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P R O G R A M A 
 
OBJECTIU 
 

Facilitar el desplegament d’una comprensió àmplia i 
profunda, des d’una visió integral i evolutiva, del 
mecanisme psicosocial que articula, en un tot, la 
producció d’inseguretat i seguretat en la societat 
del risc. 

 
Per a això caldrà: 
 

a. Repensar, d’una banda, la funció del risc i el 
conflicte i, de l’altra, de la seguretat en la 
societat actual. 

b. Examinar el procés de producció de les demandes de 
seguretat, així com de les polítiques públiques 
destinades a satisfer-les.  

c. Identificar les coincidències i les contraindicacions 
existents entre seguretat i llibertat, així com entre 
seguretat i justícia. 

d. Avaluar les propietats i els límits de les diferents 
estratègies de seguretat: individual (egocèntrica), 
grupal (etnocèntrica) i col·lectiva (mundicèntrica). 

 
 
HORES LECTIVES:  15 h. 
 
CALENDARI: 17, 21, 24, 26 i 28 de gener de 2011. 
 
LLOC:  Fontana d'Or  

(Carrer dels Ciutadans, 19 - Girona) 
 
SESSIONS (de 17:00 a 20:00 PM) 
 

Sessió 1  Sessió 2   Sessió 3   Sessió 4   Sessió 5   

Teoria I 
(In)seguretat: 
visió integral 

Teoria II 
(In)seguretat: 
visió evolutiva 

Anàlisi I 
La inseguretat 

ciutadana 

Anàlisi II 
(Anti)terrorisme 

Teoria III 
Una seguretat 
mundicèntrica 
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2. LECTURES COMPLEMENTÀRIES 

Relació de lectures 

Textos (disponibles en format PDF en un CD) 
 

 

Tant el material docent com les lectures complementàries  

seran lliurats gratuïtament als assistents. 


