ECONOMIA I INNOVACIÓ
SESSIÓ DE MATÍ
de 11 h a 13 h

SESSIÓ DE TARDA
de 16 h a 18 h

23 i 24 d’OCTUBRE 2019
6, 7,13 i 14 de NOVEMBRE 2019
Aula Magna

Col· labora

Organitza

Facultat d’Economia i Empresa

PONÈNCIA

Dc.

DEL CICLE

amb Pau Subirós i Gerard Gil

23 d’octubre*
Aula Magna

Facultat d’Economia i Empresa

* El Dj. 24 d’octubre, en horari de tarda (de 16 a 18 h)
es remetrà en diferit la ponència a l’Aula Magna

BARCELONA 1979
Filòsof i antropòleg. Ha col·laborat en nombrosos projectes
cinematogràfics i televisius, i des de 2006 dirigeix la productora
audiovisual El Kinògraf.
El seu treball com a productor i coguionista de la pel·lícula La
plaga li ha valgut nombrosos reconeixements nacionals i
internacionals, entre ells els Premis Gaudí al Millor Guió i a la
Millor Pel·lícula de l'any 2013.

TARRAGONA 1976
Llicenciat en comunicació audiovisual. Ha treballat com a càmera,
realitzador i muntador per a diversos mitjans (BTV, TV3,
Mediapro) i com a guionista cinematogràfic.
El 2005 funda la productora La Ferida, juntament amb David
Fernández i Blai Mesa. Ha produït i dirigit diverses peces
experimentals i documentals, i ha col·laborat en bandes sonores.
Des de 2012, compagina la seva activitat professional amb la
docència a la Facultat de Lletres de la URV.
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III CICLE CINEMA
SOBRE ECONOMIA I INNOVACIÓ

Totes les pel·lícules del cicle de cinema
s’emeten en versió original amb subtítols

“Tucker: l'home i el seu somni”

Estats Units,1988

Direcció: Francis Ford Coppola

Preston Tucker és un visionari inventor,
obsessionat en crear un cotxe que
s'adapti a la seva època, modern i
innovador. No obstant això, xoca amb
les grans companyies automobilístiques
que el veuen com un enemic i que
acabaran enfonsant el seu
revolucionari projecte.

Estats Units, 2001

Direcció: Jehane Noujaim
Chris Hegedus

Dc.

13 de novembre

Dj.

14 de novembre

“Startup.com”

Dos joves empresaris emprenen el
projecte govWorks.com, una empresa del
sector de les noves tecnologies, que en
menys de dos anys passa de l’èxit al
fracàs, enmig del crack tecnològic del
2000 als Estats Units.

6 de novembre
Dj. 7 de novembre
Dc.

de
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del

23 d’OCTUBRE al 14 de NOVEMBRE
Aula Magna Facultat d’Economia i Empresa

“Startup.com”

6

7

novembre

13

14

novembre

Col· labora

Organitza

“Tucker:
l'home i el seu somni”

