fal·lus? I una de femenina?... 
En aquest acte gaudirem de textos escollits 
com ara els de Jeanette Winterson, Ian 
Mackewan, Jaume Cabré i Ferdinand Von 
Schirach. 

Jordina Biosca és creadora, narradora, 
directora del Festival En Veu Alta (EVA).

Entrada lliure, amb reserva prèvia a 
entrades.vinseum.cat

Acte en col·laboració amb:  
Festival EVA
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Melode (junt amb altres autors) i Zwingli, a 
la col·lecció Clàssics del Cristianisme. Del 
grec modern ha traduït, entre altres, Ascesi, 
de Nikos Kazantzakis, a l’editorial Adesiara, i 
tradueix també autors moderns del francès, 
anglès i alemany. 

Eudald Carbonell és arqueòleg. Va cursar 
estudis superiors a Girona, Barcelona i París. 
És doctor en geologia del quaternari per 
la Universitat Pierre et Marie Curie (1986) i 
en història per la Universitat de Barcelona 
(1988). Des de l’any 1999, ocupa la càtedra 
de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili 
i actualment és Investigador principal del 
Grup d’Autoecologia Humana del Quaternari 
d’aquesta universitat i Investigador de 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES), centre del qual fou 
impulsor i primer director entre 2004 i 2015. 
Ha efectuat viatges d’investigació i treball 
de camp a França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, 
Geòrgia, Tadjikistan, Algèria, Marroc, 
Tanzània, Kenya, Etiòpia, els Estats Units, 
Mèxic, Xile, Cuba, Xina i Austràlia, entre 
d’altres països. El 2009 va rebre el Premi 
Nacional de Cultura. El 2010 va participar en 
el programa de TV3 Sota terra. És codirector 
d’Atapuerca.

Nemrod Carrasco és Doctor en Filosofia 
i professor titular a la Facultat de Filosofia 
de Barcelona. És també assessor filosòfic 
de la sèrie de televisió Merlí. Les seves 
principals línies de treball tenen a veure amb 
la història de les idees estètiques i les teories 
contemporànies de l’art i la literatura. És 
membre actiu del grup de recerca “Crisi de 
la Raó Pràctica”, dirigit per Norbert Bilbeny. 
Autor de nombrosos articles en revistes 
especialitzades. Recentment ha publicat dos 
llibres: Apories de la vida quotidiana (2017) i 
Viatge a centre de la filosofia (2018). A més de 
participar en diversos projectes divulgatius 
com el festival Barcelona Pensa, col·labora 
en el programa de ràdio Versió RAC1, de Toni 
Clapés, amb una secció titulada Filosofia de 
la vida quotidiana. 

Sílvia Delgado és periodista de Ràdio 
TV Vilafranca. Ara mateix és la directora 
i presentadora del seu magazín matinal. 
Llicenciada en Ciències de la Informació 
per a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1995), també compta amb un Màster en 
Egiptologia, Escola d’Egiptologia de la 
Fundació Arqueològica Clos (2010) i amb el 
Diploma de Postgrau en Gestió i Polítiques 
Culturals de la Universitat de Barcelona 
(1998). És locutora i periodista a SERCOM 
SL, que gestiona Ràdio i Vilafranca Televisió, 
des de setembre de 1991 fins a l’actualitat. 
Va ser corresponsal de Catalunya Ràdio a la 

comarca de l’Alt Penedès, des de novembre 
de 1994 i fins 2009. 

Clàudia Elies és historiadora de l’art per 
la Universitat de Barcelona, la Università 
degli studi di Bologna i té un Màster en 
Contemporary Art Theory per Goldsmiths, 
University of London. Ha treballat com 
a assistent d’exposicions al Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) i ha 
sigut coordinadora de la Galeria Estrany – de 
la Mota. Actualment combina la seva feina de 
responsable d’Arts Visuals del Centre Cívic 
Can Felipa amb altres projectes curatorials i 
de pensament. 

Ingrid Guardiola és professora, 
programadora audiovisual, directora i 
assagista. Des de totes aquestes facetes 
ha contribuït a la reflexió i al debat públic 
sobre els formats televisius i el rol de les 
imatges i dels dispositius tecnològics en el 
món contemporani. Actualment coordina 
el projecte «Soy Cámara», un laboratori 
de nous formats audiovisuals produït pel 
CCCB, i dirigeix la Mostra de Televisió de 
Qualitat de Barcelona (MINIPUT). És doctora 
en humanitats per la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) i ha estat docent a diverses 
universitats catalanes, on també ha realitzat 
investigació sobre qüestions relacionades 
amb el gènere, la desigualtat i la tecnologia 
en el marc de la cultura i de la pràctica 
audiovisual; ara mateix és professora de 
comunicació i gestió cultural a la Universitat 
de Girona. És una de les impulsores del 
projecte La dimensió poc coneguda: pioneres 
de cinema, amb el qual es pretén investigar i 
divulgar la història de les dones que han fet 
cinema.

