Dibuix de portada de Carlota Bloch i Paula Juan, alumnes de la promoció
Sophie Germain (BTXI), en homenatge a Joan Ponç.
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Origen

Un dels valors afegits més grans i únics que té Aula des de la seva fundació és la
seva comunitat. Una comunitat que va fer possible l’any 1968 el projecte d’un
pedagog visionari, confiant-li l’educació dels seus fills i filles i aportant tot tipus de
recursos -econòmics, intel·lectuals i personals- per participar d’un nou model
educatiu.
Més de 50 anys després, l’escola segueix unint persones: els cicles de conferències
que s’hi organitzen en donen bona mostra. L’assistència a aquest cicle, juntament
amb el carisma dels professors, és dels records més destacats dels exalumnes, car res
resulta més colpidor que una persona sàvia parlant d’allò que l’apassiona.
Aquest any volem donar un pas més i fer arribar les conferències no només als
nostres alumnes de Batxillerat, sinó a tots els cursos des de Vè de Primària. I, a més,
compartir algunes d’aquestes ponències amb tots vostès. Seran a les 19.00h, a la
mediateca Pere Ribera i podran assistir-hi alumnes (edat recomanada a partir d’ESO
III), alumni, famílies i professors. Ens complau pensar en l’escola com un centre actiu
en què conflueixen grans personalitats referents en les seves disciplines.
Aquest projecte no seria possible sense la generositat de totes aquestes persones.
Pares d’alumnes o exalumnes, alumni ells mateixos, exprofessors o persones que
s’han sentit atretes o són afins al nostre projecte i que, desinteressadament,
comparteixen el seu saber. Aquest cicle de conferències vol ser un homenatge a
totes aquestes persones, i a les qui, com elles, creuen que l’educació no només
canvia vides, sinó que també les salva.
Els esperem.
Anne Lang

Origen

Uno de los valores añadidos más grandes y únicos que tiene Aula desde su
fundación es su comunidad. Una comunidad que hizo posible en el año 1968 el
proyecto de un pedagogo visionario, confiándole la educación de sus hijos e hijas y
aportando todo tipo de recursos -económicos, intelectuales y personales- para
participar de un nuevo modelo educativo.
Más de 50 años después, la escuela sigue uniendo personas: los ciclos de
conferencias que se organizan dan buena cuenta de ello. La asistencia a dicho ciclo,
juntamente con el carisma de los profesores, es de los recuerdos más destacados de
los exalumnos, porque nada resulta más impactante que una persona sabia hablando
de aquello que le apasiona.
Este curso queremos dar un paso más y hacer llegar las conferencias no sólo a
nuestros alumnos de Bachillerato, sino a todos los cursos desde Vº de Primaria. Y,
además, compartir algunas de estas ponencias con todos ustedes. Serán a las 19.00h,
en la mediateca Pere Ribera y podrán asistir alumnos (edad recomendada a partir de
ESO III), alumni, familias y profesores. Nos complace pensar en la escuela como un
centro activo en el que confluyen grandes personalidades referentes en sus
disciplinas.
Este proyecto no sería posible sin la generosidad de todas ellas. Padres de alumnos o
alumni ellos mismos, personas que se han sentido atraídas o son afines a nuestro
proyecto y que, desinteresadamente, comparten su saber con nosotros. Este ciclo
quiere ser un homenaje a todas estas personas, y a quienes, como ellas, creen que la
educación no solo cambia vidas sino que también las salva.
Les esperamos.
Anne Lang

CONFERÈNCIES OBERTES
CONFERENCIAS ABIERTAS

Jonathan Brown · 4 de febrer a les 19.00h
Amb la interpretació en directe del Quartet Atenea
Una conversa entre quatre persones sensates: el quartet de corda
com a model dels valors de la Il·lustració

