Dilluns 02
12-14h

Inauguració:
Lluites estudiantils
roda de premsa
I: maig del 68 a
Manuel Delgado, França i a tot el
món
Porxo
Aula projector

17-18:30h Seminari de
Treball Social:
Exclusió,
desigualtats i
riscs socials
19-21h

	
  

Dimarts 03

Curs
d’Economia:
Introducció a
l’economia:
globalització,
institucions
financeres i
deute

Seminari
d’Història: “Història
de qui i per a qui?
Una aproximació a
l’Història Des de
Baix”
Curs d’Economia:
Retallades, reforma
laboral i la crisi de
l’Euro

Dimecres 04

Dijous 05

Divendres 06

Dissabte 07

Curs “Gènere i
sexualitat en crisi”:
Sessió a càrrec de
Cogayles

Curs “Gènere i
sexualitat en crisi”: L’ús
de la sexualitat com a
recurs econòmic. Pase
del vídeo “Muerte de una
puta”
Aula gran / vestíbul

Curs “Gènere i
Taller de
sexualitat en crisi”:
reciclatge
Avortament i control de de plàstics
la reproducció
Porxo

Seminari de
Filosofia: Pase de
“Taxista full”

Seminari de Psicologia
: mercantilització de la
psicopatologia

Seminari
d’Arqueologia (per
definir) Estrat Jove

Video Fórum del curs
d’Economia:
Memoria de un
Saqueo i
Catastroika
Aula Gran / Vestíbul

Curs d’Economia:
Experiències
cooperativistes i
d’autogestió

Xerrada-debat del
curs “Economia”:
“Reformar o
transformar?
Quines sortides a
la crisi del segle
XXI?”

	
  

12-14h

Dilluns 09

Dimarts 10

Dimecres 11

Dijous 12

Divendres 13

Curs
“Repensant
l’Educació”:
Transformació,
reproducció o
adoctrinament:
quin és el paper
social de
l’educació? I

Lluites
estudiantils II:
Xile, Mèxic i
Colombia

Curs “Repensant
l’educació”:
Transformació,
reproducció o
adoctrinament: quin
és el paper social
de l’educació? II

Lluites
estudiantils III:
Québec, Grècia
i Gran Bretanya

Curs “Repensant
l’educació”:
L’amenaça com a
model educatiu,
amb el vídeo “Si
vuelvo me mato”

Seminari de
Filosofia II: Retorn
als textos
fundadors de la
Universitat a
l’Europa
medieval??
Videofòrum del
curs “Societat i
política”: “La
doctrina del xoc”
Aula gran / vestíbul

Seminari de
Psicologia II

Seminari
d’Arqueologia
Estrat Jove?

Curs “Societat
i política”:
L’Estat del
Benestar: quin
és el paper de
les reformes?

Xerrada-debat del
curs “Societat i
política”: “Crisi de
la política o política
de la crisi?
Alternatives al
model actual”

17-18:30h Seminari
d’Antropologia:
Concepció
popular de les
faveles
brasileres (amb
Raúl Márquez)
19-21h
Curs “Societat i
política”:
Hegemonia i
contrahegemonia: d’on
sorgeixen i com
canvien les
idees?
	
  

Pendent

Seminari
d’Història:
“Origen i
recorregut pels
sistemes de
dominació”
Curs “Societat i
política”:
Repressió i
control social

Dissabte 14

	
  

Dilluns 16

Dimarts 17

Dimecres 18

Dijous 19

Divendres 20

Curs “La natura
com a recurs
econòmic”:
Consum i fonts
energètiques:
societat viable o
inviable?

Videofòrum del
curs “La natura
com a recurs
econòmic”: amb
“FLOW (For Love
of Water)” i “El
mundo según
Monsanto”

Curs “La natura
com a recurs
econòmic”:
Privatització dels
recursos naturals I:
sobirania alimentària

Lluites
estudiantils IV:
La lluita contra la
LOU i el Pla de
Bolonya.

Curs “La natura com
a recurs econòmic”:
Privatització dels
recursos naturals II: la
gestió de l’aigua

17-18:30h Seminari
d’Antropologia:
“Dret vindicatori
entre els pastors
de la
Corsica”(amb
Miguel Doñate)

Seminari
d’Història:
“Malcolm X i les
Black Panthers: el
moviment
d’alliberació
negre als anys 60
i 70”
Curs
“Comunicació,
(des)informació i
cultura”:
Internet, xarxes
socials i cultura
lliure

Seminari de
Seminari de
Filosofia III:
Psicologia III
Retorn als textos
fundadors de la
Universitat a l’Europa
medieval

Seminari de
Geografia (per definir)

Videofòrum del
curs “Comunicació,
(des)informació i
cultura”: “RIP Remix
Manifesto”

Taula rodona del
curs “Comunicació,
(des)informació i
cultura”: Amb
LaDirecta, LaTele.cat,
RadioBronka,
Conservas, Compartir
Dóna Gustet, X-net,
RadiocontrabandaNicosia.

12-14h

19-21h

	
  

Curs
“Comunicació,
(des)informació
i cultura”:
Cultura i mitjans
de comunicació
al servei del
poder i de
l’economia : la
societat de
l’espectacle i la
desinformació

Curs
“Comunicació,
(des)informació
i cultura”:
Mercantilització
de la cultura i
cultura de la
mercaderia

Dissabte 21

Taller de
“Còmic i
Societat”

	
  

Dilluns 23

Dimarts 24

Dimecres 25

Dijous 26

Divendres 27

12-14h

Curs “Repensant
l’Educació”:
Experiències
alternatives en el
marc educatiu

Lluites
estudiantils V:
Aprenguem de
les experiències.
Què fem el curs
que ve?
CLOENDA
debat

Curs “Repensant
l’educació”: La
LOM-LOU, la
Declaració de
Bolonya i
l’Estratègia 2015

Xerrada-debat:
La Vaga Indefinida
Revolucionària

Taula-rodona del
curs “Repensant
l’educació”:
Retallades o canvi
de paradigme?
Elitització i
privatització de
l’educació pública
DINAR
POPULAR

1718:30h

Seminari
d’Antropologia:
Quina antropologia
pel segle
XXI?(Valoració,
repensar entre tots)
Curs “Resistències
en un món en
crisi”:
rev.àrab
rev.grècia
llatinoamerica(action
peace)

Seminari
d’Història: “La
Transició: una
visió des de baix”

Seminari de
Filosofia IV
Retorn als textos
fundadors de la
Universitat a
l’Europa medieval
Videofòrum del
curs
“Resistències en
un món en crisi”:
curts de lluita
minera¿?

Seminari de Hª de
l’art: ARTivisme

Seminari
d’Arqueologia
estrat jove

Curs
“Resistències en
un món en crisi”:
Compartint eines
de lluita

Xerrada-debat de
CLOENDA

19-21h

	
  

Curs
“Resistències
en un món en
crisi”: Lluites
laborals,
desnonaments,
lluites contra les
retallades...

Dissabte 28

