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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
L’objecte principal del projecte ha estat analitzar les implicacions jurídico-polítiques i institucionals d’una teoria de la 
justícia i la igualtat liberals aplicada a societats multiculturals amb un marcat predomini de la diversitat cultural. L’anàlisi 
desenvolupa una línia d'investigació interdisciplinar - entre el dret i la teoria política - iniciada en una tesis doctoral sobre 
multiculturalisme i drets de les minories culturals (UPF, 2000) que va culminar en la publicació de Group Rights as 
Human Rights (Springer, 2006). La recerca adopta com a punt de partida les conclusions de l'esmentada obra, en 
especial, la rellevància del reconeixement de drets col•lectius; tanmateix, el tipus de qüestions plantejades, l’enfoc i la 
metodologia emprades són substancialment diferents. En concret, s'adrecen preguntes específiques sobre el model i 
aspiracions del constitucionalisme democràtic i el paper del dret en contextos multiculturals. També s’atorga un pes 
central a la dimensió institucional dels models de gestió de la diversitat que s’analitzen, prioritzant un enfocament 
comparatiu a partir de l’estudi de controvèrsies concretes. L’objectiu és superar algunes limitacions importants de la 
literatura actual, com ara la tendència a examinar en abstracte la compatibilitat de determinades demandes amb el 
constitucionalisme democràtic, sense abordar el funcionament d'estratègies de gestió de la diversitat cultural emprades 
en contextos concrets. 
Els treballs producte d'aquest projecte articulen les línies bàsiques d’un model pluralista, basat en principis més que en 
regles,  que desafia els plantejaments dominants actualment. Aquest model es caracteritza pel compromís amb la 
legitimitat i igualtat comparatives, rebutjant el paternalisme i les visions liberals típiques sobre el paper de la regulació. La 
presumpció de l’“standing” moral dels grups identitaris és fonamental per tal de considerar-los interlocutors vàlids amb 
interessos genuïns. També s’argumenta que la integració social en contextos multiculturals no depèn tant de l’eliminació 
del conflicte  sinó, sobre tot, d’una gestió eficient que eviti abusos de poder sistemàtics. El model defensa el rol del dret 
en la institucionalització del diàleg intercultural, però admet que el diàleg no necessàriament condueix a l’acord o a una 
estructura reguladora coherent i uniforme. Les aspiracions del ordre jurídic pluralista són més modestes: afavorir la 
negociació i resolució en cada conflicte, malgrat la persistència de la fragmentació i la provisionalitat dels acords. La 
manca d'un marc regulador comú esdevé una virtut en la mesura que permet la interacció de diferents subordres; una 
interacció governada per una multiplicitat de regles no necessàriament harmòniques. Els avantatges i problemes 
d’aquest model s'analitzen a partir de l'anàlisi de l’estructura fragmentària de l'ordre jurídic internacional i del règim 
Europeu de drets humans. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The main goal of the project has been to examine the legal, political and institutional implications of a theory of justice and 
equality applied to liberal multicultural societies with high levels of cultural diversity. The analysis develops a line of 
interdisciplinary research - between law and political theory - that started in a PhD thesis on multiculturalism and cultural 
rights of minorities (UPF, 2000) and culminated in the publication of Group Rights as Human Rights ( Springer, 2006). 

  The research project takes the main conclusions of the aforementioned work as a starting point - specially the relevance 

of recognising collective rights. Yet the type of issues that are raised as well as the approach and methodology are 
significantly different. In particular, the research addresses specific questions about the model and aspirations of 
democratic constitutionalism and the role of law in multicultural contexts. In addition, specific attention is given to 
institutional dimension of the different models for managing diversity that are examined, focusing especifically on 
comparative approaches to particular disputes. The aim is to overcome some limitations of the current literature, such as 
the tendency to consider the compatibility of certain demands with democratic constitutionalism in the abstract, without 
taking into account how particular strategies for managing real controversies have worked out in specific contexts.       
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
The outcome of the project consists of a series of pieces in which I tried to articulate the main lines of a pluralistic model 
that challenges the prevailing approaches in legal theory. While this model is committed to preserve comparative 
legitimacy and equality, it rejects both liberal and paternalistic views on the role of regulation. The presumption of equal 
standing of identity groups is seen as crucial to see them as valid interlocutors with genuine interests. I also argue that 
social integration in multicultural contexts depends not so much on eliminating conflict but rather on its efficient 
management, as well as on regulations aimed at preventing systematic abuses of power. The model upholds the role of 
law in institutionalising intercultural dialogue. Yet dialogue does not necessarily lead to agreement or to a common and 
consistent regulatory framework. The aspirations of the pluralistic legal order are somehow more modest: to promote 
negotiation and consensus in the face of particular conflicts rather than lasting agreements. Despite the results in terms of 
fragmentation of the legal order, the lack of a common regulatory framework is taken as a virtue for it allows the 
interaction between different legal suborders governed by a multiplicity of rules that are not necessarily harmonic. The 
advantages and problems of this model are explored through analysing the fragmented structure of the international legal 
order as well as the European human rights regime.  

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: INTRODUCCIÓ I SÍNTESI DELS TREBALLS REALITZATS 
 
El propòsit principal de la recerca ha estat analitzar les implicacions jurídico-polítiques d’una teoria 
sobre la justícia i la igualtat en societats multiculturals inicialment estudiada en un treball previ de tesis 
doctoral (Minories culturales y derechos colectivos: un enfoque liberal, Universitat Pompeu Fabra, 2000) 
i articulada amb més detall en la obra Group Rights as Human Rights. A Liberal Approach to 
Multiculturalism (Springer, 2006).  La recerca, per tant, desenvolupa una línia d’investigació prèviament 
explorada, però el seu marc d’estudi, metodologia d’anàlisi i enfocament són substancialment diferents.  
 
En efecte, els articles, conferències i altres treballs que constitueixen el nucli de la tasca realitzada en el 
temps becat parteixen de la tesi següent: la justícia política en estats multiculturals exigeix el 
reconeixement no només de drets individuals a les persones sinó també de drets col·lectius a diverses 
classes de grups identitaris i minories culturals.  Els treballs que constitueixen l’antecedent de l’actual 
recerca es centren prioritàriament en la defensa d’aquesta tesi i de la seva compatibilitat amb el 
liberalisme polític, en contra de la posició ortodoxa compartida per diferents corrents teòrics liberals.  
Més concretament, a Group Rights as Human Rights es manté la necessitat de superar l’aparent 
dicotomia entre drets humans individuals i drets humans col·lectius mitjançant el reconeixement  que els 
drets col·lectius també serveixen a interessos individuals. Tanmateix, els drets col·lectius no poden 
reduir-se a drets individuals, ja que aquesta categoria permet posar l’accent en la idea que les persones 
no només tenim drets humans pel fet que pertanyem a l’espècie humana, sinó també en la mesura que 
ens integrem en grups culturals i identitaris concrets. En segon lloc, s’argumenta que els drets 
individuals són compatibles amb els drets col·lectius i es conclou que aquesta darrera categoria de 
drets no necessàriament entra en conflicte amb el principi liberal de neutralitat estatal. Aquesta tesi es 
justifica a partir de la recerca de diferents exemples històrics i contemporanis sobre l’impacta 
discriminatori de determinades polítiques educatives estatals sobre els membres de les cultures 
minoritàries. Finalment, fent una lectura integrada de les aportacions d’alguns dels exponents filosòfics 
del multiculturalisme més rellevants (Kymlicka, Taylor, Young) la recerca prèvia conclou que el drets 
dels grups tenen un doble fonament: d’una banda, en el valor de la pertinença cultural pel 
desenvolupament de l’autonomia individual i, d’altra, en la necessitat de cada persona de ser 
reconeguda en la seva identitat concreta lliurament elegida.  
 
La temàtica i els objectius de la recerca realitzada s’han articulat tenint presents aquestes conclusions, 
malgrat que el treball realitzat pretén donar resposta a preguntes molt més concretes sobre el paper del 



           

 
 

