
La crisi econòmica, un cop més, ha estat provocada per la cobdícia de les elits mundials que
són els que detenten el poder econòmic i polític. Les solucions que proposen els governs
occidentals són per protegir als responsables de la crisi per continuar fent el mateix.
Mentrestant, els ciutadans/nes patim les conseqüències. Davant d’aquesta situació, per
imperatiu étic i de supervivència com a espècie, hem de construir una nova societat, on
l’economia estigui al servei de tots els éssers humans presents i futurs. És hora de
presentar alternatives. Així i per aixó ha estat pensada l’escola d’estiu d’aquest any.
ATTAC-Catalunya, moviment d’educació popular orientat cap a la acció, aborda
aquesta 8a edició, amb la il·lusió de formar-nos com a ciutadans, capaços de
desenvolupar una opinió pública mundial, activa i ben informada, que influeixi en totes
aquelles decisions que ens afecten com éssers humans.
Com totes les activitats d’Attac-Catalunya, aquesta Escola d’Estiu es fa des de i per la
ciutadania, sense cap tipus de subvenció, i amb la col·laboració solidària de tots els
participants.
Es per tant, d’entrada lliure i gratuïta.
Que la gaudiu!

Lloc: Organitza:

carrer Val ncia 302



Acte inaugural

REBELARTE  Mostra de Cinema Documental i Vídeo Independent Altermundista per a la transformació social dimecres 30 de juny  a la sala de actos de 18 a 21,30h

Sessió de Videos
"El món segons Monsanto"

 i
"La Simplicitat Voluntària"

"Els crims de les grans
companyes

Farmacèutiques"
Teresa Forcades i Vila:

Metgessa, Teòloga i Monja del Monestir
de Sant Benet

"Migracions
contemporànies: necessitat

de tothom, benefici
d'alguns?"

Mamadou Diagne, membre de Nomades
del segle XXI

Rafael Crespo, Historiador, membre del
Centre d’Estudis Africans de Barcelona

"Renta bàsica: El dret a
l’existència"

Daniel Raventos president de la Red
Renta Básica i professor d’economia de

la UB

"Asambleas de parados/as"
Coodinador:

Ramón Garcia Dils
miembro de Asamblea de parados

de Bcn y sociólogo

"Territori,  Energia i
Decreixement"

Ramón Caralt,
membre d’Attac Catalunya.

Manuel Adelantado,
membre d’Ecologistes en Acció

"Lluites pel dret a
l’habitatge"

Presentació V de Vivienda i la intervenció
de membres de:

Afectats per les hipoteques
Moobing immobiliari

Lloguer social

"Catalunya i la llei de fosses"
Manel Perona i Medina,

president de la ARMHC (Associació per
a la recuperació de la memòria històrica

de Catalunya)

"Desmuntant el capitalisme
rosa"

Nöel González Antona
membre del “Colectiu Gai de Barcelona”

"Polítiques neoliberals de
l’UE i moviments socials:

poder i confrontació".
Ricardo Gómez Muñoz

membre d’Attac-Catalunya

"Mitjans de comunicació
lliures"

Manel Márquez i Berrocal,
Historiador, President i Fundador de

l'associació Kaosenlared
Un  membre de Ràdio V de Vivenda

(Ràdio Bronka)
Un membre del diari Masala
(Barri de Ciutat Vella-BCN)

"Repercussions per als pacients dels
models de "col·laboració públic-privat"

a la sanitat"
 A càrrec d’un membre de Cas Madrid

 "Formes de Co-pagament, desigualtat
i de ineficiència a l’Assistència

sanitària a Catalunya"
Roger B. Landoni membre de l’Associació
Catalana per la Defensa de la Sanitat

Publica (ACDSP-FADSP)

"Mercantilització i
privatització de
l’ensenyament"

Nuria Comerma
membre del Grup d'Estudi de la

Universitat Pública
Rosa Cañadell

membre de IAC-USTEC

"Corrupció i urbanisme"
Amb la intervenció d’Agàpit Borràs,

arquitecte urbanista i membre de l'AAUC
i representants dels

col·lectius afectats per:
Requalificació Miniestadi,

Hotel Vela
Pla Caufec

"Lluites sindicals al segle
XXI"

TMB- Saturnino Mercader
membre de la CGT

Parcs i Jardins –Natalia Alberca
membre CGT

Prysmian – Jordi raurich
membre de la IAC

CLAUSURA
18h

Arcadi Oliveres
Professor

d’economia de l’
UAB i president
de Justícia i Pau

"Una
arquitectura
internacional
per després de

la crisi"

19h45
Concert

Sala d’actes
“Las Naranjas
de la China”

"Les experiències de
moneda social que

s'extenen a Catalunya"
Enric Duran Giralt

membre de la Xarxa pel Decreixement

SalaHora Dilluns 28 de juny Dimarts 29 de juny Dijous 1 de juliol Divendres 2 de juliolDimecres 30 de juny
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Dimarts 22 de juny a les 19:00 hores
Presentació de l’Escola d’Estiu 2010

conferència a càrrec de Juan López de Uralde, Director ejecutiu de Greenpeace España, sobre "La lucha en defensa del planeta"
Lluites i resistències

lloc: Sala d’actes del Centre Cultural La Casa Elizalde




