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CICLE ELS DEBATS DEL CASINO

26 de setembre de 2019

- ALEXANDRE DEULOFEU I 
LA MATEMÀTICA DE LA HISTÒRIA
Una visió diferent, basada en l’estudi dels ci-
cles històrics, del que ha passat, el que passa 
i el que passarà al món, a partir del llegat d’un 
dels pensadors catalans més oblidats i desco-
neguts: Alexandre Deulofeu.

Ponent: Juli Gutiérrez Deulofeu. Enginyer 
agrícola i historiador. Nét d’Alexandre Deulo-
feu i divulgador de la seva obra.

17 d’octubre de 2019

- QUI MANA AL MÓN?
Una visió sobre qui mana al món i sobre qui os-
tenta el poder veritablement.

Ponent: Alfons Duran Pich. És empresari. Lli-
cenciat en Sociologia (Deusto), en Psicologia 
(UB), màster en Societat de la Informació i el 
Coneixement (UOC), diplomat en Administració 
d’Empreses (Stanford). Graduat en Periodisme 
(EOP). Durant catorze anys va ser professor ti-
tular de Màrqueting d’Esade. És membre de 
l’American Marketing Association, de l’Academy 
of Management, de la Conway Hall Ethical Soci-
ety i de la Skeptics Society. Ha ocupat la màxima 
posició executiva en  empreses industrials, co-
mercials  i de serveis, i en l’actualitat és conseller 
d’una corporació industrial. Ha ampliat estudis 
especialitzats en macro i microeconomia amb el 
professor Peter Navarro de la Universitat d’Irvine 
(Califòrnia), i sobre mercats financers, amb el 
professor Robert Shiller, de la també Universitat 
nord-americana de Yale. Autor de nombrosos lli-

bres com, El canon del Management; Catalu-
nya, a la independència per la butxaca; 

Se’n va la recessió, la crisi es queda 
i L’oligarca camuflat.

28 de novembre de 2019

- INFRAESTRUCTURES:  
COM I PER QUÈ ES FAN  
I LA INCIDÈNCIA QUE HI 
TÉ LA POLÍTICA
Una mirada entorn de la 

manera de fer infraestruc-

tures, i què ens ensenya això de com es fa la 
política pública i com previsiblement es conti-
nuarà fent.

Ponent: Germà Bel. Doctor en Economia per la 
Universitat de Barcelona i màster en Economia 
per la Universitat de Chicago. Catedràtic d’Eco-
nomia Aplicada a la Universitat de Barcelona i 
professor visitant a les Universitats de Cornell, 
Harvard i Princeton. Autor de nombrosos arti-
cles en la premsa especialitzada de tot el món 
i de diversos llibres, entre els quals Espanya, 
capital París, La demanda de transporte en  
España o Anatomía de un desencuentro.

30 de gener de 2020

- LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:  
ALTERNATIVES EMERGENTS
De la crisi dels sistemes judicials i institucionals 
en la resolució de conflictes als nous aprenen-
tatges personals i organitzacionals en la socie-
tat-xarxa. Claus de futur i eines emergents.

Ponent: Josep Redorta. Advocat. Doctor en 
Psicologia Social i màster en Anàlisi i Conduc-
ció de Grups per la UB. Autor de referència 
de nombrosos llibres, tots dedicats a l’anàlisi 
i gestió de conflictes. Conferenciant convidat  
regularment per diverses institucions públi-
ques i privades d’ Espanya i Amèrica. Membre 
de diverses entitats dedicades a la mediació i 
gestió de conflictes.

27 de febrer de 2020

- EL FUTUR QUE ENS ESPERA. LA  
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
Com pot ser el món d’aquí a uns anys a partir 
dels avenços en intel·ligència artificial.

Ponent: Emilia Gómez. Enginyera de Teleco-
municacions, professora de la Universitat Pom-
peu Fabra i investigadora del Centre Comú de 
Investigació de la Comissió Europea. Màster 
en Processat de Senyal Acústica i Informàtica  
Musical per l’IRCAM (París) i doctora en Ci-
ències de la Computació. És presidenta de la 
Societat Internacional de Recuperació d’Infor-
mació Musical (ISMIR) i lidera al JRC el projecte  
HUMAINT, que estudia l’impacte de la intel·li-
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gència artificial en les nostres ments i les nos-
tres decisions.