Lídia Heredia és periodista. Ha desenvolupat 
la seva carrera a la ràdio, televisió i premsa 
escrita. Actualment presenta i dirigeix 
el programa Els matins de Televisió de 
Catalunya. És llicenciada en Ciències de la 
Informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ha treballat a Ràdio Ciutat de 
Badalona, Ràdio Barcelona, Onda Rambla. En 
premsa escrita ha estat col·laboradora del 
diari Avui. En televisió ha treballat a Canal+ 
com a gestora de drets de televisió i com a 
redactora i presentadora de Telecinco. L’any 
2000 va fitxar per Televisió de Catalunya, on 
ha estat reportera del programa En directe, 
redactora i presentadora dels informatius 
del canal 3/24 i presentadora del Telenotícies 
vespre, entre altres programes. 

Ramon López de Mántaras és professor 
investigador del Centre Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) i 

PARTICIPANTS 
VILAPENSA
Franco Berardi - Bifo (Bolonya, Itàlia, 1948) 
és un filòsof contemporani italià. Actualment 
treballa com a docent a Bolonya. Es va 
graduar en Estètica a la Facultat de Filosofia 
i Lletres de la Universitat de Bolonya. Quan 
va ser estudiant va participar en el moviment 
estudiantil italià del 1968. Col·labora a la 
revista Loop i Alfabeta. Va ser fundador 
i col·laborador de Ràdio Alice. El 1978 va 
arribar a Nova York fugint del triomf del 
neoliberalisme a Itàlia i el 2000 va publicar 
La fàbrica de la infelicitat. El 2002 va fundar 
TV Orfeu, la primera televisió comunitària 
italiana. La seva obra Fenomenologia de la 
Fi és una obra de referència. El seu darrer 
llibre FUTURABILITAT. L’era de la impotència i 
l’horitzó de la possibilitat, encara no ha estat 
publicat a Catalunya.

Jordina Biosca és creadora, narradora, 
guionista i directora del Festival En Veu Alta 
(EVA). Ha presentat els seus espectacles 
en diversos festivals, cicles de narració, 
poesia i teatre d’arreu del país i de l’Estat 
espanyol a part d’actuacions continuades en 
programacions estables per tot Catalunya. 
Combina els espectacles íntegrament de text 
amb les actuacions amb acompanyament 
musical, tant amb músics de formació 
clàssica com contemporània. Ha creat 
projectes a la carta d’espectacles, CD’s, 
produccions i presentacions d’actes per a la 
Fira Mediterrània de Manresa, Fundació La 
Caixa, Vallformosa, Nit de Castells, Descobrir 
Catalunya i Generalitat de Catalunya 
entre d’altres. També ha col·laborat fent 
formacions per a adults amb la Universitat 
Ramon Llull, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de Vic, la Universitat 
Rovira i Virgili, l’Escola Marta Mata i les 
Escoles d’Estiu de la Generalitat.

Montserrat Camps és Doctora en Filologia 
Clàssica per la Universitat de Barcelona i 
Graduada en Teologia per la Facultat de 
Teologia de Catalunya. Professora titular 
de grec a la Universitat de Barcelona des de 
1989 i professora convidada a la Universitat 
de Leipzig el curs 1992-1993. Ha estat degana 
de la Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona (2004-2008) i directora del màster 
Gnosticisme i Càbala (2010-2012). Els seus 
camps d’interès són la literatura antiga i la 
mitologia, el primer cristianisme i els inicis de 
l’imperi bizantí. La seva tesi doctoral tractà 
de les festes a la Grècia clàssica, publicada 
en versió revisada, L’année des grecs. La 
fête et le mythe. Université de Besançon. 
Les Belles Lettres, París 1993. Ha publicat 
articles sobre el món antic i també sobre 
tradició clàssica. Ha traduït Gregori de 
Nazianz, el Pastor d’Hermas, Simeó el nou 
Teòleg, Cal·list (dins la Filocàlia), Romà el 
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com Nietzsche, Hegel, Herder, Kant, 
Hölderlin, D’Alembert, el Marquès de 
Sade..., ha evolucionat vers l’estudi dels 
grans moviments moderns (Racionalisme, 
Il·lustració, Romanticisme, Filosofies de la 
sospita...) i la seva influència contemporània 
fins a la postmodernitat. S’anticipa a les 
tendències postdisciplinàries actuals i és 
responsable del terme macrofilosofia per 
a caracteritzar les seves anàlisis globals, 
interdisciplinàries i de processos de llarga 
duració. Autor de nombrosos llibres i 
articles, dirigeix la xarxa Open Network 
for Postdisciplinarity and Macrophilosophy 
(OPEN-PHI) i codirigeix el Grup Internacional 
de Recerca Cultura, Història i Estat (GIRCHE). 
Actualment presideix el Liceu de Filosofia 
Joan Maragall i és vocal primer de la Junta 
directiva de l’Ateneu Barcelonès, des de 
2014. El 1992 va rebre el Premi Prat de la Riba 
pel seu treball Entre lògica i empíria. Claus de 
filosofia hegeliana de la història.

