Reflexió per a tots els públics
14 – 20 setembre 2020

vilapensa.cat

Vilafranca del Penedès

SOM
HUMANS?

En l’edició ajornada del VilaPensa
2020 del mes d’abril aspiràvem
a una trobada enriquidora entre
la intel·ligència humana i la
intel·ligència artificial (IA), fins
al punt de preguntar-nos “Què ens
defineix inequívocament com
a humans?”, allò d’intransferible,
si fos el cas, a un cervell mecànic
o quàntic.
L’aparició inesperada del coronavirus
i les seves conseqüències ens aboca
també a preguntar-nos no només
si “la història s’està accelerant”
(com ho fa l’historiador i filòsof Yuval
Noah Harari) sinó també “Què hem
après del que ens està passant?”
(com ho fa el filòsof Josep Maria
Lozano).
Aquests dos objectius
complementaris donen més sentit,
si cal, a aquest desconcertant «Som
humans?», en una edició reduïda
i amb un format diferent. Vet aquí
nous reptes, no només científics sinó
principalment filosòfics i culturals.
Hi sou ben convidats,
una vegada més!

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.

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 gràfic: Ladyssenyadora

HORA

LLOC

PONENTS

ACTE

GÈNERE

Josep M. Martorell

Reptes tecnològics
per a la vella Europa

Conferència

Montserrat Camps

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

Conferència

Dilluns 14 de setembre
20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Dimarts 15 de setembre
20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Dimecres 16 de setembre
18h

Capella de Sant Joan

Toni Prat
i Gonçal Mayos

Inauguració de
l’exposició Poesia
visual... filosòfica

Exposició

20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Franco “Bifo”
Berardi

Senectus Mundi
(Món Envellit)

Conferència

Dijous 17 de setembre
20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Eudald Carbonell

La construcció de la
humanitat futura

Conferència

22h

Auditori de VINSEUM

Jordina Biosca

Màquines sexuals

Narració

Ingrid Guardiola
i Nemrod Carrasco

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

Col·loqui

Dones Tech

Taller d’autodefensa
digital feminista

Taller

Premis de microrelats
És la tribu qui educa

Presentació

Marta Peirano

Contra el capitalismo
de plataformas

Conferència

Carme Torras
i Ramón López
de Màntaras

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

Col·loqui

Raimon Salas

Intel·ligència natural

Tast

Divendres 18 de setembre
20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Dissabte 19 de setembre
10h

La Gueralda
Casal Popular

18h

Claustre de Sant
Francesc

20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Diumenge 20 de setembre
20h

RTVVilafranca /
Auditori de VINSEUM

Dimecres 23 de setembre
20h

Restaurant Cal Ton

Feu la vostra reserva a: entrades.vinseum.cat

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

CONFERÈNCIA

Dilluns 14 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

Dijous 17 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

Dissabte 19 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

JOSEP M.
MARTORELL

EUDALD
CARBONELL

Reptes tecnològics per
a la vella Europa.

La construcció de la
humanitat futura.

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?

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, la humanitat col·lapsarà. La
revolució científico-tecnològica i la socialització
de la tecnologia ens ajudarien a evitar-ho.

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.

CONFERÈNCIA
Dimarts 15 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

MONTSERRAT
CAMPS

La intel·ligència humana,
l’aparició del mite: Prometeu.
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 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.
CONFERÈNCIA
Dimecres 16 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

FRANCO “BIFO”
BERARDI

Senectus Mundi
(Món Envellit).

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. 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, licenciada 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.

Eudald Carbonell és arqueòleg i codirector
d’Atapuerca.
PRESENTA:

Silvia Delgado, periodista de Ràdio Vilafranca.
ACTE EN COL·LABORACIÓ AMB:

Rius&Rius Consultoria Vitivinícola.

Contra el capitalismo
de plataformas.

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 d’Els Matins a TV3.
ACTE EN COL·LABORACIÓ AMB:

Vallformosa.

COL·LOQUI

COL·LOQUI
Divendres 18 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

INGRID
GUARDIOLA
I NEMROD
CARRASCO

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

MARTA PEIRANO

Josep M. Soler, periodista de Ràdio Vilafranca i
Penedès Televisió.

Diumenge 20 de setembre, 20h
RTVVilafranca / Auditori del VINSEUM

CARME TORRAS
I RAMÓN LÓPEZ
DE MÀNTARAS

La robòtica que ens ve (i ens
cuida). Aspectes tecnològics
i ètics de la IA.
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? Els límits entre algoritmes, intel·ligència i consciència.
Carme Torra 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.

Més
Vila?ensa
EXPOSICIÓ
Del 16 al 27 de setembre.
Capella de Sant Joan

POESIA VISUAL...
FILOSÒFICA

de Toni Prat
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.
Dimecres 16 de setembre, 18h

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.
ACTE EN COL·LABORACIÓ AMB:

Servei de Cultura de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.
NARRACIÓ
Dijous 17 de setembre, 22h
Auditori del VINSEUM

MÀQUINES SEXUALS

a càrrec de Jordina Biosca
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.
TALLER

Dissabte 19 de setembre, de 10 a 13h
La Gueralda. Casal Popular

TALLER D’AUTODEFENSA
DIGITAL FEMINISTA

a càrrec de Dones Tech

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

La Gueralda Casal Popular.
PRESENTACIÓ
Dissabte 19 de setembre, 18h
Claustre de Sant Francesc

Literatura:
Premis de microrelats

ÉS LA TRIBU QUI EDUCA

L’acte comptarà amb una xerrada d’Antoni
Munné-Jordà, escriptor i corrector lingüístic,
membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i de la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia (SCCFF).

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.

ORGANITZA:

Grup de mestres de l’Alt Penedèsi Ter-Cat
(Tertúlies Catalanes de Ciència-Ficció i
Fantasia / SCCFF).
TAST
Dimecres 23 de setembre, 20h
Restaurant Cal Ton

INTEL·LIGÈNCIA NATURAL

a càrrec de Raimon Salas

Preu: 20 € (15 € Amics de VINSEUM).
Venda d’entrades a: entrades/vinseum.cat
ACTE EN COL·LABORACIÓ AMB:

Restaurant Cal Ton.

vilapensa.cat

ORGANITZA

AMB EL SUPORT DE

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,

