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LES CONFERÈNCIES DE L’AUCer
Enric Calpena parla a Puigcerdà sobre els 300 anys
dels fets de 1714
El presentador del programa Cronos i professor analitzarà per què els
catalans encara celebrem una derrota
La conferència serà aquest divendres dia 22 a les 20.15 al Museu Cerdà
El periodista i professor de la Universitat Ramon Llull (URL) Enric C alpena
serà aquest divendres, 22 de febrer, a Puigcerdà per oferir una conferència
sobre un tema de plena actualitat: els fets de 1714, dels quals aquest any vinent
se’n complirà 300 anys. L’acte (a partir de les 20.15h al Museu C erdà) serveix
per reprendre el cicle Les Conferències de l’A UCer, i comptarà amb la presència
de l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, que inaugurarà ofcialment els actes
del 15è Aniversari de l’Associació Universitària de Cerdanya.
Sota el títol ‘Per què els catalans celebrem una derrota?’, Calpena, expert en
història bèl·lica, centrarà la xerrada a analitar les causes i les conseqüències de
l’ocupació borbònica a Catalunya, i enllaçarà aquell moment històric amb la
posterior evolució del país al llarg dels tres segles següents. La conferència
arriba precisament en un moment àlgid de la reivindicació de la societat
catalana per constituir un Estat propi.
Enric Calpena i Ollé és llicenciat en Ciències de la Informació per la U AB i en
Dret per la UB. V a ser el primer presentador del Telenotícies Vespre de T V3,
a la dècada de 1980, i ha desenvolupat una extensa i reconeguda trajectòria en el
món de la televisió i la ràdio. Ha dirigit o bé produït programes i documentals
com ara Setciències, L'Hospital de la ciutat, Històries de Catalunya, El món en
fames, Els maquis: la guerra silenciada, Dies de tele, Al ataque! i Odissees, tot
treballant per a televisions com TV 3, Antena 3, Canal Sur, TV G i Canal
Cocina.
Des del 2005, Calpena presenta Cronos al canal 33; i des del 2001, En guàrdia! a
Catalunya Ràdio, ambdós espais dedicats a episodis bèl·lics històrics. Pel
programa radiofònic ha rebut els premis Micròfon d’Or, Òmnium C ultural,
Ràdio Associació i Matemàtiques i Societat. Alhora, des del 2003 escriu a la
revista Sàpiens. És professor de la F acultat de Comunicació Blanquerna de la

Universitat R amon L ull, en la qual va ser cap del Departament de
Comunicació Audiovisual entre 2004 i 2008.
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