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1,5 crèdits de lliure elecció

La ciutat és el bressol de la democràcia. Lentament 
al llarg de la història, el govern del poble ha pogut 
estendre’s en el territori i també anar conquerint 

altres àmbits de la vida. A dia d’avui, l’essència de la 
res publica es manté en el municipi, encara que l’estat 
es reservi major quota de poder.

Per prosseguir aquesta conquesta del propi destí i 
l’exercici de la llibertat que suposa l’autodetermina-
ció de les persones en societats, cal encara examinar 
l’exercici de la democràcia en el món local. De fet, 
és aquest àmbit el que més s’ha desenvolupat en els 
darrers anys, i no es tracta d’una casualitat. La demo-
cràcia avança i es construeix de baix a dalt a mesura 
que conquereix nous espais. No és estrany, doncs, 
que també la societat civil de base democràtica es 
construeixi federativament des de l’àmbit local, i que a 
partir d’aquesta base s’hagi anat vertebrant en diferents 
eixos. Fins i tot ens podem preguntar si hi ha hagut cap 
projecte d’èxit a Catalunya que no respongui a aquest 
model.

Però per continuar avançant cal determinar quines 
fi tes volem assolir, i si bé en els darrers anys s’ha fet 
un gran esforç per millorar la gestió de les associaci-
ons, correm el risc de perdre pel camí els principis que 
sostenen el compromís cívic. Potser és la llei del pèn-
dol, i després d’uns anys en què la tendència ha estat 
explorar i desenvolupar els components instrumentals 
de l’associacionisme i de la participació ciutadana en 
general, ara cal tornar a situar els valors en un primer 
pla.

Aquest antic i nou repte de l’associacionisme i de 
la democràcia, però, no es podrà superar sense refl e-
xió. El món universitari, que durant els darrers anys ha 
dedicat molta intel·ligència a l’exploració de la inno-
vació democràtica des de la vessant més mecànica, ha 
de ser una aliada de la societat civil en la defi nició de 
nous horitzons.

És del tot pertinent que un exercici com aquest que 
ens proposem es pugui realitzar a les comarques de 
Tarragona, probablement la part de Catalunya que en 
aquests moments viu transformacions socials, territori-
als, urbanes i polítiques més profundes.

OBJECTIUS

• Generar un punt de trobada entre comunitat univer-
sitària, associacionisme cultural, educatiu, juvenil i 
estudiantil i Administració local.

• Possibilitar l’intercanvi d’experiències i punts de 
vista entre associacions del Camp de Tarragona.

• Aportar arguments, eines i processos que aprofun-
deixin en les tendències actuals del paradigma de 
participació ciutadana.

• Reforçar el treball entre l’Administració local i el 
teixit social a partir de l’anàlisi d’experiències exis-
tents a les comarques del Camp de Tarragona.

• Apropar l’associacionisme local a la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV).

• Projectar externament la imatge i el treball del Mo-
viment Laic Progressista (MLP), de les Associacions 
d’Estudiants  i de la Fundació En Xarxa.

INTRODUCCIÓ

Informació

CAMPUS EXTENS. ANTENES DEL CONEIXEMENT
Rectorat

C. de l’Escorxador, s/n
43003 Tarragona

 
campusextens@urv.cat

www.urv.cat/antenes_coneixement/jornades.html

Antenes del Coneixement

Campus Extens

Codi activitat: 851153

Lloc:  AULA MAGNA DEL CAMPUS CATALUNYA

Matrícula: 
0 € per a membres de la comunitat universitària
i aliens a la URV que formin part d’alguna associació 
cultural o juvenil

20 € aliens a la URV

10 € amb reconeixement de crèdits 
Per tal de tenir el reconeixement de crèdits, 
caldrà una assistència mínima del 80%
i presentar un treball abans del 18 de maig

INSCRIPCIÓ: Del 14 al 28 d’abril



 

Jornades d’associacionisme, 
universitat i territori:

«Societat en Xarxa»

PROGRAMA DE LES JORNADES 

09.30 h · Inauguració
A càrrec de Francesc Xavier Grau, rector de la Universi-
tat Rovira i Virgili, Josep Poblet i Tous, president de la Di-
putació de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de 
Tarragona i Raimon Goberna president del Moviment Laic 
i Progressista

10 h · Conferència inaugural De les Nacions a les Xarxes, 
per David de Ugarte, fi lòsof, escriptor, economista i em-
presari fundador de la Sociedad de las Indias Electrónicas

10.30 h · L’associacionisme en la construcció de la socie-
tat del coneixement

-  David de Ugarte, fi lòsof i escriptor
-  Joffre Villanueva, secretari general del Moviment Laic 

i Progressista 
-  Ángel Belzunegui, sociòleg de la URV

 Presenta i modera: Santiago J. Castellà, vicerector de 
Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV)

11.15 h · Debat

12 a 12.30 · Pausa (Demostració del projecte Cuines Solars 
a càrrec de la Fundació Terra)

12.45 h · Associacions, cooperatives i fundacions al servei 
de la participació

-  Joan J. Izquierdo, president de la Fundació en Xarxa
-  Benet Cases, president d’Entorn sccl
-  Núria Galan, presidenta del Centre d’Informació i Ser-

vei a l’Estudiant de Catalunya (CISEC)
-  Àlvar Fortuny, membre de Sinèrgies-Recursos Comu-

nitaris sccl

 Presenta i modera: Sergi Xirinacs, membre de la 
 Cooperativa Obrera Tarraconense (COT)

14.15 h · Debat

15 h · Dinar

16 h · Conferència S’ofega l’associacionisme en el ter-
cer sector? 
A càrrec d’Isabel Vidal, professora de la Business School, 
directora fundadora del Centre d’Estudis de Ciutadania 
i Societat Civil (CISC) i presidenta del Centre d’Investi-
gació d’Economia i Societat (CIES) de la Universitat de 
Barcelona (UB)

FILA ZERO
- Jaume Marí, Federació ECOM Tarragona
- Mario Burzuri, Moviment Laic i Progressista
- Àngel Martorell, Ateneu Josep Taverna d’Alforja

17.30 h · Associacionisme i territori 
-  Josepa Garreta, responsable tècnica del projecte 

Campus Extens de la URV
-  Josep Santesmases, president de la Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident 
segon de l’Institut Ramon Muntaner

-  Ramón García Mateos, antic regidor d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Cambrils i director de l’Antena 
del Coneixement de Cambrils

 Presenta i modera: Josep Sànchez Cervelló, presi-
dent d’Amics de l’Ebre

18.15 h · Debat

19 h a 19.30 h · Pausa

19.30 h · L’associacionisme català davant el repte de 
l’estructuració territorial 

-  Representant de la Federació Catalana d’ONGD per 
al Desenvolupament 

-  Antoni Carné, Ens de comunicació associativa
-  David Prujà, Consell d’Associacions de Barcelona
-  Pep Martí, Confederació d’Associacions de Veïns i 

Veïnes de Catalunya (CONFAVC)

 Presenta i modera: Fabian Mohedano, secretari d’or-
ganització de l’MLP

20.30 h · Debat

Divendres, 8 de maig de 2009

10 h · Les polítiques de foment de l’associacionisme 
-  Begoña Floria, 4a tinent d’alcalde i consellera dele-

gada adscrita a l’Àrea de Presidència, per la Comu-
nicació, Participació i Societat de la informació de 
l’Ajuntament de Tarragona

-  Ernest París, regidor de Joventut de l’Ajuntament de 
Reus

-  Oliver Klein, regidor de Relacions Cíviques de l’Ajun-
tament de Cambrils  

-  Jean-Marc Segarra, coordinador territorial de la Se-
cretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya

-  Hortènsia Grau, delegada territorial del Departament 
de Relacions Institucionals, Interior i Participació de 
la Generalitat de  Catalunya

FILA ZERO D’ENTITATS
- H2O, Barraques Reus, Barraques Riudoms, Ateneu 

Llibertari Alomà, Associació “Cucarull” de Roda de 
Barà, Coordinadora d’Esplais i Agrupaments de Reus-
Tarragona

 Presenta i modera: Mariu López,  de l’Ateneu Acàcia 
de Tarragona

11 h · Debat

11.30 h a 12 h · Descans

12 h · Experiències associatives al Camp de Tarragona
-  Marc del Jesús, Tarragona, patrimoni per la Pau
-  Núria Baldrich, Federació de Veïns de Tarragona
-  Un representant del Consell d’Estudiants de la URV
-  Jordi Agràs, Centre de Lectura de Reus
-  Ramon Canalda, AE Mestral, l’Escoltisme Marí de 

Cambrils
-  Jordi Collado, Fundació Casal Amic

 Presenta i modera: Vivian Cano, Coordinadora d’Enti-
tats de Tarragona (ECAS)

13.15 h · Debat

14.30 h · Cloenda
A càrrec de Santiago J. Castellà, vicerector de relacions 
externes de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Dissabte, 9 de maig de 2009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