Marc Mela és llicenciat en Física i Filosofia 
per la Universitat de Barcelona. Ha treballat 
en el camp de l’energia eòlica i ha col·laborat 
al CCCB durant la producció del festival 
Kosmopolis 2019. Actualment treballa 
com a docent al CIC-Elisava de Barcelona 
i col·labora en el projecte educatiu i de 
divulgació científica de La Mandarina de 
Newton. Compagina aquestes feines amb 
investigacions al voltant del pensament 
contemporani, l’estètica o l’estudi de les 
transformacions culturals sorgides arran 
dels avanços tecnològics i científics. 

Toni Mestres és llicenciat en Ciències 
Físiques, en l’especialitat de Física de 
l’Aire per la Universitat de Barcelona 
(1990). Creador i presentador de la secció 
de meteorologia al Circuit Català de 
Televisió Espanyola a Catalunya l’any 1987 
i a Barcelona TV l’any 1994. Elaborador i 
presentador de la informació meteorològica 
a RNE a Catalunya fins el 2013. Fundador de 
l’Associació Catalana de Meteorologia el 
1995 i president fins el 2013. Organitzador 
de les jornades de Meteorologia Eduard 
Fontserè. També va ser presentador i 
assessor els primers anys del programa 
de divulgació científica del canal 33 
QUEQUICOM que es va iniciar el març del 
2006. Des de l’any 1996 crea i dirigeix TN 
Produccions, productora de programes 
de televisió sobre activitats a l’aire lliure 
així com també programes d’informació i 
divulgació.

Antoni Munné-Jordà és escriptor i 
corrector lingüístic. Va estudiar Història 
de l’Art a la Universitat de Barcelona. 
Professionalment s’ha dedicat al món de les 
publicacions en català (durant molts anys 
va ser redactor de la revista Serra d’Or) i a 
la seva passió, la literatura. Ha publicat una 

vintena llarga de títols, majoritàriament de 
prosa, tant per a adults com per a joves, 
entre els quals destaquen els dedicats a la 
fantasia i la ciència-ficció, amb la trilogia 
que conformen les novel·les La paciència 
del mar (1994), L’única mort (1999) i Poso el 
comptaquilòmetres a zero (2008). El 2015 va 
publicar Michelíada, que va ser guardonada 
amb el Premi Ictineu a la millor novel·la de 
ciència-ficció en llengua catalana. També en 
aquest camp, cal destacar la seva tasca al 
front d’una col·lecció temàtica dins l’Editorial 
Pagès de Lleida o els seus treballs assagístics 
sobre el gènere i sobre diversos personatges 
de la història de la literatura catalana, 
com ara la figura de Manuel de Pedrolo. 
És membre de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana i de la Societat Catalana de 
Ciència-ficció i Fantasia (SCCFF).

Josep Pedrals és poeta i rapsode. Molt 
bregat en el món del recital poètic en l’àmbit 
de parla catalana, ha col·laborat a més en 
diversos mitjans de comunicació, entre 
d’altres el diari Avui, el diari Ara i Catalunya 
Ràdio. En l’àmbit musical, l’any 2007 dugué 
a terme l’espectacle de hip-hop Endoll, junt 
amb Guillamino. Abans havia actuat amb 
«Explosió Bikini» i actualment treballa amb 
la banda Els Nens Eutròfics. Entre els seus 
llibres, hi trobem: Escola italiana (2003), El 
furgatori (2006), El romanço d’Anna Tirant 
(2012), Els límits del Quim Porta (2018), entre 
d’altres. Va guanyar el premi Lletra d’Or 2013 
pel El romanço d’Anna Tirant i el Premi Ciutat 
de Barcelona 2018 per Els límits del Quim 
Porta.

