Inscripcions fins 28 juny
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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 post-pandèmia.inet

Aquesta és la primera edició de cursos que fem des de l’Institut
:Sobiranies. A més de ser la primera, hem hagut de modificar la
naturalesa dels mateixos a mesura que el confinament i el
Coronavirus s0’allargaven i feien cada dia més improbable poder
convocar-vos a les sessions presencials que havíem preparat de bon
principi.
La conversió online dels dos cursos programats per aquest juliol és
doncs relativament recent. Això no obstant, esperem no perdre-hi
qualitat de continguts.
Cadascun dels dos cursos. De format molt similar, tenen 10 sessions,
corresponents als 10 dies laborables que van del dilluns 29 de juny al
divendres 10 de juliol. Tanmateix, aquesta correspondència de dia i
sessió del curs només serveix per a la sessió en directe amb el
docent corresponent, que en el cas d’aquest curs (“Claus per a
l’anàlisi d’un món post-pandèmia”) es faran cada dia a les 19h.
Tindran una durada d’una hora, a menys que el docent demani seguir
continuar la classe mitja hora més fruit del debat o interacció amb els
alumnes, atès que les sessions en directe estan orientades més cap
a la vessant pràctica, d’acord amb la matèria i l’enfocament docent.

La sessió en directe és la segona part de la classe: la primera, més
teòrica, és un video gravat pel mateix docent que els alumnes tindreu
penjat a la plataforma Moodle de l’Institut :Sobiranies amb alguns
dies d’antel·lació. És recomanable visualitzar el vídeo gravat abans de
la sessió en directe, atès que un és continuació de l’altre.
A banda, al Moodle trobareu dins de cada unitat material i recursos
complementaris aconsellats pel docent de cada unitat. Mirarem de
marcar clarament quins materials són més rellevants per al curs i
quins ho són més per ampliar coneixements.
Uns dies abans de l’inici del curs rebreu al vostre correu electrònic,
amb el que us heu identificat en matricular-vos al curs, un usuari i
una contrasenya, així com l’enllaç per accedir al Moodle de l’Institut
:Sobiranies i en concret a l’aula virtual d’aquest curs.
Ens hagués agaradat poder-vos habilitar l’accés a l’aula virtual només
matricular-vos, de forma immediata, però la conversió del curs de
presencial a online, i la coincidència ad’aquesta primera edició dels
cursos amb la inauguració el projecte (que estava prevista per unes
setmanes abans de la data en qjè finalment l’hem presentat, el 8 de
juny) ho han fet impossible per als docents d’entregar el material amb
tanta antel·lació.

Per qualsevol dubte podeu escriure a

El Coronavirus ha obert un nou moment de la història on la crisi mundial s'aprofundeix. I amb
ella les lluites de poder per la conquesta del mercat mundial es manifesten en tota la seva
claredat i cruesa.

L'ordre de el president Nixon a l'agost de 1971 d'abandonar el patró or i imposar el patró
dòlar, va permetre als USA mantenir la seva hegemonia mundial fins la primera dècada del
segle XXI. Però des de 2013, la Xina i Rússia han des-dolaritzat els seus intercanvis
comercials, sumant a altres països de la Nova Ruta de la Seda (NRS) i a el nou Banc dels
BRICS, apostant així per un nou sistema monetari internacional multipolar. L’esdeveniment
del coronavirus ha obert una nova disputa entre USA, Xina, Rússia, UE, Canadà etc. pel
mercat mundial.
Veure com s’ha anat configurant durant els últims anys l’escenari geopolític internacional,
l’ús per part de les potències mundials tant de les guerres econòmico-financeres com de les
guerres militars per guanyar posicions en aquest i analitzar com la crisis del coronavirus pot
contribuir a dissenyar un nou sistema internacional, és l’objectiu de les dues sessions
d’aquest bloc.

A càrrec de Mònica Vargas,
Transnational Institute,
(Amsterdam)

A càrrec d’Arcadi Oliveres,
doctor en Ciències
Econòmiques (UAB)

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha anunciat que el gran confinament provocarà la
major crisis econòmica que ha viscut el món des de la Gran Depressió de 1929, produintse una caiguda del PIB global molt major que la que es va produir amb la crisis de 20072008. Però quines seran les característiques d’aquesta crisis en la que estem entrant? És
igual que la de 2007-2008? Implica la fi del capitalisme?
A més a més, tota crisis en el si del capitalisme suposa un moment de recomposició
estructural de les relacions de classe en favor de les elits econòmiques o de les majories
socials. Mentre el crack de 1929 va gestionar-se mitjançant l’adopció del model econòmic
keynesià i la constitució dels Estats socials. La crisis de 2007-2008 es va gestionar
mitjançant l’aprofundiment del model neoliberal impulsat per la Unió Europea per via de
l’austeritat, una nova regulació de les finances globals i els rescats. Quina direcció està
prenent la gestió de la crisis actual? Quines alternatives hi ha?
Analitzar les característiques i naturalesa peculiar de la crisis en la que ens estem inserint,
les formes de gestió de la mateixa i possibles alternatives son els objectius de les dues
sessions d’aquest bloc:

A càrrec de Costas Lapavitsas,
economista, professor a SOAS
University of London .

