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Presentació
En el context actual de crisi urbana i d’habitatge,
les qüestions de les desigualtats sociourbanes i
el dret a la ciutat se situen de nou com un dels
reptes socials més urgents per abordar, tant des
de l’acadèmia i les ciències socials com des de
les institucions i governs a totes les escales.
Aquest títol atén la necessitat d’una formació
integral en les ciències urbanes, un àmbit del
coneixement que no s’ofereix habitualment de
forma global i conjunta.
Així, aquest títol consisteix en un estudi que pot
aportar la convergència de coneixements des
de diferents disciplines de les ciències socials,
per tal que orientin a treballar les qüestions
relacionades amb el dret a la ciutat de forma
holística i no sectorial.

En què consisteix?
L’objectiu d’aquesta formació és proveir de
coneixements teòrics i pràctics, interdisciplinaris
i des d’una perspectiva interseccional, sobre
els processos que transformen les ciutats
i hi produeixen desigualtats, per tal de
generar competències en l’anàlisi, el disseny
i la implementació de polítiques urbanes
innovadores i inclusives encaminades a l’exercici
del dret a la ciutat.

A qui va adreçat
•

Completa la teva formació amb nosaltres i
aposta pel teu futur.

•

A diplomats, llicenciats o graduats en
titulacions relacionades amb la Geografia,
l’Antropologia, la Filosofia, la Sociologia,
les Humanitats, les Ciències Polítiques,
el Treball Social i altres disciplines de les
ciències socials.
A persones que, tot i no tenir titulació,
mostrin interès per conèixer els continguts
del curs.

Programa
Mòdul I: Processos i Transformacions Urbanes (24 hores presencials)
• Història de la urbanització
• Ciutats globals
• Neoliberalisme i financiarització a les ciutats
• Gentrificació
Mòdul II: Desigualtats: Privilegis, Explotació i Opressió a les Ciutats Actuals (18 hores presencials)
• Els debats sobre la justícia
• La perspectiva interseccional
• Desigualtats i exclusió urbanes. L’emergència habitacional
• Relacions de poder i rang. Concepte i agències
Mòdul III: El Dret a la Ciutat i les Lluites Urbanes (21 hores presencials)
• El dret a la ciutat. Discussions conceptuals
• El dret a l’habitatge
• Lluites pel dret a la ciutat i a l’habitatge
• Perifèries mestisses i lluites pels drets al barri
Mòdul IV: Cap a unes Polítiques Urbanes Inclusives (24 hores presencials)
• Polítiques urbanes i de l’habitatge
• Polítiques d’emergència habitacional
• Polítiques urbanes inclusives
• Urbanisme feminista
Mòdul V: Mètodes d’Investigació en Ciències Socials i Urbanes (28 hores presencials)

Avaluació
L’avaluació consistirà en la realització d’un treball de fi d’estudis sobre un tema relacionat amb el curs, a
elecció de l’alumne, i en la presentació oral del treball.

Modalitats de matrícula
1. Matrícula completa, el curs es pot realitzar en format presencial o mitjançant presencialitat virtual
(streaming).
2. Matrícula parcial, es podran cursar els mòduls 2 i 4 del curs, amb els quals s’obté el títol “Curs
d’Actualització Universitària en Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6
ECTS)”. L’alumnat podrà triar format presencial o virtual (streaming).

