CONFLICTES I REVOLTES A LA MEDITERRÀNIA
-VII SETMANA DE LA COOPERACIÓ A LA UABJornades on es debatrà sobre l’actualitat dels conflictes i les revoltes a la
mediterrània de la mà d’experts de la UAB i d’institucions especialitzades
Organitza: Fundació Autònoma Solidària
Data: Del 26 al 30 de març de 2012. I dijous 12 d’abril.
Lloc: Campus UAB (Bellaterra)
Amb la col·laboració de: IEMED (Institut Europeu de la Mediterrània), CIDOB i ICIP (Institut
Català Internacional per la Pau).

Conflictes i primavera àrab
La revolta popular de Tunísia, iniciada el desembre de 2010, ha provocat el
ressorgiment d'un món àrab que semblava estàtic i immutable. Des del Marroc fins a
Síria, els països del sud de la Mediterrània han vist néixer insurreccions i revoltes
populars, una resposta de la societat civil davant l'autoritarisme polític i d’una dura
situació econòmica, i que estan canviant profundament la regió. A la vegada, aquestes
revoltes conviuen a la zona amb conflictes permanents.
La VII Setmana de la Cooperació a la UAB analitzarà l'origen d'aquest moviment dels
països del Magreb i Mashreq, conegut com a primavera àrab: Tunísia, Síria, Egipte,
Marroc, Líbia i Yemen. Per parlar sobre Egipte, per exemple comptarem amb la
conferència de José Sánchez Garcia, antropòleg de la UAB; Medir Plandolit,
excorresponsal de TV3 al Magreb ens acostarà a la transició del Marroc.
També s’aprofundirà en els dos conflictes històrics enquistats, com són el de
Palestina i el del Sàhara Occidental, dels quals en parlaran Ferran Izquierdo,
professor de la UAB i el periodista Carlos Bajo, respectivament.
A més, s'analitzaran els conflictes en països sudmediterranis i alguns aspectes
transversals com són la democràcia i l'islamisme (amb un taula rodona que
comptarà amb les organitzacions FRIDE, IEMED i amb l’ambaixador Juan José
Escobar), el paper de les dones (amb Maria Àngels Roque de l’IEMED) o les formes
de protesta no violenta (amb una taula rodona moderada per l’ICIP).
Hi ha un cert consens que la primavera àrab s'ha esdevingut, en part, a causa del nou
paper que els mitjans de comunicació tenen en les nostres societats. És per això,
que periodistes com Lali Sandiumenge i altres experts reflexionaran durant tot un dia
sobre l’impacte de les TIC i les noves formes de mobilització social. El dijous 12 d’abril
l’OMEC, PANOS i amb el suport i presència del director de l’ACCD presentaran
l’informe “Enfortiment de la missió del servei públic audiovisual als països del
Maghreb i el Mashrek”.
Durant la VII Setmana es projectaran diversos documentals, entre ells Síria, l’exèrcit
rebel que comptarà amb presència d’Ahmed Al-Zayad de la Plataforma d’Ajuda al
Poble Sirià.
Les jornades conclouran amb una taula rodona sobre el futur de les revoltes en què
participarà Andreu Bassols (IEMED), Rafael Grasa (UAB) i Pepe Nieto (Sodepau).
PROGRAMA COMPLET DE LES JORNADES
Nota informativa del programa: canvis de dates de les activitats del 29 de març
En previsió de la vaga general del 29 de març i d'acord amb els col·laboradors, s’ han traslladat
totes les sessions, mantenint l’horari, del 29 de març al dijous 12 d’abril.

Contacte amb mitjans de comunicació: Carla Marimon. fas.comunicacio@uab.cat.
Tel. 93 581 47 38. Més informació: www.uab.cat/fas

