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Durant tres dies d'octubre la cultura i l'educació van fer un viatge del passat al present i per tots els racons del món
que ens va mostrar millor els llaços que les uneixen. Tot seguit trobareu la compilació de tot el que van donar de sí
tres dies de jornades d'Interacció18 | Sobre la humanitat dels humans [2] a través de les cròniques de la
Clàudia Rius [3] i la Neus Molina [4], així com tots els vídeos [5] de les ponències i la bibliografia [6]
d'Interacció18.

9 | 10 | 2018
La cultura com a guia de viatgeres i viatgers:
El viatge com a font d'aprenentatge. L'irrefrenable desig de coneixement

Eulàlia Bosch [7]
Directora de continguts d’Interacció 18

Paraules en record de l’Eduard Miralles. [8] Jordi Font i Esteve León.
Lliçó inaugural a tres veus: La cultura com a guia de viatgers. El viatge com a font d’aprenentatge [9]
Juan-Luis Arsuaga, David Jou i Judit Carrera
Espectacle: The Mountain, the Truth and the Paradise.
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Pep Ramis. Companyia de dansa Mal Pelo

10 | 10 | 2018
Fer de les experiències històries: la memòria
La màgia de la traducció: una cultura comú

Històries que creen coneixement i memòria: l’oralitat. [10]
Lliçó d’obertura. Xavier Albertí
La memòria inscrita en el moviment. [11]
Camille Decourtye i Joan Baixas
Les ciències i les arts: històries compartides. [12] Marina Vegué i Cesc Gelabert
Paraules i imatges. [13] Emili Manzano i Jordi Balló
Llengua materna/llengües d'adopció. [14] Mary Ann Newman i Pilar Vázquez
Històries de migrants: viatges a través de cultures. [15] Yudit Kiss i Pau Carratalà
Transmissió cultural: crear memòria col·lectiva. [16]
Perico Pastor i Salvador Saura
Alicia Gorina i Rita Marzoa
Fer de les experiències històries: la memòria. [17] Ben Okri
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11 | 10 | 2018
Els camins de la docència: la humanitat dels humans
Del plural al singular. De generació en generació: la idea mateixa de llegat

Del plural al singular. Lliçó d'obertura. [18] Sunetra Gupta
L'aïllament contemporani al que ens han portat les tecnologies de la comunicació. [19] Xavier Castañer
Compartir imatges, compartir identitat. [19] Jonás Trueba
La repercussió de la recerca científica en la creació artística. [20] Josep Perelló
El territori com a font d’aprenentatge cultural. [20] Itziar González

La història de la cultura és la història humana. [21] Josep Ramoneda.
De generació en generació: l'educació, vida eterna de la cultura. [21] Marina Garcés
La idea de llegat. La humanitat dels humans. [22] Maria Muñoz
Sessió de cloenda: Les arts, formes de transmissió de l’intangible. [23]
Carme Solé Vendrell: El projecte “WHY”
Claudio Cavalli: El projecte “L’Eroico Manoscritto”

Descarregueu-vos la Bibliografia d'Interacció18 ?
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[24]

Inicieu sessió [25] o registreu-vos [26] per enviar comentaris
Categories: Indústries culturals i creatives
Categories: Sociologia de la cultura
Categories: Pràctiques culturals i públics
Categories: Professions artístiques i culturals
Categories: Patrimoni cultural
Categories: Educació cultural
Categories: Cultura popular
Categories: Creativitat, innovació i Tics
Categories: Cooperació i relacions culturals internacionals
Categories: Cultura i Ciència
Categories: Arts visuals
Categories: Arts escèniques i musicals
Etiquetes: educació
Etiquetes: #interaccio18
Etiquetes: jornades
Etiquetes: bibliografia (forma)
Etiquetes: humanitats
Etiquetes: humanisme

[27]
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