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CONVOCATÒRIA ANUAL DE LA  

UNIVERSITAT LLIURE DE L'EMPORDA 
 

 

Actualment, en el començament de l'era de les comunicacions, destaca la 

preocupació sobre els límits a la informació i d'altra banda la necessitat d'un canvi 

en l’Europa dels ciutadans i cobren especial importància els assumptes relacionats 

amb els drets humans i del ciutadans. 

 

La Universitat Lliure de l’Empordà, que constitueix una Escola de Formació de 

Ciutadans i que pretén la millora contínua de la societat, dins de la concepció de 

les denominades Universitats Populars, promou una nova iniciativa impulsada pel 

Cercle Pedra Tallada i la Fundació Ferrer i Guàrdia, amb l’auspici de 

l’Ajuntament de Palafrugell. Conscients de la importància social d’una obra capaç 

de contribuir al desenvolupament de les Comarques gironines. 

 

 

HA PROGRAMAT PER AL PRESENT CURS LECTIU 2014 

 

Dos debats oberts a la societat: 

 

1. Taula Rodona: dia 4 de abril 

Llibertat de Consciència, Llibertat d'Informació 

Amb la col·laboració de la Federació de Sindicats de Periodistes.  

 

2. Taula Rodona: dia 9 de maig (dia d'Europa) 

Europa un Projecte per al Desenvolupament Social o un Projecte 

d'Interessos?  
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Així també impulsa les accions formatives pròpies de la UNIVERSITAT D'ESTIU al 

Baix Empordà.  

 

Per a aquesta edició, dels cursos d'estiu, s'ha previst la realització dels següents 

cursos: 

 

 

JUNY – JULIOL 2014 
 

 Curs d’Oratòria (6 hores):  

Dia 28 de juny de 8:30 a 14:30h. 

 

 Curs de Comunicació Política II: (8 hores)  

com organitzar una campanya electoral 

Dies 18 i 19 de juliol  

Divendres de 17:00 a 21:00 h i dissabte de 9:00 a 13:00 h     

  

 Curs–Taller: Gestió del canvi educatiu // Taller d’experiència i participació 

en valors (8 hores)  

Dirigit a interessats en els processos educatius, polítics i directors d'institucions 

formatives. 

Dies 17, 18 i 19 de juny de 17:00 a 21:00 h 

 
 
SETEMBRE  -  OCTUBRE 2014 

 

 Curs de Lideratge i la gestió de la intel·ligència emocional: "Vida, treball 

en l'àmbit organitzacional" (weekend 10 hores)  

Dirigit a Petits i Mitjans empresaris, directius i gestors d'organització.  

Dies 19 i 20 de setembre 

Divendres de 16:00 a 21:00 h  i dissabte de 9:00 a 14:00 h      
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 Curs de Tècniques i Habilitats de Comercialització i Vendes (weekend- 8 

hores) 

Dies 26 i 27 de setembre 

Divendres de 16:00 a 21:00 h  i dissabte de 9:00 a 14:00 h      

 

 Curs de Tècniques d’Atenció al Públic  (8 hores). 

Dies 24 i 25 d’octubre 

Divendres de 16:00 a 21:00 h  i dissabte de 9:00 a 14:00 h      

 

Informació i Matricula:  http://www.universitat-lliure.org 

Coordinació Universitat Lliure de l’Empordà:   secretaria@universitat-lliure.org  

 

Lloc: Aules de Formació del Servei Municipal d’Educació, Ajuntament de Palafrugell. 

http://www.universitat-lliure.org/
mailto:secretaria@universitat-lliure.org

