
a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

Xavier Dies, professor de l’ETSEIB 
                         vs  
Grup de Científics i Tècnics per un        
            Futur no Nuclear 

a càrrec de OEP Electrics 

a càrrec d’Enginyeria Sense Fronteres 

a càrrec de la Xarxa d’entitats per la República 
Democràtica del Congo 

III Jornades d’Enginyeria Sense Fronteres per la Sensibilització 

EN EL PUNT DE MIRA 

28, 29 i 30 de 
Novembre a: 
AULA CAPELLA 



EXTRACTIVES                 10h 

 
 

COLTAN                         12h 

 
 

MADE IN CHINA  16h – 18h 

OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA  
10 – 12h 

 

DEBAT ENERGIA NUCLEAR 
12 – 14h  

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

Xavier Dies    vs    Grup de Científics i 
Tècnics per un Futur no Nuclear 

a càrrec de OEP Electrics 

a càrrec d’Enginyeria Sense Fronteres 

a càrrec de la Xarxa d’entitats per la República 
Democràtica del Congo 

EN EL PUNT DE MIRA 

AULA CAPELLA 

Conferència a càrrec de Dani Gómez (ODG) en què es 
reflexionarà sobre els deutes que tenen els països entre ells i el 
perquè d’aquest fet. 

Conferència a càrrec de Jesús Carrión (ODG) en què se’ns 
presentaran les diferents empreses anomenades “transnacionals” i 
el seu paper a la política i a la societat en general. 

Conferència a càrrec de Delphine Ortega (ODG) en 
què s’explicarà el tipus de deute de què menys es 
parla però que més ens afecta. 

III Jornades d’Enginyeria Sense Fronteres per la Sensibilització 



10h              TRANSNACIONALS  
 

 
12h                    DEUTE EXTERN  
 

 
16 – 18h     DEUTE ECOLÒGIC  
 

OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA  
10h 

 

CARA A CARA NUCLEAR 
12h  

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

Xavier Dies    vs    Grup de Científics i 
Tècnics per un Futur no Nuclear 

a càrrec de OEP Electrics 

III Jornades d’Enginyeria Sense Fronteres per la Sensibilització 

AULA CAPELLA 

Conferència a càrrec de la Xarxa d’entitats per la República Democràtica 
del Congo en què s’explicarà la procedència d’aquest component tan 
indispensable dels nostres mòbils tan moderns. 

EN EL PUNT DE MIRA 
Conferència a càrrec d’Enginyeria Sense Fronteres en què 
s’explicaran els efectes nocius de les indústries extractives i 
la seva influència en el nostre consum. 

Conferència a càrrec de l’Observatori del Deute en la 
Globalització en què es veuran els diferents llocs on 
      realment es manufacturen els productes, que  
                no sempre es fan a la Xina únicament. 



10 – 12h          DEUTE EXTERN  
 
 

12 – 14h  TRANSNACIONALS  
 

 
16 – 18h     DEUTE ECOLÒGIC  
 

EXTRACTIVES        10 – 12h 
 

 
COLTAN                         12h 
 

 
MADE IN CHINA            16h 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització a càrrec de l’Observatori del Deute en la Globalització 

a càrrec d’Enginyeria Sense Fronteres 

a càrrec de la Xarxa d’entitats per la República 
Democràtica del Congo 

EN EL PUNT DE MIRA 

AULA CAPELLA 

III Jornades d’Enginyeria Sense Fronteres per la Sensibilització 

Passi del documental “Comprar, llençar, comprar” i reflexió posterior 
de Benito Moros, fundador del moviment SOP amb OEP electrics 
sobre per què totes les coses ja tenen data de caducitat. 

Estàs a favor o en contra de les nuclears? 
 Xavier Dies, professor de l’ETSEIB,    vs    Grup de 

Científics i Tècnics per un Futur no Nuclear 


