sions creatives. Les dues ponents, la catedràtica de dret europeu i drets
humans a Òxford, Sionaidh Douglas-Scott, i la catedràtica de ciència
política a la Queen Mary de Londres, Montserrat Guibernau, debatran
com haurà d’evolucionar el format de l’estat-nació i la governança pública a Europa per assegurar que són, un i altra, un instrument eficaç al
servei del bon govern i el bé comú.

Catalunya i Europa, la transició cap al segle 21
Nou reputats especialistes, nacionals i internacionals, ens ajudaran a
reflexionar sobre l’impacte que el procés d’unió europea opera, com a
corrent de fons, en l’actual conjuntura política catalana i, de forma singular, en el debat sobre l’arquitectura del nou Estat. El debat s’apuntala
en tres pilars essencials: ordre constitucional, governança pública i estratègia de seguretat i defensa.
(I) Ordre constitucional
La taula rodona Procés constituent: erigir una democràcia avançada,
conduïda per la jurista i directora general de Serveis Consultius i Assessoria Jurídica de la Generalitat de Catalunya, M. Dolors Feliu, explora el
procés constituent, els postulats del cos constitucional i els conceptes
de “ciutadania” i “nacionalitat” en vista a un ineludible procés de perfeccionament democràtic. El catedràtic de filosofia del dret i degà de la
Facultat de Dret de la Pompeu Fabra, Josep M. Vilajosana; el professor
de filosofia política de la Universitat de Macedònia (Grècia) i professor
visitant a la Facultat de Scieces-Po de la Sorbona, Ioannis Papadopoulos; i el professor de dret internacional a la Universitat de Barcelona i
ESADE, Eduard Sagarra, presenten les tres ponències de la taula
(II) Governança pública
L’economista i conseller delegat del diari ARA, Salvador Garcia Ruiz,
serà qui pilotarà la taula rodona L’estat europeu del segle 21: les ten-

(III) Estratègia de seguretat i defensa
Jordi Bacaria, catedràtic d’economia aplicada a la Universitat Autònoma de Barcelona i director del CIDOB presidirà el taller Seguretat i
defensa a Europa: a la cerca d’una estratègia global que serà impartit
per Jolyon Howorth, catedràtic de política europea a la Universitat de
Bath i professor visitant dels Departaments de Ciència Política i Afers
Globals a Yale des del 2002. El taller se celebrarà en sessió de matí a la
Sala de les Cotxeres del Palau Robert. Posteriorment, a l’Auditori de La
Pedrera, el professor Howorth repetirà la sessió dictant la conferència
de clausura del Building a New State 2014.

Sobirania i Justícia
Providència, 42, 08024 Barcelona
www.sij.cat

Sessió matí
10:00 h - 12:00 h
Sala de les Cotxeres, Palau Robert
Passeig de Gràcia, 107, Barcelona
Sessió de tarda
16:00 h - 20:30 h
Auditori de La Pedrera
Passeig de Gràcia, 92, Barcelona
Informació i inscripcions:
bns2014@sij.cat
La Conferència és en català i anglès,
amb servei de traducció simultània.
La sessió de tarda serà retransmesa
en directe via streaming al web del
diari ARA www.ara.cat

4a Conferència Internacional
de Sobirania i Justícia
Divendres, 31 d’octubre de 2014

Sessió matí: SALA DE LES COTXERES PALAU ROBERT
Benvinguda: Alícia Casals, catedràtica UPC i membre junta directiva de
Sobirania i Justícia
De 10:00 h a 12:00 h
Taller
Seguretat i defensa a Europa: a la cerca d’una estratègia global
Ponent: Jolyon Howorth, Universitat de Yale
Presidència: Jordi Bacaria, CIDOB i Universitat Autònoma de Barcelona
Sessió tarda: AUDITORI DE LA PEDRERA
Benvinguda: Joan Vallvé, ex-conseller Govern de Catalunya i membre
junta directiva de Sobirania i Justícia
De 16:00 h a 17:30 h
Taula rodona
Procés constituent: erigir una democràcia avançada
Ponents: Josep M. Vilajosana, Universitat Pompeu Fabra
Ioannis Papadopoulos, Universitat de Macedònia
Eduard Sagarra, Universitat de Barcelona i ESADE
Presidència: M. Dolors Feliu, Serveis Jurídics Govern de Catalunya
De 17:30 h a 19:00 h
Taula rodona
L’estat europeu del segle 21: les tensions creatives
Ponents: Sionaidh Douglas-Scott, Universitat d’Òxford
Montserrat Guibernau, Universitat Queen Mary de Londres
Presidència: Salvador Garcia Ruiz, diari ARA
De 19:00 h a 19:30 h
Pausa
De 19:30 h a 20:30 h
Conferència
Seguretat i defensa a Europa: a la cerca d’una estratègia global
Ponent: Jolyon Howorth, Universitat de Yale
Cloenda: Isabel-Helena Martí, presidenta de Sobirania i Justícia

