CATALUNYA

CAP A L’ESTAT PROPI?

C. de la Sagrada Família, 7
08500 Vic. Barcelona
Tel. 93 886 12 22
Fax 93 889 10 63
www.uvic.cat

CICLE DE DEBATS

Eumogràfic

FEBRER-ABRIL 2013

27 de febrer
El 23 de gener el Parlament de Catalunya va aprovar una Declaració de Sobirania en la qual es reconeix el dret del poble català a decidir el seu futur,
sense excloure la possibilitat de construir un Estat propi. En aquest context, la UVic ha organitzat
un cicle de cinc debats per analitzar el moment
actual i les perspectives de futur que s’obren per
a Catalunya. En el cicle hi participaran com a ponents deu persones representatives dels àmbits
següents: els moviments socials, la ciències polítiques, l’economia, la cultura i la sociologia.
L’objectiu del cicle és aportar als estudiants, al
conjunt de la comunitat universitària i a la ciutadania en general elements d’informació i de reflexió sobre el nostre país i el seu futur en un moment tan complex com esperançador.

Els moviments socials per la independència
MURIEL CASALS, presidenta d’Òmnium Cultural, FERRAN CIVIT,
membre del comitè executiu de l’Assemblea Nacional Catalana.

Presentació a càrrec de Jordi Montaña, rector de la UVic.

6 de març

El procés cap a l’Estat propi
JOAN SUBIRATS, catedràtic de Ciència Política i investigador del
IGOP a la UAB, i IVAN SERRANO, investigador postdoctoral a la UOC.
Presentació a càrrec de Xavier Ginesta, doctor en Comunicació i
Periodisme. UVic.

19 de març

Quin país volem construir?
SALVADOR CARDÚS, doctor en Ciències Econòmiques,
i JORDI SERRANO, rector de la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC).

Presentació a càrrec de Margarida Pla, doctora en Psicologia Social
i degana de la Facultat de Ciències de la Salut. UVic.

Tots els debats tindran lloc
a les 12 del migdia a Aula Magna de la UVic
Edifici Torre dels Frares, carrer de la Laura, 13

11 d’abril

Viabilitat econòmica d’un Estat propi
NÚRIA BOSCH, catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de

Els debats es podran seguir a través del twitter
#debatsuvic

Barcelona i investigadora de l’Institut d’Economia de Barcelona, i
ALFRED PASTOR, de la Càtedra del Banc de Sabadell d’Economies
Emergents.

Presentació a càrrec d’Enric Casulleras, doctor en Política Econòmica.
UVic.

16 d’abril

Gestió de les identitats i de les llengües
ISIDOR MARÍ, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans, i JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA, director de la Càtedra
sobre Diversitat Social a la Universitat Pompeu Fabra.

Presentació a càrrec de Llorenç Comajoan, professor del Departament
de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat
d’Educació, Ciències Humanes i Traducció de la UVic.

