
Patrocina:

A) DADES PERSONALS
DNI o passaport 
Nom
Primer cognom 
Segon cognom
Data de naixement
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 el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes 
edicions.

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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

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

Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés abans  
del dia 29 de maig de 2009 A * 0,85  B 

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 19 de juny de 2009 A * 0,90  C

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

  CODI TÍTOL

portadaSEU.indd   1 20/4/09   16:54:58



Programa:
Dimarts 14  
 Albert Galinsoga
16.00-18.00 h Presentació i introducció del curs. Els conflictes 

internacionals i el dret internacional
 David C. Hall
18.00-20.00 h Després de la presidència imperial: “Restoring the 

Rule of Law”
 
Dimecres 15 
 Stelios Stavridis
16.00-18.00 h Els conflictes internacionals a la regió mediterrània
 Stelios Stavridis, Albert Galinsoga i David C. 

Hall
18.00-20.00 h Taula rodona: “Els conflictes armats després de 

l’11-S”
 
Dijous 16 
 Albert Galinsoga
16.00-18.00 h Els conflictes armats al Pròxim Orient
 Jaime Clemente
18.00-20.00 h La guerra de l’Iraq 
 
Divendres 17 
 Eva Montoro
09.30-11.30 h Els conflictes armats a l’Àfrica i la tasca dels 

tribunals penals internacionals
 Núria Camps
12.00-14.00 h El patrimoni cultural i el conflicte de l’Iraq
 Jaime Clemente i Eva Montoro
16.00-18.00 h Projecció de la pel·lícula Disparando a perros 

(Shooting Dogs, Michael Caton-Jones, 2005)
18.00-20.00 h Les víctimes dels conflictes armats (anàlisi i debat)

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

Codi: 09U3                  Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

Dates: Del 14 al 17 de juliol Localitat: La Seu d’Urgell

Coordinació: Albert Galinsoga Jordà (Departament de Dret Públic 
de la UdL)

Equip docent: Núria Camps Mirabet (UdL), Jaime Clemente 
Sampietro (historiador), Albert Galinsoga Jordà (UdL), David C. 
Hall (escriptor), Eva Montoro Morate (UdL) i Stelios Stavridis 
(Universitat de Saragossa)

Resum del curs: El curs proporcionarà als assistents instruments 
apropiats per analitzar els conflictes armats actuals i els seus aspectes 
més importants, així com per fer-ne el seguiment. S’analitzaran 
les característiques específiques d’aquests conflictes: la licitud 
o il·licitud de l’ús de la força, les violacions de drets humans, la 
tecnificació i l’armament, les víctimes (infància, dones, refugiats), 
l’actuació dels mitjans de comunicació, la protecció del patrimoni 
natural i cultural, els mitjans de resolució, etc. Des d’una perspectiva 
crítica, es contextualitzaran els conflictes en el seu marc històric, 
polític, econòmic i social. A més a més, s’informarà l’alumnat dels 
instruments jurídics internacionals aplicables: ius ad bellum, dret 
internacional humanitari, etc. Es farà ús de les noves tecnologies 
per proporcionar material de suport als assistents (articles científics 
i divulgatius, mapes, esquemes, cronologies, etc.), a més de la 
projecció audiovisual de material cinematogràfic i documental.
Aquest curs està dirigit a qualsevol persona (professional, docent 
o estudiant) interessada a adquirir la capacitat d’estudiar, des de la 
seva complexitat, els conflictes internacionals i la seva gestió des 
d’una òptica general.

Nombre d’hores lectives: 20

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Preu: 40 €

Límit de places: 20

ELS CONFLICTES INTERNACIONALS ACTUALS
 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 

 Dilluns 13  Dimarts 14  Dimecres 15  
 Dijous 16  Divendres 17  Dissabte 18 
 Diumenge 19  Dilluns 20  Dimarts 21  
 Dimecres 22  Dijous 23  Divendres 24 

Nombre total de nits            
   
Import de l’allotjament                                      
   
Import total a ingressar 
(matrícula + allotjament)              

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc 
Santander.

Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre 
(sopar fred gratuït): 

 Dimecres 15
 Dimarts 21

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
 
Tinc vehicle:  Sí   No  

  Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el  
mateix desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de 
cap inconvenient que pugui sorgir

 

ALLOTJAMENT

D

26 € * D                                 E

A/B/C + E


