Presentació
Transcripció

Aquest darrer ambit que cloura les
Jornades fa referencia a la interculturalitat i els processos de creaci6 d'identitats, sobre el qual avui reflexionarern
tots plegats.

Moderador
Mestre i director de la Fundació
Akwaba de I'Hospitalet.

Escoltarem les interpel4acions en relació a aquesta tematica de dos conferenciants: el senyor Joan Josep Pujadas i el
senyor Carlos Gimbnez. Cada ponencia
tindra una durada de trenta minuts.
Posteriorment. hi haura un espai peral
debat, es faran publiques les conclusions, per I'Anna Simó, del seminari del
Centre dSEstudis, que ha treballat al
llarg dels darrers mesos en aquesta
ternatica. Despres d'una pausa, el senyor Felix Marti, director del Centre
Unesco de Catalunya. pronunciara la
conferencia de cloenda vers el missatge
del senyor Federico Mayor Zaragoza,
que per un problema d'agenda d'última hora no ha pogut ser present avui
entre nosaltres. Finalment, tancara les
jornades en Carles Santacana, president
del Centre d'Estudis de I'Hospitalet i el
senyor Joan Francesc Marco, tinent d'alcalde d5Educaciói Cultura.
Perb no ens agradaria comencar I'acte
d'avui sense fer esment de la intencionalitat de I'Ambit de reflexió que avui
encetem. Avui cal debatre sobre el fet
migratori i sobre els processos d'acollida i de creacib d'identitats que se'n

fegeix el fet d'haver nascut a I'Hospitalet i ser testimoni directe de la seva evolució al
llarg de vint-i-tres anys.

Ponencia &en Carlos Giménez
Bienvenido a I'Hospitalet. Gracies per la teva participació en aquestes Jornades. Carlos
Giménez Romero és doctor en Filosofia i Lletres en I'especialitat d'antropologia americana, llicenciat en Ciencies Polítiques i Sociologia i professor titular d'Antropologia
de la Universidad Autónoma de Madrid. €S ei director del programa "Migración y
Multiculturalidad" de la mateixa Universitat i consultor internacional del programa de
les Nacions Unides per al desenvolupament a Guatemala. La seva ponencia 4s:
Identidades y culruras en la España del siglo XX: reflexiones desde la interculturalidad
i, per presentar aquesta ponencia, m'agradaria fer una breu lectura d'unes estrofes
d'una can56 d'en Joan Manel Serrat que en Carlos Gimenez va escollir per il.lustrar una
de les seves publicacions:
Puede que a ti te guste o puede que no,
pero e l caso es que tenemos mucho en común
Puede que a ti te guste o puede que no,
pero por suerte somos distintos también.
Te guste o no,
me caes bien por ambos cosas.
Lo común me reconforta
lo distinto me estimula.

