
Organitza:

XV Fòrum d’Estudis sobre la Joventut
14 i 15 de desembre de 2012

PRESENTACIÓ

Adolescència i joventut han estat històrica-
ment nocions a cavall entre la naturalesa i la 
cultura. En l’origen dels estudis sobre aquesta 
etapa del cicle vital hi va haver un predomini 
de les ciències naturals, especialment la medi-
cina, l’antropologia física i la psicologia clínica. 
D’ençà dels anys seixanta, les ciències socials 
van prendre el relleu d’aquelles, especialment 
la pedagogia, la sociologia, l’antropologia i 
la psicologia social. Als inicis del segle XXI, 
gràcies als avenços de la neurobiologia i dels 
estudis culturals, torna a haver-hi possibilitats 
d’encontre entre ciències naturals i ciències so-
cials. L’objectiu del XV Fòrum d’Estudis sobre 
la Joventut serà debatre els avenços contem-
poranis en els estudis sobre l’adolescència, des 
d’una perspectiva interdisciplinària, recuperant 
el vell dilema entre la naturalesa i la cultura 
com a factors explicatius del comportament 
dels adolescents.

Col·labora:

Amb el suport de:



Divendres 14 de desembre, matí
Sala de Juntes de la Facultat de Ciències
de l’Educació. Universitat de Lleida.

10 h. Sessió I. L’adolescència entre naturalesa 
i cultura
Moderador: Oriol Romaní. Catedràtic 
d’antropologia social (URV).

— Adolf Tobeña. Catedràtic de psiquiatria 
(UAB).

— Ángel Martínez. Professor titular 
d’antropologia social (URV).

12 h. Obertura

12.30 h. Taula rodona. Els adolescents avui: 
com intervenir-hi?
Moderador: Fidel Molina. Catedràtic de sociolo-
gia (UdL).
Taula rodona amb responsables de centres edu-
catius de la demarcació:

— INS Castell dels Templers (Lleida):
 Sr. Antoni Olona.
— Col·legi Claver (Lleida): Sra. Ana Labat.
— INS Hug Roger III (Sort): Sra. Ester 

Gasset.
— CIJCA – Fundació Jovent (Lleida):
 Sra. Àngels Andreo.

Divendres 14 de desembre, tarda
Sala de Juntes de la Facultat de Ciències
de l’Educació. Universitat de Lleida.

16 h. Sessió II. Adolescència i benestar
Moderador: Carles Alsinet. Professor titular
de psicologia social (UdL).

— Ferran Casas. Catedràtic de psicologia 
social (UdG).

— Miguel Martínez. Catedràtic de pedago-
gia (UB).

PROGRAMA

18.30 h. Cineforum. Adolescència i cinema: el 
cas dels nens salvatges
Moderador: Mònica Figueras. Professora titular 
de comunicació social (UPF).

— Patricia Ferreira, directora de cinema.

19 h. Pel·lícula: Els nens salvatges.

20.30 h. Debat.

Dissabte 15 de desembre, matí
Edifici Polivalent. Aula 3.01. Universitat de Lleida.

9.30 h. Sessió III. Adolescència i educació
Moderador: Jaume Trilla. Catedràtic de la Facul-
tat de Pedagogia (UB).

— Maria Rosa Buxarrais. Catedràtica de 
pedagogia (UB).

— M. Àngels Balsells. Professora titular de 
pedagogia (UdL).

12 h. Sessió IV. Els adolescents demà: més 
enllà del debat naturalesa versus cultura
Moderador: Carles Feixa. Catedràtic 
d’antropologia social (UdL).

— Eugenia Ramírez Goicoetxea. Professora 
titular d‘antropologia social (UNED).

— Eva Marco. Professora de biologia (UCM).

13.30 h. Cloenda


