
Bloc 4 - Pobresa energètica
9 de maig, de 18.00 a 19.30 h

Maria Campuzano, Llicenciada en Dret (UB). Màster en Coopera-
ció Internacional al Desenvolupament de la Fundació CIDOB. Treballa a 
Enginyeria Sense Fronteres amb la campanya “El preu de l’abundància, 
drets humans a les fosques” sobre els impactes ambientals i en drets 
humans de les industries extractives en els països empobrits. Participa 
de la Xarxa per la Sobirania Energètica i és portaveu de l’Aliança contra 
la pobresa energètica. 

Bloc 3 - Feminització de la pobresa
2 de maig, de 18.00 a 19.30 h

Iolanda Fresnillo, Activista social i investigadora a l’Observatori
del Deute en la Globalització. Consultora en finances al desenvolupa-
ment, relacions internacionals, geopolítica i comunicació. Militant a la 
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute. Sòcia Investigadora Consul-
tora de la Cooperativa Ekona.

Calendari de les sessions presencials

Bloc 2 - La pobresa des del punt de vista institucional
25 d’abril, de 18.00 a 19.30 h

Albert Sales, politòleg i sociòleg, és professor de Ciències Políti-
ques i Socials a la UPF. És activista i investigador en l’àmbit de la lluita 
contra la pobresa, les desigualtats i les violacions dels Drets Humans i 
Laborals. Ha treballat a la Campanya Roba Neta. És membre fundador 
del Col·lectiu RETS.

Formació semi presencial 
18 d'abril a 2 de maig

2a edició 
Jornades

“La fi de la pobresa”

Organitzen

VISIONS D’UN 
MÓN DESIGUAL

INSCRIPCIÓ 
Enviar un correu electrònic amb nom, cognoms, DNI a
l'adreça: odec@int.udl.cat

Entrada lliure (s'entregarà certificat d'assistència)

L'alumnat que necessiti 1 crèdit ECTS haurà de superar
l'avaluació i el preu és 39,53€.

L’activitat en línia es desenvoluparà a través de la plataforma Moodle i es 
complementarà amb una sessió presencial per cadascun dels quatre blocs. 

Els recursos didàctics (vídeos, articles...) estaran disponibles de forma set-
manal al Moodle i per cadascún dels blocs caldrà resoldre satisfactòriament 
un qüestionari.

Les sessions presencials es desenvoluparan per vídeo-conferència amb 
els diferents ponents.

Funcionament

Bloc1 - Combatre la pobresa des de l’òptica assistencial
Sessió presencial el 18 d’abril de 18.00 a 19.30 h

Sor Lucía Caram, monja dominica contemplativa. És promoto-
ra del grup interreligiós de Manresa, del projecte MOSAIC de salut 
mental i de la Fundació Rosa Oriol d’atenció a persones desfavorides, 
entre altres iniciatives. El 2014 va rebre el premi “Català de l’any”. És 
autora de nombrosos llibres sobre espiritualitat i cuina.


