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immigració: 
el capital social i cultural
Des de mitjan de 2008, el Centre de Cultura Contemporània de barcelona està duent a terme 
un estudi del capital social i cultural que suposa la immigració i del seu escàs reconeixement 
per part de la societat d’acollida. el tema sembla tant més rellevant en aquests dies en què 
les incerteses i els neguits generats per la crisi econòmica global alimenten arreu d’europa la 
temptació de noves polítiques discriminàtories i d’actituds xenòfobes envers poblacions quasi 
sempre considerades com a mera mà d’obra no qualificada. 

Per la seva banda, el Woodrow Wilson international Center for Scholars de Washington D.C., 
fa temps que realitza en diferents ciutats i regions –especialment a Nord-amèrica i als països de 
l’europa central i oriental– estudis inspirats en aquest mateix esperit. 

Sobre aquest rerafons, les dues entitats co-organitzen un debat sobre el valor potencial de la 
immigració com un factor essencial per articular noves formes de cohesió i sostenibilitat social 
en un entorn cada cop més divers i complex. l’anàlisi i discussió d’aquestes qüestions a barcelona 
i Catalunya s’emmarcarà en el context de situacions, experiències i problemàtiques similars 
a escala internacional. 

 

16 d’abril  
17 h 

presentació: immigrants o nous ciutadans? integració i/o exclusió? 
Josep ramoneda, director del CCCb, i pep subirós, escriptor i filòsof.

el capital cultural: potencialitats i límits 
lamin cham, tècnic en immigració; eunice romero, politòloga; 
mostafà s’haimi, dinamitzador comunitari.
Moderador: pep subirós

19 h 

l’experiència hispana/llatina a nord-amèrica
José Walter tejada, membre de la Junta de Govern del comtat d’arlington (USa)
gaspar rivera-salgado, director de projectes al Centre d’investigacions 
i aprenentatge laboral de la University of California
Kate Brick, estudiant de màster a l’escola d’afers internacionals i administració (SiPa) 
de la Columbia University.
Moderador: andrew selee, director del Woodrow Wilson Center’s Mexico institute (WWiCS)

17 d’abril 
17 h 

migracions a la regió post-soviètica 
andrei Korobkov, professor del departament de ciències polítiques 
de la Middle tennessee State University.

JohannesBurg: de l’apartheid a la xenofòBia 
loren landau, director del programa d’estudis sobre la immigració 
a la Wits University, Johannesburg.

frança: assimilació i/o exclusió? 
marc hatzfeld, sociòleg, professor a l’École d’Hautes Études en Sciences Sociales, París.
Moderador: Blair ruble, director del Kennan institute and the Comparative 
Urban Studies Project, WWiCS.

19 h

taula rodona: immigració i ciutadania. aJuts i oBstacles
carmen Bermúdez, diplomada en administració d’empreses i economia social; ernesto carrión, 
llicenciat en Ciències Polítiques; taoufik cheddadi el harrak, islamòleg i sociòleg; 
huma Jamshed, vicepresidenta del consell municipal d’immigració de barcelona; Brahim Yaabed, 
cap de la comissió Ciutadania, Diversitat i identitats de la Fundació CatDem-trias Fargas.
Moderador: xavier Besalú, professor titular de Pedagogia a la Universitat de Girona.
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