
  
 

 

 
 
 
 

JORNADA DE DEBAT 
 

DILLUNS 17 D’OCTUBRE 2016 
Universitat de Barcelona 

Facultat de Geografia i Història 
Aula Magna 

C. Montalegre, 6 
 
 

Presentació 
 
Els conflictes armats que estan patint les poblacions de diferents països de l’Orient 
Mitjà han desencadenat una crisi de desplaçaments forçosos d’unes dimensions tan 
grans que està afectant significativament els països limítrofs, sacsejant-ne la pròpia 
fràgil estabilitat. Aquesta crisi també ha arribat, en menor mesura, a les portes de la 
Unió Europea, que ha reaccionat tancant les seves fronteres a l’arribada dels exiliats i 
activant unes polítiques de seguretat que han contribuït a avivar la crisi humanitària. 
Es tracta d’una reacció que desperta alarmes perquè posa en qüestió els propis pilars 
de la Unió, basats en el respecte dels drets humans i del dret internacional.  
 
Les polítiques de la UE són en part el mirall de manifestacions xenòfobes que es van 
repetint i ampliant en diferents punts d’Europa. Així i tot, en aquesta mateixa Europa 
també són nombroses les respostes ciutadanes solidàries, l’activació de xarxes socials 
en defensa dels drets de les persones refugiades i la posada en marxa d’iniciatives 
no-governamentals de rescat i d’acollida.  
 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

Programa 
 
9.30h:  Benvinguda a càrrec de Xavier Masllorens, president de l’ICIP i Andreu 

Mayayo, director del CEHI. 
 
10.00h:  Conflictes i refugiats a l’Orient Mitjà. 
 Ignacio Álvarez-Ossorio, professor d’Estudis Àrabs i Islàmics, 

Universitat d’Alacant  
 
11.15h: L’ascens de l’extrema dreta i l’amenaça de la islamofòbia. 
 Antoni Segura, catedràtic d’Història Contemporània, Universitat de 

Barcelona. 
 
12.30h: Pausa 
 
12.45h: Dilemes i problemes de la UE davant la crisi dels refugiats. 
 Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració, 

Universitat de Barcelona. 
  
14.00h:  Dinar 
 
16.30h:  Xarxes d’acollida als refugiats: reptes i oportunitats. 
  Marc Andreu, Acció Solidària i Logística. 

Una representant de Barcelona – Ciutat Refugi. 
  Una representant de Metges sense Fronteres. 

Taula rodona conduïda per Manel Vila, director general de Cooperació al 
Desenvolupament, Generalitat de Catalunya. 

 
18.00h:  Cloenda a càrrec de Tica Font, directora de l’ICIP. 

 
 
 
 

Entrada lliure. 
Inscripció prèvia a activitats.icip@gencat.cat. 
 
Més informació a www.icip.cat. 
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