
 

 

 
 
 
Síria: un futur sense dictadura ni 
sectarisme 
Jornades internacionals d’informació, debat i solidaritat 
 

  27 i 28 de setembre de 2017 

  Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 
  Organitza: CIDOB i l’Ajuntament de Barcelona  

 
Des de fa més de sis anys, la població siriana pateix un dels conflictes i una de les crisis 
humanitàries més grans dels últims 75 anys. Aquesta dramàtica situació és el resultat de 
la repressió militar que el règim de Baixar Al-Assad va desencadenar a la primavera de 
2011 per aixafar les massives mobilitzacions que, pacíficament, reclamaven democràcia i 
drets civils, la fi de l'Estat policial i de la corrupció institucionalitzada.  
 
Des de llavors, Síria sucumbeix a una espiral d'intervencionisme exterior i de violència 
sectària. El gihadisme i la dictadura, com a “mal menor”, semblen justificar-se perenne i 
mútuament, mentre la massacre contra població civil, en general, i el “politicidi” dels 
activistes socials i polítics pro-democràcia, en particular, arriben al seu paroxisme. 
 
Aquestes Jornades pretenen donar veu als i les que a Síria no accepten ni la dictadura ni 
el confessionalisme, i consideren que els principis de ciutadania i autodeterminació, el 
respecte als drets humans –específicament, de la dona i la infància–, el pluralisme polític i 
la gestió social dels recursos han de ser els pilars de la reconstrucció democràtica del 
país. 

 
 
 

Dimecres, 27 de setembre 
 

16.00 – 16.20 Inauguració. El compromís solidari que requereix Síria 
Loles Oliván Hijós, arabista; secretària tècnica CSCA i CELSI/CEOSI (1999-2004) 
Antoni Segura, president, CIDOB  
Jaume Asens, quart tinent d’alcaldia, Ajuntament de Barcelona   
 

16.20 – 17.15 Sessió 1. La naturalesa del règim dels Assad: funcionalitat regional i dinàmica 
interna 

 Modera:  Santiago Alba Rico, filòsof i escriptor 
Yassin al Haj Saleh, escriptor sirià  

 
17.15 – 18.10 Sessió 2. La revolució siriana en el context de la Primavera Àrab: esclat 

revolucionari, comitès locals i activisme social 
 Modera:  Lurdes Vidal, directora, àrea de món àrab i mediterrani, IEMed 

Roshak Ahmad, periodista i documentalista siriana-kurda 
Karam Nachar, director executiu, Col·lectiu Al-Jumhuriya 
 

18.10 – 18.25 Pausa cafè 
 

18.25 – 19.55 Projecció del Documental “Our Terrible Country”, dirigit per Mohammad Ali Atassi i 
Ziad Homsi (2014) (versió original amb subtítols en anglès) 

 Presenta:  Yassin Swehat, membre fundador, Col·lectiu Al-Jumhuriya  
 
 



 

Dijous, 28 de setembre 
 
09.00 – 10.00 Sessió 3. Repressió, militarització i internacionalització del conflicte (2011-2017) 
 Modera:  Carlos Varea, professor d’Antropologia, Universitat Autònoma de Madrid; coordinador de 

la CELSI/CEOSI (1991-2005)  
Aref Dalila, economista i exmembre del Comitè de Coordinació Nacional per al Canvi a 
Síria 

 
10.00 – 11.00 Sessió 4. Una perspectiva de gènere sobre el conflicte i la crisi humanitària a Síria  
 Modera:  Representant, Ajuntament de Barcelona 
  Leila Shami, membre fundadora, Tahrir-ICN 

Laila Alodaat (vídeo-missatge), activista en matèria de drets humans i drets de la dona; 
membre de Women's International League for Peace and Freedom 
 

11.00 – 11.15 Pausa cafè 
 

11.15 – 12.15 Sessió 5. Guerra i procés negociador: quina alternativa per a Síria? 
 Modera:  Iñaki Gutiérrez de Terán, professor d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de 

Madrid  
Yassin al Haj Saleh, escriptor sirià  

  Iyad al Abd Allah, escriptor i filòsof sirià 
 
12.15 – 13.45 Sessió 6. Conclusions. Síria: un futur sense dictadura ni sectarisme 
  Debat amb els participants i el públic  
 Modera:  Luz Gómez García, professora d’Estudis Àrabs i Islàmics, Universitat Autònoma de 

Madrid  
 

13.45 – 14.00 Cloenda 
  Eduard Soler, investigador sènior, CIDOB 
 
 
 

 
Idioma: àrab i castellà amb traducció simultània 

 
#FutureofSyria 
 


