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ELOGI DE L’HOSPITALITAT 
 APUNTS SOBRE EL FUTUR D’EUROPA 

 
Debat al CCCB, 29 - 30 de juny del 2006 

 
 
El projecte d’una Europa unida va sorgir després que les dues guerres mundials escampessin la mort i l’horror 
entre països veïns. Seixanta anys després, Europa és un espai de convivència entre països que han decidit 
compartir sobirania i economia sota uns principis comuns. Per què avui, davant els progressos d’un continent 
unificat i en pau, es generalitza el sentiment de crisi del projecte europeu? El fracàs dels referèndums per a 
l’aprovació de la Constitució europea a França i a Holanda va disparar les alarmes. Alhora, les negociacions 
sobre l’ingrés de Turquia a la Unió han generat un debat sobre els límits d’Europa, que ha estès els dubtes 
sobre la mateixa essència de la cultura europea. Però l’esclat de la violència a les perifèries urbanes de 
França ha alertat que el focus d’atenció es troba també al si de les nostres ciutats. La desafecció dels 
ciutadans es generalitza davant de les dificultats d’Europa per respondre a les noves realitats. Sobre quins 
valors es podria reconstruir la confiança mútua per refundar el projecte europeu?  
 
Amb aquestes jornades, el CCCB i el CUIMPB proposen recuperar el concepte d’hospitalitat d’Immanuel Kant 
com a punt de partida per regenerar el debat sobre el futur d’Europa. L’hospitalitat suposa el dret d’un 
estranger de no rebre un tracte hostil pel simple fet d’arribar al territori d’un altre. La creixent circulació de 
persones, béns i idees difumina la mateixa distinció de qui és estranger i qui no ho és en un determinat espai. 
Els fluxos globals de migració i la creixent pluralitat cultural i religiosa obliguen a articular la cultura europea al 
voltant d’una negociació constant de la nostra relació amb la diferència. La ciutat és el laboratori on té lloc 
diàriament aquesta negociació. Per aquesta raó, la construcció d’uns espais públics hospitalaris, que acullin i 
afavoreixin la interacció i la integració social, és un element fonamental per repensar el projecte europeu.  
 
Els debats abordaran totes aquestes qüestions que avui fan d’Europa un projecte incert. Les conferències 
aniran acompanyades de l’acte de lliurament del 4rt Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, que el CCCB 
convoca juntament amb The Architecture Foundation (Londres), l’Architekturzentrum Wien (Viena), la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine (París), el Nederlands Architectuurinstituut (Rotterdam) i el Museum of Finnish 
Architecture (Hèlsinki).  
 
   
Dijous 29 de juny 
 

19:00h «Elogi de l’hospitalitat: Noves veus sobre Europa» 
 Presentació: 
 Josep Ramoneda, director del CCCB 
 Blanca Vilà, directora acadèmica del CUIMPB 
 

Participants: 
Marc Bassets, corresponsal de La Vanguardia a Berlín 
Itzíar González Virós, arquitecta experta en participació ciutadana i urbanisme 
Aziliz Gouez, investigadora en identitats i valors europeus de l’associació Notre Europe 
Navid Kermani, escriptor 
Rostane Mehdi, professor de Dret Internacional Públic, Universitat Aix-Marseille III 
Pedro Olalla, escriptor i fotògraf, expert en cultura hel·lènica 

 
Moderador: 
Antonio Serrano González, professor d’Història del Dret i de les Institucions, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

 

 



Divendres 30 de juny 
 

19:00h «A favor de l’espai públic»  
 Acte de lliurament del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2006 

Presidit per: 
Celestino Corbacho, president del Consorci del CCCB 

 

Presentació dels projectes guanyadors: 
Nikola Bašić, autor de l’Orgue Marí (Zadar, Croàcia), projecte guanyador ex aequo del Premi 
Europeu de l’Espai Públic Urbà 2006 
Živko Kolega, alcalde de Zadar 
Pieter Bannenberg, NL Architects, autors d’A8ernA (Zaanstad, Països Baixos), projecte guanyador 
ex aequo del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2006 
Harm Jan Egberts, tinent d’alcalde i regidor d’Afers Internacionals de Zaanstad  
 
Amb la intervenció dels guanyadors del Premi Especial i les Mencions del Jurat 
 
Amb la participació de: 
Elías Torres, arquitecte, president del jurat del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2006 
Carme Ribas, arquitecta, secretària del jurat del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2006 

 
 
Organitzen: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona 
 
Patrocina: 
COPCISA 
 
Col·labora: 
El País 
 
Entrada gratuïta, aforament limitat  
Hi ha servei de traducció simultània al català 
 
Inscripcions: 
Oficina de cursos del CCCB 
Montalegre, 5. 08001 Barcelona 
Tel.: 93 306 41 33 / fax: 93 301 42 54 
e-mail: cursos@cccb.org 