A càrrec Sergi Cutillas,
economista, cooperativista a
Ekona)

Superpoblació, turisme massiu, urbs immenses, viatges aeris constants, cadenes de
subministrament a milers de quilòmetres, extrema desigualtat en el repartiment de la
riquesa, etc. son algunes de les característiques de la societat en què vivim.
La pandèmia ens ha fet entrar en un món nou en el que no sabem si les coses funcionaran
com fins ara ho havien fet, o ens veurem obligats a prémer el fre. Però, en qualsevol cas, el
Coronavirus ha posat al descobert la necessitat de frenar el deteriorament del planeta i les
conseqüències que poden existir si no ho fem.
Son diverses les veus que, des de fa anys, plantegen la necessitat d’una transició cap a un
nou model de societat basada en dos fases: una fase de decreixement, que acabarà,
segurament, essent imposada per la mateixa naturalesa. I una altra fase de construcció d’un
nou model econòmic estructurat al voltant de principis de sostenibilitat ecològica.
Analitzar les causes que ens han portat fins aquí, la situació de col·lapse ecològic en la que
ens trobem, a quines amenaces sobre la vida ens exposem en els propers anys i com
afectarà el nostre dia a dia, i quines son les alternatives i debats que existeixen dins
l’ecologia política actual, son les qüestions a tractar en les dos sessions d’aquest bloc.

A càrrec de Iago Otero, Dr.
Ciències Ambientals, Universitat de
Lausanne
)

A càrrec d’Antonio Turiel,
doctor en Física Teòrica,
CSIC-Institut Ciències del Mar

La declaració de l’Estat d’alarma fruit del Coronavirus ha implicat la limitació de part
dels nostre drets com la llibertat de circulació, la posada en marxa d’un sistema
d’identificació de passatgers a Renfe, un confinament que ha disparat el consum
d’internet des de dispositius electrònics amb geolocalització i a partir dels quals les
empreses agreguen dades sobre les nostres preferències i accions, l’anunci per
part d’un general de la Guardia Civil de que s’està fent seguiment a persones per les
xarxes socials per “minimitzar” la crítica al Govern, una proposta d’implementació
d’un Passaport immunitari per part dels assessors del Govern de Catalunya, etc.
La recollida de dades no només passarà a ser, els propers anys, un element central
per a la criminalització de la protesta i la persecució de la dissidència política en
escenaris on la conflictivitat social anirà en augment fruit del deteriorament de les
condicions de vida, sinó que també és ja un dels nous grans negocis de les
empreses de big data que, per via d’algoritmes, processen, organitzen, agreguen i
mercantilitzen les nostres dades per vendre-les en el mercat de dades.
Entendre i conèixer aquests processos, que s’han accelerat amb la pandèmia, i que
fan que la societat de la informació es converteixi, cada dia més, en una societat de
la vigilància, la classificació i el control social. Així com veure la seva afectació i
vulneració dels drets fonamentals de cada persona a la seva pròpia esfera privada,
indispensables per poder actuar lliurement en l’esfera pública, és l’objectiu de les
dues sessions d’aquest bloc.

Sessió 7 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.
A càrrec d’Andrés García-Berrlo, advocat, col·lectiu Irídia per la defensa dels drets
A càrrec de Andrés García-Berrio,
humans

advocat (Irídia) Drets Humans

Sessió 8 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.
A càrrec d’Andrés Boix, professor de Dret, Universitat de València

A càrrec Andrés Boix,
professor de Dret, Universitat
de València

Mentre que en l'economia política clàssica només ha atès, històricament, a com les
societats cobrien les seves necessitats materials, l’economia feminista emfatitza
que les necessitats són heterogènies i que inclouen una dimensió més objectiva,
més propera a les necessitats biològiques, i una altra més subjectiva, que es
refereix a la necessitat d'afecte, de cura o a l'establiment de vincles socials.
Invisible en la quantificació capitalista i exercit majoritàriament per les dones, els
treballs de cures han estat menystinguts i no reconeguts com a forma de treball
durant segles. La pandèmia i el confinament han posat al descobert, no obstant, la
importància de les cures en la família, amb els menors o amb les persones adultes
majors recloses a casa o en residències, i ha reobert nous debats el si de la
societat.
És aquest el moment per aprovar una llei de justícia laboral i reconeixement del
treball de cures en la llar? Cal incorporar el treball de cures no remunerat al règim
de la seguretat social? O incorporar en les polítiques públiques una prestació
universal per menor a càrrec reconeixent la dimensió monetària del treball de
cures? Ha d’existir un dret a la reducció de jornada remunerada per a la realització
de treballs de cures en el si de la família?
L’objectiu de les sessions d’aquest bloc és fer un recorregut per la importància del
treball de cures en el sosteniment de les societats i del model econòmic capitalista,
la seva invisibilització per part d’aquest, així com debatre sobre les diferents
regulacions i formes de reconeixement del mateix que existeixen en el Dret
comparat o algunes de les propostes que des de les teories del feminisme de cures
s’estan plantejant.

A càrrec de María Jesús Izquierdo,
sociòloga, especialista en gènere,
professora emèrita UAB

A càrrec Maria Rodó,
Doctora en Geografia,
investigadora UOC

