Adreçes activitats
Casino de Vic
Sala Modernista
Carrer Verdaguer, 5. Vic
Biblioteca Pilarin Bayés
Passeig de la Generalitat, 1. Vic

Programació setembre - desembre 2022

Per a més informació
www.ateneudevic.cat

Hi col·labora:

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.

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

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

El rescat del passat a través
de la creació artística

A la cuina!

En ocasió de «La balada d’en Solé
Sugranyes»
Participants: Jaume Ayats, Pere Casas
i Maria Ocaña
Moderadora: Mònica Jofre

Participants: Maria Nicolau i Pep
Salsetes
Moderador: Pep Palau
Tast a càrrec de Jordi Coromina i
Eduard Aliberch, del col·lectiu Osona
Cuina.

Col·labora: L’Atlàntida
Dijous, 29 de setembre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic

Fem un got de ciència!
Participants: Josep Fontcuberta, Gil
Pla-Campas, Maria Calderó, Aleix Valls
i Marc Llirós
Moderador: Jordi Sunyer
Coorganitza: Nit Europea de la Recerca,
Museu Industrial del Ter
Dijous, 6 d’octubre, 19 h
Sala Modernista del Casino de Vic

Presentació del llibre
El vicecònsol, de Xavier Serra
Coorganitza: Col·loquis de Vic
Dijous, 13 d’octubre, 18.30 h
Biblioteca Pilarin Bayés

Què haurien de menjar
els nostres fills?

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
Col·labora: Centre Tecnològic BETA i
Facultat de Medicina de la UVic-UCC
Dimecres 23 de novembre, 19 h
Biblioteca Pilarín 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

Participants: Julio Basulto, Concepció
Font i Cristina Vaqué

Dimecres, 14 de desembre, 19 h
Biblioteca Pilarin Bayés

Moderadora: Txell Vilamala

Nous aliments, noves fonts de
proteïna: necessitat o moda?
Participants: Guillem Martí,
Mariona Pratdesava, Imma Puigcorbé
i Míriam Torres
Moderador: Ricard Carreras

