
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reptes sobre la modernització política, social i econòmica a Catalunya 
finalment, sobre la Unió Europea
referència. 

 
 
 
Víctor Pou 
• Catalunya, nació europea. 
• Catalunya dins d’Espanya. 
• Catalanisme, nacionalisme, sobiranisme
• L’Estat autonòmic. 
• El procés sobiranista. 
• Reforma constitucional. 
• Terceres vies. 
• Un nou model productiu. 
• Reformes estructurals i economia del coneixement.
• De la primera a la segona Transició.
• El marc europeu. 
• La crisi a la UE. 
• La UE i l’independentisme. 
• Les propostes de la Comissió Juncker (2015
• Perspectives federals europees.
• La Diplomàcia Pública catalana.
• La comunitat internacional i el procés sobiranista.
Manuel Milián 
• El Mediterráneo, cuenco de civilización

(siglos V aC a XVI dC). 
• El comercio y las transferencias 

los sglos XIII y XV en la Europa contemporánea.
• Aportación hoy del Mediterráneo a la Geopolítica del actual (des

orden internacional. 
Josep Mª Cullell 
• Visió humanista de l’economia mundial.
• El finançament de la Catalunya autonòmica. El pacte fiscal i l’estat 

propi. 
Juan José López Burniol 
• La doble crisis.  
• España desde una esquina.
• Europa inacabada. 

Montserrat Nebrera 

• Les Constitucions, normes de frontera en un món que no en vol tenir.
• El dret a l’autodeterminació a les Constitucions.
• Catalunya, Espanya, Europa, cercles concèntrics d’una identitat.
•  

PROFESSORS: 
Víctor POU. Dr. en Dret. Llic. en Econòmiques. 
Manuel MILIÁN MESTRE. Polític. Periodista. Historiador
PROFESSORS CONFERENCIANT
Josep Mª CULLELL. Llic. en Ciències Empresarials i Ciències Econòmiques. Polític.
Juan Jose LÓPEZ BURNIOL. Notari
Montserrat NEBRERA. Dra. en Dret. Llic. Filosofia Política i Filologia Clàssica. 
PRESENTACIÓ 
Dijous 17 de setembre, 18.30h 
HORARI CURS 
Dijous de 17.30 a 19.30 hores 
INICI: Dia 15 d’octubre FINAL: 
 

RELACIONS CATALUNYA
INDEPENDÈNCIA vs. INTERDEPENDÈNCIA

 

Cada dia es dedicarà un temps al col�loqui

Reptes sobre la modernització política, social i econòmica a Catalunya 
finalment, sobre la Unió Europea i la comunitat internacional en general com a marcs de 

 
Catalanisme, nacionalisme, sobiranisme. 

Reformes estructurals i economia del coneixement. 
De la primera a la segona Transició. 

 
sió Juncker (2015-2019). 

federals europees. 
La Diplomàcia Pública catalana. 
La comunitat internacional i el procés sobiranista.  

, cuenco de civilización, clave cultural de la Historia 

El comercio y las transferencias culturales-religiosas-políticas entre los 
sglos XIII y XV en la Europa contemporánea. 

Aportación hoy del Mediterráneo a la Geopolítica del actual (des-) 

Visió humanista de l’economia mundial. 
Catalunya autonòmica. El pacte fiscal i l’estat 

España desde una esquina. 

Les Constitucions, normes de frontera en un món que no en vol tenir. 
l’autodeterminació a les Constitucions. 

Catalunya, Espanya, Europa, cercles concèntrics d’una identitat. 

Dr. en Dret. Llic. en Econòmiques. Prof. de l’IESE i de la UIC 
Polític. Periodista. Historiador 

CONFERENCIANTS: 
n Ciències Empresarials i Ciències Econòmiques. Polític.

Notari. Professor a la UAB i a la UPF. 
Dra. en Dret. Llic. Filosofia Política i Filologia Clàssica.  

 

 
: Dia 9 de juny    Curs bilingüe 

RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA-UNIÓ EUROPEA
INDEPENDÈNCIA vs. INTERDEPENDÈNCIA 

TEMARI 

Cada dia es dedicarà un temps al col�loqui 

 

Reptes sobre la modernització política, social i econòmica a Catalunya - Espanya i, 
i la comunitat internacional en general com a marcs de 

n Ciències Empresarials i Ciències Econòmiques. Polític. 

 

NIÓ EUROPEA 


