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dilluns 9 de març  19h
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)
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Tècnic Eulàlia (Sarrià)

dilluns 16 de març  19h
Escola Ramon Fuster

dimecres 19 de febrer  19h
Escola Avenç
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4/NEUS TOMÀS
El dret a la informació,  
un combat diari

Dilluns 16 de març,  
a les 19h
Escola Ramon Fuster
Escultor Vallmitjana, 9-15
Bellaterra 
 

La informació és un dret, el dret dels ciutadans a 
saber què passa al món, al seu barri o al seu equip 
de futbol sense que els enganyin. Sembla senzill però 
no ho és, no és gens fàcil. És més fàcil i sovint més 
rentable practicar un mal periodisme. I pels ciutadans 
a vegades és més còmode no fer-se massa 
preguntes. Ara bé, el mal periodisme pot ser molt 
perillós. La responsabilitat de periodistes i ciutadans 
és combatre’l perquè tots ens hi juguem molt.

Neus Tomàs és periodista i directora adjunta 
d’eldiario.es.

1/JOHN CARLIN 
El futbol com a bé comú

Dilluns 10 de febrer,  
a les 19h
Escola Frederic Mistral- 
Tècnic Eulàlia (Sarrià)
Pere II de Montcada, 8 
Barcelona

Hi ha molts esports que mouen masses, però cap 
com el futbol, que pot arribar a complir una funció 
de cohesió social gens menyspreable. A Colòmbia 
el president Santos va utilitzar el futbol i el ciclisme 
per afavorir el desarmament. A Ruanda, on es 
va perpetrar un genocidi d’un milió de morts, els 
hutus i els tutsis es van unir al voltant del futbol. Un 
israelià i un palestí celebren igual els gols de Messi 
quan en una altra situació es matarien. Aquests 
són només alguns exemples del poder conciliador 
d’aquest esport.

John Carlin és escriptor, periodista i realitzador  
de documentals.
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2/YAYO HERRERO
Una cultura que posi la vida al centre

Dimecres 19 de febrer,  
a les 19h
Escola Avenç
Camí Crist Treballador, 50 
Sant Cugat del Vallès 

Vivim un moment de crisi de civilització. 
Podríem dir que la cultura, economia i política 
hegemòniques li han declarat la guerra a la vida. 
En l’origen d’aquesta crisi hi ha la ruptura de la 
cultura occidental i la modernitat respecte de la 
materialitat de la terra i dels cossos. Deconstruir 
els mites i creences en què es recolza una  
cultura ecocida, patriarcal, colonial i injusta és  
un pas previ per reorientar subjectivitats i 
pràctiques que posin la vida, vulnerable i finita, 
com una prioritat.

Yayo Herrero és antropòloga, educadora social i 
enginyera tècnica agrícola. 
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3/DAVID FERNÀNDEZ
O ens en sortim més lliures, o ens en 
sortirem més esclaus

Dilluns 9 de març,  
a les 19h 
Escola Frederic Mistral- 
Tècnic Eulàlia (Sarrià)
Pere II de Montcada, 8 
Barcelona

Què és la llibertat? O què no és? I des de fa quan 
que ens ho preguntem? Altrament, quan ha costat 
cada llibertat concreta? Qui la fa cada dia? Qui se la 
carrega cada nit? Com la garantim i de què depèn 
que sobrevisqui cada dia? A partir de la metàfora 
neoliberal d’un aeroport –un no-lloc carregat 
d’individualisme, consumisme, seguretat, impostos 
baixos i estandardització– provarem de trobar-ho 
per no perdre’ns. Enmig del 2020.

David Fernàndez és periodista, cooperativista i 
activista social. 
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Activitat gratuïta. Places limitades
Si hi esteu interessats, cal que us inscriviu omplint  
el formulari que trobareu a reflexions.fundaciocollserola.cat

Com podem arribar-hi?
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)  
Pere II de Montcada, 8 · 08034 Barcelona
FGC: L6 (Sarrià) i L12 (Reina Elisenda). Bus: H2, H4, V3,  
75, 68 i 130

Escola Avenç  
Camí Crist Treballador, 50 · 08173 Sant Cugat del Vallès
FGC: S1, S2 S5, S6 i S7 (Sant Cugat)

Escola Ramon Fuster  
Escultor Vallmitjana, 9-15 · 08193 Bellaterra
FGC: S2 i S6 (Bellaterra)

Contacte
Tel. 93 417 53 73 · info@fundaciocollserola.cat

reflexions.fundaciocollserola.cat

#ReflexionsEscola

#EduquemAmbTu
fundaciocollserola.cat

EL BÉ COMÚ
La idea de «bé comú» té una llarga tradició en la història del pensament occidental i ha anat 
trobant expressions i maneres de realitzar-se diverses a cada època. Podríem dir que el 
bé comú és inherent a la vida en societat perquè no deixa de ser allò que ha aconseguit la 
ciutadania a través de l’acció col·lectiva a benefici de tothom. És doncs una idea que podem 
associar als drets, al benestar, a les llibertats, a la responsabilitat, a l’educació... Ara que 
vivim temps d’incertesa, de canvis imprevisibles i accelerats, ens plantegem debatre sobre el 
«bé comú» per situar-lo al centre del debat per a un futur social més just. 

Enguany, el cicle de conferències estrena nou format i comptarà amb Clàudia Rius 
(Periodista i cap de redacció del digital de cultura Núvol) com a moderadora de les sessions.
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