Marta Peirano és escriptora, periodista, 
actriu i model. Va ser cap de la secció 
cultural del diari digital eldiario.es (2013 – 
2016). Va fundar CryptoParty Berlín, una 
iniciativa al voltant de qüestions sobre 
la privacitat i la seguretat a internet. Va 
ser fundadora d’Elàstic, un col·lectiu 
multidisciplinari amb el qual va codirigir el 
projecte COPYFIGHT sobre “cultura lliure” 
(2005). Col·labora amb diferents mitjans 
on escriu sobre cultura lliure, autòmats, 
seguretat i privacitat, drets a Internet i 
criptografia per a periodistes. Va participar 
en el desaparegut diari ADN. També va 
col·laborar amb la publicació JotDown 
escrivint-hi articles sobre cultura. Va publicar 
sobre tecnologia i món digital a la revista 
Muy Interesante i a Consumer. Actualment a 
eldiario.es publica articles sobre vigilància 
del poder, medi ambient, cultura i drets i 
llibertats. El seu darrer llibre és El enemigo 
conoce el sistema, un llibre que explica per 
què l’era de la informació es va transformar 
en l’era de la manipulació de masses.

Toni Prat és artista. Inicia el seu camí per 
la poesia visual amb el llibre Eloqüències. 
Abans treballa el llenguatge escultòric però 

director de l’Institut d’Investigació en 
Intel·ligència Artificial (IIIA); Màster en 
Enginyeria Informàtica per la Universitat de 
Califòrnia Berkeley, doctor en Física (Control 
Automàtic) per la Universitat de Tolosa i en 
Enginyeria Informàtica per la Universitat 
Politècnica de Barcelona. És pioner de la 
intel·ligència artificial (IA) a Espanya. Autor 
de gairebé 300 articles. Conferenciant 
plenari en nombrosos congressos 
internacionals. Exeditoren cap de la revista 
Artificial Intelligence Communications, és 
membre del consell editorial de diverses 
publicacions internacionals de prestigi. Ha 
estat coguanyador de cinc premis a la millor 
ponència en congressos internacionals. 
Ha rebut, entre altres premis, el Ciutat de 
Barcelona a la recerca, l’any 1981; el Robert 
S. Engelmore Memorial Award de l’American 
Association of Artificial Intelligence (AAAI), 
el 2011; el nacional de la Societat Científica 
Informàtica, el 2012; el Distinguished Service 
Award de l’European Association of Artificial 
Intelligence, el 2016; i el IJCAI Donald E. 
Walker Distinguished Service Award, el 2017. 
També és membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans. Forma part de diferents panells 
d’experts i consells assessors d’institucions 
públiques i privades d’Estats Units i 
Europa. El seu treball actual se centra en el 
raonament basat en casos, l’aprenentatge 
automàtic i les aplicacions d’IA en la 
música. Premi Nacional d’Investigació 
2018 del Ministerio de Ciencia, Innovacióny 
Universidades. 

Jordi Llavina és llicenciat en Filologia 
Catalana per la Universitat de Barcelona. 
Ha treballat en el món editorial, en 
l’ensenyament i, durant vint anys, ha exercit 
com a periodista cultural (Catalunya Ràdio, 
La Vanguardia, TV3, Sàpiens, El Punt Avui, El 3 
de vuit...). Va presentar durant cinc anys i mig 
el programa de llibres diari Fum d’estampa, 
a l’extinta Catalunya Cultura. L’any 2014 va 
ser comissari de l’Any Vinyoli. Ha publicat 
una vintena de libres, entre els quals els de 
poemes Vetlla (Premi Vicent Andrés Estellés 
2011 i Premi de la Crítica, 2013), Contrada, 
Matí de la mort, Ermita (Premi Lletra d’Or 
2018) i El magraner (Premi Marià Manent 
2019). 

Josep M. Martorell és llicenciat en Ciències 
Físiques per la Universitat de Barcelona i 
doctor en ciències de la Computació per la 
Universitat Ramon Llull, i té més de 12 anys 
d’experiència en entorns de recerca, entre 
els quals cinc anys com a director general 
de Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
Actualment és Associate Director del 
Barcelona Supercomputing Center.

Gonçal Mayos és filòsof, assagista i 
professor de la Universitat de Barcelona. 
Especialitzat en pensadors moderns 
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articles a diverses revistes especialitzades 
de l’àmbit infantil i juvenil. Participa en la 
realització de llibre Vilafranca, capital del 
Penedès (2003) i publica el llibre Vilafranca 
del Penedès 1979-2004. Crònica de 25 anys de 
democràcia (2005).

