
 

 
�

Valencia, 8 de julio de 2011 
 

 
Se celebrará del 11 al 13 de julio, en el campus de Vera 

 

La Politècnica acoge el XV Congreso de la 
Federación Internacional de Estudios sobre 

América Latina y el Caribe 
 

 
 

 
 

La Universitat Politècnica de València será la sede del XV Congreso de la Federación 
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), que se celebrará del 
11 al 13 de Julio, en Valencia (España). El Área de Derecho Constitucional y el Instituto de 
Iberoamérica y el Mediterráneo (IBEM), de la Universitat Politècnica de València es, en esta 
ocasión, la organizadora de este evento que reunirá a más de 400 académicos para analizar, 
desde distintas perspectivas, las relaciones de América Latina y el Caribe con el resto del 
mundo. 

 
AMÉRICA LATINA, GLOBALIDAD E INTEGRACIÓN es el tema central de este décimo quinto 
Congreso FIEALC, y en torno al cual  se abordarán, entre otras cuestiones, las relaciones de 
América Latina con el resto del mundo, tanto desde el punto de vista político y económico, 
como en el ámbito científico y tecnológico, y cultural, además de analizar la historia, sociedad y 
ambiente del espacio americano, así como el pasado y presente de su lengua, literatura, arte y 
cultura. 
 
El Congreso forma parte de las actividades de la Federación Internacional de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe (FIEALC), creada en México en 1978, con el objetivo de fomentar el 
intercambio de conocimiento y experiencias acerca de los estudios sobre América Latina 
realizados por el conjunto de instituciones miembro de la Federación, así como para promover 
y difundir la interdisciplinariedad en estos estudios 
 
La inauguración del XV Congreso FIEALC tendrá lugar el próximo lunes, día 11, a las 11’45h 
en un acto, presidido por el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPV, 
Juan Miguel Martínez Rubio y que contará con la presencia de la presidenta de FIEALC, 
Efhimía Pandís; la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Estela Morales, y el presidente 
del comité organizador, el profesor de la UPV, Antonio Colomer.  
 
Tras la apertura, el escritor y ensayista Fernando Ainsa impartirá la conferencia inaugural que 
lleva por titulo “Más allá de la Globalización. Hacia la segunda mundialización de América 
Latina”. Su intervención tendrá lugar a las 12’30horas, en el salón de actos del edificio Nexus 
de la UPV. El resto de las sesiones del congreso se desarrollará hasta el miércoles13 de julio, 
en el salón de actos de la facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de esta 
Universidad. 
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València, 8 de juliol de 2011 
 

 
Se celebrarà del 11 al 13 de juliol en el campus de Vera  

 
 

La Politècnica acull el XV Congrés de la Federació 
Internacional d'Estudis sobre Amèrica Llatina i el 

Carib 
  
 

 
 
La Universitat Politècnica de València serà la seu del XV Congrés de la Federació Internacional 
d'Estudis sobre Amèrica Llatina i el Carib (FIEALC), que se celebrarà del 11 al 13 de Julio, a 
València (Espanya). L'Àrea de Dret Constitucional i l'Institut d'Iberoamèrica i el Mediterrani 
(IBEM), de la Universitat Politècnica de València és, en aquesta ocasió, l'organitzadora 
d'aquest esdeveniment que reunirà a més de 400 acadèmics per a analitzar, des de diferents 
perspectives, les relacions d'Amèrica Llatina i el Carib amb la resta del món.  
 
 
AMÈRICA LLATINA, GLOBALITAT I INTEGRACIÓ és el tema central d'aquest dècim cinquè 
Congrés FIEALC, i entorn del com s'abordaran, entre altres qüestions, les relacions d'Amèrica 
Llatina amb la resta del món, tant des del punt de vista polític i econòmic, com en l'àmbit 
científic i tecnològic, i cultural, a més d'analitzar la història, societat i ambient de l'espai americà, 
així com el passat i present de la seva llengua, literatura, art i cultura. 
 
 
El Congrés forma part de les activitats de la Federació Internacional d'Estudis sobre Amèrica 
Llatina i el Carib (FIEALC), creada a Mèxic en 1978, amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi de 
coneixement i experiències sobre els estudis sobre Amèrica Llatina realitzats pel conjunt 
d'institucions membre de la Federació, així com per a promoure i difondre la 
interdisciplinariedad en aquests estudis. 
 
 
La inauguració del XV Congrés FIEALC tindrà lloc dilluns que ve, dia 11, a les 11’45h en un 
acte, presidit pel vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació de la UPV, Juan Miguel 
Martínez Rubio i que contarà amb la presència de la presidenta de FIEALC, Efhimía Pandís; la 
coordinadora d'Humanitats de la UNAM, Estela Morales, i el president del comitè organitzador, 
el professor de la UPV, Antonio Colomer. 
  
 
Després de l'obertura, l'escriptor i assagista Fernando Ainsa impartirà la conferència inaugural 
que duu per titulo “Més enllà de la Globalització. Cap a la segona mundialització d'Amèrica 
Llatina”. La seva intervenció tindrà lloc a les 12’30hores, en el saló d'actes de l'edifici Nexus de 
la UPV. La resta de les sessions del congrés es desenvoluparà fins al dimecres13 de juliol, en 
el saló d'actes de la facultat d'Administració i Adreça d'Empreses (ADE) d'aquesta Universitat. 


