
Ciutats i dinàmica relacional
al Mediterrani
10 i 11 d’abril de 2014
En un context de 
globalització, de creixent 
urbanització i de fractures 
socials, la interrelació i la 
capacitat relacional són trets 
capitals dins la dinàmica de 
desenvolupament del nostre 
món per mantenir la qualitat 
de la vida humana i lliurar-la 
d’amenaces que la redueixin 
o denigrin. Les ciutats 
plurals i intel·ligents no sols 
treballen en els aspectes 
tradicionalment urbanístics, 
d’infraestructures, criteris 
de sostenibilitat, etc., 
sinó que incorporen en 
la seva construcció i  
desenvolupament la creació 
de comunitats equilibrades, 
així com aspectes culturals 
rellevants que desenvolupen 
la seva personalitat o perfil 
propi. I la Mediterrània, 
gresol de cultures, lloc 
d’intercanvi de béns i d’idees, 
malgrat tots els conflictes 

Consulteu el programa 
complet a
www.uic.es/ciutats-mediterrani

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

Lloc
Seu de l’IEC
Carme, 47. Barcelona
Seu de l’IEMED
Girona, 20. Barcelona

Inscripció
Gratuïta

Cal confirmar l’assistència a
jserrano@uic.es

Inscripcions aquí

 Les relacions comercials al 
Mediterrani, valor distintiu i 
consolidació d’oportunitats.

· Taula rodona.
 Ciutats, dret i xarxes 

relacionals.

· Visita a Barcelona.

DIVENDRES 11 D’ABRIL
· Ciutat: interculturalitat i/o 

mestissatge.
 Ciutat, política, 

interculturalitat. 

 La relació fílmica amb 
les ciutats i el gènere: la 
Mediterrània i l’Orient 
Mitjà.

· Taula rodona.
 Interculturalitat i 

mestissatge. 

· La ciutat com a 
observatori de relacions. 

 Naturalesa i valors 
espirituals a les ciutats.

 La cultura com a element 
de relació interreligiosa.

Amb el suport de:

que s’hi han viscut i s’hi 
viuen, és un instrument 
privilegiat per a comprendre 
les diferències i establir 
relacions integradores en 
l’àmbit internacional. És 
un “laboratori” real per a 
analitzar els aspectes que 
aquesta dimensió humana  
genera de connexió, de 
comunicació humana i social 
a diferents nivells.

AVANÇAMENT 
DEL PROGRAMA
DIJOUS 10 D’ABRIL
· Inauguració de les 

jornades.
· Conferència inaugural.
 La política europea de 

veïnatge i la seva influència 
entre les societats 
mediterrànies.

· Dret i ciutat. 
 La ciutat com a actor de 

drets humans.

· Taula rodona.
 La diversitat religiosa i 

la seva incidència en la 
realitat pública.

· Conferència de clausura. 
 El laberint dels conflictes 

de l’Orient Mitjà.


