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Qualsevol nit pot sortir el sol, cantava Jaume Sisa. No sabem si fer sortir el sol a la nit és un
dels objectius que reunirà una bona colla de científics a la carpa que la Universitat de Girona
instal·larà a la Plaça de la Constitució, el proper 26 de setembre, però segur que la interac-
ció de tots aquells que s’emparin sota la protecció del gran tendall de la ciència, obtindran
una mica de llum, ni que sigui per marcar-los el camí cap a noves tenebres.

És un fet destacable que un grup de persones d’altíssima qualificació científica decideixin
dedicar una part important del seu temps lliure a transmetre, a d’altres persones que poden
ser els seus veïns i conciutadans, què fan i per què serveix el seu treball i, més encara,
transmetre’ls la sensació que ser com ells també es possible. Els científics volen explicar
què fan, perquè l’objecte del delit dels homes i les dones de ciència no és obscur ni inas-
solible. En la darrera edició de la Nit de la Recerca, aviat farà un any, van ser molts els que
van descobrir que la ciència era més a l’abast que no es pensaven. La recerca ve a ser allò
de la “contribució invisible, èxit visible” que proclama la casa BASF que, d’investigar, en sap
una mica.

Els científics de la Universitat de Girona ens conviden a passar un vespre amb ells. Podrem
prendre un cafè o un refresc mentre sona la música, reproduir una molècula de carboni tot
aprenent papiroflèxia, convertir –barrejant coca-cola amb mentos– una inofensiva beguda
en un guèiser, i tallar una baralla de cartes tot descobrint que ens submergim en el fenomen
quàntic. És per això que, de retorn a Sisa, voldríem dir que també pots venir si vols, t’es-
perem, hi ha lloc per tots; el temps no conta, ni l’espai, qualsevol nit pot sortir el sol.

Nit de la Recerca a Girona Gianni Vattimo convidat per
la Càtedra Ferrater Mora de
Pensament Contemporani
Sota el títol Fenomenología, hermenúutica, ontología de la actuali-
dad, el professor de la Universitat de Torí, Gianni Vatimo impartirà deu
classes a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. Les
sessions es faran entre els dies 6 i 10 d’octubre de 2008 a la Sala de
Graus de la Facultat de Lletres.

Gianni Vatimo, alumne i deixeble de Gadamer, proposa una inter-
pretació de l’ontologia hermenèutica contemporània que accentua el
lligam positiu amb el nihilisme, entès com un afebliment de les cate-
gories ontològiques transmeses per la metafísica i criticades per
Nitezsche i de Heidegger. Fidel a la seva primerenca inspiració religiosa
i política, ha cultivat sempre una filosofia atenta als problemes de la
societat, caracteritzada pel que ha anomenat “pensiero debole.” Aquest
pensament dèbil passa per ser una filosofia que pensa la història de
l’emancipació humana com una progressiva reducció de la violència i
del dogmatisme, que afavoreix la superació de les injustícies socials
que se’n deriven.

En el seminari que organitza la Càtedra Ferrater Mora, Vattimo repas-
sarà a través de deu lliçons, el conjunt del seu pensament. En les ses-
sions participaran, a més, els professors Franca d’Agostini i Alberto
Martinengo, de la Universita di Torino, Santiago Zabala, del Institut für
Philosophie de la Universität Potsdam i Miguel Ángel Quintana, de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Les sessions, que es faran en castellà, es duran a terme a la Sala de
Graus de la Facultat de Lletres, de dilluns a divendres, de les 10 a les 12
del matí i de les 4 a les 6 de la tarda.
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Seminari “Canvi ambiental global: una perspectiva
multiescalar.”
Els dies 9 i 10 de setembre, l'Institut de Medi ambient de la Universitat de Girona organitza el seminari “Canvi ambiental global:
una perspectiva multiescalar.” Les sessions es duran a terme a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències.

Amb l'objectiu de presentar, analitzar i debatre les principals característiques i tendències del canvi ambiental global, l'Institut de
Medi Ambient de la Universitat de Girona organitza els dies 9 i 10 de setembre el seminari “Canvi ambiental global: una perspec-
tiva multiescalar.” Les discussions tractaran el canvi climàtic des de diferents escales, parant una especial atenció a la incidència
socioambiental en l'àmbit de la mediterrània i les comarques gironines. El seminari busca combinar les reflexions a escala plan-
etària amb les referències a la incidència actual i potencial a una escala geogràfica regional i local.
La coordinació del seminari va a càrrec de Carles Barriocanal i Josep Vilà. Entre les diferents comunicacions es compten la de Javier
Martín Vide, amb “El cambio climático en una nueva realidad socioambiental”o la de Martí Boada, Premi Global 500,  que duu per
nom: “Canvi global a la mediterrània: una perspectiva sociomabiental”. Completen el panell d'experts Fernando Valladares, Óscar
Gordo, Joan Pino, Diego Varga, Alber Llausàs i Anna Ribas.
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