Crisi de sistema i alternatives
Cap al FSCAT 2010
Presentació del seminari
Aquest és un seminari dedicat a l’anàlisi d'algunes de les causes estructurals que han
conduit a una crisi de dimensions civilitzadores i que vol promoure la reflexió sobre
algunes de les alternatives que busquen construir una societat global que avanci
aprofundint en la democratització, la sostenibilitat, i la igualtat dels seus membres. S’ha
fet l’esforç de portar a Barcelona un grup d’especialistes internacionals per tal de
possibilitar-ho.

Programa
Sessió 1 (Dimarts 17-11-09)
- Presentació del seminari
Francisco Fernández Buey, Catedràtic de Filosofia Moral i Política de la Universitat
Pompeu Fabra
- El paper del feminisme en el moviment altermundista
Miriam Nobre, coordinadora de la Marxa Mundial de les Dones
La situació de les dones en el nostre món demana actuar contra totes les formes de
violència, discriminació i desigualtat. La Marxa Mundial de les Dones és un moviment
internacional d'actuacions feministes que reuneix a grups i organitzacions de bases que
treballen per un canvi social, econòmic i polític que s'articuli al voltant de la
globalització de les solidaritats, de la igualtat entre homes i dones, entre les dones
mateixes i entre els pobles. http://www.marchamundialdelasmujeres.org

Sessió 2 (Dimarts 1-12-09)
-Cap a un nou model econòmic
Susan George, presidenta honoraria de Attac-Francia i presidenta de la Junta del
Transnational Institute.
El model socioeconòmic dominant han donat prou mostres de la seva ineficiència, la
crisi demana una reconsideració. El Transnational Institute (TNI) es una xarxa
internacional d'activistes-investigadors dedicada a l’anàlisi crític de problemes mundials
amb la intenció de proporcionar suport intel·lectual als moviments que busquen un món
més democràtic, igualitari i sostenible. ATTAC es proposa establir mecanismes
democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional i
impulsar i enfortir una opinió pública mundial independent, activa i ben informada.
Susan George és autora de llibres com Informe Lugano, Otro mundo es posible si... o
Pongamos la OMC en su sitio.
http://www.attac-catalunya.org
http://www.tni.org/es

Sessió 3 (Dimarts 12-01-10)
- Mobilitzacions globals: noves formes de fer política
Éric Toussaint, president del CADTM (Comitè per l'anulació del deute del tercer món)
La xarxa CADTM és un moviment internacional que treballa per l'abolició del deute
públic del Tercer Món i per l'emancipació social respectuosa amb la natura i lliure de
tota forma d’opressió. Aquests objectius van acompanyats d'una cerca de noves formes
de fer política que els facin possibles. És autor de llibres com Banco Mundial. La
agenda oculta del consenso de Washington i El Banco del Sur y la nueva crisis
internacional.
http://www.cadtm.org

Sessió 4 (Dimarts 19-01-10)
- El procés dels fòrums socials mundials en el context actual de crisi
Immanuel Wallerstein, Senior Research Scholar del Departament de Sociologia de la
Universitat de Yale i investigador del Centre Fernand Braudel (Universitat Estatal de
Noa York).
Immanuel Wallerstein és considerat com un dels inspiradors del moviment
altermundialista. Ha fundat i ha dirigit el Centre Fernand Braudel per a l'estudi de
l'economia dels sistemes històrics i de les civilitzacions de la universitat de l'Estat de
New York, a Binghamton. És autor de llibres com El moderno sistema mundial,
Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos i Utopística. Les opcions
històriques del segle XXI .

Sessió 5 (Dimarts 21-01-10)
- Moviments socials i canvi polític a Amèrica Llatina
Emir Sader, director de CLACSO (Consell Llationamerià de Ciències Socials)
Els moviments socials tenen un pes important en els canvis de diferent naturalesa que
s'estan produint a països d'Amèrica Llatina (Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai,
Veneçuela...). CLACSO és una institució internacional que agrupa 259 centres de
recerca i programes de docència en ciències socials. Els seus objectius són la promoció
i el desenvolupament de la recerca i la docència de les ciències socials; l'enfortiment de
l'intercanvi i la cooperació entre institucions; i l'adequada disseminació del coneixement
produït entre els moviments socials i les organitzacions de la societat civil.
http://www.clacso.org
Emir Sader és autor de llibres com Posneoliberalismo en América Latina i és el
coordinador dels Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano.
http://www.clacso.org.ar/

Horari sessions
De 19 - 21 hores

Lloc
Universitat Pompeu Fabra (Campus Ciutadella)
c/ Ramon Trias Fargas 25-27

L4:Ciutadella
L1 Arc de triomf - Marina

Organitzadors
Centre d’Estudis Joan Bardina
http://www.bardina.org
Centre d’Estudis sobre Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra
www.upf.edu/moviments
Fundación Viento Sur
http://www.vientosur.info
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
http://www.iac.cat
Justícia i Pau
http://www.justiciaipau.org
NOVA. Centre per a la Innovació Social
http://www.nova.cat

