
  La guerra arran de la invasió russa d’Ucraïna ha provocat dubtes i inquietuds sobre l’abast i les conseqüències per Europa i el món, a banda de les greus conseqüències per a la població ucraïnesa.  Aquest seminari, que consta de tres conferències, pretén ampliar el coneixement que tenim sobre la relació històrica entre tots dos països, sobre el paper de La Unió Soviètica i el bloc d’Occident després de la Segona Guerra Mundial i els equilibris geo-estratègics després de la desaparició de la Unió Soviètica fins l’actualitat i conèixer  les transformacions actuals que s’estan produint en la política mundial arran d’aquesta guerra.  També vol conèixer quin paper juga la política de comunicació i les fake news en aquest conflicte.    



5 de maig   1-Entendre la situació actual.  Repàs històric i l’origen del conflicte entre Ucraïna i Rússia i evolució dels equilibris geopolítics a Europa i el món després de la Segona Guerra Mundial. Com i per què hem arribat fins aquí. Interessos econòmics i polítics i les possibles conseqüències en aquests àmbits.  Conferenciant:   Abel Riu, ha estat president del Catalonia Global Institute, un centre d'anàlisi d'afers internacionals. És llicenciat en ciències polítiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Estudis Russos i Eurasiàtics per la Universitat d'Uppsala (UU).   El seu àmbit d’especialització són els afers relacionats amb els països de l'antiga Unió Soviètica, i col·labora habitualment en diversos mitjans de comunicació catalans. Durant els darrers anys ha desenvolupat la seva carrera en l’àmbit dels afers exteriors a diverses institucions i organismes internacionals.   12 de maig  2- El paper de la Unió Europea  Les transformacions en la política mundial arran de la invasió d’Ucraïna. Quina nou escenari es planteja. El paper de la Unió Europea, els Estats Units i el bloc asiàtic. Les polítiques de comunicació dels diferents actors que hi participen. Les falses informacions, les narratives que es construeixen al voltant d'aquesta guerra i com impedeixen que els ciutadans tinguin una visió global de la situació.  Conferenciant:  Carme Colomina, és investigadora principal especialitzada en la Unión Europea, desinformació y política global de CIDOB. També és professora associada del Col·legi d’Europa, a Bruges, Bèlgica, on fa  un curs sobre gestió de la comunicació a la Unión Europea.   Ha estat  corresponsal a Brussel·les i, posteriorment, responsable de la secció d’internacional de Catalunya Ràdio i el diari Ara. Col·labora habitualment amb  diferents mitjans de comunicació. Com a enviada especial, ha cobert cimeres internacionals i conflictes polítics en una vintena de països.   



19 de maig  3- Qui és qui en el conflicte:  Mandataris, dirigents polítics, forces econòmiques, la població... quins son els actors d’aquesta guerra? Quin paper juga la llibertat d’informació o la falta d’aquesta llibertat.  Com afecta la guerra a l’equilibri intern de tots dos països i com veu un corresponsal d’experiència el futur de dues poblacions amb interrelacions personals tant fortes.  Conferenciant: Manel Alías Tort. Periodista. És llicenciat en Comunicació audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau en Videoperiodisme  ENG per la Universitat Pompeu Fabra.  Des del 2014 i fins el 2021, va ser corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou.  Ha publicat el 2021 el llibre Rússia, l'escenari més gran del món.  Ha cobert la guerra entre Rússia i Ucraïna des de diferents zones assetjades d’Ucraïna i també des de Moscou, d’on va haver de marxar quan el règim rus va aprovar la Llei sobre “desinformació” que preveu sancions de presó a qualsevol periodista que faci afirmacions contraries a les accions de les autoritats russes en el conflicte.     
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