
 
 

 
Curs 2022-23 
Història Contemporània 

EL NOU MÓN
UNA GUIA PER

 
Després de 
sacsejat les economies i trasbalsat les vides quotidianes 
de milers de milions de persones
 

A partir del febrer de 2022 
saltar pels aires allò que restava del 
de feia dècades en matèria 
energètica, fins i tot cultural.
 

Sobre com serà el món el 2024 
gran cosa, però podem començar a explorar
contorns. 
 

Professors 

Joan B. CULLA I CLARÀ
Professor d’història contemporània a la Universitat 

 

Adrià FORTET
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inici 20 d’o

PREU PER PERSONA
Pag

LLOC – Hotel Mercure Condor BCN 
Via Augusta, 127 

Durant el curs comptarem amb la participació de 
de temes complementaris al programa general. 

 

 

Història Contemporània  

NOU MÓN
PER NO PERDRE’S

Després de dos anys i mig d’una pandèmia
sacsejat les economies i trasbalsat les vides quotidianes 
de milers de milions de persones.  

partir del febrer de 2022 una imprevisible guerra a Europa
allò que restava del vell món al qual estàvem acostumats des 

de feia dècades en matèria estratègica, geopolítica, 
energètica, fins i tot cultural.  

rà el món el 2024 o el 2026 no en sabem 
podem començar a explorar-ne els 

an B. CULLA I CLARÀ 
Professor d’història contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona 

Adrià FORTET. Doctor en història contemporània per la UA

 

Curs de 30 sessions 
d’octubre de 2022 – Final 15 de Juny de 2023

Dijous d’11 a 13h. 
R PERSONA curs complet – 915€ Pagament únic
Pagament parcial per quadrimestre -  487€ 

 

Hotel Mercure Condor BCN *Sala Tibidabo-Augusta 
Via Augusta, 127 cantonada carrer Aribau 

Places limitades 

Durant el curs comptarem amb la participació de quatre conferenciats que ens parlaran 
de temes complementaris al programa general.  

NOU MÓN, 
NO PERDRE’S-HI 
dos anys i mig d’una pandèmia que ha 

sacsejat les economies i trasbalsat les vides quotidianes 

una imprevisible guerra a Europa ha acabat de fer 
al qual estàvem acostumats des 

 

per la UAB. 

2023 

únic 

Augusta  

conferenciats que ens parlaran 
 



TEMARI COMPLET DEL CURS 
 Els Estats Units de 

Biden, amb Trump al fons  
 El nou Pròxim 

Orient, o les amistats israelo-àrabs 
 La pugna regional Iran-Aràbia Saudita i la 

guerra del Iemen 
 La nova-vella Turquia d’Erdogan 
 La Rússia de Putin a Ucraïna, a Síria i arreu 
 L’impacte de la guerra d’Ucraïna sobre la Unió 

Europea 
 La nova OTAN 
 Els peons de Rússia dins d’Europa: Hongria, 

Sèrbia, Bòsnia...  
 El Magreb, amenaça 

immigratòria i font energètica vital 
 El faraònic Egipte d’Al-Sisi 
 L’Àfrica subsahariana, rebost de la Xina 
 L’amenaça islamista al Sahel... i a l’Índic 

 Les guerres oblidades de la Banya d’Àfrica 
 Amèrica suplanta França. Els casos de Ruanda, 

Congo... 
 L’Índia de Narendra Modi 
 Af-Pak: el tàndem 

Afganistan-Paquistan 
 Les repúbliques d’Àsia Central, el pati del darrere 

de Rússia 
 Xina, en lluita pel lideratge mundial 

 Els reptes interiors xinesos: del Xinqiang a Taiwan 
 La influència del capitalisme autoritari xinès: 

Birmània, Cambodja, Vietnam, Filipines... 
 Corea del Nord: la bomba (no tant) descontrolada 
 Mèxic, Centreamèrica i la problemàtica 

immigratòria 
 Una nova avaluació de la Venezuela de Maduro. El futur de Colòmbia 
 Esquerres i dretes a l’espai andí (Perú, Equador, Bolívia, Xile) 
 Brasil, amb Bolsonaro o Lula? 
 L’Argentina imprevisible 