Carme Torras és matemàtica i escriptora, 
especialista en intel·ligència artificial i 
robòtica, compagina l’escriptura literària 
amb la investigació científica. Doctora en 
informàtica i professora d’investigació a 
l’Institut de Robòtica (CSIC-UPC). En l’àmbit 
científic, ha publicat llibres i articles sobre 
models neuronals, visió per computador, 
intel·ligència artificial i robòtica. Ha estat 
guardonada amb el premi Divulga del 
Museu de la Ciència de Barcelona, el premi 
Rafael Campalans de l’Institut d’Estudis 
Catalans, i la medalla Narcís Monturiol de 
la Generalitat de Catalunya. És membre 
numerària de l’Acadèmia Europea i membre 
electa de la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona. En l’àmbit literari, 
les seves novel·les Pedres de toc (2003) 
i Miracles perversos (2011) van merèixer, 
respectivament, els premis Primera Columna 
i Ferran Canyameres d’intriga i misteri. Amb 
La mutació sentimental (2008), traduïda al 
castellà (2012), va obtenir el premi Manuel 
de Pedrolo de ciència-ficció 2007 i el premi 
Ictineu 2009. És membre de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana i de la 
Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia 
(SCCFF).

DonesTech és un col·lectiu que investiga 
i intervé en el camp de les dones i les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). Va néixer a Barcelona el 2006 i s’ha 
convertit en un element clau per entendre la 
recerca i acció ciberfeminista en els entorns 
activistes.

arriba un moment en què es llança de ple 
a la poesia visual amb el convenciment 
que aquesta podia ser una bona via per 
comunicar-se. Entre les seves publicacions 
destaquen Eloqüències: Poesia visual (2008), 
Poesia visual (2010), La diversió de la paradoxa 
(2011), La diversió de la paradoxa (2013), 
Troballes (2014) i Mirades caldes: poesia 
visual eròtica per invidents (2016). L’any 2012 
guanya el premi Poesia Brossiana. La seva 
primera exposició és al Temple Romà de Vic 
(1978) on es mostren poemes relacionats 
amb les obres del pintor Joan Batlles Pi, des 
d’aleshores realitza nombroses exposicions 
individuals i col·lectives. En els darrers anys 
destaquen les exposicions: Poesia Visual 
(2015) al Col·legi d’Aparelladors, arquitectes 
tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona 
– Osona; l’exposició i projecció de Poesia 
visual a l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
de Vic; l’exposició i col·loqui sobre Poesia 
visual a la Sala d’actes del Centre Cultural 
Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat 
(2017); les dues exposicions simultànies 
a la Universitat de Barcelona Poesia 
filosòfica visual al CRAI Biblioteca de Lletres 
i matematicopoemes al CRAI Biblioteca 
Matemàtiques (2018), entre d’altres. Hi ha 
diversos enregistraments sobre l’obra de 
Toni Prat, com el que forma part del projecte 
Viu la poesia de la Universitat de Barcelona, 
Utopiamarkets (poesia visual) de TVE2 i dues 
emissions al programa l’Aventura del saber de 
RTVE. Creadores: Toni Prat i Serie Boek Visual: 
Toni Prat.

Raimon Salas, és llicenciat en Història per 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Té el 
diploma de sommelier a l’ESHOB (2015). Ha 
treballat sobretot al Bar Brutal a Barcelona, al 
Restaurant Brawn a Londres i a l’AZarphesha 
a Tbilisi, sempre amb vins naturals. 
Actualment treballa al restaurant Cal Ton de 
Vilafranca del Penedès.

Josep M. Soler és llicenciat en Ciències 
de la Informació a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. El 1988 inicia la seva activitat 
periodística a Ràdio Vilafranca conduint el 
magazine El Tastaolletes. Des del 1989 ha 
desenvolupat diferents tasques a l’emissora 
(cap d’Informatius, des de 1992, i actualment 
també responsable dels Informatius i 
programes de Penedès TV). El 1993, dins 
del magazine La Plaça, incorpora un espai 
setmanal destinat a la literatura en què 
participa Pere Martí i junts posen en marxa 
el programa Llegir per Sentir amb l’objectiu 
de promocionar la literatura infantil i juvenil 
a través del contacte amb els autors. El 
programa ha rebut diversos premis com 
l’Atlàntida del Gremi d’Editors de Catalunya 
al millor programa de ràdio en llengua 
catalana (2003). També ha estat corresponsal 
d’El Periódico de Catalunya a la comarca 
de l’Alt Penedès (1992-2007), i ha publicat 
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Per a més informació i gestió d’entrevistes
Marc Farràs / T. 933 687 155 / marc.farras@giny.cat
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