Dies 8, 15, 22 de febrer, 1 i 8 de
març 2017, de 16.00 h a 19.30 h

Sala de Juntes
Campus Catalunya de la URV

1a edició
Jornades

VISIONS D’UN
MÓN DESIGUAL
4

“Producció
i consum de responsabilitat”
20 i 27 d’abril
Dies:

Horari:

Els moviments social en l’actual context
global. Una aproximació.
Sessió 1:

9.30h - 13.30h i de 15.00h - 19.00h

8 de febrer
- 16.00
h
Lloc: Sala
de Graus
de la F. de Dret (Campus
El consum turístic de territoris agraris i patrimonis
de Montilivi).
alimentaris: consolidació de la producció camperola
o gentrificació rural?
Jordi Gascón, Doctor en Antropologia Social (UB) especialitzat
en l’estudi de l’impacte del turisme al món camperol i les polítiques
agràries
a Amèrica
Llatina. Ésdel
membre
la plataforma
Període
d’inscripció:
19 dedemarç
al 18 Fòrum de
Turisme Responsable.
d’abril a www.udg.edu/cooperacio (a pestanya

22 de“Crèdits
febrerECTS”).
- 16.00 h
Qui 2decideix
què mengem?
crèdits ECTS
(*els estudiantsAgroindústria
de GRAU hauran deversus
comsobirania alimentària

pletar la formació amb 25h d’Activitats Solidàries).
Esther Vivas, periodista especialitzada en nova política, moviments
socials,
agroalimentació
Més
informació a:i criança conscient. És docent en diferents
universitats i forma part del Consell Científic d’ATTAC i del consell
assessor
de la revista Viento Sur. / 972 41 80 77
cooperacio@udg.edu

PEDRO IBARRA. Catedràtic de Ciència Política a la Universi15 de febrer - 16.00 h
dad del País Vasco.

Consum, cadenes globals de subministrament i pobresa

Sessió 2: L’EZNL, la seva dimensió com a moviAlbert Sales, politòleg i sociòleg, és professor de Ciències Polítiques
ment social.i Socials a la UPF. És activista i investigador en l’àmbit de la lluita
contra la pobresa, les desigualtats i les violacions dels Drets Humans
ARTURO LANDEROS.
Arquitecte
Investigador
del És membre fundador
i Laborals. Ha
treballat ai sociòleg.
la Campanya
Roba Neta.
del Col·lectiu
grup de Drets
Humans i RETS.
Sostenibilitat de la Càtedra Unesco
de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Fòrum Social Mundial. Un enfocament
llatinoamericà.
1 de març - 16.00 h
Sessió 3:

JORDI CALVO.
Economista, expert
cooperació internaL’Economia
de la en
desigualtat
cional i investigador
del Centre
JM Delàs.
Xavier Coca,
economista
i assessor financer per l’EFPA (European
Financial Planning Association). Té experiència en la creació i gestió
Sessió 4: Moviments
d’empreses socials,
socials apobles
l’Àfrica.indígenes
També hai realitzat guies d’educació
descolonització
de il’Estat:
elen
casjornades
de Bolívia.
financera
participat
sobre economia i desigualtat.
MARCO APARICIO. Dr. en dret i professor de Dret Constitucional a la Universitat de Girona.

8 de març - 16.00 h

Inscripció

L’energia, clau de volta en la transició cap al consum
i la producció sostenibles

Del 24 de gener al 7 de febrer de 2017
Reconeixement:

2 crèdits lliure elecció (codi 871029)

Miquel Carrillo, membre d’Enginyeria Sense Fronteres des del 2.000, on
ha exercit com a Coordinador d’Àrees a Catalunya; actualment presideix
la Federació espanyola. També és consultor per altres entitats i administracions públiques en la seva estratègia, planificació, comunicació i en la
captació de recursos.

			

1 crèdit ECTS (codi 2401019)

Organitzen:

Preu reconeixement: 30€
Preu sense reconeixement (certificat d’assistència) i aliens URV: 10€
Més informació: www.urv.cat/urvsol i 977 25 61 98

