
Jornades per la resistència

Anàlisi del passat i el present, propostes pel futur

Jornades per la 
resistència 20 d’octubre

Crisi ecològica i alternatives

21 d’octubre
Endinsant-nos en la macroeconomia

22 d’octubre
L’altra cara del sistema monetari

No és cap novetat que la situació actual que es viu a 
la nostra societat és insostenible. Ens trobem en una 
profunda crisi política, social, econòmica, ecològica i, 
en definitiva, en una crisi global que ens afecta a totes, 
en major o menor mesura.
 
Tenint   en   compte  l’escenari  que  estem  vivint,  
Enginyeria Sense Fronteres (ESF) us convida els dies 
20,21 i 22 d’Octubre a les Jornades per la resistència. 
Anàlisi del passat i el present, propostes pel futur  que 
tindran lloc a l’ETSEIB. Al llarg d’aquests tres dies es 
farà una anàlisi exhaustiva on es pretendrà donar so-
lucions i diferents punts de vista als afers que envolten 
el nostre model actual de vida. La crisi ecològica, la 
situació macroeconòmica en la que vivim i els canvis 
democràtics i socials que ens envolten conformaran 
els eixos sobre els quals es fonamenten aquestes Jor-
nades.
 
Us hi esperem. Us podeu inscriure a: 
formacio@esf-cat.org 

www.esf-cat.org

Convalidació ALE’s!
Les jornades es fan a:
ETSEIB 
(Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Industrial de Barcelona)
Avda. Diagonal 647
Barcelona

Us podeu inscriure enviant un mail a: 
formacio@esf-cat.org

www.catalunya.isf.es

Organitza:                   Amb el suport de:

Anàlisi del passat i el present, 
                          propostes pel futur.

ETSEIB 
Avda. 

Diagonal 647
Barcelona



10.00 h. Presentació 

10.15 h.  Agricultura industrial: impactes socials i ecològics
a càrrec d’Esther Vivas (Revolta Global-Esquerra Anticapitalista i candidata per Des de baix a les 
eleccions al Parlament de Catalunya).

Analitzar com el sistema actual i el model de producció i consum és incompatible amb un 
futur sostenible. Conseqüències del model consumista: generació de canvi climàtic, pèrdua 
de biodiversitat, desaparició de la pagesia familiar, generació de fam al món...

11.00 h. Debat
11.20 h. Descans 
11.35 h. Evolució del pensament i moviment ecologistes i relació amb 
canvi climàtic  
a càrrec de Joan Martínez-Alier (catedràtic d’Economia i Història Econòmica de la UAB i membre 
de l’ICTA) 

Es pretén analitzar els actuals canvis en el sí del pensament i moviment ecologistes i rela-
cionar-ho amb canvi climàtic. La força de l’ecologisme polític. El naixement del moviment 
per reclamar el Deute Ecològic. El nou moviment de Justícia Climàtica. La posició de la Via 
Campesina

12.20 h. Debat 

12.40 h. Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles
a càrrec de Guillem Tendero (ASAC, Aliança per la Sobirania Alimentària del pobles - Catalunya)

Exposar experiència catalana dins l’Aliança per la Sobirania Alimentària dels Pobles.
Context: fracàs del sistema agroalimentari industrial -crisi alimentaria permanent i resta 
d’impactes ecològics i socials-, origen i evolució del concepte de SbA, antecedents i emer-
gència del moviment català per la sobirania alimentària....

13.30 h. Debat 

10.00 h. Presentació 

10.15 h.  El poder de les transnacionals, 
a càrrec del Jesús Carrión  (membre de l’ODG i col·lectiu RETS) 

Aprofundir en els mecanismes que han permès el paper actual de les transnacionals. 
Transnacionals espanyoles a Amèrica Llatina: violacions ddhh...

11.00 h. Debat
11.20 h. Descans 

11.35 h. Enlazando Alternativas: Cimera Alternativa dels Pobles,  
a càrrec d’Anna Fernández  (Setem)

Explicar el procés d’EA (Madrid, maig 2010). Com es busca amb la cimera de presidents i 
caps d’estat de la UE, Amèrica Llatina i el Carib (sota la presidència espanyola de la UE), 
impulsar polítiques i mecanismes per afavorir el capital financer i de grans corporacions 
transnacionals mitjançant l’expoli dels recursos naturals i la privatització dels serveis públics 
disfressats de promeses de desenvolupament.

12.20 h. Debat 
12.40 h. Polítiques i comerç Internacional 
a càrrec d’Arcadi Oliveres (Doctor en Ciències Ecnòmiques, Professor d’Economia Aplicada UAB i 
president de Justícia i Pau i de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat)

Contextualitzar la situació sota la que es creen institucions com BM, FMI, OMC... quins són 
els seus rols a nivell internacional i les conseqüències de les seves actuacions.
Aprofundir sobre els tractats de lliure comerç i les diferències socials que comporten.

13.30 h. Debat 

10.00 h. Presentació 

10.15 h.  Iniciació a la crítica al capitalisme, 
a càrrec de Miren Etxezarreta Zubizarreta (catedràtica d’Economia Aplicada a la UAB i 
Seminari Taifa)

Desenvolupar el concepte de capital. Analitzar com aquest domina el funcionament de la 
societat moderna i sota quines relacions de dominació.
Aprofundir sobre la filosofia político-económica del neoliberalisme i el paper dels estats i 
institucions internacionals.
Introduir el concepte i les bases de l’Economia Crítica com alternativa al model neoliberal.

11.00 h. Debat
11.20 h. Descans 

11.35 h. Economia feminista 
a càrrec de Sandra Ezquerra  (Doctora en Sociologia, investigadora a l’Institut de Govern i Políti-
ques Públiques de la UAB)

L’objectiu és examinar la relació existent entre polítiques econòmiques i gènere i posar de 
manifest com el pensament econòmic ha deixat de banda les dones.

12.20 h. Debat 
12.40 h. Cooperativa Integral Catalana  
a càrrec d’Enric Duran (activista pel Decreixement)

Alternativa al model actual: Cooperativa Integral Catalana. Practica l’autogestió econòmica 
i política amb la participació igualitària dels seus membres. Ajunta tots els elements bàsics 
d’una economia com són producció, consum, finançament i moneda pròpia i, alhora, vol 
integrar tots els sectors d’activitat necessaris per viure.

13.30 h. Debat 

20 d’octubre 21 d’octubre 22 d’octubre 
Crisi ecològica i alternatives Endinsant-nos en la macroeconomia L’altra cara del sistema monetari


