Diàlegs 3C

Coneixement,
Creativitat i
Canvi
Nous paisatges per
a les persones i les
organitzacions

El Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” i l’Associació
d’Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), en col·laboració amb el Laboratori de Pensament
Prospectiu del Departament de Mitjans, Comunicació i
Cultura de la UAB, promouen un seguit de diàlegs per
pensar, reflexionar i actuar sobre les relacions entre la
Universitat i la societat.
Els Diàlegs 3C proposen una mirada sistèmica, prospectiva i ambiciosa a través de la interacció i l’intercanvi
d’idees entre la comunitat universitària, especialment la UAB, i les organitzacions.
Les relacions entre la Universitat i la societat s’acostumen a abordar des d’una perspectiva
principalment tecnològica (la transferència de tecnologia, la incorporació de la cultura de la recerca
i la innovació a les organitzacions...), però els espais per reflexionar i col·laborar són molt més amplis.
Aquesta iniciativa proposa una mirada més sistèmica i orientada al futur pel que fa a les relacions entre
Universitat i societat. Cal pensar i actuar sobre els aspectes hard (més tecnològics i científics) però
també sobre els soft (les realitats més intangibles), i fer-ho a partir de la idea que les organitzacions
poden aprendre de la Universitat i que també aquesta ha d’aprendre moltes coses del saber fer del seu
entorn, especialment de les organitzacions empresarials.
El cicle està coordinat per l’Associació d’Amics de la UAB i el Laboratori de Pensament Prospectiu de la UAB.

Dimecres 27 de maig

Dimarts 22 de setembre

Dimarts 24 de novembre

Cap a on van la
ciència i la recerca?

Les tecnologies
porten cap a una
nova democràcia?

Futur, disseny i
sostenibilitat

Especialització i complexitat són
els trets que avui caracteritzen la
recerca. Aquest fet obliga a practicar
noves formes d’organització i també
a desenvolupar noves eines que
facilitin la col·laboració. Com adaptar
la recerca a un món cada cop més
digital? S’obren nous territoris per
a la interacció entre Universitat i
empresa? D’altra banda, l’accés
obert i la comunicació immediata
dels resultats científics obliguen a
repensar les formes de validar la
ciència i de contrastar la reputació
dels investigadors.
Presenta: Jaume Lanaspa, membre
del Patronat de la Fundació Bancària
”la Caixa”
Conferenciants:
Caterina Biscari, directora del
Sincrotró ALBA
Andreu Mas-Colell, conseller
d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya
Xavier Carbonell, conseller delegat
de Palex Medical
Modera: Santiago Ramentol,
professor i director del Laboratori de
Pensament Prospectiu de la UAB

L’objectiu de la democràcia és que
els ciutadans lliures i responsables
participin en la presa de decisions,
controlin el govern i els altres organismes des dels quals s’exerceix el poder.
L’actual sistema ho fa molt difícil, però
les tecnologies de la informació i de
la comunicació obren noves possibilitats per exercir la democràcia. Amb
els avenços de la intel·ligència artificial, es plantegen noves formes de
deliberació, participació ciutadana i
representativitat, així com una democràcia directa en xarxa que incorpori
la interacció. S’anticipa un futur que
pot reduir la distància entre la classe
política i la societat, retornant l’agenda al ciutadà?
Ponents:
Ramon López de Mántaras, director de
l’Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial-CSIC Campus UAB
Eva Anduiza, professora de ciència
política-UAB
Pere Vallés, economista i conseller
delegat de Scytl
Modera: Santiago Ramentol,
professor i director del Laboratori de
Pensament Prospectiu UAB

Dimarts 30 de juny

Dimarts 27 d’octubre

Neurociència i
creativitat

El camí del laboratori
al mercat

L’activitat creativa del cervell és
un àmbit de gran interès per als
neurocientífics. La neurociència ha
mostrat que el nostre cervell s’adapta
a les novetats i genera models nous,
però té un gran enemic: la rutina.
Quines són les claus per estimular,
dintre de les organitzacions, la
creativitat, la innovació i la capacitat
de somiar?

Les universitats catalanes tenen bona
qualitat investigadora en nombrosos
àmbits científics i tecnològics. Però
tenen un dèficit pel que fa a la transferència de coneixement a la societat. El
camí del laboratori al mercat està poc
transitat i és lent, si no feixuc. Què ho
explica? Funciona la connexió entre
la recerca i el mercat? La cultura dels
centres de recerca és un coll d’ampolla? Falten mecanismes de finançament? Tenim un entorn legislatiu i
cultural adequat? Quins sectors estan
més avançats?

Conferenciants:
Alfons Cornella, president
d’Infonomia
Lluís Martínez-Ribes, professor titular
d’Esade i soci consultor de m+f=!
Óscar Vilarroya, investigador de la
Unitat de Recerca en Neurociència
Cognitiva (URNC) de la UAB
Modera: Lluís Reales, periodista i
professor de la UAB

Ponents:
Albert Zamora, CEO Bionure
Montserrat Vendrell, directora
BIOCAT
Bonaventura Guamis, director Parc
de Recerca UAB
Modera: Lluís Reales, periodista i
professor de la UAB

En una societat de consum ràpid,
les crisis ecològiques globals
plantegen grans reptes ambientals
i anticipen escenaris conflictius. I,
encara que sigui únicament per
raons economicistes –per exemple,
el previsible augment del preu de
les matèries primeres, els pròxims
anys–, les empreses han de dissenyar
productes sostenibles i ètics. Quina
funció hi ha de tenir el disseny? Es
pot fer innovació social a través
del disseny? Com es repensen les
empreses pel que fa al disseny dels
productes i serveis?
Ponents:
Oriol Pibernat, director escola EINA
Javier Nieto, empresari i president
Grup Santa Cole
Xènia Viladàs, economista i
professora a la SCAD University
Modera:
Lluís Reales, periodista i professor de
la UAB

De maig a novembre del 2015.
Lloc: Palau Macaya. Pg. de Sant Joan,
108, Barcelona.
Horari: Totes les conferències seran a
les 19 h.
Inscripcions: 93 400 53 59. Places
limitades.
Cicle coorganitzat entre el Palau
Macaya i l’Associació d’Amics de
la UAB, amb la col·laboració del
Laboratori de Pensament Prospectiu
de la UAB.