 16 de març de 2020

- DE LA CUINA DE LES ÀVIES A LA CUINA 
DEL FUTUR
En Josep Pla deia que som el que hem menjat. 
Però, sempre és igual el que mengem? Volem 
reflexionar sobre el que hem menjat, el que 
mengem i el que, suposadament menjarem, 
per intentar saber qui som i qui serem.

Ponent: Fermí Puig. Un dels més reputats 
cuiners. Durant dotze anys va dirigir el mític 
Drolma (una estrella Michelin), una de les grans 
referències de la gastronomia catalana. Actu-
alment regenta un restaurant que porta el seu 
nom i col·labora habitualment a RAC 1 i en di-
verses publicacions especialitzades.

26 de març de 2020

- L’ENERGIA I EL CANVI CLIMÀTIC
Passat, present i futur de l’energia al món. El 
canvi climàtic 

Ponent: Antonio Turiel. Llicenciat en Física i 
Matemàtiques i doctor en Física Teòrica. Treba-
lla com a científic titular a l’Institut de Ciències 
del Mar del CSIC i és redactor principal del blog 
The Oil Cras.

30 d’abril de 2020

- EL NOU INDIVIDU CONNECTAT.  
COM ENS HA CANVIAT LA VIDA INTERNET
Una anàlisi de la transformació que està patint 
el món en general a partir de les noves tecnolo-
gies i el seu avanç imparable. 

Ponent: Dolors Reig. Psicòloga, conferenciant i 
professora d’universitat. El diari El Economista 
publicava el 2011 una enquesta que la situava 
entre les 10 persones més conegudes d’inter-
net a Espanya. Forma part de diferents comitès  
científics i grups d’experts, com l’Horizon report 
de tecnologies educatives en educació superi-

or i el comitè científic de la revista Telos.

28 de maig de 2020

- VIATGES ALTERNATIUS
La visió sobre una manera de viatjar alterna-
tiva, independent, fugint dels viatges en grup 
i a la recerca de destinacions que no estiguin 
de moda, amb un equipatge mental diferent, 
atès que, a criteri del ponent, el gran luxe en els 
temps actuals és el temps.

Ponent: Xavier Moret. Periodista especialitzat 
des de fa anys en viatges i llicenciat en Filolo-
gia Anglesa. Col·labora habitualment amb el 
diari Ara, Catalunya Ràdio i diverses revistes 
de viatges. També ha treballat a El País, TV3, 
La Vanguardia i El Periódico. També ha pu-
blicat, entre molts altres llibres de viatges, Is-
landia, la isla secreta, La memòria del Ararat, 
Grècia, viatge de tardor, Días de Hong Kong, 
Amèrica, Amèrica i Viatge per la Costa Brava.  
Els seus últims llibres són Tras los pasos de  
Livingstone i el recull de reportatges de viat-
ges Lluny. En el terreny de la ficció també ha 
publicat diverses novel·les, com per exemple  
Tramuntana, Zanzibar por esperar, Qui paga 
mana, L’impostor sentimental o la darrera,  
publicada durant el 2019, Formentera Blues. 
Totes elles estan protagonitzades pel detectiu 
alternatiu Max Riera.

18 de juny 2020

- EL FUTUR DEL MÓN
Una anàlisi sobre la previsibilitat de com evolu-
cionarà el món, vist des de la talaia privilegiada 
que ofereix Le Monde Diplomatique. 

Ponent: Ignacio Ramonet. Escriptor, periodis-
ta, geopolític i sociòleg. És, des de fa anys, el 
director del diari Le Monde Diplomatique en  
espanyol. És autor de nombrosos llibres i  
també assidu conferenciant. Va ser el creador 
del terme «pensament únic» per denunciar la 
doctrina que sosté la primacia de l’economia 
i la ideologia neoliberal sobre la resta de do-
minis socials.
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