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LES DIMENSIONS DEL TEMPS
De l’origen al final, tota la nostra vida està marcada pel temps. A l’escola, quan
érem petits, a mesura que ens hem fet grans, a casa, a la feina... Temps amb la
família, amb els amics, temps per descansar i desconnectar... Moltes vegades,

però, la sensació que tenim és que aquest temps se’ns escapa de les mans i en
voldríem tenir més. I tots voldríem ser capaços d’organitzar-lo una mica més bé.
Amb aquestes conferències volem analitzar com incideix el temps en les nostres
vides; també en la història i les manifestacions artístiques i, sobretot, volem parlarne com a element constitutiu de cadascun de nosaltres, en la nostra intimitat i com
a membres d’una comunitat.

L’educació en l’espai i en el temps.
Interpretacions i distorsions en el
context espaciotemporal

Les traces del temps.
L’experiència, la memòria, els
fantasmes

Maria Jesús Comellas
L’adquisició del concepte de temps s’ha de
relacionar amb l’aprenentatge de l’espai ja que
tots dos conceptes es donen de forma estretament
vinculada, afavorint l’estructuració del pensament
i la comprensió. Aquest procés, que incideix en
l’organització de la vida de cadascú, cal guiar-lo
amb el mínim de distorsions possibles i cal educar
per afavorir una vivència positiva del temps i una
presa de decisions apropiada.
Maria Jesús Comellas (Terrassa, 1943) és
mestra, doctora en Psicologia, professora
emèrita de la Facultat de Ciències d’Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona i
dinamitzadora del projecte “Espais de debat
educatiu”, adreçat a les famílies, que promou la
Diputació de Barcelona. Ha escrit, entre altres,
Escola de pares (2007) Carta a una mestra
(2008), Educar no és tan difícil (2014) i Àvies i
avis que malcrien… i eduquen (2015).
Dilluns 6 de febrer, a les 19h.
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo)
Dimarts 7 de febrer, a les 10h.
Per a l’alumnat de Batxillerat (Sarrià)
Dimarts 7 de febrer, a les 19h. Escola Avenç

Les contradiccions del temps
Marina Subirats Martori
L’esperança de vida de les persones s’està
allargant molt ràpidament en les societats
occidentals. Malgrat aquest fet, subjectivament
tenim menys temps disponible que mai. Per quina
raó? Perquè cada vegada tenim més obligacions,
més possibilitats, més ofertes. I perquè la manera
de viure de la nostra societat ens exigeix una
activitat incessant. Però no sempre ha estat així,
ni s’ha viscut (i es viu) de la mateixa manera en
els diferents grups socials.
Marina Subirats Martori (Barcelona, 1943) és
catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va ser directora de
l’Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos
Sociales (1993-96) i regidora d’educació de
l’Ajuntament de Barcelona (1999-2006). Ha escrit
diversos llibres i articles sobre estructura social
de Catalunya, educació i gènere.
Dilluns 13 de febrer, a les 19h.
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)
Dimarts 14 de febrer, a les 9h.
Per a l’alumnat de Batxillerat (Sarrià)
Dimarts 14 de febrer, a les 19h.
Escola Ramon Fuster

Xavier Antich
Podria pensar-se el trànsit del món antic al món
modern com un desplaçament de la concepció
objectiva del temps a la concepció subjectiva. De
la mà de l’art i de la fotografia pensarem aquestes
dimensions del temps; i explorarem la capacitat
de les imatges per retenir el temps que passa i
expressar l’experiència del temps. De teló de fons,
abordarem la relació que lliga el temps i la memòria.
Xavier Antich (la Seu d’Urgell, 1962) és doctor
en Filosofia i, des del 1995, professor d’Estètica
a la Universitat de Girona. Ha impartit cursos a
diverses universitats estrangeres, va ser director
del Màster en Comunicació i Crítica d’Art (UdG) i
del Programa d’Estudis Independents (MACBA).
És professor del Taller d’Humanitats (ESADE) i
dels Talleres Islados de Menorca. Des del 2012 és
president de la Fundació Tàpies. És col·laborador
habitual al diari Ara i a ElNacional.cat i ha
participat en programes de ràdio com El racó
de pensar dins El matí de Catalunya Ràdio, amb
Mònica Terribas, i de televisió, Amb filosofia. Va
guanyar el Premi Joan Fuster d’Assaig el 1992 i
el 2016 ha publicat un recull dels seus articles al
llibre La voluntat de comprendre.
Dilluns 20 de febrer a les 10h.
Per a l’alumnat de Batxillerat (Sarrià)
Dilluns 20 de febrer, a les 19h.
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)
Dimarts 21 de febrer, a les 19h.
Escola Ramon Fuster

Pensaments i vivències del
temps humà
Joan Manuel del Pozo
La qüestió del temps, del seu pas per nosaltres
–o de nosaltres per ell–, sempre ha inquietat les
persones. La filosofia ha anat proposant diverses
maneres d’entendre’l. Tan important, però, com
la comprensió intel·lectual o teòrica del temps
és la proposta de viure’l, és a dir, de “passarlo”, de “fer-lo servir”, de “gaudir-ne” o fins i
tot de “perdre’l”. Partirem de la forma com la
societat actual ens fa viure el temps; i veurem la
possibilitat de millorar-ne l’educació i la vivència
per ajudar l’equilibri psíquic i el creixement
cognitiu, ètic i social de les persones.
Joan Manuel del Pozo (La Roda de Andalucía,
Sevilla, 1948) és professor de Filosofia Antiga i
Política a la Universitat de Girona. Ha investigat i
publicat sobre l’obra filosòfica i política de Ciceró,
a qui ha traduït al català, així com la Utopia, de
Thomas More. És membre i ha estat director de
l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social,
Psicoeducativa i Sociosanitària. Com a polític
ha estat diputat al Congrés i al Parlament de
Catalunya, primer tinent d’alcalde de Girona
i conseller d’Educació i Universitats a l’últim
govern de Pasqual Maragall. Manté una intensa
activitat com a conferenciant a nombrosos països
sobre temes dels àmbits d’educació i ciutats
educadores, política i valors.
Dilluns 20 de març, a les 19h.
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)
Dimarts 21 de març, a les 11.30h.
Per a l’alumnat de Batxillerat (Sarrià)
Dimarts 21 de març, a les 19h. Escola Avenç

