
La caiguda del comunisme va deixar el capitalisme com a 
sistema d’organització de les relacions econòmiques únic i 
hegemònic, amb les conseqüències que se’n deriven per a 
tota la vida política i social. Les crisis que ha patit el capita-
lisme els últims anys han fet que es torne a repensar la via-
bilitat d’aquest sistema o, si més no, han afavorit que es tor-
ne a plantejar la possibilitat de cercar models alternatius.

Aquest cicle vol obrir un espai de reflexió al voltant d’aquest 
tema de la mà de prestigiosos especialistes, analitzar les 
possibles alternatives que pot tenir el sistema capitalista i 
valorar-ne les conseqüències en l’àmbit polític i social.

CAPITALISME SENSE ALTERNATIVES forma part del pro-
jecte PENSAR EL SEGLE XXI que s’ha desenvolupat des de 
l’any 2005 amb cicles sobre identitats europees (2005), po-
lítica i ciutadania (2007), laïcitat i religió a Europa (2009), 
en què hi han participat dones i homes especialistes dels 
camps de la història, la sociologia, la política o l’economia, 
com ara Josep Fontana, Isabel Morant, Margarita Boladeras, 
Sami Naïr, Carles Duarte, Josep Ramoneda, Joan Francesc 
Mira, Victòria Camps, Dominique Schnapper, Joan Ridao, 
Jordi Pujol, Armand Puig i Tàrrech, Luisa Accati, Elías Díaz, 
Élie Barnavi o Salvador Giner. Les conferències d’aquest 
projecte es poden consultar en la revista de pensament 
L’Espill de la Universitat de València.

Llocs de celebració

Seu Universitària d’Alacant. C/ Ramón y Cajal, núm. 4
Facultat d’Econòmiques. Sala de graus

Capitalisme sense alternatives?
Pensar el segle XXI

Coordinen

Ferran Isabel i Faust Ripoll
Universitat d’Alacant

Més informació i inscripció

L’assistència és lliure fins a completar la capacitat de l’aula. 
Les persones que vulguen s’hi podran inscriure prèviament a 
la Seu d’Alacant (a través del telèfon 965 14 59 52, correu elec-
trònic: seu.alacant@ua.es i en web.ua.es/sedealicante/) i les 
que assistisquen a un mínim de 4 sessions podran sol·licitar 
un certificat de l’ICE de la UA. 
L’alumnat universitari pot aconseguir un crèdit matriculant-se 
al Punt d’Informació de Cultura (PIC), a la planta baixa del Pa-
ranimf, telefònicament en el 965 90 37 25, a través del correu 
electrònic ofi.cultura@ua.es i en www.veu.ua.es/va/talleres/ 

Organitza

Hi col·labora
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Conferències 

Dimecres, 8 de febrer, 20 h 
Seu d’Alacant. C/ Ramón y Cajal, 4

Inauguració: 
Ignasi Jiménez Raneda, rector de la Universitat d’Alacant

Hi intervé:
Federico Mayor Zaragoza, polític, diplomàtic i escriptor, 
exdirector de la Unesco
«Un nou començament: democràcia genuïna a escala 
local i global»

Dimecres, 15 de febrer, 20 h 
Seu d’Alacant. C/ Ramón y Cajal, 4

Miren Etxezerreta, economista, catedràtica emèrita 
d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
«Reflexionando sobre las alternativas» 

Presenta: Lluís Torró, professor d’Anàlisi Econòmica 
Aplicada de la Universitat d’Alacant, diputat a les Corts 
Valencianes.

Dijous, 23 de febrer, 20 h 
Seu d’Alacant. C/ Ramón y Cajal, 4

Monica Frassoni, política italiana, presidenta del Partit 
Verd Europeu
«Salida verde de la crisis construyendo un verdadero 
federalismo europeo»

Presenta: Manuel Alcaraz, professor d’Estudis Jurídics de 
l’Estat de la Universitat d’Alacant, president de la Platafor-
ma d’Iniciatives Ciutadanes

Dimecres, 29 de febrer, 13 h 
Facultat d’Econòmiques. Sala de graus 

Josep Fontana, historiador, professor emèrit de la Uni-
versitat Pompeu Fabra.
«El capitalisme més enllà de la crisi» 

Presenta: Javier Vidal, catedràtic d’Història i Institucions 
Econòmiques de la Universitat d’Alacant.

