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32a Universitat d'Estiu 
d'Andorra. 'Europa, reptes de futur'

La 32a Universitat d'Estiu d'Andorra proposa fer un estat de la qüestió de la Unió Europea,
'Europa, reptes de futur', de la institució que està al cor d’Europa com a comunitat. Explorada
amb pertinència en les primeres edicions de la UEA (1986, 1990, 1993), us convidem a fer una
visita actualitzada de la casa comuna dels europeus. Un recorregut per la Història i la filosofia
de la construcció europea (G. Bossuat) donarà el context històric d’aquesta iniciativa complexa.
Veurem després  el  funcionament  actual  de  la  UE i  el  paper  que  hi  tenen  els  lobbies  (J.
Greenwwod). 

La visió  antropològica de la crisi  econòmica (S.  Narotzky)  ens aproparà a la vivència més
humana  i  quotidiana  dels  europeus.  Aquest  estudi  de  la  realitat  propera  es  combina
voluntàriament  amb una aproximació  macroeconòmica de les relacions  transatlàntiques  (P.
Defraigne). Aquestes aproximacions il·lustraran la dimensió «glocal» on es mou el futur del
continent. 

L’anàlisi d’Europa central i oriental (F. Serra) ens donarà claus per entendre els nostres veïns
propers i els reptes de congruència entre els diferents europeus. Veurem també el lloc que pot
ocupar un petit estat com Andorra (J. Llimona) en aquest immens assemblatge. 

Finalment, obrirem la porta a l’Orient Mitjà i l’Àfrica (S. Naïr) per entendre millor el rerefons de
les relacions d’Europa amb aquestes regions. El nostre moderador (J. P. Marthoz) ens guiarà
en una reflexió sobre la UE i els drets humans, aportant-nos una visió final que ens permetrà
posar en perspectiva tot el que haurem après pel camí, i ens posarà davant els reptes de futur:
econòmics i polítics però també humans i ètics. 

La Universitat d’Estiu d’Andorra, a través de la Universitat d’Andorra, s’inclou dins del programa
de les activitats de la Xarxa Vives d’Universitats. El curs –20 hores– és susceptible de ser
reconegut amb crèdits de lliure elecció per les universitats de la Xarxa. Es lliurarà un certificat
d’assistència a les persones que s’hi inscriguin i que participin en el 80% de les ponències. 

Per a inscripcions i per consultar el programa complet feu un clic aquí. 

Hi haurà servei d’interpretació simultània.
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