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Conferència sobre internet com a
problema social al Fòrum de Debats
de Vic
La xerrada anirà a càrrec d'Enric Puig, autor del llibre 'La gran adicción' | L'autor
mostrarà com desconnectar-se és avui una rara, però possible, mesura de
resistència i com és factible sobreviure sense Internet

Enric Puig Punyet

El Fòrum de Debats de Vic organitza per aquest divendres una conferència amb el títol «Internet
com a problema social: passat, present i futur» que anirà a càrrec d'Enric Puig Punyet, doctor en
Filosofia i autor de l'obra La gran adicción. La conferència començarà a les 8 del vespre a l'auditori
de la Fundació Antiga Caixa Manlleu.
En la conferència s'intentarà respondre a preguntes com si el fenomen Internet és irreversible o
no, els riscos d'addicció que comporten aquestes tecnologies, per exemple a través dels mòbils,
per a gent de totes les edats, amb especial incidència en els joves, com afecta al nostre
comportament en tots els àmbits i si, com defensen alguns autors, pot posar en perill el sistema
democràtic tal com s'ha entès fins ara. El conferenciant mostrarà com desconnectar-se és avui una
rara, però possible, mesura de resistència i com és factible sobreviure sense Internet, o fent-ne un
ús molt limitat, i, alhora, no aïllar-se del món.
Enric Puig Punyet és un dels grans estudiosos del tema i impulsa Institutinternet.org i Enter
Forum, trobada internacional sobre les repercussions socials de l'ús d'Internet. És doctor en
Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'École Normale Supérieure de París, escriptor,
artista i comissari independent, formalitza el seu treball a través d'assaigs fílmics i de textos en
publicacions culturals com La Maleta de Portbou, entre d'altres. És autor dels llibres La gran
adicción. Cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo (2016), que ha asssolit una notable
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repercussió, o bé La cultura del ranking. Nacionalismos en la era de la globalización (2015). És
professor de la Universitat Oberta de Catalunya, col·laborador habitual en centres artístics i
culturals i, també, el líder i cantant de la banda d'indie electrònic Plexyglas.
D'altra banda, el Fòrum de Debats organitza un curs d'introducció a la llengua internacional
esperanto, que tindrà lloc els segons i quarts dimarts de cada mes fins al juny, de 7 a 2/4 de 9 del
vespre al Centre Cívic Can Pau Raba de Vic. La gent interessada pot inscriure's a
fdebats@gmail.com.
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