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(En temps de pandèmia)

Conferències debat
a l’Arxiu Històric de Terrassa
Del 22 d’octubre al 26 de novembre del 2020
Presentades i moderades pel periodista Joan-Carles Peris

Dijous 22 d’octubre a les 19:00 a l’Arxiu Històric de Terrassa

Dijous 29 d’octubre a les 19:00 a l’Arxiu Històric de Terrassa

ELS BANCS DE LA MORT ENFRONT DE LES FINANCES ÉTIQUES I
COOPERATIVES

LA RELIGIÓ I EL CREIXEMENT GLOBAL POPULISTA DE L’EXTREMA
DRETA

Suport a la indústria armamentística, desnonaments, fons voltor...
A càrrec de Pere Rusiñol

L’ascens de polítics d’ultradreta als EUA, al Brasil, a Espanya, a Centre Amèrica
i a tants altres països.
A càrrec de M. del Mar Griera

Ha estat redactor en cap d’El País i adjunt a la direcció de Público. Des del 2012 s’involucra en projectes
de periodisme independent, com Mongòlia i Alternativas Económicas, de la que n’és director, col·labora
també a tertúlies com Al Rojo Vivo a La Sexta i Catalunya Migdia a Catalunya Ràdio.

Dimarts 3 de novembre a les 19:00 al Cinema Catalunya
I LA LLUITA CONTINUA. DEL CAMP A LA CONSTRUCCIÓ DE
CATALUNYA
Un documental de Llúcia Oliva
Relata la lluita social i política dels obrers de la construcció als anys 70.
Organitzat per CCOO Terrassa.

Dijous 12 de novembre a les 19:00 a l’Arxiu Històric de Terrassa
NATURA I HUMANITAT A L’AMAZÒNIA
El pulmó verd més important del món, el canvi climàtic, la tala de boscos en
favor de cultius foranis, els indígenes foragitats de casa seva, etc.
A càrrec de Víctor Codina

Jesuïta doctor en teologia i 36 anys resident a Bolívia treballant als sectors populars d’Oruro, Santa Cruz
i a la Universitat Catòlica de Cochabamba. Nomenat expert teològic al Sínode de l’Amazónia a Roma el
2019. Els anys 80 va viure a la Grípia a Terrassa.

Doctora en sociologia, vici-degana de la Facultat de Ciències polítiques i Sociologia de la UAB, directora
del grup de recerca ISOR especialitzat en sociologia de la religió.

Dijous 5 de novembre a les 19:00 a l’Arxiu Històric de Terrassa
LA REVOLTA GLOBAL DE LES DONES
Taula rodona sobre el no reconeixement i valoració de les dones en aquest
món encara tant masclista, les diferències de sou per raó del gènere, el paper
de segona a institucions com l’Església.
Amb: Maria Campuzano
Llicenciada en dret per la UB, Màster CIDOB en Cooperació Inernacional al Desenvolupament, onze
anys treballant a Enginyeria sense Fronteres sobre el preu de l’abundància, drets humans a les fosques
sobre els impactes ambientals, les indústries extractives en els països empobrits, la necessitat d’un
canvi energètic just i sostenible que porti a la sobirania dels pobles.

Miren Etxezarreta

Doctora i Màster en Economia per la London School of Econòmics, Regne Unit, Doctora en Economia
per la UAB. Participa activament en diversos moviments socials, en el Seminari d’Economia Crítica
TAIFA dedicada a promoure la crítica de l’economia convencional, la formació d’economistes joves
y la divulgació de temes econòmics d’actualitat a Informes de Economia Crítica. Regularment fa
conferències y participa en seminaris i col·lectius a l’Estat espanyol i a l’estranger

Neus Forcano

Dijous 19 de novembre a les 19:00 a l’Arxiu Històric de Terrassa
ESCLAUS DEL SEGLE XXI
Taula rodona sobre la precarietat de treballs com el dels riders, les kelly, els
couriers, els falsos autònoms, etc.
Amb: Núria Soto Aliaga

Portaveu de rides per drets ridersXderechos, de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Ha treballat a
l’empresa Deliveroo durant un any, mentre estudiava la carrera de periodisme fins que la van acomiadar
al muntar la secció sindical i reivindicar drets laborals a través d’un parell de manifestacions i una vaga
juntament amb alguns companys del moviment.

Carem Castro

Treballadora d’hotel, membre del sindicat de les Kellys. Rider, repartidora amb bicicleta

Elena Idoate

Investigadora del Col·lectiu Taifa d’Economia Crítica.

Llicenciada en Filologia a la UB i professora de llengua i literatura. Va cursar el Màster d’Història de les
Dones del Centre DUODA (UB) i té estudis en Ciències Religioses (ISCREB). És membre de l’Associació
europea de Dones per a la recerca teològica i de la plataforma Alcem la veu, que es va crear el 2019 per
reivindicar les veus i una participació activa de les dones tant en la societat com en l’església.

Dijous 26 de novembre a les 19:00 a l’Arxiu Històric de Terrassa
CAPITALISME I DEMOCRÀCIA, SÓN COMPATIBLES?
Una pregunta que ha omplert pàgines dels mitjans i tertúlies mediàtiques.
A càrrec de Joan Majó

Enginyer, President de Telesincro S.A. empresa pionera en l’àrea dels ordinadors a Espanya. Alcalde
de Mataró, Ministre d’Industria i Energia a Madrid, Conseller de la UE a Brussel·les, i President de
l’European Institut for de Media a Düsseldorf. Actualment President de la Fundació Ernest Lluch i Vicepresident de la Fundació Jaume Bofill. Autor de varis llibres sobre economia, tecnologia i política.

Activitat gratuita amb aforament limitat
Es requereix mascareta
Totes les conferències seran retransmeses en streaming i
penjades al canal Youtube omniumterrassa
MODERADOR I DEBATS: Joan-Carles Peris
Cap de la secció Internacional de TV3, on ha fet la major part de la seva trajectòria
professional. Ha estat corresponsal a París, editor del Telenotícies cap de setmana, cap de
Política i delegat a Madrid.

Organitza:

ajut a estudiants

del tercer món

Amb la col·laboració de:

I el suport de:

