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www.upec.cat
Tres Cursos d’estiu imprescindibles.
A Catalunya. La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya, ja és aquí! Del dilluns
9 al 14 de juliol. Per primer cop, les Jornades de l’UPEC es dividiran en eixos temàtics
on experts en les diferents matèries faran de les conferències un veritable fòrum
social. D'aquesta manera, cada dia hi haurà una temàtica a desenvolupar i seran per
aquest ordre: Immigració/Multiculturalitat, Abstenció electoral (participo en un taula
rodona), Organització del temps, Canvi climàtic i Habitatge. El programa cultural de
les nits és també un dels plats forts d’aquesta edició: hi haurà batucada, projeccions
de documentals, teatre social, tertúlies i concert a càrrec de Gossos i Pastorets rock.
L'objectiu de les Jornades és “contribuir a desenvolupar un fòrum obert a tota la
societat, per tal de recuperar la nostra història, entendre millor la nostra realitat i
generar propostes per la millora del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania”.
A Madrid. També aquest dilluns dia 9 i fins el 12 de juliol a Madrid, MAS Consulting
Group i la Universitat Pontifícia Comillas, a través de la seva Facultat de Dret
(ICADE), organitzen la segona edició del Curs d’Estiu de Direcció de Campanyes
Electorals. Els assistents compartiran experiències, idees i recursos amb alguns dels
principals experts de l’àmbit de la comunicació política i les campanyes. En cas de no
poder participar, és possible seguir l’actualitat del curs en viu a través del blog
“Comunicación Electoral”.
A Sevilla. En un altre àmbit, un altre dels cursos que us recomano és la segona
edició d’“e-Verano.org: Una mirada a la Sociedad libre” que tindrà lloc a Sevilla del 16
al 29 de juliol, a la Universitat Pablo de Olavide, organitzada per Iniciativa Focus.
ZV (Zona Vídeo). Concurs per premiar el millor vídeo informatiu enviat des del mòbil
impulsat per Nokia i Fresqui, amb motiu del llançament de Fresqui.mobi, la versió per
a terminals mòbis. L’usuari que enviï el millor vídeo rebrà com a premi un Nokia N95.
El jurat estarà format per professionals del sector que sel·leccionaran el millor vídeo.
Es podran enviar en qualsevol format i gravar-se a través de qualsevol mitjà.

