
 

 

    
    
    

CCCB Debats    

 

EN COMÚ 
    
    

El Debat de Barcelona 2013 reflexiona 
sobre l’immens domini del què pertany a tothom: 

Els drets humans, el saber, la música, 
la ciutat, la confiança, la llibertat, l’educació... 

 

Amb Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Lydia Cacho, 
Michela Marzano, Joan Margarit, Josep Ramoneda 

 i Perejaume, entre d’altres    
    

Del 14Del 14Del 14Del 14    de de de de gener a l’11gener a l’11gener a l’11gener a l’11    de març de 2013de març de 2013de març de 2013de març de 2013    
CCCBCCCBCCCBCCCB, a, a, a, a    les 19.30hles 19.30hles 19.30hles 19.30h    
Preu per sessió: 3 Preu per sessió: 3 Preu per sessió: 3 Preu per sessió: 3 €€€€    

 
 

El CCCBCCCBCCCBCCCB presenta una nova edició del Debat de BarcelonaDebat de BarcelonaDebat de BarcelonaDebat de Barcelona que aquest any 
reflexiona sobre l’immens domini del que és comú, compartit, que sense ser de 
ningú és patrimoni i responsabilitat de tots i cadascú de nosaltres. El cicle de 
conferències tindrà lloc tots els dilluns entre el els dilluns entre el els dilluns entre el els dilluns entre el 14 de gener i l’1114 de gener i l’1114 de gener i l’1114 de gener i l’11    de març de març de març de març de de de de 
2012012012013333 a les 19’30 hores19’30 hores19’30 hores19’30 hores. 
 

Les sacsejades de la crisi han deixat al descobert un vast territori, oblidat i negligit, 
que en aquests moments de despossessió i pèrdua té una qualitat meravellosa: 
pertany a tothom. La voracitat de la societat de mercat ens ha fet oblidar sovint 
que la confiança en l’altre i la col·laboració són el veritable fonament de la vida 
col·lectiva, i que al darrere de cada impuls individual hi ha la imparable energia de 
tota la comunitat. La natura, els somnis, l’educació, els ideals democràtics, les 
ciutats, la música... formen part del patrimoni, material i immaterial, de tothom. Cal 
defensar amb força aquells espais que no es regeixen per la mesura del valor de 
mercat, sinó per la noció del que és útil per a tota comunitat, que promouen una 
nova cultura de la solidaritat i la capacitat col·lectiva per preservar, crear i 
gestionar els béns comuns. 
 

Aquest cicle forma part d’una reflexió permanent sobre la naturalesa humana, que 
té com a precedents els debats «Passions» (2005), «Vida» (2006), «Sentit» (2007), 
«La condició humana» (2008), «Impureses» (2009), «Pensar el futur» (2010), «Crisi» 
(2011) i «Virtuts» (2012).  



 

 

 
 
La conferència inaugural de l’edició 2013 del Debat de Barcelona tindrà lloc el 
proper dilluns 14 de gener i anirà a càrrec del sociòleg Ulrich BeckUlrich BeckUlrich BeckUlrich Beck, qui parlarà 
d’EUROPA. El cicle també comptarà amb la participació, entre d’altres, de 
Zygmunt BaumanZygmunt BaumanZygmunt BaumanZygmunt Bauman, catedràtic emèrit de Sociologia de les universitats de Leeds i 
Varsòvia; Lydia CachoLydia CachoLydia CachoLydia Cacho, periodista i escriptora; Peter BurkePeter BurkePeter BurkePeter Burke, catedràtic emèrit 
d’Història cultural de la Universitat de Cambridge; Michela MarzanoMichela MarzanoMichela MarzanoMichela Marzano, filòsofa; 
Josep RamonedaJosep RamonedaJosep RamonedaJosep Ramoneda, filòsof, escriptor i periodista; i l’artista PerejaumePerejaumePerejaumePerejaume. 
 
