ZW núm 127. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.universitatprogressista.org/ca/
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya prepara ja la quarta edició de les
seves jornades. En aquesta ocasió, la UPEC tindrà lloc entre el 7 i l’11 de juliol de
2008 a la Faculltat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Un fòrum
obert, on es debatran temes d’actualitat i interès col·lectiu amb l’objectiu d’entendre
millor la nostra realitat i generar propostes per a la millora del benestar i la qualitat
de vida de la ciutadania. La universitat desenvolupa en paral·lel un interessant
Programa Cultural i convoca un concurs de disseny per realitzar el cartell de les
jornades.
Els continguts s’estructuraran en quatre eixos temàtics: Eix ideològic (Més enllà de la
gestió, proposta d’esquerres); Eix nacional (Articulació nacional de Catalunya a l’Estat
Espanyol); Eix econòmic (Palanques de benestar, aposta de futur); i Eix sobre mitjans
de comunicació (Filtres ideològics del quart poder). Dintre d’aquest últim bloc, m’han
convidat a participar a la taula rodona “Els valors de l'esquerra als mitjans de
comunicació" l’11 de juliol. L’any passat vaig intervenir amb la ponència: La abstenció
dels activistes online.
La UPEC promou aquesta

nova edició amb un nou rector, Jordi Serrano, amb

l’objectiu d’avançar en una nova etapa de consolidació del projecte impulsat pel rector
anterior, Vicenç Navarro. Serrano, Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia des de
l’any 1987 i de la revista lliurepensadora “Espai de Llibertat”, va ser el nom proposat
pel propi Navarro, qui continua estretament vinculat a la universitat.
ZV (Zona Vídeo). Teleclip TV, un canal de televisió a Internet fet per nens i dirigit a
aquests, que va néixer l’octubre de 2007 impulsat per la Universidade da Coruña y la
Complutense de Madrid.