Biografia
Nascut a Chicago l´any 1974, va començar els seus estudis musicals als quatre anys i
més endavant va començar a tocar la viola en diverses agrupacions de música de
cambra. Estudià amb Heidi Castleman, Martha Strongin Katz i Victoria Chiang, abans
d´acabar el seu diploma superior a la Julliard School de Nova York amb Karen Tuttle.
Va prosseguir els seus estudis a la Univeristät Mozarteum de Salzburg amb Thomas
Riebl i Veronika Hagen. Ha participat en masterclasses amb Diemut Poppen, Sylvia
Rosenberg i Donald Weilerstein i ha estat profundament influenciat per Ferenc Rados
i György Kurtág.
Des de l’any 2002, forma part del Quartet Casals, amb el qual toca a les sales més
importants del món. El quartet grava exclusivament per Harmonia Mundi, segell amb
el qual ha publicat una gran quantitat de repertori, des de Boccherini fins a Kurtág.
D’altra banda, ha estat convidat per altres agrupacions de cambra, com els quartets
Tokyo, Zemlinsly, Quiroga i Miró i el trio Kandinsky. Com intèrpret compromès amb la
música actual, Jonathan és membre fundador de Funktion i ha tocat sovint com a
solista amb la BCN216, interpretant obres de Morton Feldman i Luciano Berio.
És actualment professor de viola i de música de cambra a l’Escola Superior de
Música de Catalunya i professor assistent de l’Escola Superior de Música Reina Sofía.
És convidat freqüentment a donar masterclasses a Europa i als Estats Units.
Copyright fotografia: igor.cat

Pau de Solà-Morales · 17 de març a les 19.00h
La Bauhaus, un model cultural i educatiu

Biografia
Nascut a Barcelona, és llicenciat en arquitectura i urbanisme per l'ETSAB (1993) i
Doctor en disseny per l'Universitat de Harvard (2000). Està especialitzat en
teoria de l’arquitectura, el disseny i la creativitat, i en l’ús i l’aplicació de les
tecnologies de la informació a l’arquitectura, especialment la relació entre
"arquitectura, informació i complexitat", àrees sobre les que ha escrit
nombrosos articles. Ha estat professor visitant de la Harvard Design School, de
l'Accademia d'architettura a l'Universitat de la Suïssa italiana, i també professor
agregat de l’escola d’arquitectura de Reus (2006-2019), a la URV, d’on ha estat el
cap d’estudis (2010-14) i el director (2015-19). En totes elles la seva labor ha
consistit en repensar el paper de la investigació en arquitectura i disseny, i el
rol que aquesta disciplina ha de jugar en la societat del coneixement del s. XXI.

Guillem Anglada Escudé · 21 de maig a les 19.00h
Cercant evidència de vida més enllà del Sistema Solar

Biografia
Actualment és investigador a l’Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, al campus de
la Universitat Autònoma de Barcelona i, fins fa poc, professor d'astrofísica a
la Universitat Queen Mary de Londres. Estudià a la Universitat de Barcelona on es
doctorà el 2007 i, a més del Regne Unit, també ha treballat als EEUU (Carnegie
Institution for Science, Washington DC) i Alemanya (Universitat de Goettingen). El seu
àmbit d'estudi són les tècniques precises de detecció de planetes i ha participat en
diversos projectes de recerca. Lidera el grup que ha descobert el planeta Pròxima b,
el planeta potencialment habitable més proper a la Terra. També va liderar juntament
amb R. Paul Butler el projecte que va localitzar la súper-Terra GJ 667Cc, un planeta
amb una massa quatre vegades superior i a 22 anys llum de la Terra. A finals del 2016
la revista Nature l'elegí com un dels 10 científics més destacats de l’any d'arreu del
món.

