
Patrocinen:

CURSOS VIRTUALS
Del 25 de juny al 19 de juliol

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

Oficina de la 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



moment, contra quin opressor i amb quines perspectives polítiques. 
Veurem també com les dinàmiques no-violentes transformen la pers-
pectiva d’aquell que les porta a terme. 
El curs s’adreça a totes aquelles persones interessades a estudiar 
l’acció no-violenta.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Núria Camps Mirabet (Departament de Dret Públic de la UdL)
Equip docent Arcadi Oliveres Boadella (Universitat Autònoma de Barcelo-

na) i Èlia Susanna López (School of Peace and Global Studi-
es)

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

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

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, visionament de vídeos, debats i videoconferències amb 
professorat expert sobre els diferents temes relacionats amb la 
matèria, l’estudiantat podrà adquirir coneixements sobre les diverses 
temàtiques que cobreix el curs. 
Els debats es podran 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 dins el campus virtual de la 
UdL perquè l’estudiantat els pugui treballar amb llibertat horària. 

PROGRAMA    

Dimarts 25
Èlia Susanna i Arcadi Oliveres
• Benvinguda i introducció
• Pel·lícula: Com començar una revolució (How to start a re-

volution, Ruaridh Arrow, 2011)
• Fonaments de la resistència civil no-violenta. Què és la re-

sistència civil? Explorant el poder de les persones. Efectivi-
tat de la resistència civil
Debats: a) Factors que porten a l’èxit de la resistència civil
b) Per què l’efectivitat de la resistència civil s’ha reduït en la
darrera dècada?

• Les lliçons de Henry Thoreau, Gandhi, Gene Sharp, Han-
nah Arendt i Lorenzo Milani. La política de l’acció no-violen-
ta

37W9       

DINÀMIQUES DE RESISTÈNCIA NO-
VIOLENTA: COM LA CIUTADANIA 
GUANYA DRETS, LLIBERTATS I 
JUSTÍCIA (CURS VIRTUAL)

Del 25 al 27 de juny de 2019
Curs virtual

Aquest curs ofereix una visió general dels aspectes essencials de la 
resistència, o desobediència civil, no-violenta per posar en relleu les 
tàctiques essencials que s’han estudiat i s’han posat en pràctica des 
del segle XIX fins a l’actualitat. 
Atès que la història de la humanitat està marcada per guerres, ex-
plotació, degradació de les institucions i violència, alguns estudiosos 
han plantejat noves formes d’acostar-se al conflicte, la injustícia i els 
problemes que enfronten les nostres societats. La crítica més impor-
tant i més dura a la violència l’han fet sempre els pacifistes, el quals, 
en contrast amb determinades ideologies, no creuen que la violència 
física pugui tenir un paper legítim dins la política moderna. Se’ls ha 
criticat per utòpics, per falta de realisme, per ser somiadors, poc pràc-
tics i fins i tot traïdors; però el cas és que els pacifistes han negat la 
violència d’acord amb principis morals i ètics i, en els darrers dos se-
gles, han desenvolupat tot un seguit de tècniques per confrontar la vi-
olència i la injustícia sense usar cap forma de violència com a retorn. 
Aquestes pràctiques i tècniques s’han unit en els darrers anys al 
que anomenem “resistència no-violenta” o “desobediència civil no-
violenta”. De fet, les teories més modernes afirmen que són molt més 
efectives les tècniques no-violentes (que apel·len a principis ètics i 
morals) que les violentes. Fins i tot, o potser més i tot, contra els 
opressors més poderosos o en circumstàncies extremes. 
El pacifisme actual no rebutja només la violència per raons morals, 
sinó també com a principi polític, com una forma diferent de fer polí-
tica: la força de la gent, la força més poderosa. I, tot i que els pacifis-
tes han estat els principals teòrics i activistes de la no-violència, les 
tècniques no-violentes han estat usades al món per una infinitud de 
moviments socials que han lluitat en favor de diferents formes de dret 
i justícia. Moltes de les formes d’activisme que confronten injustícies 
amb accions no-violentes, inclosa la desobediència civil, han estat 
desenvolupades per moviments que no eren pacifistes en primera 
instància. 
En aquest curs explorarem moltes d’aquestes tècniques (vagues, 
plantar arbres, boicots, manifestacions, exposar símbols i banderes, 
discursos burlescos, retirar-se o quedar-se a casa, silencis, plena no-
cooperació, etc.) usades per confrontar diversos tipus d’opressions 
(colonialisme, violència ciutadana, dictadures, discriminacions racials 
i de gènere, democràcies corruptes, etc.). L’objectiu serà entendre 
com es poden adoptar aquestes tècniques, qui ho pot fer, en quin 

2 ECTS reconeguts per la UdL: 
20 hores lectives + 30 hores de 

treball autònom de l’alumnat

Dimecres 26 
Èlia Susanna i Arcadi Oliveres
• Pel·lícula: Una força més poderosa (A force more

powerful, Steve York, 1999)
• Les teories més actuals:

a) Erica Chenoweth i Maria Stephan: Com funciona
la resistència civil no-violenta (How Civil Resistance
Works, International Security Journal, 2008)
b) Shazka Berkeley: Reduint el poder de la
corrupció (Curtailing Corruption. People Power for 
Accountability and Justice, 2014)

• Estratègies per a multituds i els mitjans de
comunicació. Com aconseguir que els mitjans de
comunicació no tergiversin la resistència no-violenta.
Fórmules i estratègies

Dijous 27 
Èlia Susanna i Arcadi Oliveres
• Estratègies i tàctiques en resistència civil
• Repressió, efectes contraproduents i defeccions.

Com evitar-los, prevenir-los i contrarestar-los
• Noves fronteres en els estudis sobre resistència civil

no-violenta


