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Presentació 
 

Les eleccions al Parlament Europeu que se 
celebraran al maig de 2019 dibuixaran els 

equilibris polítics europeus dels propers anys. 

De quina manera els nous fenòmens polítics 
contemporanis - diguin dèficit democràtic, 

populismes, nacionalismes, euro-escepticismes 
o crisi de representació dels partits tradicionals 

- afectaran les polítiques europees i nacionals 
en els propers anys? 

 

Amb l'objectiu d'ampliar el debat fora dels 
àmbits acadèmics més tradicionals, aquest 

cicle de conferències interuniversitari proposa 
un debat crític sobre els principals 

desafiaments a què s'enfronta la política 

europea. Destinades a un públic ampli atent a 
la comprensió dels complexes fenòmens 

polítics contemporanis, les conferències seran 
pronunciades per un reconegut grup d'experts 

en la matèria. 
 

Lloc i Horari 
 
1ª sessió: dijous 23 de maig, de 18.30 a 

20.00, al Pati Manning, carrer Montalegre, 7. 
 

2ª sessió: dijous 30 de maig, de 18.30 a 

20.00, a Aula Europa, seu de les institucions 
europees a Barcelona, Pg. de Gràcia, 90.  

 
3ª sessió: dijous 13 de juny, de 18.30 a 20.00, 

al Pati Manning, carrer Montalegre, 7. 

 

Inscripció 
 

Activitat gratuïta 

Places limitades 
Cal inscripció prèvia a cadascuna de les 3 
sessions a través del web: www.icps.cat 

Programa 

 

El cicle de conferències consta de 3 sessions: 

# 1 - dijous 23 de maig 2019 - Pati Manning, Carrer 
de Montalegre, 7 
 
Populismes, nacionalismes i els nous actors de 

cara a les eleccions al Parlament Europeu 
 

• Àngel Rivero, Professor Titular de Ciència Política, 
Universidad Autónoma de Madrid 

• Salvador Llaudes Cañete, Real Instituto Elcano 

• Javier Arregui, Càtedra Jean Monnet en 
Governança Europea, Universitat Pompeu Fabra 

 
 # 2 - dijous 30 de maig 2019 - Aula Europa, seu de 
les institucions europees a Barcelona, Passeig de 
Gràcia, 90  
 

Diàleg sobre els resultats de les eleccions al 
Parlament Europeu 

 
• Enrique Hernández, Investigador Postdoctoral, 

Universitat Autònoma de Barcelona 

• Astrid Barrio, Professora contractada doctora, 
Universitat de València 

• Núria Font, Professora Titular de Ciència Política. 
Universitat Autònoma de Barcelona 

 

# 3 - Dijous 13 de juny 2019 - Pati Manning, Carrer 
de Montalegre, 7 

 
El futur d'Europa davant el nou escenari polític 

 

• Gianfranco Pasquino, Catedràtic emèrit de 
Ciència Política , Universitá degli Studi di Bologna 

• Joan Botella, Catedràtic de Ciència Política, 
Universitat Autònoma de Barcelona 

• Ana Mar Fernández Pasarín, Càtedra Jean 
Monnet en Polítiques Europees, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

 
 

Amb la col·laboració de 

 

Diàlegs sobre Europa 
Present i futur de les polítiques europees 

davant l’escenari de les eleccions al 

Parlament Europeu 

 

Cicle de conferències organitzat per:  

 

 
Amb la col·laboració de: 

 

http://www.icps.cat/
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3asessioeuropees2019.pdf
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Presentación 
 

Las elecciones al Parlamento Europeo que se 
celebrarán en mayo de 2019 dibujarán los 

equilibrios políticos europeos de los próximos 

años. ¿De que manera los nuevos fenómenos 
políticos contemporáneos - sean déficit 

democrático, populismos, nacionalismos, euro-
escepticismos o crisis de representación de los 

partidos tradicionales - afectarán las políticas 
europeas y nacionales en los próximos años? 

 

Con el objetivo de ampliar el debate fuera de 
los círculos académicos más tradicionales, este 

ciclo de conferencias interuniversitario propone 
un debate crítico sobre los principales desafíos 

a qué se enfrenta la política europea. 

Destinadas a un público amplio atento a la 
comprensión de los complejos fenómenos 

políticos contemporáneos, las conferencias 
serán pronunciadas per un reconocido grupo 

de expertos en la materia. 
 

Lugar y Horario 

 
1ª sesión: jueves 23 de mayo, de 18.30 a 

20.00, en el Pati Manning, c/ Montalegre, 7. 
 

2ª sesión: jueves 30 de mayo, de 18.30 a 

20.00, en la Aula Europa, sede de las 
instituciones europeas en Barcelona, Pg. de 

Gràcia, 90.  
 

3ª sesión: jueves 13 de junio, de 18.30 a 

20.00, en el Pati Manning, c/ Montalegre, 7. 
 

Inscripción 
 

Actividad gratuita 
Plazas limitadas 

Se precisa de inscripción previa a cada una de 

las 3 sesiones a través de la web: 
www.icps.cat 

Programa 
 

El ciclo de conferencias consta de 3 sesiones: 

# 1 - jueves 23 de mayo 2019 - Pati Manning, Carrer 
de Montalegre, 7 
 

Populismos, nacionalismos y los nuevos 

actores de cara a las elecciones al Parlamento 
Europeo 

 
• Àngel Rivero, Profesor Titular de Ciencia Política, 

Universidad Autónoma de Madrid 
• Salvador Llaudes Cañete, Real Instituto Elcano 

• Javier Arregui, Cátedra Jean Monnet en 

Gobernabilidad Europea, Universitat Pompeu Fabra 
 

 # 2 - jueves 30 de mayo 2019 - Aula Europa, sede 
de las instituciones europeas en Barcelona, Passeig 
de Gràcia, 90  
 
Diálogo sobre los resultados de las elecciones 

al Parlamento Europeo 
 

• Enrique Hernández, Investigador Postdoctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona 

• Astrid Barrio, Profesora contractada doctora, 

Universitat de València 
• Núria Font, Profesora Titular de Ciencia Política. 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 

# 3 - jueves 13 de junio 2019 - Pati Manning, Carrer 
de Montalegre, 7 
 

El futuro de Europa ante el nuevo escenario 
político 

 

• Gianfranco Pasquino, Catedrático emérito de 
Ciencia Política , Universitá degli Studi di Bologna 

• Joan Botella, Catedrático de Ciencia Política, 
Universitat Autònoma de Barcelona 

• Ana Mar Fernández Pasarín, Cátedra Jean 
Monnet en Polítiques Europees, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

 

Amb la col·laboració de 

 

Diálogos sobre Europa 
Presente y futuro de las políticas europeas 

ante el escenario de las elecciones al 

Parlamento Europeo 

 

Ciclo de conferencias organizado por:  

 

 
Con la colaboración de: 

 

http://www.icps.cat/
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/1asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/2asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3asessioeuropees2019.pdf
https://www.icps.cat/archivos/conferencies/3asessioeuropees2019.pdf

