INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

PatrocinEN:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia
anterior a l’inici del curs

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:
Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula
entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018
Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida
Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat

CURSOS VIRTUALS
Del 25 de juny al
13 de juliol 2018

37V8

Dret, Economia, Política i Societat

DINÀMIQUES DE NO-VIOLÈNCIA:
COM LA GENT GUANYA DRETS,
LLIBERTATS I JUSTÍCIA
(CURS VIRTUAL)
Del 9 a l’11 de juliol
Curs Virtual

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

Tens l’oportunitat de conèixer, de primera mà i de manera aprofundida, què és la no-violència, la resistència/desobediència civil i quins
en són els avantatges davant oponents poderosos (grans corporacions, estats-nació, etc.). Us volem oferir una nova perspectiva sobre
com el ciutadà ordinari ha aconseguit, amb moviments i campanyes
civils per a la defensa i l’obtenció de drets bàsics, democràcia i justícia, grans èxits en la història de la humanitat (des de la lluita contra
la segregació dels negres als EUA, fins a Una Força més Poderosa,
i molts altres exemples). Aquest curs mostra com, amb les eines,
estratègies i metodologies adequades, el canvi passa i els drets són
assegurats.
Al llarg del curs pensarem en les capacitats i la força del ciutadà
ordinari, estratègies i tàctiques per estudiar com els lligams dins les
estructures socials i polítiques, i les seves pràctiques, canvien sota
la pressió dels moviments no violents, l’impacte a llarg termini dins
la societat i com, davant un organisme, govern o institució amb molt
poder, les possibilitats de fer-lo canviar amb un moviment no violent
són molt més altes.
El curs té com a eines principals presentacions de material internacional i interaccions, discussions i fòrums (basats, entre d’altres, en els
materials del prestigiós International Centre on Nonviolent Conflict,
amb ponents d’aquest centre internacional).
El curs s’adreça a estudiantat amb interès per aprendre i aplicar
els coneixements d’allò que fa de la desobediència civil una eina
molt efectiva, especialment davant d’oponents molt poderosos, i donar-los eines per poder implementar les seves pròpies campanyes.
Llengua
d’impartició

Català i castellà. Alguna de les videoconferències pot ser en
llengua anglesa.

Coordinació

Núria Camps Mirabet (Departament de Dret Públic de la
UdL)
Arcadi Oliveres Boadella (Universitat Autònoma de Barcelona) i Èlia Susanna López (School of Peace and Global Studies)
Per videoconferència es podran seguir ponències de Veronique Dudouet (Berghoff Foundation. International Center for
Nonviolent Conflict) i Isak Svensson (Department of Peace
Studies–Uppsala University. Internacional Center for Nonviolent Conflict), pendent de confirmació.

Equip docent

Durada

a) 20 hores lectives
b) 50 hores (20 de lectives + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL

Preu
Places

79,06 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 90,00 € la resta
50

Dimarts 10

MODALITAT
Virtual. Curs que es realitzarà a través del Campus Virtual de la
Universitat de Lleida.
METODOLOGIA
Mitjançant recursos d’internet i material teòric de suport, com
lectures, visionat de vídeos, debats i videoconferències amb
professorat i experts convidats sobre els diferents temes relacionats
amb la matèria, l’estudiantat podrà adquirir els coneixements de les
diferents temàtiques que cobreix el curs.
Els debats els podrem realitzar mitjançant eines internàutiques a
l’abast de tothom, lligades amb enllaços al campus virtual de la UdL.
Els debats seran l’única part dels continguts amb un horari marcat
a l’inici del curs.
La resta de materials seran accessibles durant aquests tres dies dins
el campus virtual de la UdL per ser treballats amb llibertat horària per
part de l’estudiant.

Dimecres 11

Èlia Susanna
• Resistència/desobediència civil: com accedim i què donem als mitjans de comunicació
• Material audiovisual i videoconferència
International Center for Nonviolent Resistance
• Estratègies i tàctiques de la resistència
civil: tàctiques de la resistència cultural i
eines per a l’anàlisi de conflictes
• Petits actes de resistència: com el coratge, la tenacitat i la ingenuïtat poden canviar el món
• Repressió: un minut de foscor per un futur ple de llum.
Arcadi Oliveres
• Resistència civil i governs corporatius
• Resistència civil contra actors no estatals
• Resistència civil dins de sistemes de
democràcia representativa

PROGRAMA
Dilluns 9

Arcadi Oliveres
• La força més poderosa: filosofia i pràctica de la
resistència/desobediència civil i la no-violència
• Què és el poder de les persones. L’efectivitat de
la desobediència civil:
- Estratègies
- Tàctiques
- Dinàmiques
- Vèncer la por a les represàlies
Èlia Susanna
• De la guerra de la gent al poder dels ciutadans:
els resistents
- Objecció militar
- Objecció laboral
- Objecció científica
- Objecció fiscal
- Objecció financera, etc.
• Diversos aspectes del poder i l’èxit de la resistència civil no-violenta:
- Reacció
- Contrareacció
- Defecció
- Denúncia

INFORMACIÓ
Per a més informació sobre el curs, poseu-vos en contacte amb:
assessoracademic@igualadaschoolofpeace.cat
O visiteu: http://igualadaschoolofpeace.cat

