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Amb la col·laboració de

Departament de Joventut

Pep Marí

Psicòleg esportiu

Ser només pares
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Xavier Sala-i-Martín

Economista i professor a la Universitat de Colúmbia

El Sistema Educatiu de
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Marc Masip 

Psicòleg expert en addicció a les noves tecnologies

Addicció a pantalles,

l’heroïna del segle XXI
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A LES 9 DEL VESPRE

GRATUÏT

ENTRADES NUMERADES   al web www.lagorga.cat

i a les Oficines de Cultura

(c. Ave Maria 3, 2n pis – T 972 602 330)

de dll. a dv. de 9 a15 h i una hora abans a la taquilla. 
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Ser només pares

DIJOUS 5 DE MARÇ.  Pep Marí

Addicció a pantalles, l’heroïna del segle XXI

DIJOUS 19 DE MARÇ.  Marc Masip

El Sr. Marí ens exposarà què és el millor que poden fer uns pares per 

contribuir a l’èxit del programa esportiu del seu fill/a. Quan els pares 

adopten altres rols (entrenador, representant, amic, etc.) l’esport 

deixa de ser una escola per a la vida.

Llicenciat en Psicologia i Màster en Psicologia de l’Esport, per la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Durant 28 temporades, integrant 

del Departament de Psicologia de l’Esport del CAR de Sant Cugat. 

Les darreres 15 temporades, en qualitat de Cap del Departament. 

Actualment conferenciant i formador d’empreses, en matèria de 

gestió de persones.

Autor dels llibres “Aprender de los Campeones”, “Liderar Equipos Com-

prometidos” i “Equipos Campeones”, publicats per Plataforma Editorial.

El Sr. Masip argumentarà els motius de perquè estem davant el que 

s’anomena epidèmia a escala mundial quan parlem de les addiccions a 

pantalles i les seves similituds amb les drogues més dures. A partir del 

que ell anomena “dieta digital”, donarà pistes, pautes i recomanacions 

a pares i educadors sobre com actuar amb els nens/es; adolescents que 

presenten aquest problema.

Psicòleg i expert en addiccions a les noves tecnologies. Considerat 

actualment un referent europeu en el tractament de les addiccions a 

pantalles. Des del seu Institut Desconnect@, creat el 2012, ha creat 

un programa de tractament pioner en aquest camp, basat en l’educació 

pel bon ús dels mòbils, els jocs d’ordinador, les tablet,…

Els seus pacients, normalment adolescents, poden assistir a més 

a campaments específics per aquesta addicció per deshabituar-se 

d’aquesta addicció conductual. Actualment es dedica a donar sessions 

formadores a joves, educadors i pares sobre aquest tema i participa en 

nombrosos programes divulgatius de la ràdio i la televisió. És autor del 

llibre “Desconnecta”.

El Sistema Educatiu

de la Quarta Revolució Industrial

DIJOUS 12 DE MARÇ. Xavier Sala-i-Martín

Professor amb experiència, és capaç de transmetre idees complexes 

en un format fàcil d'entendre utilitzant exemples acolorits i llenguat-

ge entretingut. Amb una reputació de presentacions humorístiques 

i esclaridores, ens parlarà sobre “el sistema educatiu de la quarta 

revolució industrial”.

Economista de renom mundial, format a la UAB i Harvard, professor a 

la Universitat de Colúmbia (USA), càtedra de desenvolupament, i pro-

fesor convidat a l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Consultor 

del Banc Mundial i del FMI i assessor del Fòrum econòmic de Davos.

Ha rebut nombrosos premis, com el Premi Rey Juan Carlos I, Premi 

Fundació Banco Herrero, Premi Comte de Godó de Periodisme,… Patró 

fundador de la Fundació Umbele (Àfrica) pel desenvolupament, a partir 

de l’escolarització dels infants, promoció de la dona, ajuda als refugiats.

Articulista en nombroses revistes de prestigi internacional, apareix 

sovint en diversos mitjans de comunicació (La Vanguardia, TV3, 

Catalunya Ràdio, RAC1, entre molts altres).


