
PATROCINA

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu (C/ 
Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de pagament 
que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

LLEIDA
del 30 de juny al 10 de juliol de 2014

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS

DNI o passaport  Data naixement 
 
Sexe     H        D Nom 

Primer Cognom  Segon Cognom 
 
Adreça  
 
Població  CP 
 
Comarca/província  Tel. 
 
Adreça electrònica 

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs  Titulació  

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs  Titulació  

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 

 Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re-
gistrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat 
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades. El titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de formalitzar 
la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de 
places:

CODI TÍTOL
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits  A

Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014* A x 0,70 B

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014* A x 0,80 C

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT

L’Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida pot facilitar 
informació sobre allotjament per als participants del curs

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edifici Polivalent
Planta baixa
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390 
Fax 973 703 398
estiu@estiu.udl.cat

07L2 Dret, Economia, Política i Societat 

MULTICULTURALISME I PROGRÉS 
SOCIAL. LA RENDIBILITAT DE LA 
DIFERÈNCIA
Del 7 al 10 de juliol
Lleida

És la diversitat cultural un estímul o un fre per al bé comú dins d’una 
societat? Produeix desenvolupament o subdesenvolupament?
Certament, formulades així, aquestes preguntes provocarien  
una resposta políticament correcta que diria que tota diversitat  
és una riquesa que potencia el patrimoni humà, des de la 
biodiversitat fins a l’etnodiversitat. Tanmateix, quan ens apropem a 
realitats concretes tan diferents com la mutilació genital femenina, el 
treball dels infants, la tecnologia agrària, l’economia comunitària o 
la bruixeria, la valoració mitjana de la diversitat cultural en el procés 
de desenvolupament pot resultar molt més restrictiva. 
Per altra banda, el concepte de multiculturalisme ha estat considerat 
sovint com una pantalla de fum promoguda pel neoliberalisme com 
a renovada mistificació de la desigualtat global, a escala nacional i 
dins de cada societat concreta, inclosa la nostra.
La tendència ha estat, doncs, a prescindir d’aquesta diversitat en 
el “nucli dur” del desenvolupament o del benestar social (“allà” 
i “aquí”): la planificació tecnoeconòmica i els drets humans. 
Problema? El que ha forçat l’aparició del multiculturalisme i la 
diversitat cultural en el món del desenvolupament han estat els 
fracassos repetits dels patrons de desenvolupament que reproduïen 
mimèticament els models occidentals (recordem, per exemple, 
el manteniment de la desigualtat, que no és patrimoni en absolut 
dels països pobres); aquesta situació persistent obliga a estudiar 
seriosament el potencial social de la diversitat cultural, més enllà de 
pors a la diferència i a la manipulació.
El curs vol reflexionar sobre aquest potencial a través d’estudis de 
cas a l’Àfrica, a Amèrica i entre nosaltres mateixos, per tal d’apropar 
els assistents a la realitat canviant i glocal (global i local a la vegada) 
que vol recollir el títol.

Llengües d’impartició: Català i castellà

Coordinació Albert Roca Álvarez (Oficina de Desenvolupament i Coope-
ració de la UdL)

Equip docent Ferran Iniesta Vernet (Universitat de Barcelona), Mercedes 
Jabardo Velasco (Universitat Miguel Hernández), Albert 
Roca Álvarez (UdL), Jose Luis Ruiz-Peinado (Universitat 
de Barcelona), Jordi Tomàs Guilera (UdL) i Soledad Vieitez 
Cerdeño (Universitat de Granada)

Hores lectives 20
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA                                                                                       

Dilluns 7  
 Albert Roca
09.30-10.30 h Inauguració
 A favor i en contra del multiculturalisme 
 Ferran Iniesta
10.30-11.30 h La por a la mirada de l’altre: empenta i dilemes de 

l’afrocentrisme I
11.45-14.00 h La por a la mirada de l’altre: empenta i dilemes de 

l’afrocentrisme II
 
Dimarts 8  
 Jose Luis Ruiz-Peinado
09.30-11.30 h Llums i ombres de les ideologies del mestissatge: el 

microcosmos brasiler I
11.45-14.00 h Llums i ombres de les ideologies del mestissatge: el 

microcosmos brasiler II
 Jordi Tomàs 
16.00-19.00 h Small is beautiful o Etnicity Incoporated? Riscos i 

potencials de l’etiquetatge cultural en el mercat 
global

 
Dimecres 9 
 Mercedes Jabardo
09.30-11.30 h Migracions: reptes i potencials de la diàspora en 

democràcia I
11.45-14.00 h Migracions: reptes i potencials de la diàspora en 

democràcia II
 
Dijous 10 
 Soledad Vieitez
09.30-11.30 h Capital social o “folklore”? Gènere, amor (i dots) i 

desenvolupament I
11.45-14.00 h Capital social o “folklore”? Gènere, amor (i dots) i 

desenvolupament II

2 ECTS reconeguts per la UdL:
20 hores presencials + 30 hores 
de treball autònom de l’alumnat


