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CONFIRMA AL

JOAN JOFRE

Intel·ligència pandèmica i preparació en salut pública
ANTONI PLASÈNCIA

Models matemàtics de predicció
LLUÍS ALSEDÀ 

L’avaluació de l’eficàcia terapèutica en temps de pandèmia 
XAVIER BONFILL

Retransmissió en directe de la investigació clínica sobre

JORDI CAMÍ 

Problemes ètics sorgits de la pandèmia en el tractament  

Diagnòstic, tractaments i vacunes contra la COVID-19

JORNADES DE DEBAT 

COVID-19
Dimecres 19 de maig - 16.00 a 17.30 h

Dimecres 19 de maig - 18.00 a 19.30 h Dijous 20 de maig - 18.00 a 19.30 h

El virus SARS-CoV-2, agent causal de la COVID-19

JOSEP M. SALRACH

Les epidèmies al llarg de la història: lliçons i reptes de futur 

Com ha reaccionat l’estructura sanitària. Com reformar-la?

L’educació dels professionals de la sanitat

LLUÍS FERRER

M. TERESA ESTRACH

Ecologia històrica de la pandèmia

JOSEP LLUÍS BARONA

BONAVENTURA CLOTET

Dijous 20 de maig - 16.00 a 17.30 h

JOAN VIÑAS

Moderador: president Pere Puigdomènech

Format virtual

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Moderador: president Ramon Pinyol

Secció Filològica

Els efectes de la pandèmia en les societats i les persones

JOSEPA CUCÓ

Els efectes econòmics de la pandèmia

ALBERT CARRERAS

Els efectes sociopolítics de la pandèmia

SALVADOR CARDÚS

Impacte psicològic: una baula de la crisi pandèmica

GEMMA BALAGUER

La premsa i l’actualització permanent de dades sobre

JOSEP GIFREU

Moderador: president Jaume Guillamet

Secció de Ciències i Tecnologia

Les apps per al rastreig de contactes: present i futur

ANTONI OLIVÉ

Dades i comunicació en temps de pandèmia

CLARA PRATS

La «guerra» contra la COVID-19 i altres estratègies

 MARIA JOSEP CUENCA

Crowdsourcing i desinformació: cara i creu de les
xarxes socials durant la pandèmia 

VICENT PARTAL

Un any de lluita discursiva i legislativa contra la COVID-19

ALBERT MORALES

La percepció del coronavirus a l’humor gràfic:
desinformació, menysteniment i qüestió de gènere.

MARTÍ DOMÍNGUEZ

Moderadora: presidenta M. Teresa Cabré

Secció de Ciències Biològiques

Dimarts 18 de maig - 16.15 a 18.30 h

18, 19 i 20 
de maig de 2021 

dels malalts i en el seu abordatge

discursives per a conceptualitzar la pandèmia

la COVID-19: un servei essencial

Criteris d’accés als recursos mèdics: reflexions des de l’ètica
BEGOÑA ROMÁN

Secció Històrico-Arqueològica

Estructura sanitària - COVID-19

MIQUEL VILARDELL

Un test estressant per a la governança sanitària

GUILLEM LÓPEZ

La pandèmia en l’entorn ecològic actual
JAUME TERRADAS

Perspectiva evolutiva de la pandèmia

JULI PERETÓ

Què vam respirar abans i després del confinament?
JOAN GRIMALT

Pandèmia, mobilitat i medi
CARLES RIBA

On vivim, per on ens movem vs. extensió i propagació
de pandèmies

FERRAN SAGARRA

Nanotecnologia: diagnòstic i teràpies
JOSEP SAMITIER

La resposta ràpida de la comunitat cientificotecnològica als 
reptes de la pandèmia. Tecnologia d’ajut i material sanitari

ANDREU VEÀ

Seguretat informàtica i pandèmies
JOSEP DOMINGO-FERRER

Moderadora: presidenta Alícia Casals

Benvinguda

A càrrec de Joandomènec Ros, president de l’IEC

Les bones pràctiques científiques en temps de pandèmia

JOAN-RAMON LAPORTE

medicaments i vacunes

  - Dimarts 18 de maig - 16.00 h

JÚLIA VERGARA-ALERT

La interacció entre animals i humans en l’aparició
de pandèmies víriques


