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Horari
Matí: dimarts i divendres.
Tarda: dilluns, dimecres i dijous de 15.00 a 19.00 h

Foto de coberta: Dan H

Presentació

Les inaturables protestes de milions d’indignats en el nord
d’Àfrica i l’Orient Mitjà, des del país dels faraons fins al de la
reina de Saba, han canviat el rostre de la zona i també el balanç
de les forces entre les potències mundials. La incògnita és si
aconseguirà esdevenir realment «una primavera àrab», davant
l’agressivitat organitzada i equipada de les forces reaccionàries
internes i externes, i en el bell mig de la lluita desesperada de
les potències regionals i mundials per ampliar les seves zones
d’interès estratègic i energètic.

Lloc i horari del curs
Lloc: Aula José María Valverde, Facultat de Biblioteconomia UB
Horari: dimarts, de 18 a 21 h
Preu: 40 E (socis de Món-3: 25 E)

Matriculació

Programa

Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest
compte corrent: “la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3,
on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Dimarts, 8 de novembre
El marc general de les protestes: des de qüestions internes
fins al dictat de la geoenergia

Avaluació
Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar
un treball sobre els continguts del curs.

Professorat
l

Nazanin Armanian, politòloga iraniana.

Dimarts, 15 de novembre
L’efecte papallona de la revolució de l’Iran i les sublevacions
de Tunísia i Egipte
Dimarts, 22 de novembre
El cas de Líbia, el Sudan i el Iemen. Per què l’OTAN
no salva ni els siris ni els bahrainesos?
Dimarts, 29 de novembre
L’Iraq, Algèria, el Marroc, l’Aràbia Saudita...
I el Pakistan i l’Afganistan?
Dimarts, 13 de desembre
La perspectiva de futur d’aquest caos «controlat»
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