CONFERÈNCIES PER A Vè, VIè I SECUNDÀRIA
CONFERENCIAS PARA Vº, VIº Y SECUNDARIA

PRIM V: Tomàs Nofre, 27 d’abril
Sempre hem escrit en un paper?
Un recorregut pels diversos suports que ha tingut l'escriptura al llarg de la
història.
Professor de llengua i literatura a Aula Escola Europea des del 1988.
Ha estat el cap d'estudis i coordinador de diverses etapes de Secundària i Batxillerat
a Aula Escola Europea durant el període 2000-2019.
Ha estat el president de la Fundació Palau de Caldes d'Estrac (2008-2016), dedicada a
la conservació i difusió del llegat literari i de la col·lecció d'art de l'escriptor Josep
Palau i Fabre, amb qui va mantenir una relació d'amistat i sobre qui ha publicat
diversos estudis.

PRIM VI: Pau de Solà-Morales i alumnes de Darwin · 21 i
24 de gener
Tallers de disseny i creació destinats a preparar el bateig
Dues sessions dedicades a treballar el disseny com a forma de resolució de
problemes. Els alumnes redescobriran els usos d’un objecte comú i hauran de
dissenyar i crear la seva pròpia proposta, que utilitzaran per al bateig. Comptaran,
per a l’ocasió, amb l’ajuda dels seus padrins de la promoció de Darwin i el guiatge de
Pau de Solà-Morales.

ESO I: Olivia Grebler · 4 i 5 de febrer
De la cosecha al plato, parámetros para medir la sostenibilidad

Fundadora y directora ejecutiva de Biolia SL, despacho de Consultores en
Sostenibilidad, Certificación y Comunicación, especializado en restauración
sostenible, con central en Suiza y delegación en Barcelona.
Siempre ha tenido dos pasiones, la naturaleza, y la cocina y les ha dedicado su
carrera. Cursó una doble licenciatura en Químicas y Ciencias ambientales, en la
Universidad de Boston. También realizó un máster en Ingeniería medioambiental, en
la Escuela Politécnica Federal de Lausana.
Hoy cuenta con diez años de experiencia internacional en el sector de la
investigación (CIEMAT, Massachusetts Institute of Technology, Boston University), la
consultoría medioambiental, y certificaciones y sistemas de gestión (DB Schenker,
CSD Ingéneurs, Novaterra Medioambiental, United States Environmental Protection
Agency, Oxfam America, Aquasis Solutions).
Dirige el innovador programa para restaurantes Ecocook®, sistema de gestión y
comunicación, dirigidos a la restauración, que permite optimizar el rendimiento
global y reducir costes, así como reconocer las prácticas de excelencia y sostenibles.

ESO II: Xavier Sistach · 20 d’abril
Els insectes com a protagonistes de la història de la humanitat
Especialista en història natural antiga dels insectes, ha dedicat més de quaranta anys
a l’estudi de l’entomologia, fet que l’ha portat a viatjar per tot el món. És autor d’obres
com Bandas, enjambres y devastación o Insectos y hecatombes. Col·labora amb el
Museu de Zoologia de Barcelona i és membre de la Institució Catalana d’Història
Natural.

ESO III: Sofía Nogués · 16 d’abril
eXXpedition: un mar de plàstics
Periodista de formació, és una apassionada del mar que va començar a navegar amb
sis anys i ara lluita per protegir-lo. Ha estat seleccionada d’entre més de 10.000
sol·licitants per participar en eXXpedition, projecte en el qual 300 dones donaran la
volta al món durant dos anys en 31 etapes diferents per tal d’analitzar mostres
d’aigua i estudiar l’estat dels oceans. Aquesta aventura científica vol comprendre
millor la contaminació plàstica per tal de trobar-hi solucions més inmediates i posar
en valor el paper de les dones en tots els àmbits socials.

