DIALOGANT SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES SOCIALS DE LA PANDÈMIA

Ens trobem en aquest 2022, amb una nova edició del Curs de Filosofia per la Pau, aquesta vegada els temes a tractar estaran tots relacionats amb les conseqüències a escala mundial, de la COVID-19.
Durant tot el mes de març, podrem gaudir de quatre sessions en les quals diferents persones expertes ens ajudaran a aprofundir
en la situació social actual, en els reptes que ens ha generat aquesta crisi sanitària mundial i les seves conseqüències, entre les
quals destaca les desigualtats socials o l’experiència viscuda per les dones i el futur del treball de les cures, així com els riscos
i efectes de la gestió d’aquesta situació viscuda.
Les sessions són gratuïtes i obertes a tothom! Us animo a participar-hi i a generar el debat necessari per lluitar per un món on
la igualtat social i la pau siguin possibles.
Núria Parlon Gil,
alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

XI CURS
DE FILOSOFIA
PER LA PAU

Reptes globals
després de
la pandèmia

DEL 7 AL 28
DE MARÇ DE 2022

Santa Coloma de Gramenet

La gran nevada de Nadal de 1962.
Arxiu del Museu Torre Balldovina, Col·lecció Joan Viñas Grau

Es diu que en realitat el segle XXI va començar al 2020, Aviat farà 2 anys de l’inici de la pandèmia
global d’una nova malaltia batejada amb el nom de COVID-19 (les sigles en anglès de malaltia per
coronavirus).
Aquest terme ha esdevingut, de lluny, el més citat de tot l’any 2021, i del poc que portem del
2022. Aquesta pandèmia, el final de la qual esperem veure aviat, és sens dubte el fet més rellevant
per a la vida de les generacions actuals. Mentre tot el planeta continua lluitat contra el virus, ens
cal també debatre i extreure algunes lliçons i per identificar alguns reptes que, ben segur, poden
marcar els propers anys.

XI CURS FILOSOFIA PER LA PAU
7 DE MARÇ

21 DE MARÇ

LA DESIGUALTAT ÉS
LA PITJOR PANDÈMIA

DEL CAPITALISME FÒSSIL
AL SOCIALISME ECOLÒGIC

> Joan Benach de Rovira. Catedràtic de la
Universitat Pompeu Fabra, director del Grup
de Recerca en Desigualtats en Salut.

> Enric Prat Carvajal. Historiador i professor
del Barcelona Program for Interdisciplinary
Studies de la Universitat Pompeu Fabra.

14 DE MARÇ

28 DE MARÇ

L’EXPERIÈNCIA DE LA PANDÈMIA
VISCUDA PER LES DONES
I EL FUTUR DEL TREBALL DE CURES

ÈTICA O POLÍTICA? ELS RISCOS
POLI(È)TICS DE LA GESTIÓ
DE LA PANDÈMIA

> Dolors Comas d’Argemir i Cendra. Catedràtica d’Antropologia Social i Cultural de la
Universitat Rovira i Virgili.

> Joan Botella Corral. Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de
Barcelona.

LLOC CENTRE CÍVIC DEL RIU (Sala Riu)
C. Lluís Companys, 9 / Horari: De 19 a 20.45 hores
La participació és gratuïta, però es demana compromís
d’assistència. Es lliurarà un certificat al final del curs.

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA ABANS
DEL 4 DE MARÇ A:
· cooperacio@gramenet.cat
· Departament de Cooperació i Solidaritat
tel. 93 462 40 00 (extensió 2751)

Coordinació: La Lliga dels Drets dels Pobles i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

