
09.30 h. – 10.30 h.  Acte inaugural

11.00 h. – 13.30 h. Sessió 1
Reptes per a la biodiversitat

Moderada per Sara Batet, cap del Departament de 
Sostenibilitat d’Unescocat
• Curtmetratge 
• Gita Kavarana, cap de desenvolupament 
institucional del Centre per la Ciència i el Medi 
Ambient de l’Índia
• Joandomènec Ros, secretari general de l’Institut 
d’Estudis Catalans
• Natarajaan Ishwaran, director de la Divisió de 
Ciències Ecològiques de la UNESCO 

Cohesió i pau a través del diàleg
Congrés sobre el valor de les cultures
Barcelona, 23 - 24 de març 2009

     DILLUNS 23 DE MARÇ  (programa provisional)

Al desembre del 2009, el Centre UNESCO de Catalunya 
celebrarà els 25 anys de la seva creació. Es tracta d’una 
commemoració que ens honora i que volem compartir 
amb moltes altres persones que al llarg d’aquests vint-
i-cinc anys ens han donat suport i han col·laborat amb 
nosaltres. Al llarg de l’any 2009, doncs, hem previst 
diversos actes que faran visible, davant de la societat 
catalana, la feina feta per la nostra entitat i, sobretot, la 
il.lusió per dur a la pràctica nous objectius i noves fi tes. 
Un dels actes signifi catius és aquest congrés Cohesió i pau 
a través del diàleg, que volem que analitzi els problemes 
més importants de la nostra societat i que ajudi a donar 
resposta als reptes que aquests problemes plantegen, des 
d’una òptica de gestió de la diversitat.

15.00 h. – 17.30 h. Sessió 2
Reptes per a la diversitat cultural 

Moderada per Salwa Gharbi, cap del Departament de 
Drets Humans i Diversitat Cultural d’Unescocat 
• Curtmetratge
• Kalpana Das, directora de l’Institut Intercultural de 
Montreal 
• Jordi Porta, president d’Òmnium Cultural 
• Paul de Guchteneire, cap de la Secció de 
Migracions de la Divisió de Recerca i Polítiques en 
Ciències Socials de la UNESCO

Per això hem dividit el congrés en quatre grans apartats: 
biodiversitat, diversitat cultural, diversitat lingüística, 
diversitat religiosa. Començarem cada bloc temàtic per la 
difusió d’un curtmetratge que il·lustrarà la problemàtica. 
A continuació, els ponents convidats (experts catalans, 
internacionals i de la UNESCO) ens ajudaran a identifi car 
i analitzar els principals reptes de cada àmbit temàtic, 
tot prestant atenció a la seva dimensió educativa, i 
ens proposaran pistes de solució amb recomanacions 
concretes que permetin elaborar un pla d‘acció.



Amb la col·laboració de

Participació gratuïta prèvia inscripció a: 
www.unescocat.org

contacte: v.pounce@unescocat.org

Aforament limitat

Hi haurà traducció simultània.

     DIMARTS 24 DE MARÇ
Programa provisional

10.00 h. – 12.30 h. Sessió 3
Reptes per a la diversitat religiosa

Moderada per Francesc Torradefl ot, cap del 
Departament de Diàleg Interreligiós d’Unescocat
• Curtmetratge
• Jean-François Mayer, director del projecte 
Religioscope i professor a la Universitat de Friburg 
• Xavier Melloni, professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya
• Doudou Diène, exrelator especial de 
l’Organització de les Nacions Unides

Auditori Caixa Catalunya
de la Pedrera de Caixa Catalunya

Passeig de Gràcia, 92
(Provença, 261-265)
08008 Barcelona

Bus: 7, 16, 17, 22, 24 i 28
Metro: línies 3 i 5 (Estació Diagonal)
FGC: estació Provença
RENFE: estació Passeig de Gràcia

15.30 h. - 18.00 h. Sessió 4
Reptes per a la diversitat lingüística

Moderada per Mònica Sabata, cap del Departament 
de Diversitat Lingüística d’Unescocat, directora de 
Linguapax 
•  Curtmetratge
•  Vigdís Finnbogadóttir, presidenta honorària 
del Comitè Assessor de Linguapax i expresidenta 
d’Islàndia
•  Fèlix Martí, fundador del Centre UNESCO de 
Catalunya, president honorari de Linguapax
•  Olabiyi Babalola Joseph Yaï, ambaixador de 
Benín prop de la UNESCO, president del Consell 
Executiu de la UNESCO, expert en llengües i 
literatura africanes

18.15 h - 19.00 h. Cloenda