dret en contextos multiculturals i sobre els diferents models de gestió dels conflictes emergents. A més, 
tal com s’indicava en el projecte inicial, la recerca atorga un pes especial a la dimensió institucional del 
models de gestió de la diversitat cultural i a la dimensió comparativa i interdisciplinar d’anàlisi. En 
aquest sentit, l’objectiu ha estat superar un dels límits de la literatura actual sobre aquest tema, 
centrada sobre tot en els models jurídics vigents en l’àmbit estatal i limitada en el seu abast pel 
predomini de nivells d’abstracció i formes d’anàlisi que deixen moltes qüestions centrals de disseny 
institucional sense resposta. Des de la perspectiva jurídico-política que es prioritza, s’han abordat 
preguntes com ara quin és el millor model per gestionar els conflictes derivats de la multiculturalitat i el 
pluralisme de valors i identitari? O bé, pot el dret seguir preservant les funcions d’integració social i 
resolució de conflictes que tradicionalment se li han atribuït en un context on els desacords són 
profunds i en algun casos semblen intractables? Podem seguir mantenint les aspiracions tradicionals 
del constitucionalisme liberal en el context actual, marcat per la crisi de la noció tradicional de 
ciutadania i la creixent pèrdua de significat de les fronteres territorials tradicionals? Sens dubte, aquests 
són alguns dels factors que provoquen l’augment de la conflictivitat entre minories i majories - si més 
no, de la incidència dels conflictes anomenats “identitaris” que, segons alguns analistes, provoquen 
fractures i divisions socials profundes, a més de problemes de governabilitat importants. Els 
antecedents exposats constitueixen el fonament per aprofundir en l’anàlisi de possibles línies de 
resposta a preguntes com les plantejades, avaluant-les comparativament en funció de la seva potencial 
contribució a la justícia i estabilitat social en un marc de diversitat i pluralisme (supra i infra-estatal). 
 
Els treballs realitzats en el marc d’aquest projecte aborden diferents aspectes o dimensions de les 
preguntes anteriors. A continuació, es sintetitzen l’objecte i conclusions dels tres articles elaborats 
durant el període becat (un d’ells, que analitza la influència del multiculturalisme en les concepcions 
vigents d’ordre jurídic, encara es troba en procés de revisió amb l’objectiu de convertir-lo en una 
monografia): 
 
a) En un article inicial sobre pluralisme jurídic s’analitza l’impacte d’aquest fenomen – en part derivat del 
multiculturalisme i del reconeixement progressiu dels drets de les minories culturals a nivell infra-estatal 
- en els postulats tradicionals de la teoria del dret relatius a la unitat, coherència i integritat dels 
ordenaments jurídics. En aquest treball també es suggereixen diferents vies de superació d’aquesta 
tensió que tracten de superar la visió negativa dominant entorn al pluralisme normatiu característic dels 
ordres jurídics post-nacionals.  
 
b) Més enllà del pla estrictament teòric, el treball realitzat emfatitza la plausibilitat i transcendència 
pràctica de les tesis defensades mitjançant un anàlisi sistemàtic de la pràctica dels drets humans a 
Europa; més concretament, una part de la recerca s’ha orientat a l’anàlisi de la problemàtica entorn a la 
regulació del hijab o vel islàmic. Com es sabut, es tracta d’una controvèrsia que emergeix amb força en 
els darrers anys a diversos països europeus. L’estudi comparatiu de diferents visions i models ha 
permès emfatitzar el potencial conflicte entre multiculturalisme i igualtat que es troba en el rerefons 
d’aquesta polèmica. L’objectiu final és explorar, a partir d’aquest i altres casos similars, el 
desenvolupament de l’arquitectura de la protecció dels drets humans a Europa, on es manté l’ideal d’un 
sistema jurídic unitari en fase de desenvolupament que constantment ha de fer front al repte d’integrar 
tradicions jurídiques diverses i formes també diferents d’interpretar el significat dels drets i valors 
fonamentals. Contràriament a la visió comú, l’estudi tracta de mostrar que aquesta heterogeneïtat i 
desacords institucionals no suposen necessàriament una amenaça imminent per l’ordre jurídic i polític 
europeu. Aquest ordre hauria de basar-se no tant en la preservació de la unitat sinó en l’acceptació d’un 
model d’acceptació de la diversitat compatible amb al preservació de la confiança en les institucions 
polítiques.  
 
