
Construint 
coneixement  
per al canvi social

Un espai per debatre, reflexionar i 

aprendre sobre l’economia social  

i solidària, el paper de la universitat  

com a constructora de coneixement crític 

i els models econòmics alternatius. 

En l’actual context de crisi s’evidencien les 
febleses d’un sistema on segueix creixent  l’atur, 
les desigualtats socials i salarials, la pobresa, 
l’explotació dels recursos naturals, etc. Tanmateix, 
aquesta crisi és també una oportunitat per prendre 
consciència de la realitat i per participar d’un canvi 
en clau de justícia, equitat i sostenibilitat. L’Economia 
Social i Solidària (ESS) prioritza la satisfacció de 
les necessitats humanes i el compromís amb el seu 
entorn natural i social per sobre del lucre, i integra 
la democràcia, la participació i la solidaritat com 
a elements indissociables de l’activitat econòmica. 
Multitud d’iniciatives, que tenen presència al nostre 
territori i arreu, donen resposta i demostren la seva 
gran capacitat per fer front a les situacions de crisis.

Aquestes jornades es plantegen com un espai 
de formació entorn a l’ESS i alhora volen ser un 
punt de trobada entre la universitat i el sector. Les 
diverses sessions combinaran la mirada teòrica i 
pràctica sobre les alternatives socioeconòmiques 
al capitalisme, es debatrà sobre el paper de la 
universitat com a promotora del canvi social i es 
presentaran experiències tant en l’àmbit local com 
internacional. Tot plegat es farà mitjançant xerrades, 
taules rodones, tallers i rutes guiades.

Del 9 a l’11 d’abril 2014

Jornades d’eConomia 

soCial i solidària
Facultat de Biblioteconomia, Universitat de Barcelona 

C/  Melcior de Palau, 140
Metro L3 i L5 Sants Estació

insCripCions:
Els estudiants de la UaB i UB que optin al reconeixement  
de crèdits, cal que s’inscriguin a les jornades (preu 40 €), 
assisteixin a un mínim de 15 hores i presentin un  
treball final. Per a la resta de persones interessades,  
l’entrada és lliure i gratuïta a totes les activitats. 
www.universitatieconomiasolidaria.wordpress.com

més informaCió  
i insCripCions:
Alumnat UAB:  
fundació autònoma solidària 
935812485 
Fas.formacio@uab.cat
Alumnat UB:  
fundació solidaritat UB 
934 035 538 
solidaritatub@ub.edu

 

ORGANITZAT PER: 

AMB EL SUPORT DE: 2 crèdits  
de lliure elecció o 

1 crèdit eCTs per la UaB 

i 1 crèdit eCTs per la UB

www.universitatieconomiasolidaria.wordpress.com



Dimecres 9 d’abril

Valors en Temps de Crisis
Sala d’Actes

Miren Etxezarreta, Seminari Taifa
Carme Panchón, Vicerectora d’Administració 
 i Organització (UB)
Modera: Ernest Abadal, Degà Facultat  
de Biblioteconomia UB

l’eConomia soCial i solidària  
Com a alTernaTiVa eConòmiCa
Sala d’Actes

Xarxa d’Economia Solidària
Albert Recio, Dept. Economia Aplicada (UAB)
Modera: Jordi Prat, Fundació Autònoma Solidària

aporTaCions des de l’eConomia  
feminisTa, la soBirania alimenTaria  
i el “Bon ViUre”
Aula 309

Carmen Sarasúa, professora d’Història Econòmica (UAB)
Gustavo Duch, Revista Soberanía alimentaria,  
biodiversidad y cultures
Marco Aparicio, professor de Dret Constitucional (UdG) i 
membre de Observatorio ADPI
Modera: Xavier López, Fundació Solidaritat UB

TaUla d’experiènCies.  
neTworking amB iniCiaTiVes d’ess
Vestíbul de la Facultat de Biblioteconomia 
(davant Sala Actes) 

Divendres 11 d’abril

TALLERS PARAL·LELS:
anem de rUTa! 
sanTs: Un Barri CooperaTiVisTa
Punt de trobada: Parc de l’Espanya Industrial

La Ciutat Invisible
CanVi soCial i ConsUm:  
límiTs i poTenCialiTaTs
Aula Valverde

Alvaro Porro, Cric- Revista Opcions

Cloenda.  
Una eConomia al serVei  
de les persones és possiBle 
Sala d’Actes

Marcos Arruda, Instituto de Políticas Alternativas  
para el Cono Sur (Brasil)

De 9.30 a 11.30 hores De 9.30 a 11.30 hores De 9.30 a 11.30 hores

De 12.00 a 14.00 hores

De 12.00 a 14.00 hores

De 12.00 a 14.00 hores

De 15.30 a 17.30 hores

De 15.30 a 17.15 hores

De 17.45 a 19.30 hores

De 17.30 a 19.30 hores

Amb la participació de:
• Campanya Demana Banca Ètica  
• Campanya Triem Banca Ètica – UAB  
• Centre de Recerca i Informació en Consum – Revista Opcions  
• Col·lectiu LaCol   
• Col·lectiu Ronda  
• Coop57 
• Cooperativa Iacta  
• Fiare  
• Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)  
• La Ciutat Invisible  
• Observatori per l’Autonomia i els Drets  
   dels Pobles Indígenes a Colòmbia   
• Projecte Ictineo  
• Revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas   
• Seminari Taifa  
• Setem 
• Triodos Bank 
• Xarxa d’Economia Solidària  

Dijous 10 d’abril

TALLERS PARAL·LELS:
JoVes CooperaTiVisTes.  
TreBallem en el merCaT soCial!
Aula 2F4

Col·lectiu LaCol
Cooperativa Iacta
Projecte Ictineo

ingredienTs per a Una eConomia  
soCial i solidària: CooperaCió,  
ComUniTaT, empoderamenT 
Aula Valverde

Iván Miró, La Ciutat Invisible

de la desapariCió de  
les Caixes d’esTalVi TradiCionals  
a les finanCes èTiqUes
Sala d’Actes

Coop57
Fiare
Triodos Bank
Modera: Mònica Figueras, Vicerectora de Responsabilitat  
Social i Promoció (UPF)

l’eConomia solidària  
és Un repTe per a la UniVersiTaT?
Sala d’Actes

Sílvia Carrasco, Vicerectora d’Estudiants i Cooperació (UAB)
Virgínia Ferrer, Comissionada per a Participació,  
Ocupabilitat i Emprenedoria Social (UB) 
Jaume Badia, Gerent de la UPF
Modera: Josep Maria Vilalta (ACUP)

experiènCies d’eConomia solidària  
en l’àmBiT UniVersiTari
Sala d’Actes

Marcos Arruda, Instituto de Políticas Alternativas  
para el Cono Sur (Brasil)
Oscar Rebollo, Institut de Govern i Polítiques Publiques (IGOP)
Modera: Xarxa d’Economia Solidària

disseny@
laciutatinvisible.coop