 
 
PROGRAMA DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DEL CICLE DE CONFERÈNCIESCICLE DE CONFERÈNCIESCICLE DE CONFERÈNCIESCICLE DE CONFERÈNCIES    
 
 
Dilluns 14Dilluns 14Dilluns 14Dilluns 14    de de de de gener, a les 19.30 hgener, a les 19.30 hgener, a les 19.30 hgener, a les 19.30 h    
 

EUROPAEUROPAEUROPAEUROPA    
 

Ulrich BeckUlrich BeckUlrich BeckUlrich Beck, catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat Ludwig Maximilian 
de Munic i catedràtic de Sociologia a la London School of Economics, autor 
d’Una Europa alemana (2012). 
Presenta: Jordi VaquerJordi VaquerJordi VaquerJordi Vaquer, director de l’Open Society Initiative for Europe. 
 
 
DillunDillunDillunDilluns s s s 21212121    de de de de gener, a les 19.30 hgener, a les 19.30 hgener, a les 19.30 hgener, a les 19.30 h    
 

ELS DRETS HUMANSELS DRETS HUMANSELS DRETS HUMANSELS DRETS HUMANS    
 

Lydia CachoLydia CachoLydia CachoLydia Cacho, periodista i escriptora, activista en favor dels drets humans.  
Presenta: Sílvia HerasSílvia HerasSílvia HerasSílvia Heras, periodista de TV3. 
 
 
Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 28282828    de generde generde generde gener, a les 19.30 h, a les 19.30 h, a les 19.30 h, a les 19.30 h    
 

EL SABEREL SABEREL SABEREL SABER    
 

Peter BurkePeter BurkePeter BurkePeter Burke, catedràtic emèrit d’Història cultural de la Universitat de Cambridge.  
Presenta: Josep Maria MuñozJosep Maria MuñozJosep Maria MuñozJosep Maria Muñoz, historiador i director de L’Avenç. 
 
 
Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 4444    de febrerde febrerde febrerde febrer, a les 19.30 h, a les 19.30 h, a les 19.30 h, a les 19.30 h    
 
LA MÚSICALA MÚSICALA MÚSICALA MÚSICA    
 

Ramón AndrésRamón AndrésRamón AndrésRamón Andrés,    poeta, assagista i estudiós de la música.  
Presenta: Manuel ForcanoManuel ForcanoManuel ForcanoManuel Forcano, poeta i director general de la Fundació Centre 
Internacional de Música Antiga Jordi Savall. 
        



 

 

    
    
Dijous,Dijous,Dijous,Dijous,    11111111    de de de de febrer, a les 19.30 hfebrer, a les 19.30 hfebrer, a les 19.30 hfebrer, a les 19.30 h    
 
LA CIUTATLA CIUTATLA CIUTATLA CIUTAT    
 

Diàleg entre Xavier AntichXavier AntichXavier AntichXavier Antich, filòsof, professor d’Història de les idees estètiques de 
la Universitat de Girona, i Joan MargaritJoan MargaritJoan MargaritJoan Margarit, poeta i arquitecte.  
Presenta: Joan NoguéJoan NoguéJoan NoguéJoan Nogué, catedràtic de Geografia humana de la Universitat de 
Girona i director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.  
 
 
Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 18181818    dededede    febrer, a les 19.30 hfebrer, a les 19.30 hfebrer, a les 19.30 hfebrer, a les 19.30 h    
 
LA CONFIANÇALA CONFIANÇALA CONFIANÇALA CONFIANÇA    
 

Michela MarzanoMichela MarzanoMichela MarzanoMichela Marzano, filòsofa, directora del Departament de Ciències Socials de la 
Universitat París-Descartes.  
Presenta: Marina GarcésMarina GarcésMarina GarcésMarina Garcés, professora de Filosofia de la Universitat de Saragossa. 
 
 
Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 22225555    de de de de febrerfebrerfebrerfebrer, a les 19.30 h , a les 19.30 h , a les 19.30 h , a les 19.30 h     
 
L’AGRARIETATL’AGRARIETATL’AGRARIETATL’AGRARIETAT    
 

PerejaumePerejaumePerejaumePerejaume, artista. 
Presenta: Jacint TorrentsJacint TorrentsJacint TorrentsJacint Torrents, antropòleg, estudiós del món rural, professor de la 
Universitat de Vic. 
 
 
Dilluns Dilluns Dilluns Dilluns 4444    de marçde marçde marçde març, a les 19.30 h, a les 19.30 h, a les 19.30 h, a les 19.30 h    
 
LA LLIBERTATLA LLIBERTATLA LLIBERTATLA LLIBERTAT    
 

Josep RamonedaJosep RamonedaJosep RamonedaJosep Ramoneda, filòsof, escriptor i periodista. 
Presenta: Jaume CasalsJaume CasalsJaume CasalsJaume Casals, catedràtic de Filosofia de la Universitat Pompeu Fabra. 
 
 
Dilluns 11Dilluns 11Dilluns 11Dilluns 11    de de de de març, a les 19.30 hmarç, a les 19.30 hmarç, a les 19.30 hmarç, a les 19.30 h    
 
L’EDUCACIÓL’EDUCACIÓL’EDUCACIÓL’EDUCACIÓ    
 

Zygmunt BaumanZygmunt BaumanZygmunt BaumanZygmunt Bauman, catedràtic emèrit de Sociologia de les universitats de Leeds i 
Varsòvia, i Premi Príncep d’Astúries de Comunicació i Humanitats.  
Presenta: Jaume CelaJaume CelaJaume CelaJaume Cela, mestre i escriptor. 
 
        



 

 

    
    
CV DELS PONENTSCV DELS PONENTSCV DELS PONENTSCV DELS PONENTS    
 
 
ULRICH BECKULRICH BECKULRICH BECKULRICH BECK    
 
(Stolp, actual Polònia, 1944), catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat Ludwig 
Maximilian de Munic i catedràtic de Sociologia de la London School of Economics. És un 
dels sociòlegs contemporanis més destacats en l’estudi de les  conseqüències 
pernicioses dels processos de modernització i globalització, entre elles els problemes 
mediambientals. Recentment, ha iniciat una investigació sobre les condicions canviants 
del treball en el context del capitalisme global. Ulrich Beck ha encunyat conceptes ja 
clàssics en la reflexió sociològica, com ara “societat del risc”, “segona modernitat” o 
“modernització reflexiva”, que ha desenvolupat en llibres com ara La sociedad del riesgo 
(Paidós, 1998), ¿Qué es la globalización? (Paidós, 1998), La democracia y sus enemigos 
(Paidós, 2000), La individualización: el individuo institucionalizado y sus consecuencias 
sociales y políticas (Paidós, 2003), La mirada cosmopolita o la guerra es la paz (Paidós, 
2005), Reinventar Europa. Una visión cosmopolita (Breus CCCB, 2006), Modernización 
reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno (Paidós, 2008), Un 
nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización (Paidós, 2009), 
entre d’altres. El seu darrer assaig, que pretén oferir una interpretació alternativa de la 
crisi, es titula Una Europa alemana (Paidós, 2012). Col·labora habitualment amb mitjans 
internacionals com ara El País i The Guardian. 
 
 
LYDIA CACHOLYDIA CACHOLYDIA CACHOLYDIA CACHO    
 
(Ciutat de Mèxic, 1963) és periodista i escriptora, coneguda pel seu activisme com a 
defensora dels drets humans. Ha investigat i denunciat el tràfic de persones i l’explotació 
sexual de dones, nens i nenes a Mèxic i a l’estranger. Per aquest treball de denúncia, que 
ha implicat a representants de la classe política mexicana, Lydia Cacho ha estat torturada 
i empresonada, i ha rebut amenaces de mort. Li han atorgat nombrosos premis i 
distincions, entre els quals el Premi Olof Palme 2011, el Premi Mundial UNESCO 
Guillermo Cano de Llibertat de Premsa, el Premi Human Rights Watch, el Premi Casa 
Amèrica Catalunya a la Llibertat d’Expressió i el Premi de la Unió de Periodistes de 
València. L’any 2000 va fundar, en companyia d’altres persones, el Centre Integral 
d’Atenció a les Dones (CIAM Cancún), especialitzat en l’atenció a dones, nens i nenes 
víctimes de violència domèstica i sexual. És columnista política de La voz del Caribe, 
directora editorial de la revista i el programa de televisió Esta boca es mía. Apuntes de 
equidad y género, i especialista en temes de violència i gènere de l’Agència de les 
Nacions Unides per a la Dona (UNIFEM). Ha escrit diversos llibres, entre els quals 
Esclavas del poder: un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo 
(Debate, 2011), Los demonios del Edén. El poder que protege la pornografía infantil 
(Debolsillo, 2010) i Memorias de una infamia (Debate, 2008). 
 
