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El Màster Oficial en Migracions i Mediació Social és un programa de formació 
de postgrau que pot especialitzar els estudiants envers la professionalització o 
envers la recerca en matèria de migracions, estrangeria i mediació sociocultural. 

En la seva vessant professionalitzadora, és un màster orientat a la formació 
de professionals dedicats a la intervenció social en matèria d’immigració i 
estrangeria, des de les diferents orientacions: jurídica, administrativa, dels serveis 
socials i de la societat civil organitzada. L’itinerari de recerca vol preparar una 
part de l’alumnat per a l’inici d’una carrera acadèmica i/o investigadora, ja que 
som conscients que les ciències socials i jurídiques tenen un paper important a 
jugar en l’anàlisi dels processos migratoris, així com en la crítica a les actituds 
xenòfobes que mostra una part significativa de la societat receptora.
 
Aquest programa de Màster proporciona formació i competències als 
professionals de la intervenció en el camp de la gestió dels fluxos migratoris 
i de la mediació social intercultural. Cal preparar professionals formats per fer 
front a tot un seguit de conflictes sorgits del caràcter multicultural que ha anat 
adquirint la nostra societat contemporània. L’activitat i el perfil professional dels 
tècnics en migracions i dels mediadors socioculturals són molt nous i només 
estan regulats de manera parcial. L’objectiu central és que màsters com aquest 
contribueixin a aclarir camps d’actuació professional i de recerca que són 
resultat de noves realitats socioculturals.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA CURS 2010-2011
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Inscripció:
http://antropologia.urv.cat/cloenda
La inscripció és gratuïta 
Es lliurarà certificat d’assistència als participants

09.30-09.45 Recollida d’acreditacions

09.45-10.15 Acte Inaugural
 Dr. John Style, Degà de la Facultat de Lletres
 Dr. Jordi Roca, Cap del Departament d’Antropologia, Filosofia i   
 Treball Social
 Dra. Montserrat Soronellas, Coordinadora del Màster
 en Migracions i Mediació Social

10.15-11.15 Conferència Inaugural
 La integració de la immigració a Catalunya: reflexions a partir
 d’una nova font estadística (L’Enquesta Nacional d’Immigrants)
 Dr. Miguel Solana Professor i investigador al Departament
 de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona

11.15-11.45 Pausa-cafè

11.45-13.45 Taula de presentació de projectes de recerca dels alumnes   
  del Màster en Migracions i Mediació Social
 Modera Dr. Mario Ruiz i Dra. Yolanda Bodoque
 tutors dels projectes de recerca al Màster

Autorización de Residencia de Parejas de hecho mixtas y su regulación en el 
Derecho Europeo respecto de la normativa interna española. Fabiola Vásquez

La protección jurídica internacional de la identidad cultural de los 
migrantes. Roxana Yzusqui 

Matrimonios binacionales: un estudio de guatemaltecos/as casados/as con 
personas extranjeras. Claudia María Anleu 

Migració i Xarxes Socials: un apropament a l’estudi de la nova migració siriana 
a Barcelona. Abdellatif El Bekkari

La identidad latinoamericana en Tarragona: construcciones desde los 
inmigrantes latinoamericanos. Donna Cabrera

En busca de un sueño: ¿vale la pena inmigrar? Historias de vida de peruanos 
inmigrantes en España (Transnacionalismo, remesas y economía doméstica). 
Mary Yolanda Cáceres 

13.45-14.00 Acte de Cloenda

 Dr. Santiago Roquer, Responsable del Doctorat en Migracions i  
 Mediació Social 
 Dr. Joan Josep Pujadas, Professor i impulsor del Màster