Dimecres, 7 de març, 20 h 
Seu d’Alacant. C/ Ramón y Cajal, 4

Salvador Giner, sociòleg, catedràtic a la Universitat de 
Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans
«El futur del capitalisme: teories i realitats» 

Presenta: Manuel Atienza, catedràtic de Filosofia del Dret i 
Dret Internacional de la Universitat d’Alacant

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 
1934). Doctor en Farmàcia per la Uni-
versitat Complutense de Madrid (1958), 
el 1963 va ser catedràtic de Bioquímica 
de la Facultat de Farmàcia de la Univer-
sitat de Granada i el 1968 va arribar a 
ser rector d’aquesta institució, un càrrec 
que va ocupar fins al 1972. Entre altres 
responsabilitats polítiques, el professor 
Mayor ha sigut subsecretari d’Educació 

i Ciència del Govern espanyol (1974-75), diputat al Parlament 
espanyol (1977-78), conseller del president del Govern (1977-
78), ministre d’Educació i Ciència (1981-82) i diputat al Parla-
ment Europeu (1987). El 1978 va passar a ocupar el càrrec de 
director general adjunt de la UNESCO i, el 1987, va ser escollit 
director general d’aquesta organització.
A més de les seues nombroses publicacions científiques, el 
professor Federico Mayor ha publicat poemaris i diversos lli-
bres d’assajos, com ara : Un món nou (1999), Memòria del futur 
(1994), i Un diàleg ibèric: en el marc europeu i mundial (2006). 

Miren Etxezarreta (Ordizia, 1936) 
és economista, catedràtica emèrita 
d’Economia Aplicada de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i màster 
en Economia i doctora per la London 
School of Economics. Ha treballat com a 
professora en les universitats de Sussex 
(Brighton), Bilbao i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, i ha fet estades 
de docència en universitats d’arreu del 

món. Defensa un enfocament marxista i anticapitalista de 
l’economia. Participa activament en el Seminari d’Economia 
Crítica Taifa, a Barcelona, dedicat a promoure la crítica de 
l’economia convencional, la formació de joves economistes 
i la divulgació de temes econòmics d’actualitat a través de la 
publicació dels informes d’economia crítica. Ha escrit nom-
brosos articles i llibres, com ara La reestructuración del capita-
lismo en España (1970-1990).

Josep Fontana (Barcelona, 1931), his-
toriador, va ser professor d’Història 
Econòmica en la Universitat de Barcelo-
na i catedràtic de la mateixa disciplina 
en les universitats de València i Autò-
noma de Barcelona. Va fundar i dirigir 
l’Institut d’Història Jaume Vicens Vives, 
en la Universitat Pompeu Fabra de Bar-
celona. 

En la seua obra, que s’aproxima als trenta títols, podem tro-
bar llibres d’investigació històrica, de síntesi i de teoria de la 
història. En podem destacar, La quiebra de la monarquía ab-
soluta 1814- 1820 (1971), Historia: anàlisis del pasado y pro-
yecto social (1982), La història després de la fi de la història 
(1992), Europa ante el espejo (1994) o Por el bien del imperio. 
Una historia del mundo desde 1945 (2011). 

Monica Frassoni (Veracruz, Mèxic, 
1963) és una política italiana 
d’orientació ecologista, que ha per-
tangut a diversos partits verds eu-
ropeus. Des del 1990 fins a juny del 
1999, Frassoni va ser consellera del 
Grup dels Verds en el Parlament Eu-
ropeu. El 1999 va ser triada eurodi-
putada per primera vegada pel partit 
francòfon belga Ecolo. El 2004 es va 

presentar de nou a les eleccions europees, aquesta vegada 
a Itàlia al costat de la Federació dels Verds (pertanyent al 
Partit Verd Europeu) per la circumscripció Nord-oest. Du-
rant aquella legislatura va ser copresidenta del grup par-
lamentari Verds/ALE al costat de Daniel Cohn-Bendit, fins 
al 2009. A l’octubre del 2009 ha estat elegida copresidenta 
del Partit Verd Europeu, format per 32 partits ecologistes 
europeus.

Salvador Giner (Barcelona, 1934). 
Llicenciat i doctor en sociologia per 
la Universitat de Xicago (EUA) i cate-
dràtic de Sociologia de la Universi-
tat de Barcelona, on fou director del 
Departament d’aquesta disciplina 
(1987-91). Ha estat professor a diver-
ses universitats europees i america-
nes, i catedràtic i director del Depar-
tament d’Antropologia i Sociologia 

a la Universitat de Brunel West London. Fou professor de 
ciències socials a la Universitat Catalana d’Estiu (1969-
1976) i director de l’Institut d’Estudis Socials Avançats del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (1989-97). 
Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cata-
lunya (1995) i ha estat guardonat amb el Premi Nacional 
de Sociologia i Ciència Política del Centre d’Investigacions 
Sociològiques (2006). Actualment, és president de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 
Ha publicat, entre d’altres, La societat catalana (coautor, 
Premi del Col·legi d’Economistes 2000), Historia del pensa-
miento social, Sociologia  i El futur del capitalisme (2011).