 
PETER BURKEPETER BURKEPETER BURKEPETER BURKE    
 
(Londres, 1937) és historiador especialitzat en la història social i cultural de la primera 
edat moderna a Europa i estudiós de la història social del coneixement. Està reconegut 
com un dels grans renovadors de la historiografia per la seva empenta interdisciplinar, que 
va propiciar la mediació entre la història, l’antropologia i la sociologia. És catedràtic emèrit 



 

 

d’Història cultural de la Universitat de Cambridge i membre de l’Emmanuel College. Ha 
estat professor visitant o investigador a diverses universitats d’Europa i Amèrica. És 
membre de l’Acadèmia Britànica i de l’Acadèmia Europea, i ha estat distingit doctor 
honoris causa per les universitats de Lund, Copenhaguen i Bucarest. Ha publicat 26 
llibres, traduïts a més de 31 idiomes. Entre ells destaquen Hablar y callar. Funciones 
sociales del lenguaje a través de la historia (Gedisa, 1996), Formas de hacer historia 
(Alianza, 1999), El Renacimiento (Crítica, 1999), El Renacimiento europeo. Centros y 
periferias (Crítica, 2000), Historia social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot 
(Paidós, 2002), Una historia social de los medios de comunicación (Taurus, 2002), 
Lenguas y comunidades en la Europa moderna (Akal, 2006), La traducción cultural en la 
Europa moderna (Akal, 2010), Qué es la historia cultural (Paidós, 2010), Hibridismo 
cultural (Akal, 2010) o Historia social del conocimiento II. De la Enciclopedia a la Wikipedia 
(Paidós, 2012). 
    
    
RAMON ANDRÉSRAMON ANDRÉSRAMON ANDRÉSRAMON ANDRÉS    
 
(Pamplona, 1955) és assagista, poeta i estudiós de la música, autor de nombrosos 
estudis musicals i literaris. Entre els seus llibres sobre música destaquen Diccionario de 
instrumentos musicales. Desde la Antigüedad a J. S. Bach (Península, 2000), W. A. 
Mozart  (Ma Non Troppo, 2003), Johann Sebastian Bach. Los días, las ideas y los libros 
(Acantilado, 2005), El oyente infinito. Reflexiones y sentencias sobre música (De 
Nietzsche a nuestros días) (Dvd Ediciones, 2007), El mundo en el oído. El nacimiento de 
la música en la cultura (Acantilado, 2008) i Diccionario de música, mitología, magia y 
religión (Acantilado, 2012). Pertanyen a un terreny literari i assagístic Tiempo y caída. 
Temas de la poesía barroca (Sirmio, 1994), Historia del suicidio en Occidente (Península, 
2003) i No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (siglos XVI y XVII) 
(Acantilado, 2010). Entre els seus llibres de poemes cal citar La línea de las cosas 
(Hiperión, 1994) i La amplitud del límite (Dvd Ediciones, 2000), a més de l’obra aforística 
Los extremos (Lumen, 2011). Ha dedicat també els seus esforços a elaborar edicions 
d’autors i una Antología poética del romanticismo español (Planeta, 1987). Entre 1974 i 
1983 va exercir la seva primera activitat professional com a cantant, centrat principalment 
en el repertori medieval i renaixentista, amb instruments antics. 
 
 
XAVIER ANTICHXAVIER ANTICHXAVIER ANTICHXAVIER ANTICH    
 
(La Seu d’Urgell, 1962) és filòsof, professor d’Idees Estètiques a la Universitat de Girona, 
on també dirigeix el Màster en Comunicació i Crítica. Actualment és director del 
Programa d’Estudis Independents del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Ha estat 
professor de doctorat a l'Iberian and Latin American Cultures Department de la 
Universitat de Stanford, a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i a la 
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Les 
seves investigacions recents estan centrades en els àmbits de l’estètica i l’art 
contemporanis, amb especial atenció a les teories sorgides en el marc posterior a 1967 i 
a les pràctiques artístiques dels darrers quaranta anys. Alguns dels seus treballs s’han 
orientat a diverses qüestions d’estètica musical. És membre del consell assessor del 
suplement Cultura/s de La Vanguardia i conseller electe pel Parlament de Catalunya del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. És autor, entre d’altres, dels llibres El rostre 
de l’altre. Passeig filosòfic per l’obra d’Emmanuel Lévinas (Eliseu Climent Editor, 1993) i 
Antoni Tàpies. Certeses sentides (Museu Nacional de Cracòvia i Institut Cervantes, 2000), 
i editor del volum Antoni Tàpies. En blanc i negre. Assaigs 1955-2003 (Galàxia 
Gutenberg-Círculo de Lectores, 2008).   



