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Els nostres professors

Rita Cavallotti 
presenta els 
resultats d’un 
estudi sobre 
la solidaritat 
intergeneracional

Lourdes Cirlot, 
catedrática de 
Historia del 
Arte en la UB, 
apadrina la nueva 
promoción de 
Humanidades

La Dra. Rita Cavallotti va presentar un 

article en què es presenta una escala 

multidimensional que mesura la solida-

ritat familiar intergeneracional (IFS) al 

congrés “Changing Family Relations - 

Gender and Generations” celebrat a 

Dortmund (Alemanya). El congrés, orga-

nitzat per l’European Society on Family 

Relations, aplega a investigadors euro-

peus que fan recerca sobre les rela-

cions familiars. 

Los alumnos del grado en Humanidades 

y Estudios Culturales y los del Master y 

el Postgrado en Gestión Cultural cele-

braron la graduación el 6 de julio pasa-

do en el Aula Magna. Este año, la padri-

na de promoción fue la catedràtica de 

Historia del Arte de la Universitat de 

Barcelona, la Dra. Lourdes Cirlot.

Estètica i teologia 
en la icona 
medieval

2 / Desembre / 2016

El doctor i vicedegà de la Facultat 

d’Humanitats de UIC Barcelona,   Al-
bert Moya, va participar al VII Con-

grés Internacional Iberoamericà de 

la Societat de Filosofia Medieval “De 

Relatione", que es va celebrar a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

del 14 al 16 de novembre, amb motiu 

del sisè centenari de la mort de Ramon 

Llull. Hi va presentar la ponència “Es-

tètica i teologia en la icona medieval”.
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Visites

Una visita a 
l’Arxiu Històric de 
Protocols

Una visita diferenteVisita cultural a 
Ciutat Vella

3 / Novembre / 2016 1 / Diciembre / 201616 / Novembre / 2016

Els alumnes van poder veure plànols de 

Gaudí, els testaments de Jacint Verda-

guer, de l’anarquista, Santiago Salva-

dor Franch, acusat de posar dues bom-

bes al Liceu l’any 1893, i el de Francesc 

Ferrer i Guàrdia, entre molts d’altres.

La visita consistió en un recorrido por 

las partes menos conocidas de un mu-

seo: el muelle de descarga, las áreas 

de embalaje y desembalaje de las cajas 

que custodian las obras de arte, y los 

tres almacenes (bidimensional, tridi-

mensional, papel y negativos de audio-

visuales). Todo ello, con una explica-

ción detallada de los préstamos de 

obras de arte para exposiciones tem-

porales.

L’activitat s’emmarcava en l’assignatu-

ra La Mediterrània: Patrimoni Compar-

tit, i a la visita van poder contemplar 

elements del llegat romà, medieval i 

modernista de la ciutat, i conèixer de 

primer mà pràctiques culturals com és 

ara la tertúlia i els jocs florals.

El 24 d’octubre el Dr. Gaston Gilabert, 
professor de l’assignatura Investigació, 
Documentació i TIC del Grau d’Huma-
nitats de UIC Barcelona, va programar 
una sortida amb els alumnes a l’Arxiu 
Històric de Protocols.

El 28 de noviembre los alumnos de 
cuarto de Humanidades hicieron una 
visita a las reservas del MACBA en el 
marco de la asignatura “Los museos y 
sus significados”.

El dia 12 de novembre els alumnes 
de tercer del Grau en Humanitats de 
UIC Barcelona van dur a terme un 
itinerari cultural pels barris de Ciutat 
Vella, guiats pel professor Mohammed 
Elrazzaz, per aprendre més sobre 
el patrimoni cultural i artístic de la 
Ciutat Comtal.
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Visites

Visita a l’Arxiu 
Provincial dels 
Caputxins de 
Catalunya

Visita al MNAC i 
la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles 
Arts de Sant Jordi

23 / Febrer / 2017 17 / Març / 2017

El director de l’arxiu, fra Valentí Serra 

de Manresa, els va presentar el ric pa-

trimoni arxivístic i bibliogràfic de l’ar-

xiu. Així mateix, els va fer una visita 

guiada al Museu Etnogràfic, que recull 

material d’incalculable valor històric i 

antropològic sobre les missions caput-

xines a Amèrica al llarg de l’època mo-

derna i contemporània. 

Els alumnes de l’assignatura Cultura 
Medieval van visitar l’Arxiu Provincial 
dels Caputxins de Catalunya. 

Els alumnes de segon curs del Grau 
d’Humanitats van visitar la col·lec-
ció d’Art Modern del MNAC i la Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi en el marc de l’assignatura 
Cultura Contemporània, amb la Dra. 
Judith Urbano.

Visita al fondo de 
la Biblioteca de 
Catalunya

22 / Març/ 2017

Un grupo de estudiantes de Huma-
nidades de la asignatura Trabajo de 
Investigación I visitaron la Biblioteca 
de Catalunya y el Museu del Llibre 
Frederic Marès acompañados del 
Dr. Gastón Gilabert.
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Visites

Alumnos de Humanidades visitan la Fundació Tot Raval

5 / Mayo / 2017

Tot Raval es una plataforma formada por una cincuentena de entidades sociales, centros educativos, instituciones cultura-

les, asociaciones comerciales y personas vinculadas al barrio del Raval que trabajan para mejorar la cohesión social, la con-

vivencia y la calidad de vida en el barrio. 

Alumnos de Humanidades visitaron la sede de la Fundació Tot Raval el pasado 20 de abril. La visita tuvo lugar en el marco de 
la asignatura Mediación Cultural y Gestión de Conflictos.
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Ildefonso Falcones: "La bona 
escriptura es deu a un treball 
voluntariós, res d’inspiració"
Un dels escriptors barcelonins més coneguts en l’àmbit na-

cional i internacional, Ildefonso Falcones, va ser el dimarts 

30 de maig a UIC Barcelona, en una xerrada en què va parlar 

de les dificultats de ser escriptor, del difícil món de les edi-

torials i de la vida extraliterària del novel·lista. L’agrupació 

Paideia, formada per alumnes d’Humanitats, va ser l’enca-

rregada de portar el creador de L’Església del Mar. 

Associació d’estudiants Paideia

Bob Dylan, 
Premi Nobel de Literatura

L’art d’escoltar música

Paidiea invita a ver la obra 
Art de Yasmina Reza

15 / Desembre / 2016

Dylan presenta la cultura popular amb continguts d’alta 

literatura; les seves lletres són autèntics poemes amb re-

ferències i imatges que provenen de Dant, Homer, Petrar-

ca, Baudelaire, etc. Escribano va assegurar que “donar-li el 

Nobel, a Dylan, és contingent, és a les llistes des del 1996. Les 

seves lletres són himnes per a generacions. Després d’ell és difícil 

escriure poesia”.

L’agrupació d’estudiants Paidea va organitzar el 2 de març 

passat la sessió “L’art d’escoltar música” que va impartir 

l’alumne Juan Ferrer de 1er d’Humanitats i ADE.

La Agrupación Paideia organizó el 14 de marzo pasado una 

sesión de café y teatro fuera de la universidad. Los parti-

cipantes vieron primero la obra Art de Yasmina Reza en el 

Teatre Goya y después guiados por la Dra. Magdalena 
Bosch la comentaron en un pequeño coloquio. 

Sonaven cançons de Bob Dylan mentre el Dr. Xavier 
Escribano, professor de la Facultat d’Humanitats, invitat 
per l'Associació de Estudiantes Paideia, traçava el perfil de 
Robert Allen Zimmerman, l’autèntic nom de Dylan, compo-
sitor i cantant nord-americà, que va començar a escriure 
cançons i a compondre-les el 1962. Més de cinquanta anys 
evidencien la influència d’aquest personatge, recentment 
guardonat amb el premi Nobel de Literatura.

Bob Dylan és molt més que el Nobel’
Xavier Escribano
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