CURS D’ESTIU – Els Juliols de la UB: CRISI DE LEGITIMITAT DE LA UNIÓ EUROPEA


Dilluns, 7 de juliol



Dimecres, 9 de juliol

Del 7 a l’11 de juliol de 2014

9:00 h

9:00 h

11:30 h

En els últims anys, s’ha posat en dubte el
rol de la Unió Europea. L’augment del
populisme
i
l’euroescepticisme
demostren que la Unió s’enfronta a
reptes democràtics cabdals. L’objectiu
d’aquests curs és fer una anàlisi
d’aquests reptes. Els diversos ponents de
reconegut prestigi internacional que hi
participen ens ajudaran a entendre, en
primer lloc, l’abast d’aquesta crisi de
legitimitat democràtica, i, en segon lloc,
a definir quines són les estratègies que
cal posar en marxa per tal de fer-hi front.

Inauguració: Els reptes democràtics de la UE

El programa Europe for Citizens – presentació

La contribució catalana a la construcció

d’experiències

de la UE

Lloc: Edifici Josep Carner – Carrer
d’Aribau, 2 (amb Gran Via), Barcelona.
Preu: Gratuït*
Crèdits ECTS: 20 hores (2 crèdits)
Horari: matins, de 9:00 h a 13:30 h
Matriculació: feu clic aquí.
Inscripcions individuals: feu clic aquí
Si només pots venir a alguna de les
sessions
pots
inscriure-t’hi
individualment. Aquest mecanisme no
permet el reconeixement de crèdits
universitaris.
Més informació:
catedrajoseptermes@ub.edu
933.425.789
*Per fer efectiva la matrícula cal fer un
abonament
que
serà
retornat
automàticament o bé es podrà intercanviar
per una inscripció gratuïta a un altre curs dels
Juliols de la UB.

Dr. Agustí Colomines, director acadèmic de la
Càtedra Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i

Dr. Adriano Amorosi, Eurocivis

Sr. Pere Puig, delegat de la Generalitat a la UE

Identitats de la Universitat de Barcelona

Sr. Pedro Feria, coordinador de l’Asociación de

Sr. Carles Gasòliba, president del CIDOB

Dr. Edgar Grande, catedràtic de Ciència Política de

Emisoras Municipales de Andalucía RTV

Ramon Tremosa, eurodiputat

la Universitat de Munich

Sr. Javier Reyes, director de la consultoria

Ernest Urtasun, eurodiputat (TBC)

Progresti@

Ernest Maragall, eurodiputat (TBC)

11:30 h



Divendres, 11 de juliol

La percepció ciutadana de les institucions

11:30 h

europees

El sistema electoral i els partits polítics a la

9:00 h

UE

Solucions europees a una crisi econòmica

Dr. Mariano Torcal, catedràtic de Ciència Política
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Dra. Ana Mar Fernández, investigadora del

Esther Gabarraó, Sexy Europe

grup de recerca EUGov de la Universitat

Dr. Antoni Castells, catedràtic de la UB i exconseller

Autònoma de Barcelona

d’Economia i Finances de la Generalitat de

Dr. Marc Guerrero, vicepresident de l’ALDE Party

Catalunya



Dimarts, 8 de juliol
9:00 h

 Dijous, 10 de juliol

La visualització de la Comissió Europea: unes

9:00 h

comissions invisibles?

Reptes i oportunitats de les relacions entre

Sr. Ferran Tarradellas, responsable de la
representació de la Comissió Europea a Barcelona i

nacions, estats i la Unió Europea: cap a una
federació d’Estats Nació?

Balears

Dr. Ferran Sáez, professor de filosofia de la

Sr. Joan Francesc Cánovas, periodista i consultor en

Universitat Ramon Llull (URL)

comunicació corporativa i de crisi

Sr. Marc Sanjaume, professor de Ciència Política de

11:30 h
Noves vies de participació política a la UE.
Democràcia 2.0
Sr. Doru Frantescu, director de política de
VoteWatch.eu

la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Organitzat per:

global: les claus de l’estratègia Europa 2020

Dr. Mario Telò, professor d’Estudis Europeus de la
Universitat Lliure de Brussel·les

11:30 h
Quin paper juga la història davant l’actual
crisi de la Unió Europea?
Dr. Fernando Guirao, catedràtic Jean Monnet en
història de la integració europea

