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Economia i treball en l’Agenda post-2015

Dates i lloc
Dies: 5, 12, 19 i 26 de febrer

Horari: de 15.00 a 19.00h

Lloc: aula 5E de la Facultat de 
Dret (Campus de Montilivi)

Inscripcions
Del 18 de gener al 3 de febrer 
a través de la pestanya “Crèdits 
ECTS” del web de l’Oficina de Co-
operació per al Desenvolupament: 
www.udg.edu/cooperacio

Alumnes de GRAU: 2 ECTS 
Cal superar l’avaluació final del 
curs i realitzar 25 hores d’Activitats 
Solidàries.

Més informació a: 
cooperacio@udg.edu / 972 41 80 77

Inscripció GRATUÏTA

Programa

Organitzen:

Dies: 20 i 27 d’abril

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

Lloc: Sala de Graus de la F. de Dret (Campus 

de Montilivi).

Període d’inscripció: del 19 de març al 18 

d’abril a www.udg.edu/cooperacio (a pestanya 

“Crèdits ECTS”).

2 crèdits ECTS (*els estudiants de GRAU hauran de com-

pletar la formació amb 25h d’Activitats Solidàries).

Més informació a:

 cooperacio@udg.edu / 972 41 80 77

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

PEDRO IBARRA. Catedràtic de Ciència Política a la Universi-

dad del País Vasco.

Sessió 2: L’EZNL, la seva dimensió com a movi-
ment social.

ARTURO LANDEROS.  Arquitecte i sociòleg. Investigador del 

grup de Drets Humans i Sostenibilitat de la Càtedra Unesco 

de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sessió 3: El Fòrum Social Mundial. Un enfocament 
llatinoamericà.

JORDI CALVO. Economista, expert en cooperació interna-

cional i investigador del Centre JM Delàs.

Sessió 4: Moviments socials, pobles indígenes i 
descolonització de l’Estat: el cas de Bolívia.

MARCO APARICIO. Dr. en dret i professor de Dret Consti-

tucional a la Universitat de Girona. 
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Dia 5 - Condicions laborals decents per a tots i totes

Dr. Xavier Martínez, Doctor en Sociologia i Llicenciat en Antropologia per la UB. 
Actualment és investigador i professor de Sociologia de l’Educació a la UB. Ha cen-
trat les seves investigacions en les polítiques i desigualtats educatives en les socie-
tats modernes. Ha publicat, entre altres, Les beques a examen (Fund. Jaume Bofill, 
2015) i La innovación social ante los desafíos del benestar (Fund. Encuentro, 2015).

Dia 12 - Factors i riscos del miracle econòmic a Amèrica Llatina:  
treball, recursos naturals i deutecràcia

Sra. Iolanda Fresnillo, Llicenciada en Sociologia i màster en Cooperació i 
Desenvolupament per la UB. Ha treballat a l’Observatori del Deute en la Globa-
lització com a investigadora sobre deute, institucions financeres internacionals 
i finances responsables. Actualment participa en la Plataforma Auditoria Ciu-
tadana del Deute. Ha estat promotora del projecte Haití, los otros terremotos.

Dia 19 - Turisme. Oportunitat? A quin preu? Una anàlisi de gènere

Dr. Jordi Gascón, Doctor en Antropologia Social per la UB. Actualment és pro-
fessor associat a la UB i a la UOC. La seva investigació es centra en els impactes 
del turisme en el món rural i en les polítiques agràries a l’Amèrica Llatina. És 
autor dels llibres Alimentos desperdiciados i Banco de alimentos, entre d’altres.

Dia 26 - Cooperativisme social, econòmic, inclusiu i sostenible

Dr. Jesús Carrión, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d’Empreses 
per la UB i Doctor en Sostenibilitat per la UPC. Actualment és membre investiga-
dor del Col·lectiu Ronda. També ha estat investigador a l’Observatori del Deute 
en la Globalització i professor associat a la UPC. És co-autor dels llibres Malas 
compañías (2013, Ed. Icària) i de Impunidad S.A. (2012, Transnational Institute).


