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_ comunicació

Jerusalem celebra amb èxit la primera sessió de treball del projecte
sobre la dignitat de la persona humana, coordinat per l’IEC

La iniciativa va començar a la seu de l’Institut a Barcelona, el passat estiu, per
encàrrec de la Unió Acadèmica Internacional

Jerusalem ha estat aquests dies la seu de la primera sessió de treball del projecte de recerca
sobre la dignitat de la persona humana, la coordinació del qual va confiar la Unió Acadèmica
Internacional (UAI) a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el passat més de juliol. Es tracta d’un
programa internacional d’investigació, de naturalesa multidisciplinària, respecte a les diverses
facetes i posicionaments sobre la dignitat humana, avalat per la Unesco i finançat per la Fundació
Europea de la Ciència (FES).

El projecte, que porta per títol «Els camins de la dignitat humana: de les tradicions culturals a un
nou paradigma», té per objectiu analitzar les principals concepcions de la persona com a ésser
intrínsicament portador de valors universals superiors i mereixedor sempre de respecte, tal com
apareixen en les diverses grans civilitzacions, sovint més enllà del marc constitucional establert
per les declaracions oficials dels drets de l’home i del ciutadà.

«Amb aquesta primera presa de contacte s’ha complert el primer objectiu, que era assentar les
bases i obrir camí per a les properes reunions de treball a Rabat i Barcelona», ha explicat el
membre de l’IEC i coordinador del projecte, Josep Maria Terricabras, que juntament amb el
president de l’Institut, Salvador Giner, ha viatjat a la ciutat israeliana en representació de
l’acadèmia nacional catalana.

En la sessió de treball de Jerusalem, que ha reunit experts internacionals i multidisciplinaris, han
estat presentades diverses ponències, que han aprofundit sobre el concepte de la dignitat de la
persona humana des de tres punts de vista: des de la vessant religiosa, amb aportacions sobre el
budisme, l’hinduisme, l’islam o el cristianisme; des de la perspectiva històrico-legal, en què cal
destacar l’aportació del jutge del Tribunal Suprem d’Israel, Izhak Englard, i la de la professora i
directora del Programa Internacional sobre els Drets Humans de la Universitat de Denver,
Micheline Ishay, sobre la relació entre la dignitat i els drets humans. Pel que fa al punt de vista
més conceptual, «el tema més debatut ha estat per què es fa difícil parlar en termes de dignitat,
però en canvi resulta més senzill parlar del contrari, la humiliació», segons ha comentat Josep
Maria Terricabras.

En la reunió, també han estat presents: el director del projecte, Guy Stroumsa, delegat adjunt de la
UAI, professor de la Universitat hebrea de Jerusalem i membre de l’Acadèmia Hebrea de les
Ciències i les Humanitats, que el passat més de juliol va ser nomenat, a la seu de l’IEC a
Barcelona, director del projecte; Agostino Paravicini, president de la UAI, i Shaul Shaked,
president honorífic de la UAI i director general del projecte.

Antecedents

Els antecedents immediats d’aquest projecte de recerca internacional arrenquen de la 78a
Assemblea general de la UAI, celebrada el maig del 2004 a la seu de Barcelona de l’IEC. Un dels
tallers internacionals que s’hi van dur a terme, coordinat per l’aleshores vicepresident de l’Institut,
Salvador Giner, amb la col·laboració de Giovanni Filoramo, d’Itàlia, i Guy Stroumsa va tenir com a
eix central ”La dignitat de la persona i els drets humans”.



2

El 17 de juliol passat es va celebrar la primera reunió formal a Barcelona, on es van estudiar i
aprovar les línies mestres del projecte i es va formalitzar l’encàrrec a l’acadèmia nacional catalana,
que és membre de ple dret de la UAI des del 1922.

Les properes sessions de treball tindran lloc a Rabat, el 26 i 27 de juny del 2007, i a Barcelona el
16 i 17 de juliol del 2007. De l’1 al 4 de novembre del 2007, en el marc de les Conferències de
Recerca de la FES, tindrà lloc a Linköping (Suècia) l’última de les conferències, on s’extrauran les
conclusions finals i s’editarà un corpus, amb el patrocini i sota la direcció de la UAI, que reflectirà
el coneixement actual sobre el concepte de la dignitat humana en les seves dimensions naturals,
històriques i culturals, al mateix temps que obrirà noves vies de recerca vers la interculturalitat.

Barcelona, 19 de desembre del 2006

Fotografia dels reunits a Jerusalem davant del monument a Albert Einstein:
http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/Foto_Jerusalem.jpg
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