CICLE DE XERRADES SOBRE LA CRISI
Per tal d’entendre millor la crisi que estem vivint i les transformacions de tota mena
que s’estan donant sobretot a Europa i al nostre propi país, és necessària la
comprensió de tot un seguit de fenòmens interrelacionats que s’han anat donant a
nivell mundial i què són imprescindibles per entendre la realitat actual. Una realitat, per
tant, què és fruit d’una combinació d’elements aparentment nous i suposadament
“impredictibles” amb d’altres que ja estaven perfectament planificats i que vénen de
més lluny. Els exposarem sota el següent temari:

Divendres, 18 de maig de 2012. El Pla Marshall dels EEUU d’ajut per a la
reconstrucció d’Europa després de la II Guerra Mundial i el projecte del Mercat Comú i
posterior Unió Europea: els compromisos adquirits pels països fundadors i que foren
assumits pels països que s’hi han anat adherint.

Divendres, 25 de maig de 2012. La Guerra Freda i l’ordenament mundial en dos
blocs antagònics: la lluita per la supremacia mundial i el progressiu ensorrament del
Bloc Soviètic a partir de la caiguda del Mur de Berlín al 1989: les conseqüències
econòmiques i el nou reordenament mundial.

Divendres, 1 de juny de 2012. La reformulació del projecte global del capitalisme
amb l’aparició de les economies emergents: el BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China/Xina),
Indonèsia, Corea…

Divendres, 8 de juny de 2012. La necessitat de competitivitat de l’economia dels
EEUU: la desregulació del sistema econòmic, les privatitzacions, l’expandiment del
crèdit i la bombolla financera.

Les xerrades seran a càrrec d’en Just Casas Soriano , membre del CELLFS i de la
CNT de Terrassa i professor d’Història Contemporània a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Hi haurà debat obert.
Tindran lloc als nous locals de la CNT de Terrassa, situats al carrer de Sant Marià
219-223 ( just darrere del local de la carretera de Montcada 79 ), els divendres
esmentats de 7 a 2/4 de 9 de la tarda.

L’assistència és lliure i gratuïta per a tothom que hi vulgui participar.

Terrassa, maig de 2012.

