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Benvolgut Dr. Ferrater Mora, 

Els dies 8 i 9 d'aquest mes s'ha efectuat el quart i últim semina-

ri de les Jornades Internacional s "L'home i el seu medí: les condi 

cions de vida", del qual li hem trames la informació disponible. 

Els dies 10 i 11 de desembre celebrarem al Museu de la Ciencia la 

taula rodona final de les Jornades, centrada en les conclusions gê  

nerals respecte al perfil probable de la societat espanyola l'any 

2000. 

Com a participant ja confirmat en aquesta taula rodona, convé que 

conegui la mecánica prevista per a les sesions, que és la següent: 

Dia 10. Cada membre de la taula rodona disposará de 30 minuts, aprox_i_ 

madament, per a exposar els seus punts de vista sobre un ̂ e 

ma de la seva especialitat i vinculat, és ciar, amb el con-

tingut deis quatre seminaris anteriors. Caldrá teñir present 

en tot cas, que es tracta de tragar les perspectives de la 

qüestió en relació a Espanya durant els próxims quinze anys. 

Estudiat globalment el temari de les Jornades, creiem que 

les qüestions idónies per a la seva dissertació seriem les 

següents: 
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1. La capacitat humana d' acomodado a les innovacions: mi-

te o factor dialéctic. 

2. Equilibri entre ciéncies i humanitats en l'educació fu

tura. 

3. Educació per al lleure o simplement mitjans per a frui£ 

ne?. 

4. Qualitat de vida: factors i perspectives. 

Ni cal dir pero, que aquesta enumeració és purament indica^ 

tiva i que té el valor d'un suggeriment orientatiu. 

No obstant aixó, caldria que tinguéssim un contacte, epis

tolar o telefónic, sobre aquest temari, tant si és per ma-

nifestar-hi el seu acord com si desitja presentar-nos al-

ternatives. 

Dia 11. Celebrado de la taula rodona própiament dita, integrada 

pels vuit ponents i el coordinador. Com a coordinador d'a-

questa sessió, estic preparant un qüestionari, que recolli 

rá una selecció deis temes sorgits de la realització deis 

quatre seminaris i deis interrogants que han quedat planee 

jats. El qüestionari será conegut anticipadament pels po

nents i será la base del debat que sostinfran entre ells. 

D'altra banda, les preguntes que el públic assistent vulgi 

formular, serán redactades per escrit i es recolliran al 

final de la sessió del dia 10, per tal que puguin ser con̂ e 

gudes amb 1 • anticipado deguda pels ponents. Será el coor

dinador quiles introduirá a la taula de debat, bé com a te 

ma d'examen general per tots els integrants de la taula o 

bé com a pregunta adregada a un sol deis integrants. 

A mes d'aquests dos fronts temátics, també tindran cabuda 

a la taula de debat els temes relacionats amb el contingut 

de les Jornades que els mateixos ponents vulguin suscitar 

per a ser debatuts obertament, entre tots ells, en forma de 

di scussió 11iure. 

Amb aquest procediment, que tindrá com a base la selecció 

efectuada peí coordinador, en contacte amb els ponents,es-
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perem aconsegjir una bona fluídesa i la necessária concen-

tració en els temes mes suggerents, i alhora s'evitarS la 

dispersió que es podría produir si les preguntes del públic 

fossin adregades verbalment i improvisadament a la taula. 

Li adjunto el programa de les sessions de clausura, amb el detall 

horari i activitats connexes. 

Mentre esperem les seves noticies sobre el temari suggerit per a 

la seva intervenció del día 10, resto a la seva disposició per a 

comentar qualsevol aspecte que mereixi la seva atenció. 

Rebi la meva salutació mes cordial. 

JB/ei 


