CRISI I UTOPIA
Jornades Llibertàries a la Universitat de Barcelona

12 de març

10 de març

9 de març
[UB-Raval]
-12:30: Presentació jornades i passi del
documental The Corporation (primera part)

[UB-Raval]
-12:30: Passi del documental
The Corporation (segona part)

-18:30: Presentació jornades i xerrada Crisi
Econòmica i propostes llibertàries.
A càrrec de l'Institut de Ciències Econòmiques
de l'Autogestió (ICEA)

[UB-Raval]
-18:30: Presentació de l'Institut de Ciencies
Econòmiques i Autogestió i xerrada:
L'autogestió com alternativa
socioeconòmica.

17 de març

16 de març
13 de març
[UB-Raval]
-12:30: La cultura d'hazeptar o carcelar.
A càrrec del col·lectiu stabitart.com

[UB-Raval]
-12:30: Passi del documental
The Corporation (tercera part)

-18:30: Crisi Energètica i Capitalisme
a càrrec del col·lectiu Llavors d'Anarquia

[UB-Raval]
- 12:30: Passi de video sobre el sistema
psiquiàtric: El mounstruo de 7 cabezas.
-18:30: Història i metodologia
l'antipsiquiatria.
A càrrec del col·lectiu Ràdio Nicòsia.

de

[UB-Raval]
-12:30: Taller d'autodefensa mental davant les
estructures dominants.
-20:00: Anarquisme i espiritualitat a càrrec
de Gerard Horta, professor d'antropologia de
la Universitat de Barcelona.

25 de març

[UB-Mundet]
-12:30: Joves Perillosos o Joves en perill?
Centres de menors i polítiques de control
a càrrec dels col·lectius Drari, Txinorris i
persones afectades.

[UB-Mundet]
-18:30: Presó, psiquiàtrics, escoles. Treball
i investigació sobre institucions socials.
A càrrec de l'Oficina Social d'Antropologia
i Presó.

[UB-Raval]
-12:30: Passi del documental
Mujeres Libres.
-19:30: La organització Mujeres Libres
a la Guerra Civil i Revolució.
A càrrec de les historiadores Dolors Marin
i Laura Ruiz

Crisi i Utopia reflecteix una realitat constant i actual, d'aquesta manera
hem de tornar a reflexionar que la crisi no és una anomalia passatgera
del sistema en el qual vivim sinó que és un procés de reestructuració i
d'adaptació a les noves condicions socials per poder dominar-les
sotmetent totes les esferes socials, polítiques i culturals al neoliberalisme
econòmic.
L'alternativa llibertària, ha estat i està present en moltes de les
pràctiques socials i culturals entorn a l'autogestió i forma part de la
reivindicació dels moviments antiglobalització en defensa de allò local.
Sistemes de control social, institucions totalitàries, valors materialistes,
consumisme i l'absolutisme diví de la ciència tecnològica entre d'altres,
són eines importants dins del progrés econòmic i tecnològic en
detriment de l'autonomia i el creixement individual i col·lectiu.
En aquestes jornades, parlarem de tot això posant petites pinzellades a
diversos temes al voltant de la crisi neolliberal i l'alternativa llibertària
tant en la seva vessant històrica com en l'actual.
I si no ho fas tu, qui ho farà?

-18:30: El sistema penitenciari de graus i
la repercussió a l'entorn familiar a càrrec
de l'Observatori dels Drets Penals de la UB i
persones afectades.

[UB-Raval]
-12:30: Passi del documental
Vivir la Utopia
-18:30: Experiències de col·lectivitzacions
al camp i la ciutat durant la Guerra Civil.
A càrrec de Just Cases, professor d'història de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

31

30 de març

31 de març

[UB-Raval]
-12:30: Passi del documental
Autonomia Obrera
-18:30: Taula rodona: Espais de sociabilitat:
barris, vil·les i la modificació del paisatge
urbà.
Amb la participació de membres de
diferents col·lectius veïnals i assemblees de
barri.

UB-Raval

[UB-Mundet]
-12:30: Marginació social i societat
jeràrquica a càrrec del sociòleg Ramón García
Dils.

26 de març

24 de març

27 de març

-18:30: Presentació del llibre Naturaleza,
Ruralidad y Civilización a càrrec del seu
autor Félix Rodrigo.

23 de març

20 de març

19 de març

[UB-Raval]
-12:00: Història critica i actualitat a càrrec
de Sergi Honorato membre d'Estudiants
Insubmissos.

UBICACIÓ:

[UB-Raval]
-12:30: Taula rodona: El sistema educatiu
com a engranatge del poder:
possibles alternatives.
Amb la participació de la FEL i membres de
l'assemblea de facultats.
-18:30: Vida i politica (o què vol dir
polititzar-se a l'actualitat) a càrrec de
López-Petit professor de filosofia de la UB.

ORGANITZA:

Facultat de Geografia i Història
Facultat de Filosofia
Metro Catalunya[L3,L1] o Universitat[L1,L2]

UB-Mundet
Facultat de Pedagogia
Metro Mundet [L3]
les aules estaran assenyalades mitjançant cartells a
les facultats o a la web www.fel-web.org/ubraval

Assemblea Llibertària de la UB
Federació d'Estudiants Llibertaris
www.fel-web.org