c) Precisament en un tercer treball elaborat dins del període becat en el marc de l’execució del projecte 
exposat he tractat d’analitzar la noció de “confiança” política en l’entorn estatal i en l’entorn 
internacional. Es tracta d’un article que parteix d’una revisió del concepte de globalització i analitza la 
connexió d’aquest fenomen amb el pluralisme jurídic – concretament amb la proliferació de règims 
polítics supra i infra-estatals – i el seu impacte en el patrons i formes de governança.  A partir d’aquí, el 
treball es centra en l’anàlisi de les reaccions de dos corrents de pensament jurídico-polític actualment 
enfrontades – cosmopolites o “internacionalistes versus comunitaristes o “nacionalistes” - vers aquests 
canvis, que sens dubte estan alterant els vincles convencionalment establerts entre territori, estat-nació 
i democràcia. Mentre que els defensors del cosmopolitisme, o de els visions de justícia global, 
tendeixen ha observar aquests processos amb satisfacció, els defensors del nacionalisme liberal han 
expressat el seu escepticisme, emfatitzant que, de fet, existeix una connexió inherent entre ordre jurídic 
liberal, democràcia i confiança i que aquesta connexió difícilment pot donar-se entre subjectes aïllats, 
sense connexions identitaries concretes. L’article avalua aquest repte fonamental, que sovint es 
planteja en termes de “desafecció” democràtica en el context supra-estatal, al qual ha d’enfrontar-se 
qualsevol defensa normativa del multiculturalisme i del pluralisme jurídic. Amb aquest objectiu, 
s’analitzen dues concepcions diferents sobre l’origen de la confiança, una identitaria i una 
d’institucional, i es conclou que l’enfocament institucional – basat en la legitimitat i no tant en la 



           

 
 

concepció primordialista d’identitat grupal - permet eludir una de les crítiques més importants al projecte 
pluralista.  
 
El següent apartat exposa el pla de treball i la progressió de la recerca al llarg dels dos cursos 
acadèmics d’estada a la LSE. També s’indiquen els resultats obtinguts, publicats o en fase de revisió 
per la seva publicació, conferències realitzades durant el temps becat. A l’apartat de conclusions, 
s’indiqun els projectes i altres resultats acadèmics que han estat producte d’haver gaudit d’una beca 
Beatriu de Pinós. Finalment, a l’annex d’aquesta memòria també s’adjunta un document amb una de les 
publicacions resultants de la recerca. 
 
 
PLA DE TREBALL I ETAPES DE PROGRESSIÓ DE LA RECERCA 
 
El pla de treball per al desenvolupament de la recerca s’ha centrat en tres fases. Una etapa inicial, 
després d’incorporar-me al centre de destí – la facultat de dret de la London School of Economics and 
Political Science, a Londres –  es va centrar en l’anàlisi d’aspectes conceptuals relatius al significat de 
la noció de pluralisme jurídic, la identificació i clarificació dels vincles que poden establir-se entre aquest 
fenomen i el fet de la diversitat cultural. També es va explorar la plausibilitat de diverses perspectives 
d’anàlisi associades a diferents línies del pensament jurídic contemporani amb la finalitat d’avaluar-ne 
els seus mèrits relatius en relació al tipus de respostes que ofereixen als problemes plantejats en 
aquest projecte. 
 
Les tasques realitzades al llarg d’aquesta primera fase es varen centrar, principalment, en la selecció 
de material bibliogràfic i la lectura, sistematització i anàlisi crític de la literatura rellevant. També es van 
identificar les diferents línies de pensament entorn a les quals girava la recerca i els trets fonamentals 
dels models teòrics a analitzar. El primer semestre del període de l’ajut es va escriure un primer 
esborrany d’article amb les primeres conclusions de la recerca pel que fa a la identificació i mèrits 
relatius dels models examinats. Aquest esborrany es va presentar al Faculty Seminar de la facultat de 
dret de la LSE al segon semestre – concretament al Lent Term - on vaig tenir ocasió de debatre les 
conclusions inicials amb els membres del departament interessats en la recerca. Més endavant, vaig 
presentar una versió significativament més extensa d’aquest primer treball en un congrés internacional 
organitzat per la Yale University sobre Law and Culture que va tenir lloc a San Juan de Puerto Rico 
(vegis: http://www.law.yale.edu/intellectuallife/SELA%20Members.htm).  
La versió final d’aquest treball va publicar-se en llengua anglesa a la Revista Jurídica de la Universidad 
de Puerto Rico (2008) després de superar un procés competitiu d’acceptació del treball i una ulterior 
fase de revisió per tal d’introduir alguns dels comentaris i crítiques de dos reviewers anònims.  
 
També durant aquest primer període becat (curs acadèmic 2007-2008) vaig tenir ocasió d’investigar i 
elaborar un primer esborrany sobre el problema de la confiança – trust - que emergeix en un entorn 
globalitzat caracteritzat pel pluralisme normatiu (el problema teòric plantejat a la secció c) de l’apartat 
precedent). Aquest treball es va desenvolupar arran d’una invitació dels Professors Jonathan Wolf 
(UCL) i la Professora Patti Lenard (Harvard) a participar en un workshop sobre el tema a University 
College London (vegis: http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uctyjow/PiP11.htm).  
 
