PROGRAMA

DISSABTE 6 NOVEMBRE
9h: “ No hi ha laïcitat sense educació, i
viceversa?”. Esperanza Guisán: “L’educació,
base de l’emancipació, clau en un projecte de
laïcitat”; Santiago Castellà: “Límits i reptes per a
una educació laica: superar el marc concordatari”

5, 6 i 7 de novembre 2010
Barcelona, Facultat d’Economia i Empresa, UB
Inscripcions i més informació a:

www.espaciodelibertad.net

DIVENDRES 5 NOVEMBRE
9h: Presentació de l’espai jove del Fòrum.
Gabriel Alconchel,
Alconchel Joffre Villanueva,
Villanueva David
Prujà.
9h30: “Què és la laïcitat?Laïcitat política i laïcitat
filosòfica”. Vicenç Molina, Escola Lliure El Sol.
11h30: Visita associativa
Nota: aquestes sessions es duran a terme al c.
y , 44. Es prega
p g confirmació assistència a
Avinyó,
936011631

10h30: Cafè
11h: Grups de treball
1. ”L’educació de persones adultes, clau en
processos de desenvolupament individual i
col·lectiu”
2. “El sistema educatiu espanyol
p y i l’objectiu
j
d’una
educació laica”
3. “L’educació, factor clau en els processos de
desenvolupament: Dos models pedagògics o
un que evoluciona? Ferrer i Guàrdia i Paulo
Freire”
4. “Propostes per a la laïcitat de cara a les
eleccions catalanes”
13h: Grups de treball
5. “Laïcitat i immigració”
6. “Laïcitat i igualtat de gènere”
7. “Llibertat sexual i laïcitat”
8. ”Laïcitat i salut”
14h30: Dinar

16h: Presentació: Representants d’AECID,
Generalitat de Catalunya, Ajuntament de
Barcelona , MLP, FFG, UB.
17h: “La Laïcitat, un principi sostingut per un
combat”, Jean Michel Ducomte, Joan-Francesc
Pont Clemente
18h30: Cafè
19h: “El desenvolupament de les societats
democràtiques i el respecte a la llibertat de
consciència. Europa i Sud del Mediterrani”,
Mohamed Mouaqit

16h30: “Laïcitat, Drets humans i Cooperació al
Desenvolupament.” Tono Albareda, Ana Rosa
Alcalde
18h: Cafè
18h30: Grups de treball
9. “Colòmbia i Guatemala: dos casos d’Amèrica
Llatina”
10 “Laïcitat
10.
Laïcitat en el sud del Mediterrani
Mediterrani”
11. ”La Unió Europea, una unió política amb
marcs de convivència molt diferents al voltant
de la laïcitat”
12. “La llibertat de consciència a Espanya”

DIUMENGE 7 NOVEMBRE
9h: “La libertat de consciència a Espanya”,
Gregorio Peces Barba.

11h Taula rodona: “ La relació entre l’Estat i les
opcions
i
d consciència:
de
iè i model
d l presentt i escenaris
i
de futur” Ministeri de Justícia , Oriol Illa (FFG).
11h30: Cafè
12h: “Laïcitat i política en el segle XXI”
13h30: Lectura de la declaració conjunta i
cloenda

