28 D’ABRIL
10-12h (Saló de Graus)
Xerrada - Dones musulmanes, trencant estereotips
Taula rodona amb dones musulmanes que expliquen les seves vivències i
experiències en el seu procés d'empoderament tant com a agents
polítiques directes com el que ha significat venir a un altre país amb una
cultura diferent.
Organitza: Comissió d’igualtat de la Facultat de Dret
12-14h (Saló de Graus)
Xerrada participativa - Violència masclista: cosa d’homes?
Heinrich Geldschläger, psicòleg i psicoterapeuta, compartirà la seva
experiència de treball amb agressors i proposarà una interpel·lació més
personal en el tema de la violència masclista, dins del Programa per a les
Universitats Contra la violència masclista (PUC) (Conexus).
Antonio Giménez, professor titular de Filosofia del Dret. Coordinador de la
Clínica jurídica de Gènere i Dret antidiscriminatori (Programa Dret al Dret).
14:00-15:30 (Aula 7)
#Internationalminds - In sum: should I do UB courses in English? And a
master's in the UK or US later on?
Dra. Maris Kopcke Tinturé, professora de la UB, i estudiants del grau de
dret
14:00-15:30 (Aula 7)
#Internationalminds - Les activités de l’Association Henri Capitant
Dra. Elena Lauroba, professora de la UB
17-19h (Aula Magna)
Concert - Bruc Jazz Band
Bruc Jazz Band, guanyadors vigents del Premi d’Honor de Música de
Cambra del Conservatori Municipal de Barcelona, ofereixen una proposta
musical que té la intenció d’obrir el tradicional format de quartet de jazz
(saxo, piano, contrabaix i bateria) a un món ple de possibilitats artístiques i
creatives. Tot plegat, amb un toc festiu.
Agraïments:
Programa
Dret al dret
Comissió
d’Igualtat de
la Facultat de
Dret
Bar de la
Facultat de
Dret

24 D’ABRIL
12-14h (Sala de professors)
Tertúlia - Escriure a Dret
David Vivancos, bibliotecari de tarda a la Facultat de Dret, escriu contes i
microrelats. El seu últim llibre és Producto interior muy bruto. Va
guanyar la segona edició del certamen anual de La Microbiblioteca.
Ricardo García Manrique, professor de Filosofia del Dret, ens porta amb
la seva primera novel·la, Un día sin Teresa, a Nova York i als laberints
dels records.
Vicenç Aguado, professor de Dret Administratiu, és autor de llibres de
literatura infanti l i juvenil i de relats curts. Va guanyar la I edició del
Premi NegrOliva i va ser guardonat pel jurat del Festival Internacional
de Novel·la Criminal en Català El Vi fa Sang (2016). L’escultor de Déu és
la seva primera novel·la.
14:00-15:30 (Saló de Graus)
#Internationalminds - Insurgent Justice: Insurgent groups and human
rights
René Provost, professor a McGill University
15.30-17h (Aula 30)
Xerrada - Taxes universitàries i accés a la universitat
Jorge Calero, Catedràtic de la UB i professor d’economia aplicada.
Especialista en economia de l’educació, anàlisi de polítiques
educatives i desigualtat, i distribució de la renda.
Joan Giner, diputat al Parlament de Catalunya per CSQP. Presideix la
comissió de polítiques de joventut i és portaveu del seu grup
parlamentari en matèria d’universitats, ciència i tecnologies de la
informació.
17-20h (Saló de Graus)
Cinefòrum - Universidad S.A.
Documental que mostra les conseqüències de la mercantilització de la
universitat pública. (115’) - Organitza: Estudiants per la Pública

25 D’ABRIL
12-14h (Saló de Graus)
Xerrada - Literatura i refugiats: lliçons de la Història
Dory Sontheimer Heilbruner, autora de Les set caixes, va descobrir en
un armari, després de morir la seva mare, set caixes amb fotografies,
cartes, passaports i altres documents que li revelen la identitat jueva i
la dramàtica història de la seva família, víctima de la persecució nazi.
14:00-15:30 (Aula 8)
#Internationalminds - Les oportunitats professionals que ofereix Europa:
El programa EU Careers (EPSO)
Laura Falcó, estudiant d’ADE i ambaixadora del programa EU Careers