Professorat
Artigues Bonet, Antoni. Llicenciat en Geografia i Història per la UIB. Especialista en Geografia Humana.
Burges Cruz, Lucrecia. Professora titular de Filosofia Moral de la UIB. Ha treballat en temes de filosofia
moral, epistemologia evolutiva i estudis de gènere.
Col·lectiu Punt 6. Cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes de procedències diverses amb
més de deu anys d’experiència local, estatal i internacional. Treballen per repensar els espais domèstics,
comunitaris i públics, amb l’objectiu que promoguin la diversitat social i sense discriminacions.
Escorihuela, Irene. Titulada en Ciències Polítiques i de l’Administració i en Dret per la Universitat
Pompeu Fabra. Especialitzada en drets humans i dret a l’habitatge.
García Bernardos, Ángela. Doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social per la UB.
Investigadora en polítiques d’habitatge i intervenció social. També ha investigat a la Universitat de Leeds
(Regne Unit) i a la Universitat Carlo Bo d’Urbino (Itàlia).
Gómez Garrido, María. Membre del grup de recerca en Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques (UIB).
Doctora en Ciències Socials i Polítiques per l’Institut Universitari Europeu de Florència, va obtenir un
Màster en Sociologia per la London School of Economics and Political Sciences.
González Pérez, Jesús. Doctor en Geografia per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Catedràtic de
Geografia a la UIB. President del Grupo de Geografía Urbana de l’Asociación Española de Geografía (AGE)
des de 2014.
Nel·lo, Oriol. Doctor en Geografia especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori. Ha estat
director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999).
Ramis Sastre, Margalida Maria. Llicenciada en Física i activista ecologista. Ha estat al capdavant de les
agències d’Energia de Menorca i de les Illes Balears, on ha treballat sobre gestió energètica i de residus i
energies renovables. Presidenta fundadora de l’ONG Enginyeria sense Fronteres.
Rullan, Onofre. Catedràtic de Geografia de la UIB. Especialitzat en urbanisme, ordenació del territori i
processos geohistòrics.
Petit Olivo, Arena. Llicenciada en Humanitats, especialitat en Filosofia, per la Universitat Pompeu Fabra.
Treballa des de Bauma Altres Perspectives S. Coop. per una cultura organitzacional que posi allò que és
comú i la diversitat al centre.
Valdivielso Navarro, Joaquín. Professor titular de la UIB de l’àrea de Filosofia Moral al Departament de
Filosofia i Treball Social.
Vives Miró, Sònia. Investigadora postdoctoral de la UIB en Geografia Crítica Urbana, centrada en
lògiques espacials i les relacions socials del capitalisme financeritzat.

Amb la col·laboració de:

Dades específiques

Més informació i matrícula

Direcció:

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

Sònia Vives Miró
Onofre Rullan

www.fueib.org/curs/drciutat

Nombre de places:
Mínim: 15 alumnes
Màxim: 30 alumnes
Modalitat: presencial (Mallorca) o presencial
virtual (streaming)
Durada: 15 ECTS (115 hores presencials)
Data d’inici: 26 de gener de 2022
Data de finalització: 21 de juny de 2021
Les classes s’impartiran en dimarts i dimecres de
17.30 a 20.30h
Lloc: Edifici Sa Riera
Termini de matrícula: fins al dia 19 de gener de
2022
Preu:
Pel curs complet (presencial o streaming): 1100€.
L’import es podrà fer efectiu en dos terminis.
Per matrícula parcial (mòduls 2 i 4): 450€.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar
en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnes
per poder-lo impartir.
Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no
admissió de l’estudiant o d’anul·lació del curs.

MATRICULA’T JA!

Benvinguts a UIBTalent
La UIB és entre les cinc primeres universitats
d’Espanya en innovació i desenvolupament
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a
més, podem presumir de ser al top ten mundial
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit
primeres universitats en qualitat i innovació
docent.
La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com
també la gestió de cursos adreçats a estudiants
i graduats universitaris, cursos de formació a la
carta per a empreses, cursets d’especialització,
seminaris, etc.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris
modulars i flexibles, per facilitar-hi
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb
les responsabilitats professionals o personals i
amb unes metodologies que apliquen la teoria a
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

A UIBTalent apostam per:
•

Una formació continuada,
d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

•

Les darreres innovacions i novetats dels
diferents àmbits de coneixement.

•

Estudis que combinen la formació
acadèmica i l’experiència laboral i
professional.

•

La possibilitat d’aprendre i aprofundir en
un dels múltiples camps que abasten els
nostres estudis.

•

Cursos que ens ajuden a especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

Més de 1.700 cursos realitzats.
Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i
més de 20 països del món.
Al voltant de 900 docents i professionals
col·laboren amb nosaltres cada any.

Un Campus ple
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació
professional del DOIP
Assesorament gratuït
• CampusEsport Preus
especials a les nostres
instal·lacions esportives
• Club d’emprendedors de
la UIB Assessorament per
a emprenedors
• Biblioteca Accés a totes
les nostres biblioteques i
biblioteca digital
• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives
Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96
uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

