
Una setmana amb la professora

ROSSANA REGUILLO

EL PROGRAMA D’ACCIONS PER A L’IMPULS 

DEL PRESTIGI ACADÈMIC I SOCIAL DELS 

ESTUDIS OFICIALS DE LA UDL pretén fomentar 

que els diferent centres de la Universitat de 

Lleida posin en marxa accions adreçades a 

enfortir el prestigi dels seus estudis oficials de 

grau i de màster dins del món universitari 

nacional i internacional, i en el sí de la societat 

del nostre entorn. En el marc d’aquest programa, 

la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) i 

l’Àrea d’estadística del Departament d’Economia 

Aplicada han convidat a la professora Rossana 

Reguillo perquè durant aquests dies s’integri en 

la vida acadèmica de la Facultat, a través d’una 

classe magistral, diferents seminaris per a 

estudiants i professorat  i una conferència oberta 

a la societat. 

PROGRAMA IMPULS
Maig 14-15-16 de 2018

Universitat de Lleida
Facultat de Dret, Economia
i Turisme

Universitat de Lleida
Facultat de Dret, Economia
i Turisme



ACTIVITATS

Dilluns, 14 de maig, 2018

Seminari

Línies i xarxes de recerca en ciències socials

13:00 hores, Sala de Juntes FDET
Adreçat al professorat de la facultat i estudiants de doctorat

Dimarts, 15 de maig, 2018

Classe magistral

La globalización (des) esperada: una lectura contemporánea 

(y urgente)

12:00 hores, Sala de Juntes FDET
Adreçada a tots els estudiants i professorat de la facultat

Classe magistral

La globalización (des) esperada: una lectura contemporánea 

(y urgente)

19:00 hores, Sala de Juntes FDET.
Adreçada a tots els estudiants i professorat de la facultat 

Dimecres, 16 de maig, 2018

Seminari

La biopolítica y la paralegalidad

12:00 hores, Sala de Juntes FDET.
Adreçada als estudiants de màster de la facultat i estudiants 
de doctorat

Conferència

Biopolítica: discriminar en 5 pasos, una guía para producir 

monstruos en tiempos de Internet

19:00 hores, Sala de Juntes FDET.
Oberta a la ciutadania de Lleida
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ROSSANA REGUILLO va néixer a Guadalajara (Mèxic)  
l’any 1955. Doctorada en Ciències Socials pel CIESAS i la 
Universitat de Guadalajara, és acadèmica, cronista , blogue-
ra i activista pels Drets Humans.

Com a investigadora,  ha realitzat diversos estudis sobre 
cultura urbana i pors socials, sobre violències i cultures 
juvenils i sobre sentiments col·lectius i l’acció política. És 
considerada com una de les principals coneixedores de les 
cultures juvenils, motiu pel qual ha participat en diversos 
dissenys d’Enquestes Nacionals de Joventut i en l’anàlisi de 
l’impacte de polítiques públiques per a l’Organització 
Iberoamericana de la Joventut. És autora de diversos articles 
en revistes especialitzades i capítols de llibres col·lectius i de 
diversos llibres com: La construcción simbólica de la ciudad 
(1996), Estrategias del desencanto (2000), Los jóvenes en 
México (2010) y Culturas juveniles (2012).

Ha impartit classes en diverses Universitats, com la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, la Universitat Javeriana i l’Insti-
tut Tecnològic i d’Estudis Superiors d’Occident (Mèxic), on 
és actualment professora i investigadora titular. També ha 
estat catedràtica de la UNESCO. A més, forma part del 
Sistema Nacional d’Investigadors, Nivell III i de l’Acadèmica 
Mexicana de Ciències. Com a activista social, ha realitzat 
treballs de difusió periodística denunciant diversos fets 
ocorreguts a Mèxic, entre els que destaca el cas de la Desa-
parició forçada d’Iguala l’any 2014.


