La Lliga dels Drets dels Pobles us convida a:
Ètica, política i democràcia
Tercer curs sobre filosofia de la pau
En aquest curs, ens proposem analitzar els conceptes de democràcia, ètica, política, tant a nivell personal com social, que ens poden
donar certa llum sobre la crisi econòmica, social i de valors que ens afecta a tothom. Ho farem a través d’autors que en diferents
èpoques van treballar teòricament i també amb implicacions personals aquests elements imprescindibles, i que ens poden fer
comprendre millor el desenvolupament de les societats actuals i els greus desequilibris als que s’ha arribat. Què hi podem fer i com
implicar-nos en el reconeixement d’uns esdeveniments que ens superen, tant si els tenim més propers i aquells que, per tenir-los lluny
del nostre àmbit, els hem ignorat fins ara.

Dies: 6, 13, 20 i 27 de febrer i 5, 12, 19 i 26 de març
Horari i lloc: de 19 a 21 hores, a Ca l'Estruch (seu de la Lliga dels Drets dels Pobles), c/Sant Isidre, 140, Sabadell
Inscripció prèvia necessària: a través del correu electrònic (politeia@dretsdelspobles.org), trucant o venint a la
Lliga dels Drets dels Pobles (93 723 71 02), o també pagant en efectiu el primer dia del curs.
Preu: 15 euros
Pagament: 2059.0000.95.8002262713

Programa:
Dilluns 6 de febrer- Sessió inaugural. Democràcia i
política a debat a propòsit del moviment 15M
A càrrec de Joan Botella, catedràtic de Ciència Política de la
UAB.

Dilluns 13 de febrer- La concepció democràtica
republicana de Maximilien Robespierre
A càrrec de Daniel Raventós, professor de sociologia de la
UB.

Dilluns 20 de febrer- La desobediència civil en
democràcia.
A càrrec d’Enric Prat Carvajal, historiador, professor del
Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB.

Dilluns 27 de febrer- Simone Weil: la reflexió sobre la
guerra i la crítica de la democràcia
A càrrec de Cristina Basili, investigadora del Centre
d’Estudis sobre Moviments Socials de la UPF.

Dilluns 5 de març- Filosofia i política de la no violència:
fonaments, possibilitats i límits
A càrrec d’Artur Domingo, professor d’història
d’ensenyament de secundària.

Dilluns 12 de març- La lluita antimilitarista i per la pau
des del compromís personal i col·lectiu
A càrrec de Pepe Beunza, primer objector de conciència no
violent i pacifista a Espanya.

Dilluns 19 de març- Des d’una lectura de Simone de
Beauvoir: El que és personal, és polític
A càrrec de Rita Huybens, presidenta de la Lliga dels Drets dels
Pobles

Dilluns 26 de març- Sobre pau, política i democràcia
A càrrec d’Artur Domingo, Rita Huybens i Enric Prat
Carvajal
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