L’arribada i extensió mundial de la pandèmia ha fet caure el vel a gran part de la
població i posat sobre la taula diverses crisi que venim arrossegant des de fa
dècades. Així mateix, n’ha encetat també de noves. En trobem en un moment
de conjunció de velles i noves crisis a tots els nivells (econòmic, ecològic, social,
cultural, polític, laboral, de drets, etc.). Avui, la crisi no es dona només en una
de les diferents dimensions de la vida, sinó en totes, la qual cosa condueix a un
bloqueig estructural del sistema i a l’inici d’un canvi civilitzatori.
Ningú no sap com serà el món que ens espera en les properes dècades, però
tot sembla indicar que, en la direcció en què anem, aquest serà necessàriament
pitjor que el d'avui. Si amplis sectors de la humanitat ja viuen una tragèdia
(masses de miserables i famèlics en el sud i precaris en el nord), el futur ens
reserva, si no hi posem remei, una tragèdia més gran i de major abast.
Precisament per això, resulta necessari, avui més que mai, entendre i analitzar
el món i la societat en que vivim, els transformacions en els que estem
immersos, quines són les alternatives teòriques que existeixen per poder
construir un futur amb dignitat i drets, i de quina manera podem començar a
posar-les en pràctica en la nostra realitat quotidiana. Com deia Walter
Benjamin correspon al gènere humà que viatja al tren de la història mundial, fer
el moviment de llançar-se sobre el fre d'urgència. Pensar sobre tot això i
formular propostes és l’objectiu del curs Claus per a l’anàlisi d’un món postpandèmia.
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Relacions internacionals

Dilluns 29 de juny 19h| Poder global, hi ha cabuda per un futur
millor? Una anàlisi del sistema global des de la Sociologia del poder
Ferran Izquierdo, Relacions Internacionals (UAB)
Dimarts 30 de juny 19h | Despesa militar i seguretat humana en el
post-coronavirus
Arcadi Oliveres, Dr. Ciències Econòmiques (UAB)

Economia

Dimecres 1 de juliol 19h| Característiques pròpies i naturalesa de la
crisi econòmica post-coronavirus. En què es diferencia de les altres
crisi del capitalisme?
Sergi Cutillas, economista, cooperativista a Ekona.
Dijous 2 de juliol 19h | Com i a favor d’aquí s’està gestionant la
redistribució dels costos de la crisi econòmica? És possible una
sortida social a la crisis?
Costas Lapavitsas, economista SOAS-University of London

Ecologia i canvi climàtic.

Divendres 3 de juliol | Creixement econòmic i conservació de la
biodiversitat. Diagnosi i propostes per a un món post-pandèmia
Iago Otero, Dr. Ciències Ambientals, Universitat de Lausanne
Dilluns 6 de juliol | La nostra crisis de sostenibilitat (i com no
resoldre-la)”
Antonio Turiel, Dr. Física Teòrica, CSIC-Institut Ciències del Mar

Drets i llibertats

Dimarts 7 de juliol 19h | El gran germà ens vigila! L’evolució del
control social en l’era de les noves tecnologies: de la societat
disciplinària a la societat de control
Andrés García-Berrio, advocat (Irídia) Drets Humans
Dimecres 8 de juliol 19h | Les dades, el nou or del segle XXI per a les
empreses de Big data: capitalisme de la informació, mercats de dades
i vulneració dels drets fonamentals.
Andrés Boix, professor de Dret, Universitat de València

Confinament i treball de
cures

Dijous 9 de juliol 19h |Qui sosté la vida? Anàlisi i propostes des de
l'economia feminista sobre el treball de cura.
María Jesús Izquierdo, sociòloga, especialista en gènere, professora
emèrita UAB

Divendres 10 de juliol 19h| La llar com a espai polític: la dicotomia
entre allò públic i allò privat com a font de desigualtats i violències
Maria Rodó, Doctora en Geografia, investigadora UOC

