FULL DE FETS
Dijous Europeu de 28 de febrer de 2013, 19h30, Sala Verdaguer

“DE NÚVOLS I RELLOTGES: BUSQUES I CERQUES EUROPEES”
Dra. Nuria Chinchilla, Professora de R.H. en Organitzacions, IESE
Dr. Gonçal Mayos, Catedràtic de Filosofia, UB/UOC

DADES BIOGRÀFIQUES DELS NOSTRES CONVIDATS

Nuria Chinchilla és Professora Ordinària del
Departament “Direcció de Persones en les
Organitzacions;” Fundadora i Directora del
Centre Internacional Treball i Família (ICWF)
de la IESE Business School (Universitat de
Navarra); i professora visitant a moltes escoles de
direcció d’empreses.
D’ençà de 1999, amb el seu equip investigador de
l’ICWF, confegeix l’estudi IFREI (International
Family-Responsible Employer Index) sobre el
grau d’implantació de les polítiques i la cultura
familiarment responsables a diferents empreses i
sectors. El web del Centro ofereix un
autodiagnóstic gratuït.
Presidenta y fundadora de l’empresa NCH &
Partners: developing people and organizations.
Presidenta de Acción para la Democracia,
associació co-organitzadora d’un cicle a l’Ateneu
sobre la nova llei electroal catalana, l’any 2012.
.

Gonçal Mayos és professor titular de Filosofia al
Departament d’Història de la Filosofia, Estètica
i Filosofia de la Cultura de la UB i consultor
d’Humanitats de la UOC.
He investigado en París - Univ. René Descartes,
Univ. Heidelberg y al Hegel Achiv de la Univ.
Ruhr - Bochum. Pertenezco al Seminario de
Filosofía Política UB. Se me han concedido: el
Premio Extraordinario de Licenciatura (UB),
Tercer Premio Final Carrera (MEC) y Premi
Prat de la Riba (IEC).
Investiga la macrofilosofía (els processos de
llarga durada en els àmbits filosòfics,
epistemològics, sociològicos i polítics); la natura
i evolució de la racionalitat; i els mecanismes
socials i polítics que permeten la modernització i
la postmodernització.
El web http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos
permet de descarregar gran part de les seves
publicacions.

CUM GRANO SALIS: ARHOE I LA LLUITA PER TORNAR A GREENWICH
• Per què tenim la mateixa hora que Alemanya i Itàlia?
o pels nazis
o per les plurifeines de la postguerra
o per dinar massa de temps
o per una cultura del presentisme tercermundista
o per una mentalitat masclista
• Quina és la solució al desgavell?
o Tornar al fus horari d’Europa occidental
o Fomentar la jornada contínua

BREU RECORREGUT – HUMORÍSTIC - PER L’EUROPEISME IBÈRIC
732

Batalla de Poitiers: La Península cau en mans dels àrabs, Europa no

821

Creació de la Marca Hispanica: Catalunya reesdevé europea, la Península no

1492

Cristianització forçosa: Els Reis Catòlics expulsen jueus i musulmans, Europa no

1534

Es creen els Terços de /a Flandes: Espanya domina Europa

1713

Tractat d’Utrecht: Europa domina Espanya

1811

Publicació d’”Ideal d’humanitat per a la vida”: Espanya abraça el krausisme, Europa no

1898

Pèrdua de les darreres colònies d’ultramar: Espanya torna a guaitar cap a Europa

1914

Guerra Gran: Europa es dessagna, Espanya no

1960

Primera Eurocopa: Espanya guanya a Europa

1986

Adhesió a la [U]E: Portugal i Espanya tornen a ser europees

2012

13 d’octubre, declaració del Sr. Rajoy: "Fuera de España y de Europa se está en ninguna parte y
condenados a la nada"

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
• Plana web d’Espanya a Europa http://www.hablamosdeeuropa.es/panorama/espana/
• Plana
didàctica
“España
en
Europa”
http://recursostic.educacion.es/primaria/alquimia/web/c/04/animaciones/a_fc_anim05_v00.html
• Neutralitat espanyola a la Guerra Gran http://historia.libertaddigital.com/espana-en-europa1276238863.html

