ESCOLA D’ESTIU 2014 – ICV / FNH
4 i 5 de Juliol - Mataró

La recuperació... de què?
Propostes econòmiques concretes per a una sortida d’esquerres de la crisi
Divendres 4 de Juliol:
Modera: Dolors Comas, presidenta de la FNH.

18h. Salutació i benvinguda . Dolors Comas d’Argemir i Cendra, Presidenta FNH
18’05h: Presentació. Dolors Camats, coordinadora d’ICV.
18:30h: Sessió inaugural: Les polítiques d’austeritat: una opció ideològica.
Amb Juan Torres López, doctor en economia, catedràtic a la Universitat de Sevilla
19:30h: La situació de l’economia i del treball a Catalunya.
Presentació de resultats preliminars del grup de treball sobre economia.
Per Albert Recio, doctor en economia.
20:30h: Presentació del llibre Hacia un nuevo modelo económico social, sostenible y estacionario.
21h: Copa a la fresca, al Nu de la Plaça Gran amb música ambient.

Dissabte 5 de Juliol:
Modera: Maria Freixanet, secretària de Formació d’ICV.

10h – 11:45h: Anàlisi i proposta econòmica.
És possible substituir l’economia suïcida per una economia justa, sostenible, cuidadora de les persones i garant d’un sistema social de pobresa zero?
Quins sectors econòmics caldria impulsar i amb quines mesures? D’on traurem els diners per a fer-ho?

Amb :

Cristina Carrasco, doctora en economia feminista
Giorgos Kallis, investigador en economia ecològica
i Agustí Colom, professor de teoria econòmica

11:45h – 12:15h: Breu descans

12:30h – 13:45h: Presentació llampec de nous projectes superadors del capitalisme
Sentit Crític: periodisme des del món cooperatiu – Per Roger Palà
SUARA: Economia social de format gran – Per Ricard Fernández
Harmonia: gestió social i interrelació de barri – Ferran Verdaguer
Som-COnexió/Eticom: L’ètica arriba a les telecomunicacions – Oscar Rando
Pam a pam: Consum responsable – Anna Fernández
14h – 15:45h: Dinar
Modera: Josep Vendrell, diputat i portaveu d’economia al Parlament.

15:45h – 17h: Com ens en sortirem?
Amb Miren Etxezarreta, doctora en economia i economista crítica.
Antón Costas, doctor en economia i catedràtic de política econòmica.
Joan Carles Gallego, economista, secretari general de Comissions Obreres.
Modera: Marc Rius, secretari de Comunicació d’ICV.

17h – 18:30h: Ara és demà - debat polític:

Quines actuacions econòmiques concretes són urgents per a l’esquerra?
Prioritzem amb representants de diverses forces polítiques d’esquerres.
Joan Ignasi Elena- Avancem-; Arcadi Oliveres- Procés Constituent- Bibiana Medialdea- Podemos- David
Fernández -CUP; Joan Josep Nuet – EUiA-, Joan Herrrera- ICV
18h:30h: Cloenda de l’Escola. Joan Herrera, coordinador d’ICV.