 

 

    
    
JOAN MARGARITJOAN MARGARITJOAN MARGARITJOAN MARGARIT    
 
(Sanaüja, La Segarra, 1938) és poeta i arquitecte, catedràtic jubilat de l'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. L’any 2008 fou 
guardonat amb el Premi Nacional de Literatura concedit per la Generalitat de Catalunya 
per la seva obra Casa de Misericòrdia, i, per aquest mateix poemari, amb el Premi 
Nacional de Poesia atorgat pel Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya. És autor d’una 
extensa obra poètica, traduïda a diversos idiomes. Els seus darrers poemaris són Joana 
(2002), Càlcul d'estructures (2005), Casa de Misericòrdia (2007), Misteriosament feliç 
(2008), No era lluny ni difícil (2010) i Es perd el senyal (2012), tots ells publicades per 
Enciclopèdia Catalana. La seva poesia ha estat recollida en diverses antologies. En prosa, 
ha publicat Noves cartes a un jove poeta (Proa, 2009), en el qual reflexiona sobre 
l'activitat poètica. Com a arquitecte, treballa associat amb Carles Buxadé, amb qui ha 
construït, entre d’altres, la cúpula d'un mercat a Vitòria (premi Europeu d'Estructures 
Metàl·liques) i la rehabilitació de la fàbrica Aymerich de Terrassa com a seu del Museu de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Així mateix, pertany a l'equip guanyador del concurs 
per a l'estadi i l'anella olímpica de Montjuïc.   
 
 
MICHELA MARZANOMICHELA MARZANOMICHELA MARZANOMICHELA MARZANO    
 
(Roma, 1970) és filòsofa i professora, directora del Departament de  Ciències Socials de 
la Universitat París-Descartes. Després d’estudiar filosofia a Pisa i Roma, es va doctorar 
amb una tesi dedicada a l’estatut del cos humà en la societat contemporània. L’any 1999 
es va traslladar a França i l’any següent va ingressar en el Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). Interessada sobretot en la filosofia moral i la política, és 
autora, entre altres títols, de Malaise dans la sexualité (JC Lattès, 2006), La philosophie 
du corps (PUF, 2007), Dictionnaire du corps (PUF, 2007), La fidelidad o el amor al 
desnudo (Tusquets, 2008), La violència (Breus CCCB, 2008), La muerte como 
espectáculo (Tusquets, 2010), Programados para triunfar: nuevo capitalismo, gestión 
empresarial y vida privada (Tusquets, 2011), Què és l’ètica aplicada? (Proteus, 2012), 
Volevo essere una farfalla (Mondadori, 2011), Què és l’ètica aplicada? (Proteus, 2012) i 
Consiento, luego existo. Ética de la autonomía (Proteus, 2012). Recentment ha publicat 
Éloge de la confiance (Fayard, 2012). 
 
 
PEREJAUMEPEREJAUMEPEREJAUMEPEREJAUME    
 
(Sant Pol de Mar, 1957) és artista. Els seus mitjans d’expressió principals són la pintura i 
la poesia. De formació autodidacta, va estudiar Història de l’Art i va començar a exposar 
als anys setanta. És autor d’una obra transversal que oscil·la entre la teoria i la pràctica, 
l’escriptura i la imatge, la influència de l’avantguarda històrica i l’interès per la cultura 
catalana, amb una especial atenció al paisatge local i a la natura, que impregna la seva 
producció poètica, assagística i artística. L’any 2005 va rebre el Premi Nacional d’Arts 
Visuals de la Generalitat de Catalunya per la seva obra Els cims pensamenters, en què 
reflexiona sobre l’obra de Jacint Verdaguer, i Joan Maragall i Antoni Gaudí, i l’any següent 
el Ministeri de Cultura d’Espanya li va concedir el Premi Nacional d’Arts Plàstiques per la 
seva “reformulació de la relació entre art i territori”. Entre els seus darrers llibres 
destaquen La obra y el miedo (Galaxia Gutenberg) i Pagèsiques (Edicions 62, 2011), 
Premi Lletra d’Or 2012.  
        



