
La Universitat Popular de Caldes de Montbui acaba el seu primer
curs amb setanta dos alumnes i ho celebra amb un acte de cloenda
el pròxim 10 de juny.

Les  activitats  d’aquest  primer  any  es  tanquen  amb  la  conferència   de  clausura
«Protesta,  lluites,  repressió  i  resistències»  a  càrrec  de  Rolando  d’Alessandro  que
tindrà  lloc  al  Centre,  Ateneu  Democràtic  i  Progressista,  ateneu  impulsor  de  la
iniciativa UPCM
                            
     
Al llarg del primer quadrimestre de la Universitat Popular de Caldes de Montbui una
setantena d’alumnes de diversos perfils,  majoritàriament de Caldes, però també de
rodalies i altres punts de la comarca han seguit les classes de deu assignatures amb
les quals es va iniciar el projecte. 

Diumenge 10 de juny a les 19h hores tots els i les alumnes es trobaran per assistir a
l’acte de cloenda que consistirà en una entrega simbòlica de diplomes i la conferència
de clausura a càrrec de Rolando d’Alessandro. Un activista social  d’origen toscà i
barceloní des de fa trenta anys sempre s’ha interessat pels aspectes comunicatius i de
resposta a les vies repressives imposades pel mecanismes dels estats. Es defineix a si
mateix com un radical liberal. És traductor i intèrpret i autor, entre d’altres títols, de Si
te’n vas no tornis, una obra autobiogràfica on explica la seva fugida d’Itàlia per motius
polítics.1

L’acte de cloenda també servirà per avançar algunes de les novetats del nou curs,
l’inici del qual serà a inicis de la pròxima tardor. S’incorporen a l’oferta de matèries,
filosofia  del  segle  XXI,  història  medieval,  història  contemporània,  literatura
llatinoamericana,  entre  d’altres,  i  s’introdueixen alguns  seminaris  com el  d’ètica  o
antropologia o d’història del jazz. 

El  claustre  de  professors  format  per  membres  de  diferents  cossos  docents  i
especialistes vinculats a d’altres espais formatius també s’amplia amb la inorporació
de noves matèries. Part de l’equip docent també està vinculat amb la UPG, projecte
germà de la universitat calderina.  D’altres, són referents al municipi com divulgadors
de diverses matèries.

1 Per saber més sobre Rolando d’Alessandro en una ullada us proposem clicar :

         hƩp://sitenvasnotornis.wordpress.com/  

         hƩp://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Entrevista-a-Ronaldo-dAlessandro-(versio-  
llarga)/video/4395891/

         hƩp://www.resistencies.cat/2016/04/08/entrevista-a-rolando-dalessandro-promotor-de-la-  
denuncia-contra-el-estado-italiano-por-los-bombardeos-aereos-durante-la-guerra-civil/

Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços  (Josep Anselm Clavé)

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Entrevista-a-Ronaldo-dAlessandro-(versio-
http://www.resistencies.cat/2016/04/08/entrevista-a-rolando-dalessandro-promotor-de-la-


L’institut Manolo Hugué i Cooperativa 70 s’han sumat  a la iniciativa i, juntament amb
el Centre, han posat a disposició els espais per a la realització de les classes. Aquesta
implicació  tindrà  continuïtat,  sense descartar  altres  vincles  amb espais  públics  de
formació permanent de la vila de Caldes.

Si necessiteu comentar o fer el tema podeu contactar amb els següents portaveus:

Norbert Froufe, coordinador portaveu Universitat Popular de Caldes de Montbui,  675
859 574 
Eva Til, membre del Grup Impulsor, professora de la UPCM 600 666 037
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