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El rànquing dels 20 articles més
llegits
La Fundació Congrés de Cultura Catalana considera que la disseminació del
coneixement acadèmic i expert és essencial per comptar amb una ciutadania
formada i un debat públic enriquit | Lectures d'interès per al mes d'agost

Pensem és una iniciativa de la Fundació Congrés de Cultura Catalana per apropar el coneixement expert i
universitari al conjunt de la societat. | B.F.

El curs 2020-21 ha estat el curs de la gestió de la pandèmia. El mes de març de 2020 va marcar un
abans i un després en la vida de la humanitat, i a partir de llavors tothom s'hi ha hagut d'anar
adaptant. Diversos experts en l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats han intentat explicar a
Pensem com estava afectant la nova situació en els seus respectius àmbits d'actuació, generant un
gran interès entre l'audiència.
En aquest últim article del curs us detallem els 20 articles i entrevistes més llegits de l'any, en
què hi sobresurten explicacions de l'impacte de la CoViD-19 en múltiples àmbits (llengua,
turisme, salut emocional, estat del benestar, recerca, dret a vot...).
Un àmbit que clarament ha generat interès ha estat el de la llengua catalana, més enllà de la
CoViD: ja fos pel seu estat de salut, ja fos per diverses propostes de futur formulades. Diversos
episodis d'història contemporània també han captat l'atenció de múltiples lectors, així com també ho
han fet els anàlisis sobre la crisi social existent actualment, ja sigui en l'àmbit de l'habitatge, ja sigui
en l'àmbit de les rendes familiars.
Durant tot el curs, Pensem es va proposar visibilitzar l'experiència de diverses investigadores en
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múltiples camps de les Ciències Socials i Humanitats, i aquests continguts també han estat d'allò
més ben rebuts per part de l'audiència.
Si us heu perdut algun d'aquests articles, us animem a recuperar-los durant l'agost:
[noticiadiariambautor]93/182[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/143[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/140[/noticiadiariambautor]

[noticiadiariambautor]93/152[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/147[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/171[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/184[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/173[/noticiadiariambautor]

[noticiadiariambautor]93/183[/noticiadiariambautor]
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[noticiadiariambautor]93/162[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/169[/noticiadiariambautor]

[noticiadiariambautor]93/142[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/163[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/179[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/175[/noticiadiariambautor]

[noticiadiariambautor]93/181[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/159[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/161[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/158[/noticiadiariambautor]
[noticiadiariambautor]93/164[/noticiadiariambautor]

Des de la Fundació Congrés de Cultura Catalana es considera que la disseminació del
coneixement acadèmic és essencial per comptar amb una ciutadania formada i un debat públic
enriquit, motiu pel qual s'agraeix al conjunt dels investigadors la seva predisposició en col·laborar
amb Pensem.
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