Curs 12. MENTIDES SOBRE LA IMMIGRACIÓ: L’EDUCACIÓ COM A RESPOSTA.
Del 19 al 23 de juliol

Créditos: 2 cr. de libre opción.
Matrícula: http://www.uv.es/cig
Horari: 9.30 a 11.30 h. De dilluns a divendres
Coordinadora: Ángeles Solanes Corella. Professora Titular de Filosofia del Dret, Universitat de València.
Contingut del curs: L’última dècada ha col·locat Espanya entre els primers països receptors de fluxos migratoris a escala
mundial. Amb els moviments de persones que busquen al territori espanyol noves oportunitats, es plantegen qüestions
d’importància vital en els aspectes jurídic i social que exigeixen una anàlisi valorativa interdisciplinària. Des d’aquesta
perspectiva, aquest curs aborda amb arguments crítics els components bàsics de la inclusió social, política i jurídica de les
persones immigrants, com la incorporació al mercat de treball, el gaudi de drets socials com l’educació i la sanitat, i la
coexistència de pautes culturals diferents que puguen desembocar en conflictes.
Mitjançant les exposicions d’experts en la matèria de distintes disciplines es pretén destruir els estereotips i les mentides que
s’associen a la immigració per presentar-la com un fenomen negatiu, com ara el fet que els immigrants prenen llocs de treball a la
població autòctona, són els principals culpables de la crisi econòmica, esgoten les prestacions de l’estat de benestar, són
delinqüents o terroristes, i que tenen uns costums que no encaixen a Espanya. D’altra banda, es pretén determinar quines són
les condicions d’accés als drets i obligacions, així com els recursos de què disposa la població immigrant per a poder demanarlos i exercir-los. Es tracta d’evidenciar que la integració i la cohesió social són, a més de necessàries, possibles en un context
multicultural i depenen de la capacitat de saber afrontar, des de l’estat social i democràtic de dret, els reptes que la immigració
suposa.
Lloc: Centre Internacional de Gandia. C/ Fundació Vicent Ferrer, 6
19 de juliol
“Formes de gestió de la diversitat”
Ángeles Solanes Corella. Professora Titular de Filosofia del Dret, Universitat de València.
20 de juliol
“Aprendre dels altres: algunes ensenyances europees en la gestió dels conflictes lligats a la immigració”
Lorenzo Cachón Rodríguez. Catedràtic de Sociologia, Universitat Complutense de Madrid.
21 de juliol
“Identitat i drets humans: els drets dels estrangers”
Jaume Saura Estapà. Professor Titular de Dret i Economia Internacional, Universitat de Barcelona.
22 de juliol
“La immigració laboral en un nou context”
M ª Concepción Carrasco Carpio. Doctora en Economia, Universitat d'Alcalá, Madrid.
23 de juliol
“Fal·làcies del discurs europeu sobre la immigració”
Javier de Lucas. Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política, Universitat de València.

