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Espoliació de recursos i resistències

Dates i lloc
Dies: 1 i 8 d’abril

Horari: de 9.30h a 13.30h i de 15.30 
a 19.30h

Lloc: Sala de Videoconferències del 
campus de Cappont, edifici Emble-
màtic. Planta baixa.

Inscripcions
Per e-mail a odec@int.udl.cat o 
trucant al 973 00 35 35 (Oficina de 
Desenvolupament i Cooperació).

Avaluació: 80% d’assistència i tre-
ball de curs que s’especificarà el pri-
mer dia. 

Preus:
2 crèdits de lliure elecció: 79,06€
1 crèdit ECTS matèria transversal: 
39,53€

Més informació a: 
http://www.udl.cat/serveis/ODEC.html 
o al 973 00 35 35

Programa
Sessió 1 - La Història robada i la maledicció de les riqueses africanes

Dr. Ferran Iniesta, professor titular d’Història d’Àfrica a la Universitat de Barce-
lona. Impulsor del Centre d’Estudis Africans (Barcelona, 1987) i fundador de la re-
vista Studia Africana (1989). És creador de la xarxa d’investigadors Agrupament de 
Recerca i Docència d’Àfrica (ARDA) i participa en els estudis de màster de Relacions 
Internacionals (UAM, IBEI, U. Granada),  al màster de Cooperació i Desenvolupa-
ment (CIDOB), al màster d’Història de les Religions (UB) i als estudis de postgrau 
d’Estudis Africans (UPF, CSIC).

Sessió 2 - Conservació, accés als recursos naturals i control de la 
terra: de la despossessió a la conservació comunitària

Dr. Eduardo Gargallo, és membre investigador del Centre d’Estudis Africans de 
Barcelona i de l’Institut Universitari de Lisboa. Actualment investiga la política de 
terres i la conservació comunitària dels recursos naturals a Namíbia i Moçambic. 

Sessió 3 - Les bases de l’espoli i el motor de les resistències: sobre 
la persistència de l’intercanvi desigual

Dr. Mbuyi Kabunda del Observatorio de la realidad de las sociedades africanas 
de la Universitat Autònoma de Madrid. És Llicenciat en Ciències Polítiques per 
la Universitat del Congo i membre de l’Institut Internacional dels Drets Humans 
d’Estrasburg. Està especialitzat en problemes d’integració regional, desenvolupa-
ment, gènere, conflictes i drets humans a Àfrica.

Sessió 4 - “El coneixement perdut”: saqueig, oblit i vigència de les 
tecnologies africanes

Dr. Albert Roca, membre del Grup Interdisciplinari d’Estudis de Desenvolupa-
ment Multicultural de la Universitat de Lleida i membre del Grup d’Estudi de les 
Societats Africanes de la Universitat de Barcelona. Dirigeix la revista Studia Afri-
cana (1989). Ha centrat la seva recerca en l’antropologia política i cognitiva de les 
societats africanes, especialment a Moçambic.  

Organitzen:

Dies: 20 i 27 d’abril

Horari: 9.30h - 13.30h i de 15.00h - 19.00h

Lloc: Sala de Graus de la F. de Dret (Campus 

de Montilivi).

Període d’inscripció: del 19 de març al 18 

d’abril a www.udg.edu/cooperacio (a pestanya 

“Crèdits ECTS”).

2 crèdits ECTS (*els estudiants de GRAU hauran de com-

pletar la formació amb 25h d’Activitats Solidàries).

Més informació a:

 cooperacio@udg.edu / 972 41 80 77

Sessió 1: Els moviments social en l’actual context 
global. Una aproximació.

PEDRO IBARRA. Catedràtic de Ciència Política a la Universi-

dad del País Vasco.

Sessió 2: L’EZNL, la seva dimensió com a movi-
ment social.

ARTURO LANDEROS.  Arquitecte i sociòleg. Investigador del 

grup de Drets Humans i Sostenibilitat de la Càtedra Unesco 

de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sessió 3: El Fòrum Social Mundial. Un enfocament 
llatinoamericà.

JORDI CALVO. Economista, expert en cooperació interna-

cional i investigador del Centre JM Delàs.

Sessió 4: Moviments socials, pobles indígenes i 
descolonització de l’Estat: el cas de Bolívia.

MARCO APARICIO. Dr. en dret i professor de Dret Consti-

tucional a la Universitat de Girona. 
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