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Enfrontada a una creixent diversitat social i cultural, a la Unió Europea 

s’està produint una deriva cap a mentalitats i pràctiques antidemo-

cràtiques i intolerants respecte tant de grups de població d’origen 

estranger com de minories socials i culturals plenament arrelades 

al continent. Retòriques i propostes xenòfobes de grups extremistes 

sovint són assumides per les forces polítiques majoritàries, amb la 

qual cosa legitimen tractaments discriminatoris i excloents per a tots 

aquells considerats com a «diferents» en relació amb uns suposats va-

lors i identitats nacionals o europeus. 

El debat «Viure en la diversitat», a més de l’anàlisi i la denúncia d’aques-

ta «berlusconització» d’Europa, vol abordar la creixent diversitat social 

i cultural com una oportunitat de revitalització i com un factor d’espe-

rança en una Europa envellida i cada cop més tancada en ella mateixa, 

així com contribuir a fer aflorar i a reforçar totes aquelles sensibilitats i 

actituds favorables a una Europa oberta, inclusiva i generosa. 

Dijous 4 de març

16.30 h  PrÀCtIques IlIBerals  
en una eurOPa lIBeral 

Michel agier, antropòleg, director del Centre d’Estudis Africans  

de l’EHESS (París).

albena azmanova, analista política i professora de Relacions 

Internacionals a la Brussels School of International Studies de la 

Universitat de Kent. 

Iain Chambers, teòric i professor de Sociologia dels Processos 

Culturals a la Universitat de Nàpols.

Presenta i modera laura Balbo, presidenta de l’associació Italia-

Razzismo i professora de Sociologia a la Universitat de Ferrara.

19 h  la IMatge de l’altre en el dIsCurs  
COnteMPOranI: els MItjans, l’art I la Cultura
 

gema Martín Muñoz, professora de Sociologia del Món Àrab i Islàmic 

a la Universidad Autónoma de Madrid, autora de Irak, un fracaso de 

Occidente (Tusquets, 2003).

nefise Özkal lorentzen, escriptora, periodista i directora de 

documentals. 

les Back, professor de Sociologia al Goldsmiths College (Londres).

Presenta i modera teun a. van dijk, professor del departament de 

Traducció i Ciències del Llenguatge a la Universitat Pompeu Fabra, 

autor de Racismo y discurso en América Latina (Gedisa, 2007).

Divendres 5 de març

11 h  VIure en la dIVersItat
 

ash amin, catedràtic de Geografia i director de l’Institute of Advanced 

Study de la Universitat de Durham.

Col·loqui general entre tots els ponents.

Presenta i modera Pep subirós, escriptor i filòsof.

16.30 h  XenOfòBIa. les restes de la raça.  
del genOtIP al fenOtIP BIOCultural 
 

stefano rodotà, jurista i polític italià.

geneviève Makaping, directora del diari calabrès La Provincia 

Cosentina.

ruth Wodak, catedràtica d’Estudis del Discurs a la Universitat  

de Lancaster, autora de Métodos de análisis crítico del discurso 

(Gedisa, 2003).

Presenta i modera ash amin, catedràtic de Geografia i director  

de l’Institute of Advanced Study de la Universitat de Durham.

19 h  dIferènCIa I aVInença en una nOVa eurOPa
 

Paolo flores d’arcais, professor de Filosofia a la Universitat de Roma 

La Sapienza, director de la revista Micromega, autor de ¿Ateos o 

creyentes? (Paidós, 2009).

joan subirats, catedràtic de Ciència Política a la Universitat 

Autònoma de Barcelona.

françoise Vergès, politòloga i professora del Goldsmiths College 

(Londres).

Presenta i modera josep ramoneda, director del CCCB.


