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Jornades: 

Política i 
pluralisme 
religiós  
dins d’un 
món  
secular
Ho organitza:  
Oficina d’Afers Religiosos 
Comissariat:  
Lola López i Alberto López Bargados
Conducció: Carles Solà



Els principis seculars han esdevingut hegemònics a les societats occidentals 
contemporànies. En primera instància, es tracta d’un model de governança amb múltiples 
variants locals en funció de les tradicions religioses dominants a cada país i de l’articulació 
local entre els camps de la política i de la religió. 

Reflexionar i discutir sobre la influència d’aquests principis, comprendre la relació 
complexa que mantenen amb la resta d’ideologies i analitzar el seu impacte sobre les 
polítiques públiques és l’objectiu d’aquestes jornades. 

Les jornades han estat comissariades per Lola López, antropòloga cultural, experta 
en perspectiva intercultural, i Alberto López Bargados, doctor en antropologia social i  
professor titular d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. La conducció anirà 
a càrrec de Carles Solà, periodista i vicepresident de la Mesa de la Diversitat del Consell 
Audiovisual de Catalunya.

16.00 h - 16.30 h 

BENVINGUDA INSTITUCIONAL I PRESENTACIÓ 

16.30 h - 17.15 h

CONFERÈNCIA INAUGURAL

Es poden fer polítiques en defensa dels drets religiosos en un món 
secular? A càrrec de Santiago Alba Rico, escriptor, filòsof i assagista

17.15 h - 17.30 h

PAUSA 

17.30 h - 19.30 h 

TAULA PRIMERA

La secularització a l’ordre normatiu dels Estats. Els casos de França, 
l’Índia, els Estats Units i el Canadà

 z Ho modera: Lola López

 z Hi intervenen a través de connexió telemàtica:

 Ý Lori Beaman, titular de la Canada Research Chair in Religious Diversity 
and Social Change i professora de la Universitat d’Ottawa (Canadà).

 Ý Rajeev Bhargava, professor de teoria política i pensament polític indi, 
membre honorari i antic director del Centre for the Study of Developing 
Societies a Delhi (Índia).

 Ý Pierre Tevanian, assagista i activista, professor agregat de filosofia a 
Seine-Saint-Denis (França).  

Divendres 19 de novembre

PROGRAMA
Activitats PRESENCIALS. 

Les jornades també seran retransmeses en directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament 
de Barcelona. Les podreu seguir clicant en els següents enllaços: 

Ý Divendres 19 de novembre AQUÍ Ý Dissabte 20 de novembre AQUÍ

https://youtu.be/BGOz7mLjhfA
https://youtu.be/Y9laNjTOBHg


9.00 h - 9.30 h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

9.30 h - 11.30 h

TAULA SEGONA

El secularisme com a programa. Ideologia i estructura de partits

 z Ho modera: Alberto López Bargados

 z Hi intervenen: 

 Ý Víctor Albert, doctorand en sociologia a la Universitat Paris 8 de Saint-
Denis, investigador al projecte Religió al Parlament Europeu (RelEP). 

 Ý Manuel Delgado, catedràtic d’antropologia a la Universitat de Barcelona. 
Director del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (GRECS) i del 
Grup de Recerca en Místiques i Heterodòxies Religioses (GREMHER).

 Ý Maria del Mar Griera, professora del Departament de Sociologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del grup de recerca 
Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR).

11.30 h - 12.00 h

PAUSA 

12.00 h - 14.00 h

TAULA TERCERA

Quin secularisme a les institucions públiques?

 z Ho modera: Anna Salvador

 z Hi intervenen:

 Ý Júlia Martínez Ariño (a través de connexió telemàtica), professora de 
sociologia de la religió i directora del Centre for Religion, Conflict and 
Globalization a la Universitat de Groningen (Països Baixos).

 Ý Montserrat Santolino, periodista, comunicadora i activista social. 
Responsable de comunicació de La Fede – Organitzacions per la justícia 
global. 

 Ý Sol Tarrés, professora d’antropologia a la Universitat de Huelva i 
investigadora independent.

14.00 h - 14.30 h

CLOENDA

Dissabte 20 de novembre



INSCRIPCIONS:

Activitats gratuïtes 

L’ass istència  presencial  és  amb 
aforament limitat i cal inscripció prèvia 
per cada dia per separat AQUÍ 

Les jornades també seran retransmeses 
en directe pel canal de YouTube de 
l’Ajuntament de Barcelona. Les podreu 
seguir clicant en els següents enllaços:

Ý Divendres 19 de novembre AQUÍ
Ý Dissabte 20 de novembre AQUÍ

Les persones que necessiteu alguna 
mesura d’accessibi l i tat  indiqueu-
ho enviant un correu electrònic a 
activitatsoar@bcn.cat o trucant al 673 
931 868 (de 9.00 a 14.00 h) abans del 12 de 
novembre.

COM S’HI ARRIBA:

Sala Martí l’Humà 
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)

Entrada per la plaça del Rei, s/n 
(Barcelona)

Metro Jaume I (L4)

Bus 120, V17 i 45

MÉS INFORMACIÓ:

barcelona.cat/oficina-afers-religiosos 

activitatsoar@bcn.cat 

Tel. 932 564 342  
(de 10.00 a 14.00 h)

COMPARTEIX-HO:

#OarBCN

https://app.mesacces.com/esdeveniment/4494
https://youtu.be/BGOz7mLjhfA
https://youtu.be/Y9laNjTOBHg
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