
Programació setembre - desembre 2022

 Hi col·labora:



Dimarts, 20 de setembre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic 

El rescat del passat a través de la creació 
artística
En ocasió de «La balada d’en Solé 
Sugranyes»

Participants: Jaume Ayats, Pere Casas i Maria Ocaña
Moderadora: Mònica Jofre

Els creadors que volen abordar els temes històrics, 
com ho fan? Per què trien uns temes i no uns altres? 
La incomoditat d’alguns temes i la distància històrica 
intervenen en la tria? Tracten els fets o els personatges 
amb prou rigor històric? El llenguatge artístic és útil per 
a la divulgació de fets històrics?

Jaume Ayats
Violinista, cantant i professor d’etnomusicologia a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha compost 
una balada sobre l’activista Oriol Solé Sugranyes que 
s’estrena el dia 30 de setembre a l’Atlàntida.

Pere Casas
Historiador i museòleg. Treballa al Museu del Ter, on és 
responsable de projectes relacionats amb el patrimoni. 
Autor de diferents treballs de recerca, especialment 
sobre la industrialització al Ter.

Maria Ocaña
Historiadora i museòloga. Dirigeix el Museu Arqueològic 
de l’Esquerda, on ha impulsat l’exposició permanent que 
permet connectar el jaciment amb el museu i diferents 
publicacions divulgatives.

Mònica Jofre
Periodista i politòloga. Actualment treballa com a 
responsable de comunicació a Sant Tomàs, una entitat 
social que treballa per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual a Osona. Vocal 
del Casino de Vic.

Col·labora: L’Atlàntida

 

L’alimentació és una de les activitats 
humanes que generen més impacte 
ambiental.
La manera en què produïm, distribuïm 
i consumim els aliments afecta els 
ecosistemes, la biodiversitat, la salut i 
l’economia. L’alimentació és el gran debat 
d’ara i aquí, l’assignatura pendent, però, 
sobretot, el repte de futur.
Parlar avui d’aliments i d’alimentació 
implica parlar també de ramaderia, 
agricultura, política, canvi climàtic, 
nutrició, salut, gastronomia, cultius, noves 
proteïnes alternatives i nous models 
alimentaris. Aquest és, doncs, un debat 
que intrínsecament afecta tota la població.
Què i com hem de menjar nosaltres 
i, especialment, els nostres fills? Què 
representa la cuina i què hauria de 
representar? Com afecten els antibiòtics 
la salut i el medi ambient? Les noves 
proteïnes són una alternativa real? 
Quin paper han de jugar la ramaderia i 
l’agricultura en aquest nou context? Per 
què estem perdent la biodiversitat de 
cultius?
En la programació d’aquest semestre ens 
plantejarem totes aquestes qüestions 
i intentarem donar-hi resposta des de 
l’experiència, la investigació i l’expertesa, 
amb la complicitat de ponents i 
moderadors de tots els sectors implicats en 
aquest interessant i necessari debat que, 
en definitiva, interpel·la tothom.
Més enllà d’aquest eix central sobre 
l’alimentació, la programació de l’Ateneu 
acull altres temàtiques i altres cites sobre 
la creació artística i la recuperació de 
la memòria històrica, la descoberta de 
personatges de la història contemporània o 
l’acostament de la ciència.



Dijous, 29 de setembre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic 

Fem un got de ciència!

Vine a fer el got i aprèn ciència! Aquesta activitat 
pretén acostar la ciència i el coneixement a la 
ciutadania per mitjà de xerrades breus i interactives 
per celebrar la Nit Europea de la Recerca. La ciència és 
cultura!

