c u rs 2 0 2 0 · 2 0 2 1

C

VID-19
En atenció a la situació sanitària, totes les
sessions es podran seguir per internet.

La celebració presencial dels debats resta condicionada al que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries i sempre d’acord amb les indicacions de seguretat. Consulteu la informació de cada sessió al web de les entitats organitzadores.
Totes les sessions tindran lloc a la sala d’actes

del

Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia

(C. Roger de Llúria, 13, Barcelona) excepte

la sessió del mes d’abril.

Degut a les limitacions d’aforament, és recomenable la inscripció prèvia a través de la pàgina: https://www.cristianismeijusticia.net/dilluns-drets-humans
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C VID-19
El dret a la salut en risc
P onents :

Nani Vall-llosera, metgessa família al CAP Bon Pastor i expresidenta del FoCAP.
Felipe Garcia, cap de sala de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic de Barcelona.
M oderació :

de novembre

05 d ’octubre
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Per a més informació:

19 h · E ntrada

Carla Benito, periodista del Diari de la Sanitat i de Catalunya Plural.

C VID-19
Hem confinat els drets de
la infància?
P onents :

Laia Pineda, directora de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.
Araceli Lázaro, sòcia fundadora del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya.

P onents :

Jordi Jaria, professor de dret constitucional, Universitat Rovira i Virgili.
María del Carmen Ramírez, presidenta d’Amnistia Internacional Catalunya.

de gener

C VID-19
La democràcia en estat d’alarma

Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista.
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14

de desembre

M oderació :

M oderació :

Lídia Heredia, periodista i presentadora d’Els Matins de TV3.

Emergència climàtica.
Camins de transi-ció ecosocial
P onents :

Anna Pérez Català, ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i cooperació.
Salvador Lladó, doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia, membre
fundador de l’Observatori Crític del Canvi.
Periodista d’El Crític.				

P onents :

Jorge Jarillo, subdirector de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR).
Representant de col·lectius de persones migrades.
M oderació :

Miriam Hatibi, consultora en comunicació i activista.

de març

Ningú no és il·legal. Cap a la regularització de les persones migrades
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de febrer

M oderació :

Amb la col·laborció de:

Epidèmies oblidades
P onents :

Xavier Vallès, microbiòleg i epidemiòleg. Consultor de l’OMS, especialitzat en la
realitat sanitària dels països africans.
Iñaki Alegría, director mèdic de l’Hospital General de Gambo, a Etiòpia.

L ocalit zació : E spai

per confirmar

Pandèmies, emergències climàtiques, crisi permanent del capitalisme... sembla que
estiguem vivint un canvi d’època. Més que mai necessitem eines per transformar
el món a favor de la justícia social, preservar la natura i garantir la vida digna i
amb drets. Cal construir una economia que tingui les persones al centre i, per això,
parlarem de la renda bàsica universal, la reducció de la jornada laboral, la
democràcia als espais de treball i la fiscalitat que necessitem. Ho farem en format de breus presentacions.
organitzen

de maig

Utopies reals.
Construint una nova economia
centrada en les persones

Oscar Mateos, professor de relacions internacionals, Blanquerna-Universitat
Ramon Llull.
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12 d ’abril

M oderació :

Noves tecnologies: Llibertat,
control social i desigualtat
P onents :

Liliana Arroyo, investigadora de l’Institut d’Innovació Social (ESADE)
Maria Nadeu, directora de La Salut Alta.
M oderació :

Marta Ballesta, redactora de continguts i projectes digitals a Betevé.

amb el suport de

