VII Curs d’Extensió Universitària Sàpiens amb la Universitat Catalana d’Estiu

Nacions i estats
a Europa
Una perspectiva històrica

En els moments que viu el nostre país és més necessari que mai plantejar una reflexió
sobre els diversos models que s’han donat a Europa en l’aparició de les identitats nacionals
i la construcció dels estats. Només així veurem que no hi ha fatalismes ni determinismes històrics,
i que, al llarg de la història, s’han presentat diverses alternatives, algunes de les quals han
tingut èxit i d’altres no. I, pensant en el nostre futur, és especialment important tenir-ho present.
9 d’octubre
Introducció al debat
sobre estats i nacions:
alguns conceptes
històrics
Àngel Casals, UB
16 d’octubre
Un cas incipient de
consciència nacional?
Països Baixos, 1568
Àngel Casals, UB
23 d’octubre
Una forma diferent

d’organització estatal a
Europa: l’imperi Otomà
Sinem Eryilmaz,
SNS de Pisa
30 d’octubre
Occitània. Una nació
interrompuda?
Jaume Figueres
6 de novembre
L’aparició dels
nacionalismes
contemporanis
Jordi Cassasas, UB

13 de novembre
Las bases del discurso
nacionalista español
Juan Sisinio Pérez
Garzón, Univesidad
de Castilla La Mancha
20 de novembre
El nacionalisme
unificador: el cas
d’Itàlia
Giovanni Cattini, UB
27 de novembre
El modelo del imperio

compuesto: del Sacro
Imperio al Imperio
Austro-Húngaro
Friedrich Edelmayer,
Universitat de Viena
4 de desembre
Regions i nacions sense
estat a la Unió Europea
Laura Luisa Huici, UB
11 de desembre
Quatre vies per
a la independència.
Estònia, Letònia,

Eslovàquia i Eslovènia
Martí Anglada,
periodista
18 de desembre
Clausura a la Fàbrica
Moritz
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Totes les sessions són els dimecres de set a nou del vespre, al Born Centre Cultural (plaça Comercial, 12). Preu: 120 €.
Matriculació: fins el 7 d’octubre a la seu de l’UCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a) o a la seva pàgina web: www.uce.cat
Més informació als telèfons 93 317 24 11 / 93 317 24 58, i a l’adreça electrònica curs.sapiens@uce.cat

