
La tasca més essencial de la 
humanitat és la tasca 

d’humanitzar-se. 

Humanitzar la humanitat és la missió 
de tots, de totes, de cadascú i 

cadascuna de nosaltres.

La ciència, la tècnica, el progrés, 
només són dignes del nostre 

pensament i de les nostres mans si 
ens humanitzen més.

PERE CASALDÀLIGA

Fragment del discurs d'agraiment al 

Premi Internacional Catalunya 

2006

INFORMACIÓ
93 317 61 77 

(dijous, de 18 a 20h) 

araguaia@pangea.org 

www.casaldaliga-causas.org

En el moment de l’arribada. 

Aportació recomanada: 5 euros.

Hi haurà parades amb llibres i materials.

Les entitats que ho desitgin podran 

disposar de l'espai per exposar i vendre, 

demanant-ho a l’organització

INSCRIPCIÓ

Import per persona: 10 euros.

Per reservar el vostre dinar envieu un 

correu electrònic a:

araguaia@pangea.org

Indiqueu el vostre nom i el nombre de 

dinars que voleu reservar.

DINAR

El termini per a reservar acaba el 

diumenge 22 de març 

(pagament a l’arribada).

BARCELONA

DIUMENGE
29 DE MARÇ

2020

COMPROMÍS I MILITÀNCIA 
EN TEMPS DE FEIXISMES

Organitza:

32ª Trobada



El novembre de 2018 Brasil escollia un govern 

feixista. El seu President, Jair Bolsonaro, un 

capità retirat, fonamentava la seva campanya 

en l’agitació de l’odi a les minories i ho esce-

nificava amb declaracions agressives cap als 

pobles indígenes, la població negra, els 

moviments socials o els col.lectius LGTBI.

BRASIL-MÓN: RESISTIR 
I TRANSFORMAR

Ara, en complir-se poc més d’un any de 

govern d’extrema dreta, volem saber de 
primera mà com s’estan concretant i què 
impliquen les polítiques de Bolsonaro.

Volem conèixer directament com ho estan 

vivint els Pobles Indígenes; quin efecte estan 
tenint les decisions ultraliberals sobre els 
col.lectius minoritaris, sobre els drets socials, 

sobre l’estructura econòmica i sobre el Medi 

Ambient.

D’una banda, perquè mirarem de trobar 
explicacions a l’ascens de l’extrema dreta 

arreu, des de la realitat llatinoamericana i 

arribant a casa nostra.

D’altra banda, perquè la “utopia continua” 

-ha de continuar- i, els moviments, organit-
zacions i grups que defensen la llibertat i la 
vida també s’estenen arreu, amb noves 

fòrmules i mètodes d’acció.

En aquests “tempos sombrios”, comprendre 

el present a la llum de la història és un pas 
imprescindible per a transformar la realitat.

Diumenge 29 de març de 2020
Escola Drassanes

Nou de Sant Francesc 11-13 
(al costat de la plaça reial)

Barcelona

10:00 h. Inscripcions i recollida de documenta-
ció

10:30 h. Benvinguda i presentació de la jornada

10:45 h. BRASIL-MÓN: RESISTIR I TRANSFOR-
MAR, amb Paulo Maldos i David Fernàndez

12:15h. Descans

12:45h. Col·loqui amb els ponents 

14:00h. Dinar

16:00h. Actuació, amb Priscila Barbosa

16:30h. L’ASCENS DEL FEIXISME I EL RACISME 
A LES INSTITUCIONS, a càrrec de Maria Dantas

17:15h PERE CASALDÀLIGA I ELS MOVIMENTS 
SOCIALS DE BRASIL, a càrrec de Paulo Maldos

18:30h. Comiat

PAULO MALDOS
Ha estat Assessor Especial del Gabinet del 

President Lula da Silva; Secretari d’Articula-

ció Social amb Dilma Rousseff i Secretari 

de Promoció i Defensa dels Drets Humans, 

entre d'altres.

DAVID FERNÀNDEZ
Periodista i activista social. Forma part de 

la cooperativa de finances ètiques COOP57. 

Col.laborador de diversos col.lectius i mit-

jans de comunicació. Diputat al Parlament 

de Catalunya (2012 i 2015) per la CUP. 

MARIA DANTAS
Brasileira de neixement. Activista de lluites 

socials i pels drets de les persones 

migrants. Vocal de mobilitzacions de la 

sectorial de moviments socials i de ciuta-

dania i migracions d'ERC. Actualment és 

Diputada al Congrés Espanyol per ERC.

Va tenir un paper clau en la devolució de la 

Terra Indígena Marãiwatsédé a l'Araguaia. 

Ha estat assessor polític de moviments 

socials i manté una estreta relació amb 

Pere Casaldàliga.

PRISCILA BARBOSA
Brasileira de neixement. Multi-artista: 

cantant, contadora d’històries, fabricant de 

nines. Fundadora de diversos projectes 

artístics a casa nostra.

COMPROMÍS I MILITÀNCIA 
EN TEMPS DE FEIXISMES


