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El darrer premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats clou el congrés sobre identitats a la
UdL 

 
 Alain Touraine i Jorge Wagensberg tancaran divendres aquesta trobada internacional organitzada pel centre de recerca IRIS  

 [ javascript:void(0); ]
L'historiador i sociòleg francès, Alain Touraine [

http://www.fpa.es/premios/2010/zygmunt-bauman-y-alain-touraine/text/
, premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2010,   serà l'encarregat de cloure el Congrés]

internacional "Identitats en Moviment" que se celebra a la Universitat de Lleida els propers dies 24, 25 i 26 de
novembre. Touraine participarà divendres, juntament amb el científic Jorge Wagensberg [ 

-recent doctor honoris causa dehttps://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/11-de-novembre-de-2010-00001/ ]
la UdL-, Maria Saur (Universitat de Londres) i Daniel-Henri Pageaux (Universitat París 4 Sorbona) en la darrera
sessió d'aquesta trobada científica per parlar sobre les dos cares de la identitat.

Conegut com el creador del terme "societat post-industrial", Touraine ha centrat els seus estudis en els canvis
socials experimentats per les societats i també en el paper de la dona. Fort opositor a les polítiques neoliberals,
defensa impulsar un nou moviment social lligat al desenvolupament dels drets humans enfront la globalització,
que fragmenta la societat i potencia l'individualisme. Actual director de l'Escola d'Alts Estudis en Ciències
Socials de París, és autor de diversos llibres, els més recents,  (amb SégolèneSi la gauche veut des idées
Royal ) ,  pub l ica t  a l  2008,  i  ,  de l  2009.La mi rada soc ia l

El Congrés "Identitats en Moviment", organitzat per l'Institut de Recerca en
 (IRIS) de la UdL, aplega a mésIdentitats i Societat [ http://www.iris.udl.cat/ ]

de Touraine, destacats especialistes internacionals de diverses disciplines
com ara la història, la filologia, la sociologia, l'antropologia o la geografia,
entre d'altres. Cal destacar la presència del també sociòleg francès Michel
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Fort opositor a les polítiques
neoliberals, Touraine defensa un
nou moviment social lligat al
desenvolupament dels drets
humans enfront la globalització,
que fragmenta la societat i
potencia l'individualisme

Wieviorka, l'historiador i hispanista Paul Aubert, l'economista Arcadi Oliveres,
l'escriptor Salvador Cardús, el filòleg i exrector de la UdG Josep Maria Nadal,
el director del Museu de la Resistència i la Deportació de Tolosa, Guillaume
Agulló i altres ponents, fins a una trentena, que provenen de França, Àustria,
Holanda, Letònia, Polònia, Regne Unit, així com de l'Estat espanyol.

Tots ells reflexionaran, des de les seues diferents disciplines, sobre l'evolució
del concepte identitat al llarg de la història, així com de les seues

vinculacions amb la llengua, la política, la geografia o qualsevol altra vessant, amb l'objectiu, expliquen els
organitzadors, "de contribuir a resoldre una de les problemàtiques més vitals del món actual". Així podrem trobar
ponències sobre el racisme contemporani, la construcció de les identitats nacionals a Espanya, llengua catalana
i identitat, els refugiats espanyols a l'exili, "els colors" d'Obama, valors i estereotips de les identitats europees,
etc.

ATENCIÓ: La conferència d'Alain Touraine, premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2010,
que havia de realitzar-se divendres 26 de novembre a les 18.30 h, al Rectorat de la UdL, s'ha suspès.
L'historiador i sociòleg francès ha estat ingressat avui en un hospital de París 

Més informació

 
PROGRAMA DEL CONGRÉS INTERNACIONAL IDENTITATS EN MOVIMENT [ 
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/Identitatsenmoviment.pdf ]
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