
LES RUTES DE LA XARA 2013

CONFLICTES I RESPOSTES,

TRANSICIÓ O RUPTURA,  els reptes de la societat 
espanyola des de la Transició

novembre 2013

ORGANITZA: La Xara Edicions i el Centre Interna-
cional de Gandia (UV)
PATROCINA: Mancomunitat de la Valldigna
COL·LABOREN: CEIC Alfons el Vell; Comunica’t; 
Frutas Bollo i Motilla S.L.

LLOC: Casa de la Música de Simat de la 
Valldigna, 19:00 hores
MODALITATS DE MATRÍCULA:
1.- Matrícula amb certificació d’assistència de 20 hores 
(mínim 80% d’assistència)www.uv.es/cig : 10 €  
2.- Matrícula sense certificació d’assistència: Gratuïta



•	 5 de novembre, CARMEN GONZÁLEZ, Catedràtica de 

la Universitat de Múrcia, De la Transición a los nuevos 

movimientos juveniles: por una ciudadanía crítica.

•	 7 novembre, VICENT SOLER. Catedràtic d’Economia i 

Degà de la Facultat d’Econòmiques de la UV, Crisi econò-

mica, social i de model.

•	 12 novembre, CARLOS FLORES. Professor de Dret 

Constitucional de la Universitat de València, Del mito de 

la transición ejemplar al mito de la transición pendiente.

•	 14 novembre, IGNACIO CARRIÓN. Periodista, España, 

bendición de la pobreza.

•	 19 novembre,  CARLOS TAIBO. Professor de Ciència Po-

lítica i de la Administració en la Universitat Autònoma de 

Madrid, Lo que significa el 15-M.

•	 21 novembre, ANTONI SEGURA. Catedràtic Història 

Contemporània i Director del Centre d’Estudis Històrics 

Internacionals (CEHI) de la Universitat de Barcelona, Ne-

cessitat d’una segona transició.

•	 26 novembre, MIGUEL ÁNGEL AGUILAR, Periodista, 

Transición o ruptura.

•	 28 novembre JULIO PÉREZ SERRANO, Professor de 

l’àrea de Història Contemporània de la Universitat de Ca-

dis i director del Grup d’Història Actual, De la utopía al 

desencanto: estrategias de la izquierda radical en la Tran-

sición

El cicle de conferències desenvoluparà temes al voltant 

de la democràcia actual, els problemes i entrebancs que 

l’han conformada des de la mort del general Franco fins 

l’actualitat, així com les perspectives de futur que se li pre-

senten a la societat espanyola, dintre d’un marc de crisi 

econòmica, política i institucional, que provoquen una sè-

rie de noves propostes polítiques i socials, les quals bus-

quen una direcció, fins ara sense  claredat específica.

   La Xara Edicions i el CIG volen, amb aquestes jornades, 

donar continuïtat a un projecte iniciat ja fa alguns anys, i 

que tan bons resultats ha donat en tots els àmbits, sobre tot 

en l’acadèmic.

   Totes les conferències tindran lloc a la Casa de la Música 

de Simat de la Valldigna, carrer Ausiàs March, a les 19 hores 

de la vesprada.


