
 

 

 
 

 
 
II CURS D’ESTIU SOFIA CORRADI SOBRE LA UE 
 

Els reptes de la Unió Europea: 
aspectes econòmics, tecnològics i geopolítics 
 

Organitzat per les institucions europees a Barcelona i el CIDOB 
(Barcelona Centre for International Affairs) 
 

13, 14 i 15 de juliol, 2022 
 
Presencial: CIDOB, Sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona  
Online: www.eusummercourse.eu  

  Llengües de treball: anglès, català i castellà amb traducció simultània   

 
 
 

Després de l’èxit de la primera edició, l’oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la 
Representació de la Comissió Europea i el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) 
mantenen l’aposta amb el segon curs d’estiu sobre la Unió Europea. Els tres dies lectius seran 
sessions monogràfiques, enfocades des d’una perspectiva teòrica i pràctica. Les sessions es 
dividiran en una intervenció per part d’un key-note speaker de la Comissió o el Parlament 
Europeu, seguit d’un diàleg amb un periodista; i una taula rodona que comptarà amb 
investigadors del CIDOB; funcionaris de les institucions europees i experts independents. 
L’objectiu d’aquest curs d’estiu és oferir als participants una perspectiva completa dels debats 
i reptes de la Unió Europea en el curt, mig i llarg termini, i dotar-los d’eines perquè puguin 
analitzar i comprendre la realitat europea i prendre-hi partit de manera activa. Els inscrits al 
curs podran rebre, sota demanda, un certificat de participació. 
 
El curs abordarà els reptes interns i internacionals als que s’enfronta la Unió Europea. El primer 
dia s’explorarà el futur de la governança econòmica de la UE, quin impacte han tingut i tindran 
els fons NextGenerationEU i es debatrà al voltant de les noves regles fiscals del Pacte 
d’Estabilitat i Creixement en clau econòmica i política. El segon dia s’analitzarà el que suposa 
el reforçament de les capacitats tecnològiques i industrials de la UE en clau d’ètica de dades i 
d’intel·ligència artificial es debatrà si la UE pot esdevenir una alternativa a la visió que tenen 
del ciberespai els Estats Units i la Xina i es valorarà quins passos s’estan donant en aquest 
sentit  amb mesures com ara la Llei Europa de Xips, els esforços per regular el ciberespai o la 
lluita contra la desinformació. L’última jornada se centrarà en el naixement de l’Europa 
geopolítica i la seva reacció a la guerra a Ucraïna; valorant la situació al país de l’est i quins 
són els següents passos de la UE per aprendre el llenguatge del poder. 

 
 
 

Programa del curs 
 

Dimecres, 13 de juliol de 2022 
 
16.00 – 16.10 Inauguració  
  Pol Morillas, director, CIDOB  
  Sergi Barrera, cap de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
  Manuel Szapiro, director, Representació de la Comissió Europea a Barcelona 
 
 

http://www.eusummercourse.eu/


 

 
16.10 – 16.15 Benvinguda  
  Sofia Corradi (vídeo) 
 
16.15 – 17.00 La governança econòmica de la UE 
Keynote  Ernest Urtasun, membre grup de treball sobre l'escrutini del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, Parlament Europeu; vicepresident, Grup dels Verds/Aliança Lliure Europea 
(online) 

Diàleg amb Claudi Pérez, director adjunt, El País 
 
17.00 – 17.30 Torn de preguntes 
 
17.30 – 17.45 Descans 
 
17.45 – 18.45 Taula rodona: La governança econòmica de la UE 

María Canal Fontcuberta, membre de la Task Force Recover de la Secretaria General, 
Comissió Europea 

  Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB 
Paloma Baena, directora sènior NextGenerationEU, Llorente y Cuenca (online) 

Modera  Claudi Pérez, director adjunt, El País 
 
18.45 – 19.15 Torn de preguntes 
 

19.15  Fi de la jornada 
 
 

Dijous, 14 de juliol de 2022 
 
10.00 – 10.45 L’Europa tecnològica i industrial 
Keynote  Gwenole Cozigou, director DG GROW, Comissió Europea 
Diàleg amb Mar Galtés, directora de desenvolupament corporatiu, Tech Barcelona 
 
10.45 – 11.15 Torn de preguntes 
 
11.15 – 11.30 Descans 
 
11.30 – 12.30 Taula rodona: L’Europa tecnològica i industrial 
  Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB 
  Clément Evroux, analista, Servei d’Estudis del Parlament Europeu 

Albert Cuesta Zaragosí, periodista especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la 
informació i la comunicació  

Modera  Mar Galtés, directora de desenvolupament corporatiu, Tech Barcelona 
 
12.30 – 13.00 Torn de preguntes 
 

13.00  Fi de la jornada 
 

 
 
  Divendres, 15 de juliol de 2022 
 
10.00 – 10.45 Perspectives per l’Europa Geopolítica 
Keynote  David McAllister, president de la Comissió d’Afers Exteriors, Parlament Europeu; Grup del 

Partit Popular Europeu 
Diàleg amb Pol Morillas, director, CIDOB 
 
10.45 – 11.15 Torn de preguntes 
 
11.15 – 11.30 Descans 
 
 



 

 
11.30 – 12.30 Taula rodona: Perspectives per l’Europea Geopolítica 

Gustav Lindstrom, director, EU Institute for Security Studies 
Natividad Fernández Sola, catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions 
Internacionals, Universitat de Saragossa 

  Pol Bargués, investigador principal, CIDOB 
Modera  Pol Morillas, director, CIDOB 
 
12.30 – 13.00 Torn de preguntes 
 

13.00  Fi de la jornada 


