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Immigrants i refugiats: un repte per a Europa
Sobre la jornada:
La crisi humanitària provocada pel conflicte sirià ha tornat
a posar sobre la taula, amb un dramatisme inusual, el
model d’Europa que s’està construint i la capacitat i la
voluntat de les nostres societats per acollir els immigrants i
les diferències culturals.

una violència, molt sovint estructural, que l’expulsa de la
seva comunitat i del seu país, ja sigui a causa d’una guerra
(moltes són encobertes), de la persecució per la seva
opció religiosa, sexual o política o del model econòmic
hegemònic.

Des de l’inici de la crisi siriana, milions de persones han
hagut d’abandonar les seves llars i buscar refugi. Moltes
d’aquestes persones han mort en l’intent i moltes menys
de les que volien arribar a Europa, i que els acords polítics
havien establert, ho han aconseguit. La Comissió de la
Unió Europea va decidir rebre 120.000 refugiats, però la
resistència dels estats ha reduït el nombre real de refugiats
regularitzats a mínims irrisoris. A Espanya, sense anar més
lluny, només s’han acollit 18 refugiats dels 17.800 assignats.
La crisi dels refugiats evidencia, un cop més, el fracàs
d’Europa, o més ben dit, d’una determinada concepció
d’Europa. La que crea fronteres interiors entre suds i nords;
la que torna a construir murs en comptes d’enderrocar-los;
la que es mostra incapaç de mirar més enllà dels interessos
particulars dels seus membres. L’Europa asocial, l’Europa
fortalesa, està essent el problema més que no pas la
solució.

Les nostres societats són cada vegada més multiculturals.
La diversitat cultural no és una opció ideològica, sinó una
realitat que exigeix repensar el monoculturalisme en el
qual estem instal·lats en gran mesura. Repensar i portar a
la pràctica noves polítiques que permetin fer compatibles la
igualtat i la diferència, els drets culturals i els de ciutadania
(i els deures, és clar) i reconstruir l’entramat delicat sobre
el qual es basa la convivència en societats plurals. Aquest
és un dels principals reptes de futur que tenim. Si no som
capaços de gestionar de manera justa i cohesiva la diversitat cultural, posem en risc la pròpia democràcia. Quan ens
mirem al mirall de la immigració, la imatge que hi veiem no
és la de les societats obertes, solidàries, respectuoses amb
la diferència, compromeses amb la dignitat humana. I si el
que hi veiem no ens agrada, no en podem culpar el mirall.

D’altra banda, és perillosament reduccionista que ens
centrem només en els refugiats i ens oblidem del nombre
ingent de persones que també es veuen obligades a abandonar el seu país d’origen. Ens equivocaríem si establíssim
una divisió, tal com es pot deduir de determinats discursos,
entre “acollibles” (els refugiats) i “no acollibles” (els immigrants). L’única manera seriosa i justa d’abordar el tema
és pensar que tothom que es veu obligat a emigrar pateix

La Jornada organitzada per la Universitat Ramon Llull vol
contribuir a reflexionar sobre aquestes qüestions i, en la
mesura del possible, plantejar alternatives de futur. Des del
rigor i des del compromís, tal com correspon a una comunitat acadèmica amb una verdadera vocació social.

09.00/
09.15h

Inauguració
Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés
Josep Maria Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull (URL)

09.15/
11.15h

Taula rodona: La crisi dels refugiats
Moderador: Jordi Sabater, professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Jordi Calvo, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL
Gemma Pinyol, investigadora social i membre d’Instrategies
Carles Campuzano, president d’ACSAR i diputat al Congrés

11.15/
11.45h

Coffee Break

11.45/
14.15h

Taula rodona: Immigració, ciutadania i drets humans
Moderador: Miquel Àngel Pulido, vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat d’Educació
Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Àngel Miret, coordinador del Comitè Operatiu d’Ajut als Refugiats de Catalunya
Rocío Calvo, professora associada del Boston College School of Social Work
Julia Moreno, tècnica de projectes d’ocupació per a sol·licitants i/o beneficiaris de Protecció Internacional
(Creu Roja)
Neus Alberich, tècnica d’Interculturalitat de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Josetxo Ordóñez, representant de la Fundació Migra Studium

14.15/
14.30h

Cloenda
Paco López, degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL
Anna Berga, secretària general de la Universitat Ramon Llull (URL)
Lloc de realització:
Facultat d’Educació Social i Treball Social
Pere Tarrés (URL)
Carrer de Santaló, 37 – 08021 Barcelona

Persona de contacte:
Maite Sala. Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Estudiants de la URL
Tel. 936 022 227
msala@rectorat.url.edu

