Les sessions es faran a l'Aula A2 de la Facultat de Lletres
de la Universitat de Girona (Pl. Ferrater Mora,1)
CÀTEDRA FERRATER MORA

L'assistència al Simposi podrà ser reconeguda amb 1
crèdit acadèmic de lliure elecció
Càtedra Ferrater Mora, Facultat de Lletres (UdG).
Plaça Ferrater Mora, 1, 17071 Girona
Telèfon: 972 418019 - Fax: 972 418978
A/e: dir.cfm@udg.es
Inscripcions
Es formalitzarà la inscripció a través de la secretaria de la
Càtedra Ferrater Mora. El preu de la matrícula és de 20
EUR (gratuïta per a becaris i estudiants que ho acreditin).
El pagament es farà per transferència a la Caixa de Girona
al núm. de compte 2030 0105 68 3110001305.

Af
Càtedra Ferrater Mora
Aula de Filosofia Pràctica

Curs

ENTENDRE LA SOCIETAT DEL RISC
Girona, del 13 al 16 d'abril del 2004

CÀTEDRA FERRATER MORA

AfAf

Càtedra Ferrater Mora Aula de Filosofia Pràctica

La societat de la informació és, també, la societat del risc.
A través d'aquest curs, es tracta d’analitzar el concepte
de “risc” i copsar fins a quin punt s’està configurant a
partir d’ell una nova agenda política i social, pròpia de les
societats postindustrials. El curs pretén analitzar algunes
de les principals dimensions socials en què es fa present
el problema del risc, així com les estratègies bàsiques
per a avaluar-lo i preveure’l.

DESTINATARIS
Professors i estudiants interessats en la dinàmica del
canvi social. Empresaris i gestors que han de prendre
decisions en contextos de risc. Periodistes i creadors
d’opinió. Interessats en els canvis socials produïts per
les noves tecnologies en general.

Programa
Dimarts, 13 d'abril

Dijous, 15 d'abril

17:30 a 21:30h.:
LA SOCIETAT DEL RISC
- Primera aproximació: societat, economia, cultura
- Un nou model productiu: empresa xarxa i
transformació del treball
- Contradiccions de la societat postindustrial: la
societat del risc

17:30 a 21:30h.:
INSEGURETAT I TERRORISME
- El terrorisme transnacional
- La inseguretat ciutadana
Jaume Curbet

Narcís Mir. Director de l'Observatori del Risc de
Catalunya
Divendres, 16 d'abril

Dimecres, 14 d'abril
17:30 a 21:30h.:
INSEGURETAT PÚBLICA I CRIM ORGANITZAT
- La producció social de la inseguretat pública
- El crim organitzat global
Jaume Curbet. Editor del Magazine de l'Institut
Internacional de Governabilitat de Catalunya
"Seguretat Sostenible"

17:30 a 21:00h.:
RISCOS LABORALS
- La percepció social del risc
Josep Espluga. Doctor en Sociologia per la UAB i
Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la UPC

21:00 a 21.30.:
RECAPITULACIÓ
Narcís Mir

