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Enguany, la proposta que fem de Curs d’Estiu, pre-
tén aprofundir en com afrontar els  problemes més 

emergents i urgents que enfrontem com a societat, com 
és l’emergència climàtica i les conseqüències que se’n 
deriven, tant polítiques, econòmiques i socials. Volem 
reflexionar al voltant de la necessitat de fer-hi front des 
d’un altre paradigma, que posi en el centre les perso-
nes i la vida. Hem dividit el programa en 2 blocs, que 
ens permeti fer un recorregut el més exhaustiu possible, 
per les causes associades al canvi climàtic, centrades en 
l’explotació capitalista i reflexionar sobre quines són les 
possibles respostes i alternatives. 

Així, en el primer bloc “Explotació capitalista, arribant als 
límits” donarem espai a un anàlisi multicausal que ens 
expliqui quin són els límits d’aquesta explotació i quines 
són les conseqüències a què ens enfrontem. A més, ex-
plorarem també els efectes d’aquesta crisi en els discur-
sos i ens aproparem als efectes des d’una perspectiva de 
gènere i antiracista, essent conscients que els impactes 
també són diferenciats. 

En el segon bloc, “Resistències”, donarem veu a alterna-
tives que s’han anat construint, per tal de fer front a les 
conseqüències derivades d’aquesta crisi multisistèmica. 
Parlarem, doncs, de les resistències col·lectives, conei-
xerem de primera mà experiències concretes realitzant 
una taula rodona amb presència de moviments locals que 
estàn fent propostes des de casa nostra. 

Aquest curs hem incorporat activitats complementàries 
com la projecció d’un documental amb cine fòrum, un 
taller de consum responsable i dues passejades pels vol-
tants de Sant Cugat, tot resseguint la petjada humana. 
Considerem que aquestes modificacions introduïdes en 
el programa, ens permeten abordar les diferents temà-
tiques proposades a través de diferents formats, d’altres 
òptiques i disciplines que ens apropin a les iniciatives que 
s’estan desenvolupant a diverses parts del món. D’aquesta 
manera, creiem que el Curs d’estiu s’enriqueix donant 
cabuda a un altre tipus de públic .

Sant Cugat del Vallès 
del 8 al 14 de juliol de 2021
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 Dijous 8 juliol

19.00 h Inauguració institucional
 
19.30 h Conferència inaugural 
 Teixint xarxes de resistències enfront la 

globalització neoliberal en temps de pandèmia
 Itziar Ruiz-Giménez. Coordinadora del Grupo de 

Estudios Africanos e Internacionales (GEA-GERI) 
Departament de Ciències Polítiques i Relacions 
Internacionals, Universidad Autonoma de Madrid

BLOC 1 
EXPLOTACIÓ CAPITALISTA, ARRIBANT ALS LÍMITS

 Divendres 9 juliol  

MATÍ
10.00 h L’Antropocè
 Gemma Barricarte.  Arquitecte, membre d’Ecologistes 

en Acció 

12.00 h Falses solucions del capitalisme verd 
 Charo Morán.  Sòcia treballadora de la cooperativa 

Garúa  i activista a l’Àrea de Consum de Ecologistas  
en Acción

TARDA
16.00 h Cossos i territori de despulla
 Maria Faciolince Martina. Institute for Climate and 

Sustainable Cities, Oxfam GB

17.30 h De què parlem quan parlem de col·lapse  
ecosocial i ecofeixisme? 

 Carlos Taibo. Professor jubilat de Ciència Política

 Dissabte 10 juliol  

MATÍ
10.00 h Ma d’obra barata (i deslocalització) per sostenir  

el capitalisme
 José Garcia Cueva i Joanna Moreno Michels. 

Representants del Sindicato Andaluz de Trabajadores

12.00 h Gènere, “Raça” i Classe: les aliances feministes 
interseccionals enfront els neofeixismes

 Rocío Medina. Professora de l’Àrea de Filosofia del 
Dret i Grup d’Investigació “Antígona: dret i societat  
amb perspectiva de gènere” (UAB)

TARDA
16.00 h El control de les energies. Transició del model 

energètic
 Antonio Turiel. Investigador Científic del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

17.30 h Turistificació global. Impactes del turisme entre  
les crisis de 2008 i 2020

 Ernest Cañada. Coordinador d’Alba Sud – Doctor  
de Geografia

 Diumenge 11 juliol  

MATÍ
10.00 h Acords de Senegal. Vies segures?  

Externalització de fronteres 
Sonia Ros. Stop Mare Mortum

12.00 h Refugiades ambientals: una realitat invisibilitzada
 Susana Borràs Pentinat. Professora de Dret 

Internacional Públic i Relacions Internacionals, 
Universitat Rovira i Virgili

TARDA
16.30 h Excursió per Collserola:  

Història humana del Neolític a l’any 0
 Guia:  Germán Llerena

BLOC 2
RESISTÈNCIES

 Dilluns 12 juliol  

MATÍ
10.00 h Resistències col·lectives contra l’explotació
 Sofia Duyos. Activista de Drets Humans

12.00 h Taula rodona de defensores de drets humans
 Farhana Mahamud Dich, Vicepresidenta  de 

l’Asociación de mujeres africanas en Canarias (AMAC).  
Regina Zoe Magallón i Susana de la Cruz Ruiz, 
participants del programa de protecció a defensores.

 Modera: Magalí Castillo

TARDA
16.30 h Passi del documental Berracas.
 Presentació i col·loqui amb membres de l’equip 

creador i productor

 Dimarts 13 juliol  

MATÍ
10.00 h Empreses i drets humans: avenços front  

la impunitat del poder corporatiu  
 Marco Aparicio. Professor de dret constitucional i 

director de la Càtedra UNESCO de Desenvolupament 
Humà Sostenible (Universitat de Girona)

12.00 h Lluites i propostes del l’Antirracisme polític
 Salma Amazian. Investigadora i activista

TARDA
16.30 h Xerrada-taller: 
 Com fer un consum conscient...  

gaudint en l´intent
 Toni Lodeiro. ‘Opcions’; coordinador de Multiplica 

– l´escola del consum conscient; autor de ‘Consumir 
menos, vivir mejor’ i de ‘Som part del canvi. Guia 
pràctica de consum conscient i economia solidària per 
associacions’; consultor en polítiques públiques

 Dimecres 14 juliol 

MATÍ
10.00 h Taula rodona:  

Moviments locals, perspectives de canvi necessari
 Assemblea pel clima, Rubí d’arrel,  La Floresta contra 

Fronteres. Hora Bruixa.
 Modera: Guiomar Rovira

12.30 h Conferència de cloenda:
 Fer les paus amb la Natura: cal una transició 

ecosocial més enllà del capitalisme verd. 
 Enric Tello. Catedràtic de la Facultat d’Economia  

i Empresa de la Universitat de Barcelona

TARDA
16.30 h Excursió per Collserola:  

Història humana de l’any 0 a 2021
 Guia: Germán Llerena


