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NOTA DE PREMSA 

CICLE DE CONFERÈNCIES "TRES MIRADES SOBRE LA CRISI", IMPARTIDES 

PER EXPERTS I MODERADES PER JÓVES ADOLESCENTS DE FUNDACIÓ 

ADSIS 

 El politòleg Joan Subirats, el sociòleg Josep Maria Antentas, i l’economista, 

Arcadi Oliveras, seran els ponents d’aquest cicle organitzat per Fundació Adsis 

y Claudio Zulian. 

 

 Es realitzaran els dies 8, 22 i 29 de març al Centre Escolar El Carmel de 

Barcelona 

Fruit de la inquietud d’un grup de joves adolescents procedents del barri El Carmel de 

Barcelona, que participen des de fa temps en un conjunt d’activitats artístiques i 

cinematogràfiques dirigides per Claudio Zulian juntament amb Fundació Adsis, es 

realitzaran els dies 8, 22 i 29 de març el cicle de conferències "Tres mirades sobre la 

crisi: raons polítiques, econòmiques i socials".  

Les conferències seran impartides per importants y coneguts experts, els quals 

oferiran tres visions diferents de l’actual crisi: El politòleg Joan Subirats, Doctor en 

Ciències Econòmiques, Catedràtic de Ciència Política i Investigador de l’Institut de 

Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, explicarà 

quines han estat les raons polítiques per les quals s’ha arribat a aquesta situació; 

Josep María Antentas, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i membre del QUIT (Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i 

el treball) esclarirà las causes des d’una perspectiva social; i Arcadi Oliveras, Doctor 

en Ciències Econòmiques i expert en economia mundial, descriurà la crisi des d’un 

punt de vista econòmic.  

Fins aquí tot semblaria més o menys normal. El fet original és que seran els propis 

joves, que a més a més han proposat la organització d’aquest cicle, els qui moderaran 

les conferències i tindran un paper rellevant. Joves que malgrat la seva situació se 

senten protagonistes del món en el que viuen i que desitgen explorar-lo i analitzar-lo 

per entendre’l i poder transformar-lo. I no hi ha millor manera que de la mà dels 

experts.  

(continua a la pàgina següent) 
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(ve de la pàgina anterior) 

El cicle de conferències, obert al públic i gratuïtes, serà gravat i formarà part juntament 

amb gravacions de les anteriors activitats del grup de joves, del documental “La crisi: 

un aprenentatge”, de l’artista i realitzador, Claudio Zulian. El documental mostrarà tot 

el recorregut d’aquests joves amb els que s’ha treballat de manera conjunta amb 

Fundació Adsis. 

Fundació Adsis és una entitat sense ànim de lucre que des de fa 45 anys treballa per 

a que les persones en risc d'exclusió social trobin oportunitats per desenvolupar-se 

personal i professionalment. Fundació Adsis treballa principalment amb els joves, ja 

que creu que el seu desenvolupament permetrà construir una societat més justa i 

solidària, i oferirà un futur millor per a tots i totes. Aquesta tasca la portem a terme a 

través de programes educatius i de formació professional, educació en valors, 

sensibilització social i cooperació al desenvolupament. Fundació Adsis treballa en 23 

centres situats en 12 províncies espanyoles i en 6 països de Llatinoamèrica. 

Claudio Zulian és un director que està trobant en els últims temps el reconeixement a 

un exuberant treball no només en l’àmbit del cinema i la televisió sinó també de les 

arts visuals. Entre els seus treballs destaquem “Fortuny i là llàntia meravellosa” 

(llargmetratge documental, 2010); “No serà el mateix” (curtmetratge de ficció, 2011); 

“L’Avenir” (curtmetratge documental, premiat en festivals d’arreu del món) i 

“Beatriz/Barcelona” (llargmetratge de ficció, 2006). El seu documental “A través el 

Carmel” (2007) va rebre el Premi Ciutat de Barcelona 2010, el Premi Nacional de 

Cultura de Cinema 2010, i va ser nomintat Millor Documental als Premis Gaudí de 

l’Acadèmia del cinema Català.  

29 de febrer de 2012 

Per a més informació contactar amb: 

Íria Saà 

Fundació Adsis 

Tel. 93. 268 87.60 

iria.saa@fundacionadsis.org 

www.fundacionadsis.org 
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*Dades d’Interès 
 
Ponents 

Joan Subirats 
Catedràtic en Ciència Política 
"Raons polítiques de la crisi" 
Dijous 8 de març 

 

Josep María Antentas 
Professor de Sociologia a la UAB 
"Raons socials de la crisi" 
Dijous 22 de març 

 
Arcadi Oliveras 

Doctor en Ciències econòmiques 

“Raons econòmiques de la crisi” 

Dijous 29 de març 

 
Lloc: Escola El Carmel 

C/Llobregós 154, Barcelona 

Metro: El Carmel (L5) 

 

Horari: de 20.30h. a 22.30h. 

 

 
S’ADJUNTA FOTOGRAFIA DEL TREBALL PREVI AMB ELS JOVES 

 


