Curs de Transformació Social i
Ciutadania Crítica
El “Curs de Transformació Social i Ciutadania Crítica” és una invitació a formar-se en totes
aquelles eines que ens ajuden a comprendre els canvis socials i polítics que s’esdevenen en el
nostre món globalitzat. Volem acompanyar-te en un itinerari tant formatiu com de compromís
en la lluita per la justícia. Un espai d’aprofundiment que ajudi a la presa de posició en les
resistències que esquerden el mur, fonamentant l’esperança.
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Dies de la setmana: Divendres (18h a 21h) i dissabtes (10h a 14h)
Adreça: Roger de Llúria, 13. Barcelona
Dades de contacte: Tel. 933172338 | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Programa del curs:

1a sessió. Una nova mirada - Fotografia de la globalització
Divendres 26 d’octubre de 18h a 21h. Maria Nadeu
Realitzarem un taller d’anàlisi contemplatiu de la realitat. Veurem quina és la nostra mirada
de partida: els prejudicis, els biaixos, els encegaments… Això ens ajudarà a construir una
mirada més neta sobre la realitat present.
Dissabte 27 d’octubre de 10h a 14h. Oscar Mateos

Fotografia de la globalització – mapeig de tendències. Ponència marc que ens donarà una
panoràmica global de tots els temes que tractarem durant el curs.

2a sessió. Impactes econòmics de la globalització. Alternatives en marxa
Dissabte 10 de novembre de 10h a 14h. Iñigo Macías

Un món més gran o un món petit i uniformitzat? Intentarem una primera reflexió sobre la
globalització des dels seus elements més estructurals: comunicacions, consum,
financiarització de l’economia,... i aprofundint en els seus impactes culturals. Com a
alternatives i resistències presentarem el paper dels moviments altermundistes, les agendes
alternatives ...
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3a sessió. Les cruïlles clau: límits ecològics i mobilitat humana
Dissabte 24 de novembre de 10h a 14h. Jaime Tatay
Una segona mirada a la globalització abordant-ne alguns dels principals reptes com el que
presenta l’ecologia i el canvi climàtic, i l’impacte que té sobre determinades zones del
planeta. Mirarem a nivell de resistències que s’està movent des del moviment ecologista,
des de les propostes pel decreixement i des de la mateixa teologia a partir de la publicació
de la Laudato Si’

4a sessió. El nou llaç social: individualisme i comunitat
Dissabte 1 de desembre de 10h a 14h. Ignasi Escudero i Santi Torres
La crisi de la política i la destrucció del teixit associatiu i comunitari ens ha portat a una
situació d’indefensió, i en un terreny adobat per noves formes polítiques algunes de
caràcter autoritari. És possible refer-nos d’aquesta crisi i recuperar aquestes dimensions
política i comunitària des de baix. Coneixerem en la sessió algunes experiències de
resistència que ens poden donar pistes.

5a sessió. Crisi de cures i feminisme, nou abordatge social
Dissabte 15 de desembre de 10h a 14h. Sonia Herrera i Lourdes Zambrana

La desigualtat és l’element que marca la nostra societat i el nostre sistema capitalista.
L’estem normalitzant fins al punt de què no veiem com a viable cap alternativa. Com
recuperar una economia desmercantilitzada on el centre sigui la persona? Farem especial
atenció a les veus que estan sorgint des del feminisme i l’economia de les cures.

6a sessió. Resistència íntima i utopia: cridats a transformar la realitat
Divendres 11 de gener de 18h a 21h. Resistència íntima i utopia. José Laguna
Davant de la crisi de les utopies, queda algun lloc per l’esperança? Pepe Laguna, teòleg i
músic, ens presentarà en aquesta darrera ponència, com arrelar una utopia no en les modes
o l’optimisme, sinó en la profunditat de la utopia de l’evangeli de Jesús.

Dissabte 12 de gener de 10h a 14h. Cridats a transformar el nostre món des de la vida
quotidiana: hospitalitat, solidaritat, etc. Maria del Carmen de la Fuente

Serà una matinal de recollir els fruits del curs i de posar-los en ordre ( les intuïcions, els
coneixements, els sentiments …) per des d’allí construir relats i crides personals a una
transformació del nostre món des d’allò que és proper i quotidià.

Itinerari VOLPA
S’ofereix la possibilitat de fer l’itinerari VOLPA per a persones que vulguin fer un voluntariat
social o bé una estada de llarga durada al sud. Inclou acompanyament i una formació

posterior un cop finalitzat el curs. Si esteu interessats en aquest itinerari feu-ho constar en
la pre-inscripció.

7a sessió. Ètica i voluntariat
Dissabte 26 de gener de 10h a 14h.

Perfil del voluntari. (Oxfam Intermón, Manu Andueza)

Cap de setmana
Dissabte 9 de febrer (tot el dia) fins diumenge 10 de febrer, matí.

Cultura i antropologia (Jordi Ficapal)
Motivacions personals (Anna Santiago)
Testimonis de voluntariat
Sistema familiar del voluntari i presa de decisió (Marta Rabasseda)

8a sessió. Avaluació, cloenda i instruccions pels enviaments.
Dissabte 23 de febrer de 10h a 14h
Organitza: Cristianisme i Justícia, VOLPA Catalunya i Oxfam Intermón
Mes informació:
Enllaç de preinscripció

