Jorna des de la

Fundació Sant Cugat

Reptes d’avui a debat
Fa un any la Fundació Sant Cugat va organitzar un cicle de tres debats
sobre la crisi econòmica: “Sis visions de la sortida de la crisi”. L’èxit d’aquelles
jornades ens ha animat a fer un altre cicle, ampliant el punt de mira i
abastant diversos temes. Aquest cop, però, hem buscat, fins allà on ens ha
estat possible, els ponents a casa nostra. Aquesta és la proposta que us fem.
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Dimarts 21 de febrer de 2012

L’autogovern en un món globalitzat

Si per una banda el món és cada cop més globalitzat, a Catalunya es va afermant cada vegada
més el sentiment de pertànyer a una nació que no acaba d’encaixar en la realitat administrativa de l’Estat i demana exercir la sobirania. Som una nació? Quins són els drets nacionals?
Quin nivell volem d’associació amb altres nacions?. Sobirania, independència, federalisme,
Espanya, Europa: un debat obert que volem racionalitzar.
Ponents:
Joan Gaya, bioquímic, exregidor i membre de la Junta de la Fundació Sant Cugat.
Ignasi Bea, llicenciat en Ciències Polítiques i regidor
Moderadora: Roser Casamitjana, regidora, membre de la Junta de la Fundació St Cugat
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Dimarts 20 de març de 2012

El repte de la nova immigració

Catalunya ha rebut durant els darrers deu anys més d’un milió de persones, la gran majoria
d’elles s’hi quedaran. Són persones procedents de quatre continents, amb cultures, actituds
vitals i, a voltes, religions ben diferents. La seva incorporació a la societat catalana, amb
plenitud de drets i deures, és un gran repte, i més en l’actual situació de crisi econòmica, una
crisi de la qual encara ningú no en sap veure la sortida.
Ponents:
Jordi Casas, historiador i membre de la Junta de la Fundació Sant Cugat.
Amèlia de Juan, assistenta social i responsable de Càritas a Sant Cugat
Moderador: Joan Barba, arquitecte, membre de la Junta de la Fundació Sant Cugat
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Dimarts 17 d’abril de 2012

El futur de l’estat del benestar

Un economista ha definit fa poc l’Estat del benestar com la millor utopia possible. En tot cas,
és una conquesta de civilització que no podem perdre. Fa anys que el discurs neoliberal el
qüestiona: l’Estat és el problema, el mercat és la solució, se’ns diu. Avui aquest discurs pren
força amb la crisi econòmica, la dogmatització de la reducció del dèficit públic qüestiona
l’essència de l’Estat del benestar, el seu paper redistribuïdor de la renda i de garantia de
cohesió social.
Ponents:
Montserrat Colldeforns, economista, ex diputada al Congrés de Diputats
2n ponent a confirmar
Moderador: Josep M. Julià, consultor i vicepresident de la Fundació Sant Cugat

Lloc i horari dels debats:
Lloc: Espai Terra Dolça, carrer Enric Granados, 8, Sant Cugat del Vallès. Telèfon: 93 674 16 56
Hora: de 20:00 a 23:00 hores. Hi haurà una interrupció per a un sopar lleuger

Comunicacions:
Qualsevol persona podrà presentar una comunicació per escrit —màxim un foli— o in voce.
Les ponències, les comunicacions per escrit o l’anunci de les comunicacions in voce, han de ser
trameses a la secretaria de les Jornades com a més tard cinc dies laborables abans de la data
del debat. La secretaria les faràs arribar als inscrits i les penjarà al Fòrum Sant Cugat.

Metodologia dels debats:
El debat s’iniciarà amb una exposició de cada ponent d’un màxim de 20 minuts. La ponència,
d’un màxim de cinc folis (notes a part), haurà estat tramesa amb anterioritat als inscrits.
Després es farà una exposició breu, màxim cinc minuts, de les comunicacions presentades o
anunciades. Després del sopar, es farà un debat entre tots els assistents.
Un cop acabat el cicle de debats, es farà un resum d’aquest, que inclourà els documents de
treball i una síntesi de les intervencions, el qual es farà arribar als inscrits i es penjarà al Fòrum
Sant Cugat.

Inscripcions:
El preu d’inscripció, que inclou el sopar, és de 20 euros. La inscripció s’haurà de fer a la
secretaria de les Jornades via correu electrònic, com a més tard tres dies abans de la data del
debat.
També es podrà fer el mateix dia, però es prega la inscripció anticipada per tal de preveure
amb la major precisió possible les necessitats de local i sopar.

Fundació Privada Sant Cugat
Casa de Cultura—Jardins del Monestir— Sant Cugat del Vallès

Correu per a inscripcions: secretaria@stcugat.net

