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

Des d’Egipte, Iemen, Sudan i Líbia fins a Bahrein i Síria, els
canvis que s’estan produint en el Nord de l’Africa i a l’Orient
Mitjà, assentat sobre el 70% del petroli i el gas del món,
han transformat la correlació de forces entre les potències
regionals (Egipte, Iran, Israel, Aràbia) i les potències mundials
(Estats Units, Xina i Rússia), com l’expulsió de les empreses
petroleres xineses i russes de Líbia i Sudan, per Estats Units.
L’hidrocarbur és l’actor principal en el pols entre l’OTAN, els
militars, els islamistes d’una banda, i les forces progressistes que
lluiten per la democràcia econòmica i política d’altra banda,
en una regió que pateix la major transformació en el seu mapa
polític-geogràfic de la seva història des de la Primera Guerra
Mundial.
Lloc i horari del curs
Lloc: Aula José María Valverde, Facultat de Biblioteconomia UB
Horari: dilluns, de 18 a 21 h
Preu: 40 E (socis de Món-3: 25 E)
Matriculació
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.
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, sociòloga i periodista iraniana.

Programa

Dilluns, 1 d’octubre
Egipte: subministrador i ruta d’hidrocarbur. Durant les
revoltes populars, l’incendi dels ductes que transporten gas
a Israel, així com l’apertura del Canal de Suez als vaixells

iranians després de tres dècades, va posar de relleu el paper
geoenergètic del país àrab en el disseny del “Gran Orient
Mitjà”. Utilitzarà el nou govern el seu gas per defensar els
palestins de Gaza? Pot l’hidrocarbur egipci ser motiu d’una
altra guerra amb Israel?
Dilluns, 8 d’octubre
Líbia: aquí no va haver-hi “primavera” sinó molt Or Negre.
Malgrat ser una dictadura, va ser el país més desenvolupat de
l’Àfrica, quant a índex de desenvolupament humà. La seva
posición estratégica, la seva amistat amb Xina i Rússia i el fet
de ser la principal reserva de petroli del continent van ser els
veritables motius de l’assalt de l’OTAN al país, que aprofità el
context de les revoltes àrabs per convertir Líbia en el seu nou
protectorat.
Dilluns, 15 d’octubre
La “tardor” a la Península Aràbiga: emparats pel silenci
dels compradors del seu petroli, els jeques saudites –després
d’aplastar les protestes populars- juntament amb Estats Units
van bombardejar les manifestacions socialistes de Iemen-sud
(el primer país àrab que va ser governat pels comunistas), una
altra peça clau en la geopolítica del petroli.
Dilluns, 22 d’octubre
Síria. El factor gas en l’assetjament al règim d’Assad. A la
demanda d’Israel sobre la totalitat del gas descobert en els
anys noranta en les costes d’aquest país, s’hi afegeix el fracàs
d’Occident en el projecte del gaseoducte “Nabucco” –que
portaría el gas del Caspi al Mediterrani evitant Rússia-, que
ara veu més viable traçar “Arab Gas Pipeline” (Gasoducte) els
ductes del nord d’Àfrica a Turquia (Mediterrani) passant per
una Síria que no sigui aliada de Moscou ni de Teheran.
Dilluns, 29 d’octubre
Iran: la propera parada? El fracàs de les “primaveres àrabs”
debilita la posición d’un Iran que desafia l’hegemonia d’Israel
i Aràbia sobre la zona, és l’amo de la segona reserva mundial
de petroli i de gas, i a més controla l’Estret d’Hormoz, per on
passen uns 20 milions de barrils de petroli a diari. Poden les
seves inexistents “armes de destrucció massiva” desencadenar
una gran guerra entre les potències mundials que disputen les
darreres gotes del petroli que queda?

Foto de coberta: oleoducte incendiat a prop de Ben Jawad, Líbia el març de 2011. Dina Sadek
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