15.30-17h (Aula 30)
Tertúlia - Pintura a la facultat
Mar Aguilera, professora de Dret Constitucional i coordinadora de la
Clínica jurídica de Medi ambient (Programa Dret al Dret), ha fet
nombroses exposicions de les seves aquarel·les.
Maria Nikolaenko, estudiant del Grau en Relacions Laborals.
Guanyadora del 11è Concurs Carpeta UB: el proper curs portarem el
seu disseny sota el braç!
Miquel Fernández Buigues, PAS llest per obrir portes i tancar problemes
al torn de tarda, és llicenciat en Belles Arts.
17.30-20h (Aula Magna)
Cinefòrum - Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur
Els fets ocorreguts a la platja del Tarajal al febrer de 2014 són una
mostra de com un cos policial pot vulnerar les lleis estatals i els tractats
internacionals amb total impunitat. (80’) - Organitza: Estudiants per la
Pública

secundari, ha publicat els reculls de poemes Enfilall (Premi Comas i
Maduell Ciutat de Tarragona, Cossetània 2002), Runa plena (Arola,
2004), Nòmada (Cossetània, 2009) i Medusa (Cossetània, 2013).
Rafa Mammos, llicenciat en Filologia clàssica per la UB, ha publicat els
poemaris Paisaje con reflejo (Paralelo Sur, 2011), Casas rivales (La
Garúa libros, 2013), Oficio (Polibea, 2016) i Microdestrucció del món
(Edicions Tremendes, 2017), i ha participat en el llibre Domicilio de
nadie. Antología de la nueva poesía barcelonesa (Isla Negra, 2008).
Xavier Zambrano, llicenciat en Filologia Anglesa i traductor, ha publicat
els poemaris Malvestats i paisatges (Fonoll, 2014), Marxarà el circ
(Viena, 2015) i Va durar (Viena, 2017). Aquests tres poemaris han
estat distingits, respectivament, amb els premis Joan Duch, Joan
Llacuna-Ciutat d'Igualada i Josep Maria López-Picó de la Vila de
Vallirana.

27 D’ABRIL
26 D’ABRIL
13-16h (Pati central)
FESTIVAL DE PRIMAVERA
Pícnic a l’aire lliure amb actuacions musicals, colla universitària castellera
Arreplegats, entrega de premis del concurs de relats breus...
RESERVA LA TEVA BOSSA DE PÍCNIC!
Tiquets a la venda al bar de la Facultat des de dilluns 24/4/17
(entrepà truita: 2,5€ / botifarra: 4€ + postres + beguda)
14:00-15:30 (Aula 7)
#Internationalminds - Business law: Top cases and new trends
Dr. Daniel Vázquez, professor de la UB
14:00-15:30 (Aula 9)
#Internationalminds - Un model d’associació d’estudiants a Europa:
ELSA
Estudiants de la Facultat de Dret membres de l’associació ELSA
17-18.30 (Bar de la Facultat)
Recital de poesia
Víctor Obiols, poeta, músic, traductor, crític literari, director de recitals
poètics, docent... Director del Festival Internacional de Poesia de
Barcelona de 2005 a 2009. El seu últim llibre de poesia, Dret al miracle
(Proa, 2016), va guanyar el Premi Carles Riba 2015.
Mireia Companys, filòloga, docent i traductora. Guardonada amb el
Premio Letterario Celso Macor (2013), amb el recull de poemes en
llengua italiana Anatomia di un viaggio i el VI Premi Nit de Poesia al
Carrer (2015), amb l'obra Tríptic de l'instant.
Isabel M. Ortega, tarragonina, llicenciada en Psicologia i en Filosofia i
professora de Llengua i literatura catalanes a l’ensenyament

13-14h (Saló de Graus)
Xerrada - La UB sota les bombes
Joan Villarroya, catedràtic d'Història contemporània de la UB, és autor,
entre d'altres, del llibre Els bombardeigs de Barcelona durant la
Guerra Civil (1936–1939).
Rolando d’Alessandro, activista, és un dels promotors de la campanya
Bombes d’impunitat, que exigeix responsabilitats a l’Estat italià pels
bombardeigs a Catalunya durant la guerra civil.
Joan-Marc Ferrando, graduat en Dret i llicenciat en Història per la UB, i
Rosana Alija, professora de Dret internacional públic, formen part de
la Clínica jurídica de Lluita contra la impunitat (Programa Dret al Dret),
que dona suport jurídic a la campanya Bombes d’impunitat.
Organitza: Dret al dret
14:00-15:30 (Aula 7)
#Internationalminds - Literature and Politics
Dr. Joan-Josep Vallbé, professor de la UB
14:00-15:30 (Aula 9)
#Internationalminds - Opéra et politique
Dr. Lluis Medir, professor de la UB
16-18h (Seminari 2)
Taller de salsa
Jennifer Marín i Heloise González
Places limitades! Inscripcions: comissiocultura-dret@ub.edu
17:30-20h (Saló de Graus)
Cinefòrum - The Great European Disaster Movie
Enginyós documental produït per la BBC i ARTE, que reflexiona sobre
com el desengany i la ira popular poden abocar la UE perillosament a
la seva desintegració. (90’) - Organitza: Ana Sánchez Cobaleda
(Making Europe Again)