 
En una segona fase, la recerca va adoptar una perspectiva metodològica més típica dels estudis de 
“law in context” i de dret comparat; en concret, el treball es va focalitzar en l’anàlisi comparatiu  
d’institucions, mètodes interpretatius i formes de gestionar el pluralisme i el desacord en el context de la 
construcció i aplicació del sistema jurídic de drets humans a Europa. Una primera aproximació al marc 
teòric d’aquest treball on es van plantejar les hipòtesis i tesis bàsiques vaig presentar-la el dia 8 de 
maig de 2008 arran d’una invitació com a conferenciant al Faculty Seminar de la Queen’s University 
Law School, a Belfast, amb el títol “The Morality of Group Rights: Instrumental versus Human Rights 
Approaches:http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/AboutUs/SchoolofLawNewsletter/SchoolofLawE
vents2008bycategory/ 
 
Després d’una fase de recerca de fonts, sistematització i estudi de materials, ja iniciat el curs anterior, 
2008-2009, vaig decidir centrar-me en elaborar un treball monogràfic que emmarcaria la discussió més 
teòrica sobre el pluralisme en el marc del debat entorn al multiculturalisme. Més concretament, en el 
debat sobre l’afectació de la multiplicitat d’ordenaments i regulacions normatives en contexts de 
diversitat cultural a alguns principis liberals bàsics consagrats a la majoria de constitucions vigents 
actualment com ara el principi d’igualtat. A partir d’aquí, el primer semestre del segon any acadèmic 
vaig centrar-me en la part del projecte que té a veure amb la selecció i anàlisi de casos paradigmàtics 
on el conflicte en matèria de drets humans està directament relacionat amb la persistència d’una 
pluralitat de regulacions, interpretacions, ordenaments i fonts normatives. Amb aquesta finalitat, vaig 
afiliar-me al seminari regular del Centre d’estudi dels Drets Humans de la LSE i també vaig assistir 
assíduament al seminari organitzar pel grup de teoria política de la mateixa universitat (LSE Political 



           

 
 

Theory Research Seminar). El Professor Phillip Cook, que co-dirigeix i organitza el LSE Forum in Legal 
and Political Theory, va convidar-me a exposar la meva recerca durant el segon semestre (Lent Term, 
Gener 2009. Vegis: http://www.lse.ac.uk/collections/law/events/events-archive-2009-lent.htm). També 
durant el primer trimestre vaig exposar una part de la meva recerca al Center for International and 
Public Law de la Brunel Law School (Londres), on vaig pronunciar una conferència amb el títol “The 
Justification of Group Rights for Minority Peoples: Liberal, Multicultural and Feminist Approaches”. 
Finalment, el setembre de 2009, tenia previst presentar una nova versió del paper sobre Trust and 
Nationalism, originàriament presentat al workshop de UCL abans esmentat, al Congrés anual del 
European Consortium for Political Research, celebrat a Potsdam (Alemanya). Aquesta presentació 
requeria la submissió prèvia d’un abstract, com a proposta destinada a ser acceptada en un panell 
concret i va ser finalment acceptada a un panel especial sobre democràcia i minories organitzat per la 
prestigiosa professora canadenca Margaret Moore. Malauradament, però, a darrera hora em va ser 
impossible viatjar a Potsdam a causa d’una malaltia.  
 
 
 
