
Ciutats i dinàmica 
relacional al Mediterrani
Barcelona, 10 i 11 d’abril de 2014

Amb el suport de:

La Mediterrània sempre ha estat vista com un gresol de 
cultures, un lloc d’intercanvi de béns, però també d’idees 
i relacions, malgrat tots els conflictes que s’han viscut 
en aquest espai comú. En aquest context, el coneixement 
de la civilització i de la cultura que han conformat el que 
avui denominem ciutats mediterrànies es converteix en 
un instrument privilegiat per comprendre i acceptar les 
diferències, establir relacions integradores i parlar de pau i 
entesa entre els pobles.

D’altra banda, la cultura relacional que s’ha desenvolupat 
a les ciutats mediterrànies es troba a la base de la tradició 
cultural europea; ciutat com a espai de vida que permet un 
entramat de relacions i que esdevé una plataforma per a 
apropar-nos a la realitat social.

I cada ciutat és un “laboratori” adequat per analitzar els 
aspectes d’aquesta dimensió humana que genera connexió, 
comunicació amb l’altre i amb l’entorn a diferents nivells. 
També, per constatar i analitzar els tipus de comunitat o 
de coexistència creats. Comunitat com a qualitat de comú, 
d’allò que pertany o s’estén a uns quants, o gaudit per 
uns quants sense pertànyer a ningú en particular. També 
es vincula al terme conviure: viure en companyia d’altres, 
o habitar conjuntament amb altres. I amb coexistència, 
o l’existència d’una cosa al mateix temps que una altra o 
d’altres, sense relacions directes.

ÀMBITS TEMÀTICS:
1. Dret i ciutat
En l’espai de proximitat ciutadana, cada persona construeix 
la seva identitat, busca les seves arrels i dóna sentit a la 
convivència i a la seguretat ciutadana. La ciutat és allò més 
pròxim als ciutadans; però també fa visible la vulnerabilitat 
humana davant la comunitat. Es tracta doncs d’humanitzar 
l’espai urbà amb la protecció i la promoció dels drets 
humans, i de potenciar les xarxes relacionals que s’hi 
vinculen. 

2. Ciutat: interculturalitat i/o mestissatge
La xarxa de les ciutats s’estén pel món d’avui i en fa un 
organisme viu, àgil, permanentment connectat: anàlisi 
d’experiències arrelades en la tradició, i de noves que 
sorgeixen; estudi de les transformacions que s’esdevenen 
–i que compartim amb els altres– quan entrem en 
contacte amb persones i grups diferents; d’adaptació a 
situacions noves; d’entesa de contacte entre grups d’origen 
diferent que genera transformacions que duen a canvis de 
mentalitat, d’universos simbòlics, d’imaginaris personals, de 
formes de percebre i sentir el món.

3. La ciutat com a observatori de relacions 
En aquest àmbit s’ha volgut centrar l’atenció en dos punts: 
la percepció i presència de la natura a la ciutat com a motor 
de relacions, i l’anàlisi de com la diversitat religiosa incideix 
en l’àmbit ciutadà a la zona de la Mediterrània.
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L’Àrea d’Història del Dret de 
la Universitat Internacional 
de Catalunya, juntament amb 
professorat d’altres àrees, va 
posar en marxa un projecte 
de recerca sobre les relacions 
entre Cristianisme i Islam a 
la Mediterrània els anys 2004 
i 2005, des d’una perspectiva 
històrica i prenent com a punt 
de partida el fet –no casual– que 
existeixen dues ciutats amb el 
mateix nom a dues conques 
de la Mediterrània: Tortosa a 
Catalunya, i Tartus o Tartous a 
Síria. 

El 2004 s’organitzaren a la 
Tortosa catalana les Jornades 
Internacionals d’Estudi sobre 
els orígens i l’expansió i la 
influència de l’Orde del Temple 
a la Corona d’Aragó (1120-
1200). I també es van organitzar 
unes jornades titulades 
precisament “Cristianisme i 
Islam. El cas de Tortosa i Tartous 
a la Mediterrània”, amb la 
participació de professors de 
diverses universitats catalanes 
i estrangeres, cal destacar la de 
l’Institut Àrab de la Ciència de 
la Universitat d’Aleppo (Síria), 
que va tractar especialment la 
coexistència de les comunitats 
cristiana, jueva i sarraïna a la 

Tortosa catalana de la baixa edat 
mitjana.

Fou un projecte que, a més, va 
permetre establir relacions amb 
la Universitat d’Alep (Síria), 
i el 2007 se’ns va convidar a 
participar en el Symposium 
International The Philosophy 
of Islamic Architecture, centrat 
en Alep, capital de la cultura 
islàmica.

El mateix 2007 es va organitzar 
una jornada de diàleg amb el 
títol “La recerca de la pau i les 
religions monoteistes”, amb els 
representants de les religions 
catòlica, jueva i musulmana, i 
amb taules de debat també sobre 
la religió i els drets humans i les 
amenaces de la pau.

El projecte va continuar el 
2010 amb l’organització d’un 
panel sobre “Communauté et/
ou coexistence: Expériences 
relationnelles dans des villes 
méditerranéennes”, a la secció 
Urban and Regional Studies, en 
el World Congress for Middle 
Eastern Studies (WOCMES-2010), 
organitzat per l’Institut Europeu 
de la Mediterrània, amb la 
col·laboració de la Generalitat 
de Catalunya i la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

PRECEDENTS DEL PROJECTE

DIJOUS 10 D’ABRIL

10.00 h
Inauguració de les jornades.

Lloc:
Seu de l’IEC
Carrer del Carme, 47
Barcelona

10.15 h
Conferència inaugural.
La política europea de veïnatge 
i la seva influència entre les 
societats mediterrànies.
Sr. Senén Florensa, director 
general de l’Institut Europeu de 
la Mediterrània (IEMED).

11.00 h
Pausa.

1r BLOC
Dret i ciutat. 

Sessió presidida pel
Dr. Josep Serrano, professor 
d’Història del Dret, UIC.

11.30 h
La ciutat com a actor de drets 
humans.
Dr. Jaume Saura, president de 
l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya.

12.15 h
Les relacions comercials al 
Mediterrani, valor distintiu i 
consolidació d’oportunitats.
Sr. Anwar Zibaoui, d’ASCAME 
(Association of the Mediterranean 
Chambers of Commerce & 
Industry).

PROGRAMA

13.00 h
Pausa.

16.00 h
Taula rodona.
Ciutats, dret i xarxes relacionals.
Moderador:
Dr. Miquel Àngel Comas, 
professor d’Organització Escolar, 
UIC. 

Ponents: 
Dr. David Bondia, Institut de 
Drets Humans de Catalunya. 

Hble. Sr. George Loutfi, cònsol 
del Líban a Barcelona. 

Sr. David Bonvehí, jurista. 

Sr. Manuel Tarín, director 
d’Smart City Business Institute.

17.30 h
Visita a Barcelona, a càrrec del 
Sr. Albert Pla, arquitecte.

DIVENDRES 11 D’ABRIL

2n BLOC
Ciutat: interculturalitat i/o 
mestissatge.

Sessió presidida per: 
Dra. Concepció Peig, especialista 
en Cultura i Patrimoni Artístic i 
Arquitectònic.

10.00 h
Ciutat, política, interculturalitat. 
Dr. Gregorio Luri, filòsof i 
escriptor.

10.45 h
La relació fílmica amb 
les ciutats i el gènere: la 
Mediterrània i l’Orient Mitjà.
Dra. Mireia Canals, Universitat 
de Vic.

Coordinació de la Jornada
Dra. Concepció Peig
Dr. Josep Serrano
Dr. Miquel Àngel Comas
Sr. Joan Babeli Shawa

Inscripció 
Gratuïta.

Cal confirmar assistència a: 
jserrano@uic.es

Més informació a: 
www.uic.es/ciutats-mediterrani

11.30 h
Pausa.

12.00 h
Taula rodona.
Interculturalitat i mestissatge. 
Moderadora:
Dra. Concepció Peig, 
especialista en Cultura 
i Patrimoni Artístic i 
Arquitectònic.

Ponents:
Il·ltre. Sra. Anna Figueras, 
diputada del Parlament de 
Catalunya.

Dra. Patrícia Almárcegui, 
escriptora.

Dr. Víctor Pallejà, Universitat 
Pompeu Fabra.

13.15 h
Pausa.

3r BLOC
La ciutat com a observatori de 
relacions. 

Lloc:
Seu de l’IEMED
Carrer Girona, 20
Barcelona

Sessió presidida pel 
Dr. Miquel Àngel Comas, 
professor d’Organització 
Escolar, UIC.

16.00 h
Naturalesa i valors espirituals 
a les ciutats.
Sr. Josep M. Mallarach, 
membre d’IUCN WCPA, 
Specialist Group on Cultural 
and Spiritual Values of 
Protected Areas.

16.45 h
La cultura com a element de 
relació interreligiosa.
Dr. Mario Javier Saban, 
president de Tarbut Sefarad.

17.30 h
Pausa.

18.00 h
Taula rodona.
La diversitat religiosa i la 
seva incidència en la realitat 
pública.
Moderador:
Sr. Enric Vendrell, director 
d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya.

Ponents: 
Sr. Jorge Burdman, comunitat 
israelita de Barcelona per al 
Diàleg Interreligiós. 

Mons. Dr. Jaume Gonzàlez-
Agàpito, responsable 
interdiocesà del Diàleg 
Interreligiós a Catalunya i les 
Illes Balears.

Sr. Abdul Wadut Sabaté, cap de 
la Dargah Sufí Naqshbandi a la 
ciutat de Barcelona.

19.15 h
Conferència de clausura. 
El laberint dels conflictes de 
l’Orient Mitjà.
Sr. Tomàs Alcoverro, periodista 
i corresponsal.

20.15 h
Clausura de les jornades.


