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Dijous 20 de novembre a les 19h

El laogai: la pervivència  
del treball forçat i la reeducació  
a la Xina actual
Conferència a càrrec de Harry Wu, expresoner  
d’un laogai durant 19 anys, actualment  
director de la Laogai Research Foundation.

Dijous 27 de novembre a les 19h

Xarxes, miratges i espais
Noves formes de cultura popular xinesa

Taula rodona amb la participació de Manel Ollé,  
professor d’història de la Xina a la Universitat Pompeu 
Fabra, Carles Prado, professor de literatura xinesa 
a la Universitat Oberta de Catalunya i Javier Castañeda,  
director de Casa Asia virtual.

Entrada gratuïta  /  Places limitades 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona  
Montalegre, 5 – 08001 Barcelona  
Tel.: 933 064 100  
www.cccb.org

Dijous 6 de novembre a les 19h

Entre l’eufòria i la desolació
Arquitectura i urbanisme a la Xina d’avui

Conferència a càrrec de Frédéric Edelmann,  
crític d’arquitectura de Le Monde,  
comissari de l’exposició “A la ciutat xinesa.  
Mirades sobre les transformacions d'un imperi”. 

Dijous 13 de novembre a les 19h

El nou Imperi del Centre
Evolucions i perspectives de l’economia xinesa

Conferència a càrrec d’Alfredo Pastor, 
professor d’economia del IESE.
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Organitza: Amb el suport de: 

Amb una població superior a  
la cinquena part de la humanitat  
i una extensió equivalent a  
la d’Europa, la Xina actual experi-
menta un procés de canvis profunds 
i accelerats que no sols incideixen 
el seu paisatge urbà, sinó que 
també afecten diferents esferes de 
l’economia, la política, la societat, 
la comunicació i la cultura.  
Aquest cicle pretén aproximar-se 
des de perspectives complemen-
tàries a la complexitat d’un procés 
tan ple de contrastos i de paradoxes 
com el de la Xina actual. 
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