
Bloc I. DISCURSOS
Quin lloc ha ocupat l’Altre a Europa? A la Grècia clàssica la separació entre el nosaltres 
(els ciutadans) i els altres (els no-ciutadans) es basava en l’exclusió de les dones, els 
estrangers, els esclaus i els bàrbars de la vida política. Aquesta exclusió s’ha mantingut 
en el decurs de la història europea i ha anat consolidant el problema dels altres. El 
nosaltres cristià, civilitzat i racional va instaurar una relació jeràrquica amb els altres 
(salvatges, jueus, àrabs, cagots, esclaus o gitanos). Volem, doncs, reflexionar sobre 
qui són els altres al segle XXI, sobre com parlem d’ells, com els construïm, i sobretot, 
quines relacions hi establim.

Conferència (26/1/2017)
Sophie Bessis, «Entre el Xoc de Civilitzacions i les lectures culturalistes del 
món: la construcció contemporània del rebuig a l’Altre»
Presentadora: Anna Quintanas (professora de Filosofia, UdG)
Lloc i horari: Auditori Josep Irla (Generalitat de Catalunya), 19 h

Seminari (27/1/2017)
Sophie Bessis, «La confessionnalisation dangereuse des discours occidentaux 
au sujet des régions du monde uniformément considérées comme ‘musulmanes’. 
Que signifie aujourd’hui de réduire la politique à la religion?»
Moderadora: Anna Quintanas (professora de Filosofia, UdG)
Lloc i hora: Facultat Educació i Psicologia (sala d’actes), 11 h

Debat des de l’acció (2/2/2017)
«L’estat dels racismes a Catalunya»
Introducció i moderació: Gonzalo Escobar (professor de Dret, UdG)
Presentació de l’informe anual de l’estat de racisme a Catalunya (SOS Racisme)
Presentació de l’informe de les traves administratives (Espai Antiracista)
Lloc i hora: Espai Marfà, 19 h

Debat (9/2/2017)
«Cultura i racisme: discursos actuals»
Ricard Zapata (professor de Ciència Política, UPF)
Manuel Delgado (professor d’Antropologia, UB)
Moderador: Oriol Amorós (secretari del Govern d’Igualtat, Migracions i Ciutadania)
Lloc i hora: Facultat d’Educació i Psicologia (sala d’actes), 12.30 h

Bloc II. EUROPA
Europa està sotmesa a discussió, tant pel que fa a les seves fronteres físiques com pel 
seu projecte social. Darrerament, en aquest context, ha esclatat l’anomenada «crisi dels 
refugiats». D’una banda, usem el terme crisi per dibuixar una situació excepcional, que 
estaria justificant la vulneració, per part de la mateixa UE i els països que en formen part, 
de drets humans elementals de les persones refugiades. D’altra banda, centrant l’atenció 
en les fronteres defugim el debat sobre allò que passa portes endins; és a dir, el debat sobre 
el model d’integració europea i el tipus de societat que es vol construir. Proposem, doncs, 
abordar un debat sobre què significa avui Europa, en termes polítics, culturals, socials i 
econòmics.

Conferència a la UdG (13/2/2017)
Marina Garcés, «Europa: frontera i trinxera»
Presentador: Marco Aparicio (professor de Dret, UdG)
Lloc i hora: Facultat d’Educació i Psicologia (sala d’actes), 12.30 h

Conferència del vespre (13/2/2017)
Marina Garcés, «Europa: frontera i trinxera»
Presentador: Marco Aparicio (professor de Dret, UdG)
Lloc i hora: Auditori Josep Irla (Generalitat de Catalunya), 19 h

Debat des de l’acció (16/2/2017)
«O nosaltres o ells/elles?»
Plataforma Casa Nostra, Casa Vostra
Coordinadora Obrim Fronteres
Girona Acull
Introducció i moderació: Núria Palomar (estudiant de Treball Social, UdG)
Lloc i hora: Facultat d’Educació i Psicologia (sala d’actes), 12.30 h

Debat (17/2/2017)
«Una altra Europa (i una altra economia) és possible?»
Josep Manel Busqueta (Seminari d’Economia Crítica Taifa)
Daniel Albarracín (assessor al Parlament Europeu)
Introducció i moderació: Salvador Martí (professor de Ciències Polítiques, UdG)
Lloc i hora: Facultat de Dret (sala de graus), 16 h

Bloc III. FRONTERES
Les fronteres a Europa representen, avui, l’expressió més clara de la seva identitat, una 
identitat que sembla prendre forma a partir de la por a l’altre.
Europa és, certament, un espai de democràcia i llibertat individual; però també l’origen 
de polítiques que construeixen murs des d’on s’observa la mort de milers de persones.
Les fronteres també existeixen a l’interior d’Europa. Moltes persones viuen en la 
categoria de no ciutadanes, malgrat viure-hi des de fa molts anys, i malgrat que algunes 
són nacionals d’algun país europeu. A Europa hi ha fronteres per accedir a llocs de 
treball, a l’habitatge, a llocs d’oci... per raó d’origen, color de pell o religió. D’aquesta 
manera, la frontera, esdevé la manifestació més visible de l’Europa actual. El debat que 
volem proposar, per tant, parteix del reconeixement d’aquestes fronteres i es pregunta 
per la construcció d’una Europa fortalesa.

Conferència del vespre (23/2/2017)
Michel Wieviorka, «Les Fronteres: internes i externes»
Presentador: Carles Serra (professor d’Antropologia, UdG)
Lloc i hora: Casa de Cultura (sala d’actes), 19 h

Conferència a la UdG (24/2/2017)
Michel Wieviorka, «Les Fronteres: internes i externes»
Presentador: Carles Serra (professor d’Antropologia, UdG)
Lloc i hora: Facultat de Psicologia i Educació (sala d’actes), 12.30 h

Debat (28/2/2017)
«La lliure circulació és un dret humà?»
Laura Zanfrini (Universitat Catòlica del Sagrat Cor, Milà)
Javier de Lucas (Universitat de València)
Introducció i moderació: Mónica Tarradellas (advocada)
Lloc i hora: Facultat de Lletres (sala de graus), 12 h

Debat des de l’acció a la UdG (2/3/2017)
«Ceuta i Melilla, les fronteres oblidades»
Paula Domingo (sobre la frontera de Ceuta)
José Palazón (sobre la frontera de Melilla)
Introducció i moderació: Pere Cortada (professor de Treball Social, UdG)
Lloc i hora: Facultat d’Educació i Psicologia (sala d’actes), 12.30 h

Debat des de l’acció, vespre (2/3/2017)
«Ceuta i Melilla, les fronteres oblidades»
Paula Domingo (sobre la frontera de Ceuta)
José Palazón (sobre la frontera de Melilla)
Introducció i moderació: Karim Sabni (estudiant de Treball Social, UdG)
Lloc i hora: Espai Marfà, 19 h
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Organitza:
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#udgracismes

Col·laboren:

Presentació

Compartim un món caracteritzat per una població cada vegada més diversa i 
en moviment. Les relacions entre els uns i els altres, les raons que expliquen les 
dinàmiques migratòries i les tensions econòmiques i socials que comporten, la lògica 
de les discriminacions i dels comportaments racistes, i les respostes polítiques que 
es donen davant aquesta nova realitat conformen un dels debats més importants que 
hem d’abordar com a societat.

Europa ha estat definida històricament per la seva diversitat i per ser un espai de 
trobada i intercanvi, però també pel fet de ser un dels territoris que avui viu amb més 
intensitat la pressió dels nous desplaçaments i dels nous moviments poblacionals. 
No estem davant cap novetat, però sí d’una realitat que, en el seu format actual, està 
afectant i desafiant les formes socials, econòmiques i polítiques que fins ara havien 
estat dominants. Els europeus, i les múltiples institucions que ens representen, 
vivim aquesta situació amb moltes contradiccions i amb un intens desconcert. Les 
polítiques d’estrangeria, el paper dels estats o els drets de ciutadania són només 
alguns dels reptes que tenim al davant i sobre els quals no som capaços d’articular 
respostes convincents.

En el marc dels Debats de la UdG volem propiciar una discussió sobre tots aquests 
aspectes, conscients tant de les dificultats del tema com de la ineludible necessitat 
d’abordar-lo. Volem, d’aquesta manera, contribuir a entendre el present i a construir 
el futur.

Per fer-ho, hem organitzat els debats al voltant de tres eixos: els discursos sobre l’ells 
i el nosaltres, sobre la situació d’una Europa que es debat entre ser un espai d’acollida 
o una fortalesa, i sobre el concepte mateix de frontera que, en gran part, contribueix a 
fer entendre aquesta realitat complexa.

Europa: 
entre els ponts 
i les fronteres

3er cicle de debats

Gener, febrer i març de 2017
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