
III SEMINARI DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
Webinar des de UIC Barcelona, Dilluns 22 de març 2021 

 

Zoom Meeting ID: 853 0227 7270 

“Memòria històrica i reconciliació: un debat imprescindible” 

La Memòria Històrica és una qüestió de màxima importància històrica i d’interès ben actual. Exaltada, 
criticada, manipulada o senzillament menystinguda, ningú no pot dubtar que la Memòria Històrica és 
una qüestió de gran actualitat. En aquest III Seminari pretenem abordar la memòria històrica no com 
una eina per polaritzar la societat, ans el contrari: com un instrument imprescindible per fer present 
el passat per a construir un futur de retrobada i reconciliació. Només el coneixement del passat, amb 
tota la seva complexitat, ens pot permetre entendre el present i ajudar-nos a construir un esdevenidor 
de pau, obert a la reconciliació sempre tan necessària. Aquest III Seminari té també una vocació 
internacional, segurs de que abordarà qüestions que ens són properes i d’altres que ens resulten més 
llunyanes, però que ens poden ajudar a entendre l’ésser humà amb les seves grandeses i misèries.  
 

PROGRAMA 
 

10:00 h. PRESENTACIÓ. Dra. Judith Urbano (Degana de la Facultat d’Humanitats), Dr. Xavier 
Baró (Grup de Recerca i Associació de Recerca en “Memòria Històrica i Reconciliació”) 
 

1a PART: Sobre la Memòria Històrica 

10:10-10:30 h PONÈNCIA. Dr. Xavier Baró (UIC-Barcelona): La memoria histórica: ¿una 
herramienta útil?  

10:30-10:45 h CONFERÈNCIA. Dnda. Tibisay Navarro (University of Minnesota): Comparativa 
entre la memoria histórica en Alemania y en España  

10:45-11:00 h CONFERÈNCIA. Dnda. Edlira Gabili (Universidad de Tirana): La represión 
política en la Albania socialista: la "Sigurimi" y la represión política y familiar 

11:00-11:30 h DEBAT 

11:30-12:00 h PAUSA 
 

2a PART: Sobre la Reconciliació 

12:00-12:20 h PONÈNCIA. Dr. Daniel Philpott (University of Notre Dame): Introduction to 
Political Reconciliation 

12:20-12:35 h CONFERÈNCIA.  Dr. Juanma J. Robles (University of Leeds): La Filosofía del 
perdón y de la reconciliación 

12:35-12:50 h CONFERÈNCIA. Dr. Xavier Garí (UIC-Barcelona): La reconciliación en la Historia 
y la historia de la reconciliación  

12:50-13:10 h DEBAT 

13:30 h CLOENDA 

 

Organitzat per:                                                                      En col·laboració:                     Amb suport: 