 

 

    
    
JOSEP RAMONEDAJOSEP RAMONEDAJOSEP RAMONEDAJOSEP RAMONEDA    
 
(Cervera, Lleida, 1949) és periodista, filòsof i escriptor, col·laborador habitual del diari El 
País i de la Cadena Ser i director de diverses col·leccions d’assaig. Ha estat director del 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) entre els anys 1989 i el 2011, 
president de l’Institut de la Recherche et de l’Innovation (IRI) de París entre el 2009 i el 
2011, director de l’Institut d’Humanitats (1986-1989), col·laborador de La Vanguardia 
(1980-1996), i professor de Filosofia contemporània a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (1975-1990). Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquen 
Apologia del present. Assaigs de fi de segle (Edicions 62, 1989), Después de la pasión 
política (Taurus, 1999), Del tiempo condensado. Globalización, inmigración, terrorismo, 
cultura (Debolsillo, 2003), Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración (Galaxia 
Gutenberg, 2010) i La izquierda necesaria (RBA Libros, 2012). 
 
 
ZYGMUNT BAUMANZYGMUNT BAUMANZYGMUNT BAUMANZYGMUNT BAUMAN    
 
(Poznań, Polònia) és catedràtic  emèrit de Sociologia de la Universitat de Leeds, on viu 
des de fa més de trenta anys. Enrere va quedar la seva Polònia natal, d’on va fugir amb la 
seva família del terror nazi de 1939 cap a la Unió Soviètica. Després del seu pas per 
l’exèrcit polac i el front rus, va tornar a Polònia i va ser professor de la Universitat de 
Varsòvia durant anys, però una ferotge campanya antisemita el va dur de nou a l’exili el 
1968. La Universitat de Tel Aviv va ser el seu destí, tampoc definitiu, perquè també ha 
impartit classes als Estats Units i Canadà. Tres anys més tard s’instal·là a Gran Bretanya, 
on viu encara. Al llarg de la seva carrera, ha intentat desenvolupar una sociologia crítica i 
emancipadora. Entre la seva extensa obra, en gran part traduïda al castellà, destaquen 
Modernidad y Holocausto (Sequitur, 1997),  La postmodernidad y sus descontentos 
(Akal, 2001), Modernidad líquida (FCE, 2003), Amor líquido: acerca de la fragilidad de los 
vínculos humanos (FCE, 2005), Europa, una aventura inacabada (Losada, 2006), Ética 
posmoderna (Siglo XXI, 2006), Arxipèlag d’excepcions (Breus CCCB, 2007), Tiempos 
líquidos (Tusquets, 2007), Vida de consumo (FCE, 2007), Libertad (Losada, 2008) i Miedo 
líquido (Paidós, 2010). Recentment ha publicat Esto no es un diario (Paidós, 2012) i al 
gener de 2013 apareixerà a Paidós Sobre la educación (amb Riccardo Mazzeo). En 2010 
va rebre juntament amb Alain Touraine el Premi Príncep d’ Astúries de Comunicació i 
Humanitats. 
 
  



 

 

    
    
INFORMACIÓ D’INTERÈSINFORMACIÓ D’INTERÈSINFORMACIÓ D’INTERÈSINFORMACIÓ D’INTERÈS    
 
Totes les sessions tenen lloc al CCCB a les 19:30h 
Hi ha servei de traducció simultània al català 
 
Preu per sessió: 3,00 € / reduïda: 2,50 € 
Preu a tot el cicle: 22,50 € / reduïda: 18,00 € 
Amics del CCCB, aturats i menors de 16 anys: gratuïta 
Venda anticipada a les taquilles del CCCB i Telentrada (tel. 902 101 212 / 
www.telentrada.com) 
 
 
InformacióInformacióInformacióInformació    
Oficina de cursos del CCCB 
Montalegre, 5 - 08001 Barcelona 
Tel. 933 064 133 / Fax. 933 014 254 
e-mail: cursos@cccb.org 
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Editorial Paidós 
Goethe-Institut Barcelona 
Institut Français 
British Council 
Instituto Polaco de Cultura 
Consolat General de la República de Polònia a Barcelona 
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