II Jornada Càtedra Medellín-Barcelona
www.catedramedellinbarcelona.org

Medellín i el procés
de pau a Colòmbia
Dimarts 2 de juny de 2015 a les 19 hores
Lloc: Auditori, Col·legi de Periodistes de Catalunya
Adreça: Rambla Catalunya, 10 pral • 08007 Barcelona

La segona Jornada de la Càtedra s’emmarca dins del Programa de Museus de la Càtedra MedellínBarcelona, i forma part del projecte que Fundació Kreanta duu a terme amb el Museo Casa de la Memoria de
l’Alcadía de Medellín, l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i que compta amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona i l’Associació Mundial de les Grans Metròpolis-Metropolis. L’objectiu de la jornada és reflexionar
sobre el paper de Medellín en el procés de pau de Colòmbia i els impactes i repercussions que el procés té a
la ciutat paisa.
Programa
Benvinguda i presentació de la Jornada a càrrec de:
Marc Vidal i Juanola, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Roser Bertran Coppini, vicepresidenta de Fundació Kreanta i directora de la Càtedra Medellín-Barcelona
Diàleg amb la participació de:
Rafael Grasa, president de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Farid Samir Benavides, professor de Dret Penal de la Universidad de los Andes (Bogotà, Colòmbia) i ha estat
viceministre de Política Criminal i Justícia Restaurativa del Ministeri de Justícia i del Dret de la República de
Colòmbia
El Aka, raper i gestor cultural de la Comuna 13-San Javier (Medellín, Colòmbia)
Modera: Salvador Alsius, periodista, professor de la Universitat Pompeu Fabra, vicepresident del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i participant en els intercanvis de la Càtedra Medellín-Barcelona
Fila 0: Amb la participació de representants d’institucions i persones vinculades a les ciutats
de Medellín i Barcelona
Es prega confirmació d’assistència a través del correu electrònic: info@catedramedellinbarcelona.org
La Jornada serà retransmesa a més per streaming en aquest enllaç: http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/periodistes/

Organitza:

Amb la col·laboració de:

En conveni amb:

