
Candidatura de Francesc Pau i Vall, com a Ponent de la Secció d’Estudis Polítics, 

Jurídics i Socials 

1. Currículum. 

Lletrat del Parlament de Catalunya des del 3 de març de 1986 

Professor del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de 
Barcelona, des del 1 de maig de 1987 fins el 30 de setembre de 1990 

Professor de Dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, des de 
l’1 d’octubre de 1990 fins el 30 de setembre de 1993. 

Professor de Ciència política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, des de l ‘1 de 
gener de 1995. 

Coordinador y professor de las assignatures “Dret Constitucional y Estatutari" y “Dret 
públic” de l‘Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del que forma part l’Escola de 
Policia de Catalunya.  

Professor de las Aules de Gent Gran de la Universitat de Barcelona, des de 2010. 

Secretari de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos.  

Es autor i coordinador de diverses publicacions sobre dret constitucional, dret 
parlamentari i ciència política. 

Ha publicat articles d’opinió als diaris La Vanguardia, El Punt Avui, El Periódico, El País i 
Ara. 

2. Proposta de Programa, amb una proposta de treball, per als propers tres anys 

a) El candidat pretén continuar amb la tasca duta a terme pel ponent sortint amb la 
voluntat de configurar una forta presencia de la Secció a l’hora de programar les 
activitats culturals de l’Ateneu, amb la voluntat d’ampliar el ventall de propostes als 
diferent àmbits que abasta  la Secció. 

En aquest sentit, caldria dinamitzar el debat sobre els temes jurídics, polítics i 
socials, tenint en compte la complexitat de la nostra realitat social i política, 
plantejant una reflexió col·lectiva sobre els conflictes avui existents, tenint en 
compte la diversitat de plantejaments i de respostes a les diferents formes 
d’entendre la societat del segle XXI. Totes aquestes qüestions suposen un il·limitat 
canal per tal de plantejar les temàtiques de debat sobre les que dissenyar els punts 
de reflexió de la nostra Secció. 

 

b) El candidat, com a proposta de dinamització interna,  es compromet a convocar 
regularment els membres de la Secció per tal que puguin participar en la planificació 
de les activitats a portar a terme. Cal fer un llistat actualitzat de la Secció i convocar 
sistemàticament a les reunions periòdiques de la mateixa a tots els membres. El 
candidat es compromet a fer una reunió bimensual. 



c) El candidat proposa dos àmbits distints de treball: 

- Els debats interns de la Secció, que estimularan el debat intern, d’on sortiran 
les propostes d’actes a realitzar. 

- Programació d’activitats de l’Entitat en el sentit d’incidir en la configuració 
dels actes a realitzar per l’Ateneu amb participació activa de la Secció, tant en 
el seu disseny com en la gestió i presentació dels actes.  

d) El llistat de temes objecte de debat discussió o estudi i línies generals de 
programació d’activitats públiques, a títol indicatiu, serà el següent: 

- La situació de la ciutat de Barcelona, amb anàlisi de l’actuació de 
l’Ajuntament. En particular es pot analitzar la desigual distribució de la 
renda entre els barris; la pobresa i els problemes que en deriven: la 
immigració irregular, els “manters”, els “okupes”; la contaminació 
ambiental i els efectes per la salut, la supressió de carrils per vehicles a 
motor i la creació de més carrils “bici”; etc. 

- La situació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on s’analitzarà les 
funcions que fa, la coordinació dels diferents municipis que l’integren i els 
problemes i solucions comunes que es proposen. 

- La situació de Catalunya i d’Espanya i els reptes que es plantegen i les 
solucions que proposen les diferents forces polítiques. 

- La situació de la Unió Europea, analitzant el procés d’integració dut a terme 
fins ara, els dèficits que es plantegen i les posicions dels diversos Estats de 
cara a una més gran integració. Es podran analitzar els dèficits democràtics 
tant de la pròpia Unió Europea com d’alguns dels Estats que en formen part. 

- La situació política internacional, analitzant les relacions entre les diverses 
potencies i la influència que tenen sobre la situació política interna. 
S’analitzaran la posició de la Xina, dels Estats Units, de Rússia, de Corea del 
Nord, etc.  

S’ha de tenir em compte que aquest apartat s’haurà de desenvolupar en funció de 
les idees que els mateixos membres de la Secció aportin durant el període de tres 
anys en que consisteix el mandat del ponent elegit.  

Barcelona, 15 de setembre de 2017 

 

Francesc Pau i Vall 


