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per els governs a través de les seves institucions polítiques, legislatives, militars i policials, però també són
muralles mentals construïdes per el poder a través de
les pors a l’estrany, augmentades mitjançant les noticies focalitzades per els mitjans de comunicació i per
els grups polítics que impulsen als desfavorits a pensar que la causa dels seus problemes no és estructural
sinó culpa d’aquestes estranys invasors. Dins de les
nostres societats les fronteres es concreten en límits
culturals i econòmics entre els éssers humans, barre-
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es fronteres són murs externs que ens aïllen de la

Amb la col·laboració:

res visibles i invisibles que divideixen a la població en
barris diferents, amb una sanitat diferenciada i una
educació jerarquitzada per grups de classe o ètnia.
El mapa que imposa un dibuix en un paper partint la
humanitat en trossos s’uneix a les fronteres invisibles
de l’exclusió social. I aquest crea el més terrible dels
murs, el mental, que esclerotitza i anul·la el progrés
de les societats.

Dijous 4 juliol

INAUGURACIÓ

Dissabte 6 juliol

LES FRONTERES POLÍTIQUES
QUE DIVIDEIXEN EL PLANETA

19.00 h Inauguració Institucional
19.30 h Conferència inaugural.
Fronteres i territori: nocions, reptes i valors
Daniel Nordman. Centre Nationale de la Recherche
Scientifique

Divendres 5 juliol

LA INVENCIÓ DEL MAPA
I LA IMPOSICIÓ DELS TERRITORIS
SOBRE LES PERSONES

MATÍ
9.30 h Dibuixar les fronteres. La cartografia com a poder
Oscar Jané. Universitat Autònoma de Barcelona
11.30 h La construcció imaginària de la frontera.
Guetos o defensa de la identitat?
José M. Perceval. Universitat Autònoma de Barcelona
12.30 h La imatge de la frontera en la representació artística.
Creació de barreres mentals
Borja Franco. Universidad Nacional de Educación
a Distancia
TARDA
16.30 h Les fronterers en els imperis: L’islam i el mon àrab
fins l’actualitat d’un gihadisme sense fronteres
Luis Bernabé Pons. Universitat d’Alacant
17.30 h Frontera, alteritat i universalisme.
Les fronteres religioses de la cristiandat de la
conversió de l’infidel a la civilització del bàrbar
en l’imperialisme colonial
Youssef al Alaoui. Universitat de Rouen

MATÍ
9.30 h “Si ets negre, ets migrant”. Treball col·lectiu
amb demandants d’asil sobre els reptes de la
categorització a la societat francesa
Séréna Naudin. Université Paris 8, Laboratoire Centre
de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris
11.30 h La industria de la vigilància. A EUA i Espanya.
Els dispositius de control al servei de la detecció
i detenció del trasllat de persones
Maria Isolda Perelló. Universitat de València
12.30 h Fronteres i murs en el planeta, milers de
kilòmetres de vigilància: Palestina, Mèxico
Julieta Fuentes Carrera. CentroGeo CONACYT
TARDA
16.30 h Conflictes mundials per fronteres:
Ucraïna, Bolívia i la sortida al mar, Sudan del Sud
José Angel Ruiz Jiménez. Universidad de Granada
17.30 h Gitanos: els que no estan en cap frontera
però son sempre fronterers
Pastora Filigrana. Jarsia abogados

Diumenge 7 juliol

TARDA
16.30 h Prejudicis i estereotips com a fronteres.
Fronteres de gènere
Irantxu Varela. Faktoria Lila
Maria José Aguilar. Universidad de Castilla
de La Mancha
17.45 h La frontera de la salut com a dret humà:
causes de la salut col·lectiva, desigualtats
i mercantilització de la sanitat
Joan Benach. Universitat Pompeu Fabra

Dilluns 8 juliol

EL NEGOCI DE LES FRONTERES.
SEGURETAT, MURS I TRAFICANTS
DE PERSONES

MATÍ
9.30 h La violència en les fronteres
Agus Morales. “Escribidor”, director de revista 5W
11.30 h “El meu veí trafica amb persones”: l’impacte
de les màfies del contraban d’èssers humans entre
la població líbia
Karlos Zurutuza. Periodista

11.30 h Megalòpolis i villas misèria o slums
Zaida Muxi. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona
12.30 h L’educació com a creadora o superadora
de fronteres. L’atenció a grups vulnerables
Joaquim Gairin. Universitat Autònoma de Barcelona

TARDA
16.30 h Els paradisos fiscals.
La llibertat de circulació dels capitals
Hernan Cortés. Fundació Oxfam Intermón
17.30 h La violència dels murs a les fronteres
Ainhoa Ruiz. Centre Delàs d’Estudis per la Pau

FRONTERES PER ALS DRETS
HUMANS: MIGRACIONS I NOUS
POPULISMES

MATÍ
9.30 h Refugiat polític i exiliat econòmic.
Diferències de drets?
Javier Martin. Agencia EFE
11.30 h Punts d’origen i punt de destinació:
El recorregut de la tragèdia
Amadou Bocar Sam. CEPAIM
12.30 h La frontera Europa
Simona Skrabec. Escriptora i traductora
TARDA
16.30 h El discurs populista de la immigració
Ponent a confirmar
17.30 h La contradicció principal: Països de migrants
que rebutgen la immigració. EUA, Itàlia, Polònia
Xavier Oliveras. Colegio de la Frontera Norte, Tijuana

Dimecres 10 juliol
12.30 h Països frontera: els ajuts –secrets o visibles–
externalització de fronteres
Cristina Mas. Periodista Diari ARA

LES FRONTERES SIMBÒLIQUES

MATÍ
9.30 h Les fronteres invisibles de l’exclusió social.
Fronteres a les ciutats, el mercat del sol
Valeria Verdolini. Université degli Studi di Milano

Dimarts 9 juliol

CLAUSURA I CONCLUSIONS

9.30 h Es possible una frontera que respecti
els drets humans?
Luca Gervasoni. NOVACT
10.30 h Murs per a una humanitat que pateix
darrera les tanques
Arcadi Oliveres. President de la Universitat
Internacional de la Pau
11.30 h Conclusions
Amb José Ángel Ruiz Jiménez