ESO IV: Ingrid Guardiola · 21 de febrer
El perfecte infiltrat: tecnologia mòbil, màscares i dades
Biografia
Professora, programadora audiovisual, directora i assagista. Des de totes aquestes
facetes ha contribuït a la reflexió i al debat públic sobre el rol de les imatges i dels
dispositius tecnològics en el món contemporani. Actualment és comissària del
projecte «Soy Cámara», un laboratori de nous formats audiovisuals produït pel CCCB,
i forma part del comitè de programació de la Mostra de Televisió de Qualitat de
Barcelona (MINIPUT), que va dirigir del 2002 al 2018. És doctora en humanitats per la
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i des del 2009 és professora associada de la
Universitat de Girona. Ha estat docent en diverses universitats catalanes, on també
ha fet recerca sobre qüestions relacionades amb el gènere, la desigualtat i la
tecnologia en el marc de la cultura i de la pràctica audiovisual.
Va debutar com a directora de llargmetratges amb el docuassaig Casa de
ningú (Boogaloo Films, 2017), on reflexiona, des del punt de vista de dues comunitats
envellides, sobre la memòria, la productivitat, el treball i la seva pròpia extinció com
a comunitat. Recentment ha publicat l’assaig L’ull i la navalla (Arcàdia, 2018, Premi
Crítica Serra d'Or d'Assaig 2018), on analitza com les imatges i les dades condicionen
la nostra vida privada i determinen la dinàmica de l’esfera pública i de les
comunitats.

Copyright fotografia: Esther Roig

CONFERÈNCIES PER A BATXILLERAT
CONFERENCIAS PARA BACHILLERATO

Joan Seoane · 15 de novembre
Una carrera científica en la lluita contra el càncer

Biografia
Doctor en Bioquímica i Biologia molecular i investigador ICREA al Vall d'Hebron
Institut d’Oncologia, on dirigeix el seu propi grup científic. Entre el 1998 i el 2003 va
treballar al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York. La seva carrera
professional s’ha centrat en la recerca sobre els processos moleculars que es troben
a l’inici del càncer. Més específicament, Joan Seoane ha investigat el glioma, un dels
tumors cerebrals més agressius, amb l’objectiu de trobar teràpies que permetin fer-li
front. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diferents premis, entre ells, el Dr.
Josef Steiner Cancer Research Foundation Award 2013. A més, és el president i
cofundador de Mosaic Biomedicals, una spin-off del Vall d’Hebron Institut
d’Oncologia que ha tingut un gran reconeixement entre el sector de la
biotecnologia.

Daniel Gamper · 14 de gener
La paraula lliure i la seva circumstància

Biografia
Professor de Filosofia moral i política a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha
concentrat la seva recerca en l’àmbit de la filosofia política, en concret en teories de
la democràcia, la política i la religió. Ha publicat nombrosos articles sobre el paper de
les religions a les societats democràtiques, els límits del liberalisme i el concepte de
tolerància. És editor del volum col·lectiu La fe en la ciudad secular (Trotta), y autor

de Laicidad europea. Apuntes de filosofía política postsecular (Edicions Bellaterra).
Ha traduït obres de Nietzsche, Scheler o Habermas, entre d’altres. Col·labora
periòdicament al diari Ara. El 2019 va ser guardonat amb el Premio Anagrama de
Ensayo per l’obra Las mejores palabras. De la libre expresión (Anagrama).

Lluís Torner · 12 de març
Fotons: exploració de les fronteres de la ciència

Biografia
Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986), i
doctor (1989) i catedràtic (2000) de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Va concebre i desenvolupar l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), entitat que
dirigeix des de la seva fundació el 2002, i que com a centre de referència del seu
àmbit, a nivell mundial, s'encarrega de desenvolupar la recerca frontera en fotònica.
Fou President de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) durant el període
2009-2014.
Va rebre la Medalla Monturiol l'any 2009, el premi de lideratge de l’Optical Society of
America l’any 2011 i el Premi Nature Mentoring de l'any 2017.
El 2016 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Recerca per part de la Generalitat
de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi).
Ha estat elegit Fellow de la Optical Society of America, de la European Optical
Society i de la European Physical Society, i és assessor de nombroses entitats
públiques i privades d'Europa, Estats Units d' Amèrica, Canadà, Austràlia i la Comissió
Europea.
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