CONCLUSIONS  

Les conclusions que es desprenen de la recerca realitzada s’han exposat sintèticament en el primer 
apartat d’aquesta memòria en relació als diferents projectes desenvolupats en que s’ha concretat 
l’estudi. En termes generals, la pretensió comuna dels treballs realitzats en el marc de l’ajut, així com 
els projectes endegats durant el període becat i en curs de realització o pendents de publicació, ha 
estat contribuir a millorar la nostre comprensió sobre el paper i funcions específiques del dret en 
contextos de diversitat cultural, tant en l’àmbit estatal com a nivell supra-estatal. L’objectiu prioritari ha 
estat aprofundir en les possibles línies de resposta a les preguntes inicialment plantejades en el 
projecte  (qüestions que s’han resumit al primer apartat d’aquesta memòria). En aquest sentit, la 
recerca examina amb detall les principals línies d’anàlisi oposades que es desprenen de la literatura 
rellevant en el tema objecte d’estudi. Les conclusions de la mateixa permeten descartar la plausibilitat 
de les tesis que mantenen la impossibilitat que el dret compleixi les funcions d’integració social i 
resolució de conflictes que tradicionalment li atribueix la teoria del dret en entorns multiculturals; és a 
dir, en entorns on cal renunciar a l’aspiració d’assolir acords substantius i uniformes sobre el significat 
precís de les regles i valors constitucionals. L’anàlisi de tot un seguit de treballs recents i innovadors 
(com ara les contribucions de Sunstein, Waldron, Habermas o Dworkin) que, per vies molt diverses, 
tracten de respondre al repte de com organitzar la comunitat política i quin és el paper de la constitució 
en contextos de pluralisme i desacord profunds ha permès corroborar la intuïció teòrica que guiava 
aquest estudi – i.e., una visió pluralista del dret basada en el paper central dels principis és una 
alternativa normativament més atractiva que els models unitaris vigents. Aquests trets, a més, 
contribueixen a una millor comprensió del fenomen jurídic en un món cada vegada més globalitzat.  

Més enllà de l’anàlisi estrictament teòric dels models suggerits, la recerca pretenia contrastar la 
plausibilitat i transcendència pràctica de les tesis defensades a través d’un anàlisi sistemàtic de la 
pràctica dels drets humans a Europa. La segona fase de la recerca, centrada en l’anàlisi dels conflictes 
potencials entre multiculturalisme i feminisme que sorgeixen arran del ús del vel islàmic, compleix 
l’objectiu d’explorar el funcionament de l’arquitectura de la protecció dels drets humans a Europa, on 
existeix un sistema jurídic unitari en fase de desenvolupament que constantment ha de fer front al repte 
d’integrar tradicions jurídiques diverses i formes també diferents d’interpretar el significat dels drets i 
valors fonamentals. La diversitat de solucions oferides a aquest conflicte mostra que la heterogeneïtat i 
desacords institucionals no suposen una amenaça imminent per l’ordre jurídic i polític europeu. En 
aquest sentit, existeixen mecanismes institucionals capaços de garantir l’estabilitat i l’eficàcia de 
sistemes pluralistes. 
 
La fase de transmissió i publicació dels resultats de la recerca està encara en fase d’execució i, per 
tant, no s’ha donat per acabada. En l’annex s’inclou una de les publicacions producte del treball realitzat 
a Londres. Tanmateix, actualment un darrer esborrany del segon treball monogràfic esmentat – que 
porta per títol “Beyond the Multiculturalism versus Feminism Dispute on Group Rights. Towards a 
Pluralist Approach” – està en fase de revisió final per la seva publicació al novembre d’aquest any a la 
prestigiosa London School of Economics Law, Economy and Society Working Paper Series. Aquesta 
serà la meva principal contribució a la institució que em va acollir acadèmicament de manera magnífica. 
Una vegada publicat l’article en aquest format electrònic i en anglès, s’enviarà a Modern Law Review 
per la seva publicació.   
 
Un tercer treball sobre confiança política en societats dividides, que contrasta les tesis nacionalistes 
amb les més cosmopolites sobre democràcia i benestar, està també en fase de discussió. L’objectiu és 
que aquest estudi es publiqui l’any 2001 en alguna de les revistes actualment més prestigioses i 
innovadores en el camp de la filosofia del dret i política contemporànies – com ara Legal Theory, Oxford 
Journal of Legal Studies o bé The Journal of Political Philosophy. 



           

 
 

Pel que fa a altres resultats de la recerca (resultats no directament relacionats amb publicacions 
científiques però indiscutiblement vinculats a les oportunitats obertes després de formar part d’una 
institució acadèmica tant prestigiosa com la LSE) és important esmentar-ne tres:  
 
En primer lloc, una recent invitació a pronunciar una conferència sobre multiculturalisme, hijab i 
concepcions de la ciutadania al congrés internacional de S.O.S Racisme.  
En segon lloc, és destacable la continuïtat de la col·laboració amb la LSE a través de la meva 
participació en el projecte de recerca finançat amb una Leverhume Grant del Professor Emmanuel 
Melissadis.  
 
Per últim, la facultat de dret de la Harvard University – que actualment ocupa el primer lloc en el ranking 
mundial de facultats de dret més prestigioses – m’ha convidat com a professora visitant el curs 2011-
2012.  
 
 
 


