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PROGRAMA 2016
1) Seminari – Col·loqui: ECONOMIA i EMPRENEDORIA SOCIAL
17 de juny a les 19 h.
L'emprenedoria social combina el flux efectiu normal d'una empresa, amb la passió i la
missió d'una empresa poc lucrativa però rendible, per tal de crear enfocaments sostenibles
als problemes més grans del món. D’una empresa social es pot viure i al mateix temps
ajudar.
 Dra. Maria de Lourdes Eguren Martí: Nous models de negoci, valors i
societat: Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona. Màster en ebusiness:
Telecomunicacions i Nous Models de Negoci (Universitat de Cantabria). Llicenciada en
Matemàtiques (Universitat Metropolitana, Caracas). Enginyer de Sistemes (Universitat
Metropolitana, Caracas). Experta en gestió de riscos, processos i estratègia
empresarial, amb extensa experiència en entorns multinacionals de diversos sectors
entre els quals destaquen distribució, banca, automòbil, farmacèutic, commodities.
Bunge EMEA - Financial Controls.


Dr. Fernando Casado Cañeque: EMPRENEDORIA i INNOVACIÓ. Una
Economia local per al desenvolupament Global.
Centre d'Aliances per al Desenvolupament i Director Associat de la Xarxa Global per a
la Base de la Piràmide. Ha treballat com a assessor de diverses Organitzacions
Internacionals, com el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), la
Divisió d'Afers Socials i Econòmics de Nacions Unides (UNDESA), el Banc Mundial,
l'Organització de Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI), el
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), i ha estat el
Coordinador General de la Campanya del Mil·lenni de Nacions Unides a Espanya.

2) Seminari i Exposició sobre la MEMÒRIA HISTÒRICA
Amb la col·laboració de la Fundació Nous Horitzons

del 7 al 9 de juliol
El 13 de setembre de 1936, es va emetre un Decret pel qual s'establia la confiscació de
“todos los bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecientes a los partidos

políticos o agrupaciones, así como a todas las organizaciones que han tomado parte en la
oposición hecha a las fuerzas que cooperan al Movimiento Nacional, pasando todo ello a la
propiedad Estado”.
Acabada la guerra civil es creava a Espanya un organisme jurídic especialitzat en la
repressió i condemna d'homes i dones vinculats al pensament progressista, a qualsevol
moviment que actués per benefici social o que reclamés llibertat per als drets civils i a la
maçoneria, el Tribunal Especial per a la Repressió contra la Maçoneria i el Comunisme.
Aquest Tribunal va funcionar des de 1940 fins 1963 arribant a incoar més de 64.000
expedients. Afusellaments, penes de reclusió major fins de 30 anys, confiscació i alienació
de béns ... van ser habituals



Exposició dels PAPERS DE SALAMANCA:
(mati i tarda) – 10 anys després



Taula Rodona: 7 de juliol a les 19 h.

del 7 al 9 de juliol

La Memòria Històrica, 80 anys després
 Xavier Andreu i Bartrolí: La recuperació de la memòria històrica de
l'exili Republicà. Estudiós de l’Exili Republicà.
 Marià Hispano: La memòria històrica i els documents de l'Arxiu de
Salamanca recuperat. Historiador.
 Rosa Regàs: La Recuperació de la Memòria Històrica en compliment de

la llei 52/2007. Projecte de llei del 28 de juliol del 2006 (aprovació del
Consell de Ministres). Escriptora.
 Comunicat de la Dra. Caterina Mieras: les negociacions per a la
devolució dels papers de Salamanca a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya entre el 2003 i el 2006.

Informació: http://www.universitat-lliure.org
Els assistents als seminaris que ho sol·licitin rebran Diploma
expedit per la Universitat Lliure de l'Empordà
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