BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Patrocina:

DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça		
Població

CP

Comarca/província

Tel.

Adreça electrònica			
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
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 protec·
ció de dades. El titular de les dades por 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, conformeu 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

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés durant
el mes de maig de 2012*

B

A x 0,90

* El descompte no s’aplicarà a les matèries transversals
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.

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €
Podeu consultar les cobertures en els webs
http://estiu.udl.cat/
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí

/ No

05L3

Dret, Economia, Política i Societat

ELS DILEMES DE LA COOPERACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT
Del 9 a l’11 de juliol
Lleida

INFORMACIÓ
Matèria Transversal UdL
http://estiu.udl.cat

Cada dia es parla més de la importància d’afavorir aquells escena·
ris que permetin una transformació social real i efectiva dels països
empobrits (siguin del Sud o del Nord). Per poder fer front a aquesta
transformació cal conèixer les causes i l’evolució de les circums·
tàncies que els han portat a patir les situacions de desigualtat que
estan vivint actualment i quin pot ser el paper i la pertinença de la
cooperació al desenvolupament.
Disminuir, en temps de crisi, els pressupostos destinats a la coo·
peració, pot influenciar en aquesta desitjada transformació? Per
poder respondre aquesta pregunta, analitzarem els fonaments ins·
titucionals i executius de la cooperació internacional i els principals
mecanismes que es poden articular al servei d’aquesta cooperació.

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 9
09.30-11.30 h
12.00-14.00 h
16.00-18.00 h
18.00-20.00 h

Albert Roca
Anàlisi de la cooperació
La cooperació al desenvolupament
Arcadi Oliveres
Anàlisi de la situació actual del món
La cooperació al desenvolupament en temps de
crisi

Dimarts 10
Sandra Ezquerra
09.30-11.30 h El tercer sector i l’apoderament de la ciutadania: el
15M I
12.00-14.00 h El tercer sector i l’apoderament de la ciutadania: el
15M II
Ana Castro
16.00-20.00 h Taller: Instruments i informació a l’abast en coope·
ració al desenvolupament
Dimecres 11

Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

Albert Roca Álvarez (Oficina de Desenvolupament i Coope·
ració de la UdL)
Sandra Ezquerra Samper (Universitat de Vic), Núria Camps
Mirabet (UdL), Ana Castro Pena (UdL), Lola López Fernán·
dez (Centre d’Estudis Africans), Jordi Gascón Gutiérrez (Ac·
ció per un Turisme Responsable), Arcadi Oliveres Boadella
(Universitat Autònoma de Barcelona) i Albert Roca Álvarez
(UdL)

Jordi Gascón, Lola López, i Núria Camps
(moderadora)
09.30-13.30 h Taula rodona: “El canvi real. Un altre món és possible, és factible?”

20
Universitat de Lleida. Campus de Cappont
47,44 € estudiantat UdL / 60,00 € la resta
30

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

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

