
INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

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@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 9 i el 31 de maig de 2019

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre el 3 i el 14 de juny de 2019

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícula 
entre el 9 de maig i el 14 de juny de 2019

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

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent 
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

Patrocinen:

LLEIDA
De l’1 al 12 de juliol de 2019



03L9

COM ENTENDRE I COMBATRE LA 
MARGINALITAT AL SEGLE XXI? 
ENTRE LES CRISIS I LES LLUITES 
POPULARS

De l’1 al 5 de juliol de 2019
Lleida 

Curs teoricopràctic que proposa un recorregut per les principals teories 
sobre la gènesi de la marginalitat i l’exclusió social, tot assenyalant les 
característiques principals que actualment afecten persones i territoris 
en aquesta situació. El curs aprofundeix en casos concrets d’anàlisi que 
serveixen com a referent per afrontar una situació real, així com per 
mostrar i trobar eines de lluita contra els processos de marginalitat ac-
tuals.
L’alumnat podrà dotar-se d’eines útils per entendre i analitzar les desi-
gualtats socioculturals i econòmiques actuals. Les competències trans-
versals adquirides faciliten un coneixement i un desenvolupament més 
importants en contextos d’exclusió, i permeten trobar formes d’integrar 
persones i territoris. També tenen un interès per pensar en maneres de 
lluitar col·lectivament contra les noves desigualtats.
L’objectiu és trobar les eines per lluitar contra la marginalitat i les se-
ves conseqüències, tant en la vida quotidiana com en l’esfera política, 
però també en àmbits més concrets com l’escola, l’espai públic o el lloc 
de treball. El curs es planteja com un espai de discussió en comú que 
permeti als participants enriquir els seus coneixements sobre la ma-
tèria i conèixer diferents experiències d’implicació política i social que 
s’hi relacionen. És per aquesta raó que compta amb la presència de 
professionals de diferents àmbits: política, treball social, educació so-
cial o ensenyament. Així mateix, també es nodreix d’investigadors de 
diferents branques, de manera que s’hi introdueixen diferents materials 
i metodologies fruit de recerques en curs, cosa que facilita la transferèn-
cia de resultats de l’acadèmia a la societat.
Curs adreçat a mestres d’educació primària, professorat d’educació se-
cundària, treballadors/es socials, alumnat de ciències socials i humani-
tats, educadors/es socials, organitzacions de barri i públic en general 
interessat en l’anàlisi de la societat actual.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Quim Bonastra Tolòs i Miquel Úbeda Pavia (Departament de 
Geografia i Sociologia de la UdL)

Equip docent Eduard Ballesté Isern (Universitat Pompeu Fabra), Quim Bo-
nastra Tolòs (UdL), Özgür Güneş Öztürk (Col·lectivaT), Abel 
Huete Martínez (Associació Colors de Ponent), Pau Juvillà Ba-
llester (regidor grup municipal Crida-CUP i escriptor), Llibertat 
León Domingo (Associació Esportiva La Cristalería), Mariona 
Lladonosa Latorre (UdL), Maria José Masanet Jordà (Univer-
sitat Pompeu Fabra), Nogay Ndiaye Mir (professora d’educa-
ció secundària i Fruita amb Justícia Social), Eduardo Olazabal 
Salgado (UdL), Raquel Puértolas Ortega (equip d’intervenció 
comunitària. Paeria), Santi Ruiz de Loizaga Godia (Associació 

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
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat

3 ECTS reconeguts per la UdL: 
30 hores presencials + 45 

hores de treball autònom de 
l’alumnat

Esportiva La Cristalería), Juan Manuel Solís Solís (UdL), Gem-
ma Tortosa Cinca (Col·lectiu VIO), Miquel Úbeda Pavia (UdL), 
Vanessa Vilas Miró (equip d’intervenció comunitària. Paeria) i 
representant de l’escola Magí Morera

Durada a) 30 hores lectives
b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de
l’alumnat). Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu 118,59 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 135,00 € la resta
Places 30

PROGRAMA    

Dilluns 1
Miquel Úbeda

09.00-11.00 h  Marginalitat, crisi política i reacció neoconservadora
Juan M. Solís

12.00-14.00 h Recursos per detectar la marginalitat. L’estudi de la 
pobresa i l’habitatge
Llibertat León i Santi Ruiz de Loizaga 

16.00-18.00 h Taller

Dimarts 2 
Eduard Ballesté

09.00-11.00 h  Resistències i lluites populars al segle XXI
12.00-14.00 h Taller: què fer? Alternatives i resistències

Maria José Masanet
16.00-18.00 h Representacions de gènere en les sèries televisives: 

vells i nous tractaments

Dimecres 3 
Mariona Lladonosa

09.00-11.00 h  Escola i desigualtat: estudis de casos concrets
Özgür Güneş

12.00-14.00 h La discriminació sexual i de gènere
Eduardo Olazabal

16.00-18.00 h Mapatge col·lectiu: Lleida, ciutat segregada?

Dijous 4 
Quim Bonastra

09.00-11.00 h  Com percebem la ciutat. Polítiques i prevencions
Juan M. Solís

12.00-14.00 h Conseqüències de viure en un barri estigmatitzat
Eduardo Olazabal

16.00-18.00 h Mapatge col·lectiu: zones fosques

Divendres 5 
Pau Juvillà, escola Magí Morera, Raquel Puértolas 
i Vanessa Vilas 

09.00-11.00 h  Debat 1. La marginació en un barri: la Mariola
Abel Huete, Gemma Tortosa i Nogay Ndiaye 

12.00-14.00 h Debat 2. Marginalitat i vida quotidiana
Miquel Úbeda

16.00-18.00 h Conclusions


