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Els darrers anys han proliferat en diferents països europeus els de-
bats sobre la presència de símbols religiosos a l’espai públic. Segons 
els principis del secularisme, que tant van contribuir en la construcció 
de l’esfera pública europea, la religió hauria de pertànyer a l’àmbit  de 
la vida privada. Tanmateix, des de la presència del cristianisme en 
múltiples esferes de la vida pública europea, com des de l’arribada 
de noves poblacions de migrants que practiquen altres religions cada 
vegada més visibles, és evident que aquests principis no s’ajusten a 
la realitat. Quin és, doncs, el límit entre la llibertat de consciència i de 
culte i la garantia d’un estat basat en els principis laics? Com replan-
tejar la presència de la religió a l’espai públic? 

Aquest debat ha estat organitzat amb el Grup de Recerca en  
Teoria Política de la Universitat Pompeu Fabra amb l’objectiu d’im-
pulsar una reflexió plural sobre una de les qüestions més actuals  
de la societat europea.

Participants: 
Cristina Lafont, professora de Filosofia de la Northwestern University. 
Cecile Laborde, catedràtica de Teoria política de la University 
College of London.  
András Sajó, jutge del Tribunal Europeu de Drets Humans i professor 
de Dret constitucional de la Central European University (Budapest).

Moderador: 
Ferran Requejo, catedràtic de Ciència política de la Universitat 
Pompeu Fabra.
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CCCB
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Informació:  
Hi haurà servei de traducció simultània al català
Entrada 3€ / Reduïda: 2,50€ 
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