
NOTA DE PREMSA 

 

LA UPEC I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SIGNEN UN CONVENI DE 

COL�LABORACIÓ PER TRES ANYS  

 

• L’acord preveu una inversió municipal de 150.000 euros entre el 2009 i el 

2011 

• Carles Martí diu que la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya es un 

espai de reflexió que vol “trencar fronteres” 

 

Barcelona, 1 de juliol del 2009 

 

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) i l’Ajuntament de Barcelona han signat 

avui un conveni de col�laboració que tindrà una vigència de tres anys, entre el  2009 i 2011. 

L’acord preveu  atorgar una subvenció de 150.000 euros del govern local a la UPEC a raó de 

50.000 euros per any. La meitat dels diners els pagarà l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 

i la resta sortiran dels pressupostos municipals ordinaris. Segons el rector de la UPEC, Jordi 

Serrano, aquest es el primer conveni que la UPEC signa amb una administració pública. 

 

El conveni que avui han tancat Serrano i el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Carles Martí, 

permetrà desenvolupar a la UPEC cada any un programa de xerrades, taules rodones, 

conferències i seminaris entorn a un tema o varis i alhora presentar una oferta cultural amb 

artistes de renom. A més a més, l’Ajuntament de Barcelona i la UPEC es comprometen a 

impulsar en un futur un programa d’activitats prèvies.   

 

El tinent d’alcalde es va referir a la UPEC com un “espai de pluralitat i reflexió” amb voluntat 

de “trencar barreres i anar endavant. Les dues institucions constituiran una comissió de 

seguiment que es reunirà com  a mínim dos cops a l’any.  La primera trobada tindrà lloc tres 

mesos abans de la celebració de la UPEC i servirà per conèixer el projecte que es presentarà. 

La segona reunió es farà a la finalització de l’edició anual per fer un balanç econòmic i dels  

resultats. 

 
 
 


