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Aquest simposi, organitzat amb motiu del Centenari
de l’Institut d’Estudis Catalans, vol oferir un balanç
de les relacions economicosocials, culturals i políti-
ques en el transcurs del darrer segle entre els països
de llengua catalana i Europa, ara que fa vint anys
de la incorporació espanyola a la Unió Europea.
Durant el darrer segle, la relació privilegiada amb
Europa s’ha produït sovint de manera directa, sense
mediatització estatal, si bé ha estat periòdicament
obstaculitzada per dues guerres europees, una guerra
civil espanyola i una dictadura que durant tres de-
cennis i mig ens distancià de la resta del continent
europeu. El coneixement d’aquestes relacions recí-
proques ens ajudarà a comprendre millor la nos-
tra pròpia història contemporània, juntament amb
els vincles exteriors i les contradiccions del temps
present.

Acte organitzat amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Soci:

Patrocinadors:

Col·laboradors:

Els professors d’educació primària i secundària
que participin en el simposi poden demanar un
certificat de formació permanent del professorat
del Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya.

L’assistència a les sessions és gratuïta, però cal
inscriure-s’hi prèviament.

Aquesta activitat està reconeguda per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona amb 1,5 crèdits de
lliure elecció adreçats a tots els alumnes. Els as-
sistents podran demanar un certificat de partici-
pació.

Aquesta activitat està reconeguda pel Departa-
ment d’Educació i Universitats de la Generalitat
de Catalunya com activitat de formació perma-
nent del professorat.
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PROGRAMA

Dijous 1 de febrer de 2007

9.30-10 h Salutació

Dos blocs simultanis:

A. Les interrelacions demogràfiques i
econòmiques del 1900 fins al present

10-10.30 h El reflex de l’evolució industrial i
agrícola en l’evolució del comerç amb
Europa, Josep Vicent Boira

10.30-11 h Del proteccionisme a la
internacionalització, Francesc Cabana

11-11.30 h La transformació de la societat,
del seu teixit i de la conflictivitat
social al llarg del segle XX i a partir
de l’entrada a la Unió Europea,
Francesc Roca

11.30-12 h Descans

12-12.30 h Debat

12.30-13 h La potència turística dels països de
parla catalana, Manuel Costa-Pau

Dinar

16-16.30 h Migracions econòmiques i exilis
polítics en les dues direccions,
Enric Pujol

16.30-17 h Debat

17-17.30 h Descans

Moderador del bloc: Albert Balcells

B. Les interrelacions artístiques i literàries
del 1900 fins al present

10-10.30 h Les influències europees en les arts
plàstiques catalanes i la projecció
dels artistes dels països de parla
catalana a la resta d’Europa,
Francesc Fontbona

10.30-11 h Les influències europees en la
literatura catalana i la seva projecció
a la resta d’Europa, Jordi Castellanos

11-11.30 h Debat

11.30-12 h Descans

12-12.30 h Les influències recíproques pel que fa
a la música culta i la música popular
moderna, Romà Escalas

12.30-13 h El teatre i el cinema: influències i
projecció exterior, Francesc Foguet

Dinar

16-16.30 h Les influències recíproques en el camp
de l’arquitectura, Josep M. Montaner

16.30-17 h Debat

17-17.30 h Descans

Moderadora del bloc: Carme Gràcia

17.30-18.30 h Taula rodona: Balanç de la
incorporació dels països de parla
catalana a la Unió Europea, Joan
Becat, Jacint Ros i Hombravella,
Sebastià Serra i Muriel Casals

18.30-19 h Debat

Moderador de la taula rodona i del debat: Joaquim
Muns

Divendres 2 de febrer de 2007

Dos blocs simultanis:

A. Les interrelacions ideològiques del 1900
fins al present

10-10.30 h Les relacions entre els intel·lectuals
individualment i corporativament.
El món universitari. La idea d’Europa
entre la intel·lectualitat dels països
de parla catalana, Jordi Casassas

10.30-11 h Religió, pluralisme i laïcitat als països
de parla catalana i a Europa al segle
XX. La influència europea, Maria del
Mar Griera

11-11.30 h Debat

11.30-12 h Descans

12-12.30 h Els corrents filosòfics europeus als
països de parla catalana i la projecció
dels seus pensadors a Europa, Josep
Monserrat

12.30-13 h La història als països de parla
catalana en contacte amb els corrents
europeus, Enric Pujol

Dinar

16-17 h Debat

17-17.30 h Descans

Moderador del bloc: Santiago Riera

B. Les interrelacions polítiques del 1900
fins al present

10-10.30 h La participació de la gent dels països
de parla catalana en els conflictes
europeus i l’impacte d’aquests
conflictes sobre el nostre àmbit
al llarg del segle XX, Josep Maria
Solé i Sabaté

10.30-11 h Ideals polítics europeus als països
de parla catalana i imatges positives
i negatives de les experiències
històriques d’aquests a l’Europa
del segle XX, Pelai Pagès

11-11.30 h Debat

11.30-12 h Descans

12-12.30 h La dimensió europea de la política
catalana: Europa com a refugi i
Europa com a palanca de llibertat,
Carles Santacana

12.30-13 h Els diversos corrents del catalanisme
en relació amb l’europeisme al llarg
del segle XX fins al referèndum del
2003, Montserrat Guibernau

Dinar

16-17 h  Debat

17-17.30 h  Descans

Moderadora del bloc: Concepció Mir

17.30-18.30 h Taula rodona: L’acció política
catalana a Europa: mitjans,
aspectes i balanç, Carles Gasòliba,
Vicent Partal, Enoch Albertí
i Xavier Rubert de Ventós

18.30-19 h Debat

Moderador de la taula i del debat: Tomàs de
Montagut

Dissabte 3 de febrer de 2007

10-11.30 h Taula rodona: La nacionalitat i la
cultura catalanes a l’Europa futura,
Aureli Argemí, Joan Francesc Mira i
Til Stegmann

11.30-12 h Descans

12-13 h Debat i clausura

Moderador de la taula i del debat: Salvador Giner

Coordinació: Albert Balcells