Participants: Josep Fontcuberta, físic de l’ICMAB-CSIC; 
Gil Pla-Campas,del grup de recerca Sport, Exercise, and 
Human Movement (SEaHM) de la UVic-UCC; Maria 
Calderó i Aleix Valls, del Centre Tecnològic BETA de la 
UVic-UCC; Marc Llirós, Grup de Recerca Bioinformatics 
and Bioimaging (BI-SQUARED)  de la UVic-UCC

Modera: Jordi Sunyer periodista a El 9 Nou i al 9TV

El físic Josep Fontcuberta ens farà entrar en el món 
de la llum i ens explicarà com aquesta es transforma 
en energia fotovoltaica. Gil Pla-Campàs ens aproparà 
a les ciències socials tot exposant les oportunitats i 
els reptes de l’esport de competició com a mitjà per al 
desenvolupament personal en noies amb risc d’exclusió 
de l’esport competitiu mitjançant el projecte SCOUT. 
Maria Calderó i Aleix Valls amb la presentació “Del 
contenidor a la taula: com tancar el cicle de la matèria 
orgànica sense sortir del poble”, parlaran de com un 
petit municipi d’Osona ha tancat el cicle de la matèria 
orgànica, i com exportar aquesta experiència a tota la 
conca Mediterrània. Finalment, Marc Llirós, oferirà la 
xerrada “Crims, O el cas del VeÍ Del carrer-19”, intentant 
respondre si el virus de la Covid-19 es va originar en un 
laboratori de la Xina o a conseqüència d’haver arribat 
a indrets remots, no explorats pels humans fins a dia 
d’avui”

Descripció de les microxerrades:

La màgia de la llum i la conversió fotovoltaica
La llum, semblant al que fan les vibracions d’una 
corda, pertorba el medi en el qual es propaga i permet 
descobrir-ne algunes intimitats que, tal vegada, podem 
aprofitar. L’energia fotovoltaica n’és un exemple ben 
conegut, com també ho és l’habilitat de les plantes 
d’aprofitar la llum per transformar aigua i CO2 en oxigen 
i sucres (energia). La llum també té altres propietats 
que ens son útils; per exemple, la seva polarització, 
que permet veure cinema en 3D o fabricar ulleres per 
a la neu. Una nova recerca en materials per a l’energia 
solar fotovoltaica aprofita de manera original aquestes 
propietats amb la mirada posada en l’obtenció de 
eficiències més altes. 
 
 

Inclusió social a través de l’esport de competició? 
Realitat o utopia? Reptes i oportunitats
Aquesta microxerrada ens aproparà a les ciències socials 
tot exposant les oportunitats i els reptes de l’esport de 
competició per transformar les vides de les noies en risc 
d’exclusió.

Del contenidor a la taula: com tancar el cicle de la 
matèria orgànica sense sortir del poble
Els investigadors explicaran el projecte Med4Waste, 
que mostra com un petit municipi d’Osona ha tancat 
el cicle de la matèria orgànica sense sortir del poble 
i com exportar aquesta experiència a tota la conca 
Mediterrània.

“Crims, o el cas del veí del carrer 19”
Aquesta microxerrada intentarà respondre si el virus 
de la Covid-19 es va originar en un laboratori de la Xina 
o a conseqüència d’haver arribat a indrets remots, no 
explorats pels humans fins a dia d’avui.

 

Dijous, 6 d’octubre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic 

Presentació del llibre
El vicecònsol, de Xavier Serra

Als anys seixanta, en un dels moments més tensos de 
la Guerra Freda, el diplomàtic nord-americà Timothy 
Towell és destinat com a vicecònsol a València. La seva 
missió serà la d’informar sobre l’estabilitat del règim i 
sobre les activitats dels grups clandestins contraris a la 
dictadura franquista. Amb tot, hi trobarà una situació 
políticament molt més complexa del que s’havia 
imaginat.

El vicecònsol és un relat sense ficció que combina 
diverses tècniques narratives que el situen entre el 
reportatge periodístic i la novel·la d’espies. Tot el que 
s’hi explica és real. I és per això que aquesta història 
encara és més sorprenent.

Xavier Serra
Director literari de la col·lecció “Moment-
Memorialística” de la Institució Alfons el Magnànim i 
doctor en filosofia. Ha publicat, entre altres llibres, La 
tertúlia de Joan Fuster (2012), La filosofia en la cultura 
catalana (2013), quatre volums de la sèrie Biografies 
parcials (2009, 2011, 2015 i 2018). Recentment ha 
publicat en la col·lecció Narrativa de l’editorial Afers 
de València la novel·les Espurna (2021) i El vicecònsol 
(2022).

Aquesta activitat forma part de la XXVII edició  
dels Col·loquis de Vic

Coorganitza: Col·loquis de Vic



Dijous, 13 d’octubre, 18.30 h
Biblioteca Pilarin Bayés 

Què haurien de menjar els nostres fills?

Participants: Julio Basulto, Concepció Font  
i Cristina Vaqué
Moderadora: Txell Vilamala 

En els darrers anys la nostra societat ha experimentat 
grans canvis pel que fa a l’alimentació. Les tradicions 
culinàries han estat substituïdes per un nou estil de 
vida sedentari amb dietes calòriques, riques en greixos, 
sucres afegits i plats precuinats. Les conseqüències 
d’aquesta mala alimentació són nefastes: més de dos 
milions de persones moren cada any a Europa per 
malalties cardiovasculars provocades per una mala 
alimentació. La població infantil amb problemes 
de sobrepès s’ha triplicat en els darrers 15 anys. Les 
dades ens diuen, doncs, que cal prendre consciència 
de la importància d’una alimentació sana durant la 
infantesa. Davant del desconcert en què vivim sobre 
el tema alimentari, amb massa interrogants i mites 
infundats, aquesta taula rodona pretén respondre 
l’enunciat des del rigor, l’experiència i la investigació: 
Què haurien de menjar els nostres fills?

Julio Basulto
És dietista i nutricionista col·legiat al Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. Professor associat 
en el grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat 
de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de 
Vic - Universitat Central de Catalunya. Come Mierda, 
on denuncia les catastròfiques conseqüències dels 
comestibles malsans, és un dels seus llibres més venuts. 
També és el coautor dels llibres No más dieta, Secretos 
de la gente sana, Comer y correr, Más vegetales, menos 
animales, entre altres.

Cristina Vaqué
Docent a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
de la UVic-UCC. Doctora en Psicologia. Màster en 
Promoció de la Salut i diplomada en Nutrició Humana 
i Dietètica. Forma part del Grup de Recerca en 
Metodologia, Mètodes, Models i Resultats de la Salut i 
les Ciències Socials (M3O) de la mateixa universitat. Ha 
treballat com a dietista-nutricionista al sistema sanitari 
públic i privat durant un llarg període de temps. 

Concepció Font
Infermera pediàtrica d’atenció primària de l’Equip 
d’Atenció Primària (EAP) de Santa Eugènia de Berga. 
Especialista en infermeria familiar i comunitària, màster 
en Cures Infermeres a l’Atenció Primària. Referent en el 
programa de Salut i Escola dels instituts de la seva àrea, 
on s’ofereixen, entre altres, tallers i xerrades per a la 
prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. 

Txell Vilamala 
Periodista i professora associada de la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC. Des del 2013 
treballa a la redacció d’EL 9 NOU, on elabora notícies, 
cròniques, entrevistes i reportatges en profunditat per a 
l’edició digital i en paper del bisetmanari.

Dimecres, 26 octubre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic

A la cuina!

Participants: Maria Nicolau i Pep Salsetes
Moderador: Pep Palau
Tast a càrrec de Jordi Coromina (L’Horta, Tavertet) 
i Eduard Aliberch (Mas Monells, Sant Bartomeu del 
Grau), integrants del col·lectiu Osona Cuina.

Maria Nicolau i Pep Salsetes no han fet mai —ni en 
volen fer— allò que anomenen alta cuina. Per a ells, 
volgudament allunyats del glamur de la gastronomia 
estel·lar, la cuina és una altra cosa: és tradició, ofici 
artesà, transmissió, resiliència, territori, vector de 
transformació social... és allò que passa al costat dels 
fogons i al voltant de la taula.

Enmig de la societat sedentària del fast food Nicolau 
i Salsetes reivindiquen amb claredat i contundència 
que cal tornar a cuinar a casa. Amb Pep Palau com a 
moderador coneixerem una cuina que és i vol ser una 
eina social, cultural, política i econòmica.

Maria Nicolau
Va estudiar Sociologia i Ciències Polítiques, però al cap 
de poc temps ho va deixar per apuntar-se a una Escola 
d’Hostaleria. Va treballar en cuines com la Fonda Europa 
de Granollers, l’Hotel W de Barcelona, i en restaurants 
de París i la Rioja. Actualment és una de les cuineres més 
populars i mediàtiques de Catalunya. Des de la cuina del 
restaurant El Ferrer de Tall de Vilanova de Sau defensa la 
cuina tradicional que prioritza el producte per sobre de la 
forma i s’allunya de modes i tendències. La seva manera 
de cuinar l’ha traslladada al llibre Cuina!, o barbàrie que 
ja va per la quarta edició.

Pep Salsetes
Tothom el coneix per Pep Salsetes, però el seu nom 
real és Josep Sabatés. Cuiner, pagès, escriptor i guardià 
de llavors. S’ha passat mitja vida darrere els fogons de 
diversos restaurants i ha dedicat també molts anys a 
la recerca i recuperació de llavors. Com a fundador del 
Banc de Llavors del Vallès Oriental, dona suport als 
agricultors i restauradors que lluiten per oferir productes 
de temporada, de proximitat i de qualitat. Amb la seva 
activitat ha visitat més de 200 pobles a la recerca de 
llavors i productes tradicionals.



Pep Palau
Gastrònom, divulgador i director del Fòrum Gastronòmic 
de Barcelona i de la Corunya. Col·labora en diversos 
mitjans de comunicació, imparteix classes, cursos i 
conferències i és autor, entre d’altres, dels llibres, La 
tòfona. De la terra a la cuina i La cuina del Pirineu català. 
Gran coneixedor del territori, dels seus productors i del 
sector de la restauració, és un referent en el món de la 
cuina.

Dimecres 9 de novembre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic

Salut i medi ambient: el cas dels antibiòtics

Participants: Lorenzo Proia i Ingrid Vilaró
Moderadora: Àngels Crusellas 

El tractament de moltes malalties tant en humans com 
en animals depèn de l’accés a productes farmacèutics 
eficaços. Tot i això, ja fa més de tres dècades que la 
comunitat científica va identificar l’impacte ambiental 
que pot suposar la introducció continuada de fàrmacs 
en el medi ambient.

La persistència d’aquestes substàncies en el medi 
ambient és particularment preocupant a causa també 
dels possibles efectes que poden desencadenar en la 
salut humana. Els estudis científics i els informes de 
vigilància ambiental que demostren els efectes i el risc 
que suposa la exposició crònica (i també puntual) a 
aquests compostos són nombrosos.

A més, el desenvolupament i la dispersió de resistències 
bacterianes als antibiòtics provocada pel consum 
continuat d’aquests fàrmacs en medicina humana i 
veterinària són temes de preocupació creixent per a la 
salut humana.

Lorenzo Proia
Biòleg i doctor en Ciències Experimentals i Sostenibilitat. 
Te expertesa principalment en els camps de l’ecologia i 
l’ecotoxicologia aquàtiques, amb especial èmfasi en el 
paper de les comunitats microbianes en el funcionament 
dels ecosistemes. Va estudiar els efectes de múltiples 
factors d’estrès sobre les comunitats microbianes d’aigua 
dolça, centrant-se especialment en les conseqüències 
en els ecosistemes. Recentment ha investigat el paper de 
les activitats humanes en la difusió de la resistència als 
antibiòtics en entorns aquàtics.

Maria Àngels Crusellas
Doctora en Ciències Físiques i professora del 
departament d’Enginyeries de la Facultat de Ciències, 
Tecnologia i Enginyeries (FCTE) de la UVic-UCC. Ha 
exercit diversos càrrecs de gestió a la UVic-UCC. És, 
conjuntament amb Joan Masnou, representant de la 
UVic-UCC a l’Ateneu.

Col.labora: Centre Tecnològic BETA i Facultat de 
Medicina de la UVic-UCC

23 de novembre, 19 h
Biblioteca Pilarin Bayés 

Sembrando el futuro. La pèrdua de la 
biodiversitat dels cultius

Projecció del documental dels germans Roca 
«Sembrando el futuro»

Conversa amb el director del documental Alberto Utrera 
i Nil Cervià, responsable del projecte Terra Endins d’El 
Celler de Can Roca.
Moderadora: Anna-Priscila Magriñà

Al documental els germans Roca posen el focus en 
l’amenaça que suposa la pèrdua de la biodiversitat 
dels cultius a partir d’un viatge per tot el món. 
Segons l’Organització de les Nacions Unides per 
a l’Alimentació el 75 % de les varietats agrícoles 
han desaparegut. En l’actualitat només nou cultius 
representen el 66 % del total de la producció global.
Els germans Roca parteixen de la seva pròpia família, 
des del relat de la seva mare, Montserrat Fontané, 
per acabar viatjant per mig món, des d’Equador fins a 
Noruega, i intenten buscar alguna resposta i solució a 
l’extinció alimentària.

