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Modalitat SEMIPRESENCIAL

+

LIVE

Combinant panelistes, moderadores i un nombre limitat d'assistents a la seu del Palau
Macaya, amb la participació a través de la plataforma Zoom i en streaming.
Els Diàlegs per la Interculturalitat són un espai de
debat i reﬂexió sobre quina societat volem i sobre el
paper que pot jugar la perspectiva intercultural en la
cohesió social i en el nostre desenvolupament com
a societat.
Aquesta és una iniciativa de caràcter anual en
partenariat entre la Fundació Secretariado Gitano, "la
Caixa" i l'Oﬁcina del Club de Roma a Barcelona que
pretén ser un marc de referència per a generar

17.30-17:45

pensament i posicionament respecte al que és la
interculturalitat i el paper que desenvolupa en la
societat actual.
Un format amb taules de debat a les que s'aborda la
interculturalitat com una perspectiva interdisciplinar i
tenint com a referència a persones de prestigi i
expertes en diferents matèries, cercant un impacte
públic i mediàtic que doni visibilitat al tema.

Benvinguda i inauguració.
• Jaume Lanaspa. Oﬁcina del Club de Roma a Barcelona.
• Francesc Ventura. Fundació ”La Caixa”.
• Isidro Rodríguez. Fundació Secretariado Gitano.

17.45-18:45

Diàlegs amb...Daniel Innerarity.
L'abordatge de la Interculturalitat a les democràcies complexes.
• Daniel Innerarity. Catedràtic de Filosoﬁa política i social, investigador a la Universitat del País
Basc i director de l'Institut de Governança Democràtica. Autor de diversos llibres,
col·laborador a mitjans de comunicació.
Moderadora: Cristina Monge. Politòloga, professora associada de Sociologia a la Universitat
de Saragossa, analista en Agenda Pública i col·laboradora a mitjans de comunicació.

Debat.
18.45-19:45

Diàlegs amb...
Diversitat i identitats en una societat post-Covid.
• Pastora Filigrana. Advocada i sindicalista gitana. Autora del llibre: El Pueblo Gitano contra el
sistema-mundo. Reﬂexiones desde una militancia feminista y anticapitalista, 2020.
• Marina Subirats. Sociòloga, política i ﬁlòsofa. Catedràtica emèrita de Sociologia a la UAB.
Ha estat Directora de l'Institut de la Dona i ha ocupat diferents càrrecs a l'Ajuntament de
Barcelona. Autora de diversos llibres, centrats en la sociologia de la dona.
• Miriam Hatibi. Consultora de comunicació. Escriptora. Col·labora amb mitjans de
comunicació en temes de gènere i diversitat.
Moderadora: Paola Lo Cascio. Historiadora i politòloga. Col·labora amb mitjans com
El Periódico i El País.

Debat.
19.45-20:00

Cloenda.
• Carmen Calvo. Vicepresidenta primera del Govern de l'Estat Espanyol i Ministra de la
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica.
Relatoria: Antonio Ortega, periodista i escriptor.

ón de:

