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Si hi esteu interessats, cal que ompliu el formulari 
que trobareu al nostre web per confirmar la vostra 
assistència, atès que les places són limitades. 
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Viure amb els altres

Explicar  
les migracions
Rosa M. Calaf

L’onada migratòria no és nova, però el seu 
impacte mediàtic, sí, sobretot per la seva 
instrumentalització política als Estats Units i a 
Europa. Davant d’una crisi humanitària d’aquesta 
envergadura, els mitjans de comunicació 
adquireixen una gran responsabilitat. Així, el 
tractament de la informació i la manera de 
comunicar-la són essencials per a la creació 
d’una opinió pública sana, que tingui com a 
objectiu oferir una visió global i independent, 
amb un llenguatge precís contra la desinformació 
i la xenofòbia. 

Rosa M. Calaf (Barcelona, 1945). Periodista. 
Llicenciada en Dret i Periodisme. Corresponsal 
a l’exterior durant 25 anys. Membre de l’equip 
fundador de TV3. Actualment es dedica a la 
docència i a la divulgació, i col·labora amb 
diverses institucions i ONG. Premi Nacional de 
Periodisme de Catalunya, Ondas a la millor tasca 
professional (2011) i Cirilo Rodríguez a la millor 
corresponsalia, entre d’altres.

Dimarts 26 de febrer, a les 10h 
per a alumnat de Batxillerat (Sarrià)

Dimarts 26 de febrer, a les 19h  
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)

L’art 
d’entendre’ns
Manuel Delgado

Podríem existir sols? Seria possible la vida humana 
sense cooperació i intercanvi? La nostra societat 
situa els valors de l’individu per sobre dels principis 
de solidaritat i ajuda mútua que ens han permès 
sobreviure com a espècie. Com si oblidéssim que 
necessitem els altres, els quals ens necessiten, i 
que la nostra identitat individual i col·lectiva és el 
resultat d’aquest entrecreuament. 

Manuel Delgado (Barcelona, 1956). Antropòleg. 
Catedràtic d’antropologia a la UB, llicenciat en 
Història de l’Art i doctor en Antropologia. Director 
del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials 
(UB) i membre de l’Observatori d’Antropologia 
del Conflicte Urbà. Llibres, de De la muerte 
de un dios (1986), La ira sagrada (1991), Las 
palabras de otro hombre (1992), La cité de la 
diversité (1996), Diversitat i integració (1998), 
El animal público (Premi Anagrama d’Assaig, 
1999), Luces iconoclastas (2001), Elogi del 
vianant (2005), Sociedades movedizas (2007), La 
ciudad mentirosa (2008), El espacio público como 
ideología (2011) i Ciudadanismo (2016).

Dilluns 28 de gener, a les 9h 
per a alumnat de Batxillerat (Sarrià)

Dilluns 28 de gener, a les 19h  
Escola Ramon Fuster

Nosaltres,  
els no altres
Najat El Hachmi

A Catalunya vivim, naixem i creixem persones que 
procedim del Marroc i anem construint un espai 
intermedi entre els dos països. La característica 
principal d’aquest espai és la seva complexitat, 
donada per la diversitat cultural i lingüística 
d’ambdues societats, però també per com hi 
operen elements no exempts de conflicte com 
el gènere, la religió i el racisme. Molts no ens 
sentim “altres” i lluitem per ser integrats, amb les 
nostres particularitats, en el “nosaltres”. No és un 
anhel d’assimilació, de pèrdua i oblit dels nostres 
orígens, sinó una reivindicació de ciutadania que 
vol fugir d’encasellaments imposats.

Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marroc, 1979) 
Escriptora. Llicenciada en filologia àrab per la 
UB. Premi Ramon Llull 2008, Prix Ulysse a la 
primera novel·la i finalista al Prix Méditerranée 
étranger 2009 amb L’Últim Patriarca. Col·labora a 
El Periódico de Catalunya. Llibres: La Caçadora de 
Cossos (2011), La Filla Estrangera (2015) premi Sant 
Joan i Premi Ciutat de Barcelona i Mare de llet i 
mel (2018). Col·labora a El Periódico de Catalunya.

Dilluns 11 de febrer, a les 19h 
Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Sarrià)

Dimarts 12 de febrer, a les 9h  
per a alumnat de Batxillerat (Sarrià)

Una filosofia 
de la identitat
Joan-Carles 
Mèlich

La filosofia occidental ha descrit la naturalesa 
humana com una identitat invariable, universal, 
eterna i immutable que ha rebut noms diversos: 
ànima, logos, esperit o, raó, entre d’altres. 
En aquesta xerrada, reflexionarem, en primer 
lloc, sobre les conseqüències “pràctiques” 
(polítiques, morals i de gènere) d’aquesta 
filosofia i, a continuació, sobre la formació de la 
identitat individual.

Joan-Carles Mèlich (Barcelona, 1961). Filòsof. 
Llicenciat en Filosofia i doctor en Filosofia i 
Lletres. Professor titular de Filosofia de l’Educació 
a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llibres: 
Filosofía de la finitud (2002; nova edició corregida 
2012), La lliçó d’Auschwitz (2004), Ética de la 
compasión (2010), Lógica de la crueldad (2014) 
i els «Fragments filosòfics» La lectura com a 
pregària (2015), La prosa de la vida (2016), 
L’experiència de la pèrdua (2017) i La condició 
vulnerable (2018).

Dilluns 11 de març, a les 9h 
per a alumnat de Batxillerat (Sarrià)

Dilluns 11 de març, a les 19h  
Escola Avenç

En la nostra societat, on l’impacte mediàtic de les migracions ens acompanya dia sí dia tam-
bé, malauradament, sovint mirem l’altre amb por. Amb aquest cicle de conferències volem 
explorar la necessària presència de l’altre (i la necessària interacció amb l’altre) per viure 

plenament en societat i per garantir la supervivència d’una espècie carregada de senti-
ments (que no de raons) d’exclusió i negació de la diferència. I dient “l’altre” posem l’accent 
en la diversitat, l’heterogeneïtat, l’imprevisible... i la complexitat de la vida col·lectiva. 


