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L'emergència climàtica, protagonista
del curs d'estiu 2021 d'Unipau
"O ens cuidem entre tots i al planeta o no hi haurà planeta on viure"

Imatge de la presentació del nou curs d'estiu d'Unipau | Cedida

La Unipau presenta la 36a edició del Curs d'Estiu que enguany posarà el focus en l'emergència
climàtica que afronta el planeta. Així doncs, del 8 al 14 de juliol, el tradicional curs se celebrarà per
primera vegada a la Unió Santcugatenca i oferirà ponències, tallers, documentals i un recorregut
per la Serra de Collserola.
Sota el títol "El canvi necessari. Una mirada ecologista, feminista i antiracista", s'ha presentat
el programa que enguany, arran de la crisi del coronavirus, es podrà seguir per "streaming" i al
canal de Youtube de la Unipau. El canvi de localització després de 35 anys al Centre Borja,
respon a la voluntat d'apropar el curs al centre del poble i als seus veïns.
Cal recordar que enguany serà la primera edició sense l'Arcadi Oliveres que va traspassar el
passat mes d'abril. L'actual directora de la Unipau, Neus Sotomayor, ha explicat que tenen la
responsabilitat de "continuar amb el seu llegat".
El programa consta de 14 conferències i cinc activitats complementàries dividides en dos blocs.
El primer, del 8 a l'11 de juliol, es tractaran temàtiques com l'explotació capitalista, el capitalisme
verd, l'ecofeixisme o la turistificació global. Tot plegat de la mà de ponents com Gemma Barricarte,
d'Ecologistes en Acció; l'escriptor i professor Carlos Taibo, el físic i divulgador científic Antonio
Turiel i la Doctora en Drets Humans Rocío Medina, entre d'altres.
Per altra banda, el segon bloc sota el nom de "Resistències", s'abordaran temes com les
resistències col·lectives contra l'explotació, la impunitat del poder corporatiu i l'antiracisme
polític. En aquest bloc hi haurà ponències de la Doctora en estudis migratoris Salma Amazian, el
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Doctor en Dret Marco Aparicio i l'advocada Sofia Duyos, entre d'altres.
La conferència inicial del curs parlarà sobre els impactes de la pandèmia de la Covid-19 en els
engranatges de la globalització neoliberal de la mà de la Doctora en Relacions Internacionals Itziar
Ruiz-Giménez; mentre que la conferència de clausura serà del Doctor en Història Contemporània,
Enric Tello, sobre la crisi ecològica i social que està per arribar i com superar-la.
Com a novetat, el programa del Curs d'Estiu d'enguany incorpora una sèrie de propostes
addicionals per completar el programa. L'11 de juliol, a les 16.30h, l'educador ambiental German
Llerena s'encarregarà de fer de guia en un recorregut per Collserola amb l'objectiu d'explicar la
història ambiental i l'origen del problema ambiental. Aquesta activitat es completarà el 14 de juliol,
amb un recorregut per Sant Cugat.
Durant el curs també es podrà participar a dues taules rodones. La primera, el 12 de juliol,
comptarà amb la presència de Regina Zoe Magallón i Susana de la Cruz Ruiz. Ambdues formen
part del Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans. També hi
participarà Farhana Mahamud Dich, vicepresidenta de l'Associació de dones africanes de Canàries.
La taula rodona estarà moderada per Magaly Castillo, activista feminista de Nicaragua. La
segona taula rodona tindrà lloc el 14 de juliol i reunirà diferents entitats i moviments socials de Sant
Cugat i Rubí. L'activitat estarà moderada per la periodista i escriptora Guiomar Rovira. La llista de
propostes la completen un taller sobre consum conscient a càrrec del divulgador i consultor en
polítiques públiques Toni Lodeiro, el 13 de juliol, i el visionat del documental "Berracas", el 12
de juliol.
Les inscripcions ja són obertes i tenen un preu únic per a tot el curs de 35 euros. Malgrat que
el preu és independent del número de dies que s'assisteixi, en el formulari d'inscripció caldrà
especificar quins dies es vindrà i a quin torn per garantir el control d'aforament arran de les
restriccions derivades de la Covid.
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