Dimecres, 14 de desembre, 19 h
Biblioteca Pilarin Bayés

Nous aliments, noves fonts de proteïna: 
necessitat o moda?»

Participants: Guillem Martí, Mariona Pratdesava, Imma 
Puigcorbé i Míriam Torres
Moderador: Ricard Carreras

La malnutrició en totes les seves formes i la degradació 
del medi ambient i dels recursos naturals constitueixen 
dos dels principals reptes als quals ens enfrontem 
com a societat. A més, la previsió de creixement de 
la població (es preveuen més de 10.000 milions de 
persones l’any 2050) fa que haguem de reflexionar 
sobre com s’alimentarà tota aquesta població de 
manera saludable i sostenible.

Alhora, l’emergència climàtica derivada de l’esgotament 
dels recursos naturals i del canvi climàtic també exigeix 
la millora de l’alimentació poblacional, ja que la manera 
com produïm els aliments i com els consumim també 
afecta la salut de les persones i del planeta.

Per on passa la solució a tots aquests problemes? 
Per un canvi en el conjunt de la cadena de valor 
agroalimentària? Cal buscar fonts proteiques 
alternatives, més enllà de les proteïnes vegetals ja 
existents, com poden ser les algues, els insectes o la 
carn cultivada?



Ricard Carreras
Veterinari i doctor en producció animal, especialitat 
en producció porcina. Actualment treballa al Centre 
Tecnològic BETA de la Universitat de Vic promovent 
projectes de desenvolupament rural sostenible. També 
col·labora amb l’escola agrària de Manresa impartint 
classes de producció ramadera ecològica i de pràctiques 
per mitigar i adaptar la producció agroramadera al canvi 
climàtic.

Guillem Martí
Ramader de cabra pirenaica alimentada al sotabosc 
de la Vall del Ges. Col·laborador de l’Escola de Pastors 
de Catalunya. Té un ramat d’unes 170 cabres a la finca 
de la Vall (Sant Pere de Torelló). Especialitzat en la 
silvopastura, una tècnica de pastura utilitzada per a la 
prevenció de grans incendis forestals. 

Mariona Pratdesaba
Enginyera tècnica agrícola especialitzada en explotacions 
agropecuàries que es dedica a la gestió de projectes 
col·labortius a INNOVACC, Clúster català de la carn i 
la proteïna alternativa. Originària de la Plana de Vic, de 
família de pagesos que actualment gestionen ramats 
de vaca bruna dels Pirineus. Apassionada de la terra, la 
gastronomia del país i dels productors locals.

Imma Puigcorbé
Veterinària rural especialitzada en boví i zootècnica. 
Nascuda al Mas el Lladré de Les Llosses, filla de pagès, 
neta de pagès i besneta de pagès. És també coneguda 
i reconeguda per reivindicar el paper de la dona a la 
pagesia, per la seva implicació en les reclamacions del 
sector agrari, com la defensa d’un preu just per a la llet, 
i per protagonitzar debats en què defensa el sector 
ramader de les crítiques dels col·lectius animalistes.

Míriam Torres
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 
de la UVic-UCC i professora del grau en Nutrició 
Humana i Dietètica de la mateixa Facultat. Doctora 
en Nutrició i Metabolisme, llicenciada en Ciència i 
Tecnologia dels Aliments i diplomada en Nutrició 
Humana i Dietètica. Membre del Grup de Recerca en 
Metodologia, Mètodes, Models i Resultats de la Salut i les 
Ciències Socials (M3O) de la UVic-UCC. La seva recerca 
se centra en l’estudi de les propietats dels aliments i en 
la millora del seu perfil nutricional per aconseguir una 
alimentació més saludable i sostenible. 

 

Per a més informació

www.ateneudevic.cat 

 Hi col·labora:


