
Jornades per a la

RESISTENCIARESISTENCIARESISTÈNCIA
10-11h Què és Habitatge?
SALA D’ACTES
Ponent/ Miquel Domingo (arquitecte, ex-professor 
ETSAB)
Xerrada d'introducció a la Jornada sobre Habitatge I Ciutat.

11h-13h Què és habitar?
SALA D’ACTES
Participants/ Santiago Lopez Petit (%lòsof, professor UB), 
Arkaitz Fullaondo (sociòleg)
Conjunt de ponències i posterior debat entorn el fet d'habitar.

15h-17h La tecnologia i la ciutat futura
AULA CB-1
Participants/ Jordi Borja (sociòleg, geògraf i polític), 
Zaida Muxí (arquitecta, professora
Café-tertulia en que es debatrà entorn al nou model urbà i social 

al qual conduirà la implantació de les noves tecnologies.

17h-19h Taller participació
Activitat per establir conclusions sobre els objectius dels
processos participatius i els punts febles d'aquests.

HÀBITAT (11 d’Octubre)

10-12h Privatització a la universitat
SALA CONFERÈNCIES EPSEB

Participant/ Miren Etxezarreta (Seminari Taifa) + Laia Haurie 
(UpiC).

Petita introducció de perquè el sistema econòmic actual vol privatitzar ens 

públics i ponència sobre com afecta aquest fet a la universitat pública.

12-14h Estructura i funcionament UPC
SALA CONFERÈNCIES EPSEB

Participant/ Jordi Codony (Consell de l'Estudiantat)
S'explicarà el funcionament intern de la UPC, facilitant recursos per tal que el 

públic assistent tingui clar els diferents òrgans que existeixen a la Universitat 

Politecnica de Catalunya.

16-18h Models educatius
SALA CONFERÈNCIES EPSEB

Participant/ Raúl Velasco (Enginyeria Sense Fronteres)
Passi del documental El sistema educativo es anacrónico (entrevista 

d'Eduard Punset a l'expert en desenvolupament de la creativitat 

Ken Robinson) + debat

18h-20h Sostenibilitat a la Universitat
SALA CONFERÈNCIES EPSEB

Participant/ Andri W. Stahel (Observatori del Deute en la 
Globalització)

Anàlisi de la situació actual del concepte de sostenibilitat a la universitat, 

amb l'aportació de propostes de canvi.

Es convaliden 

crèdits ALE!!!

EDUCACIÓ (13 d’Octubre)

10-12h: Visió individual i visió social
SALA D’ACTES ETSEIB
Participació/ Antoni Domènech
Anàlisi i contraposició del discurs individualista, competitiu i agressiu amb el qual 

creixem i que ens envolta davant de la condició social i cooperativa de les persones.

12-14h Experiències en l’associacionisme
SALA D’ACTES ETSEIB
Participants/ CCOO, CNT, FCONGD
Aportacions, des de l'experiència, de les capacitats de les associacions d'incidir en la 

societat de manera molt més efectiva que incidint a títol individual.

 
17h-Xh: Gimcana lúdica per muntar una associació
INTRACAMPUS
Gimcana lúdica pel campus diagonal sota l'argumentari de com fer una associació.

ASSOCIACIONISME 
( 14 d’Octubre)

AMB LA COL·LABORACIÓ :

EPSEB


