CV PONENTS
(per ordre d’intervenció)

INAUGURACIÓ

Michael Ehrke
Michael Ehrke ha estudiat a la Universitat Tècnica de Berlín i a la Universitat Lliure de Berlín, on es va doctoral el 1981. L’any 1989 va començar a treballar com a consultor de formació de la Junta Executiva
del IG Metall. Pels seus assoliments en aquest camp, va ser distingit el
2004 amb l'Ordre del Mèrit de la República Federal d'Alemanya.
Professor de Universitat de Lüneburg de 2003 a 2010, actualment és
el delegat de la Friedrich-Ebert-Stiftung a Espanya.

José Montilla
Nascut a Iznájar, Còrdova, el 1955. Ha estat alcalde de Cornellà (19852004), president de la Diputació de Barcelona (2003-2004), diputat al
Congrés, i el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme (2004-2006).
Escollit 128è president de la Generalitat de Catalunya el 2006. Ha estat
primer secretari del PSC 2000-2011 i membre de l'Executiva Federal
del PSOE des de 2000 fins a 2008. Actualment, compagina la feina com
expresident amb les funcions de president del grup parlamentari
Entesa pel Progrés de Catalunya al Senat. José Montilla és el president
de la Fundació Rafael Campalans des de novembre de 2014.

TAULA 1
Alberto López Basaguren

Basauri, 1957. Catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat del
País Basc. Llicenciat en Ciències Polítiques i Dret per la Universitat
Complutense de Madrid.
Ha estat investigador en diverses universitats d´Europa com la
d’Estrasburg, Florència i Edimburg. Membre del Comitè d´Experts de
la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. Les seves
publicacions giren a l’entorn de la diversitat lingüística, el sistema
autonòmic espanyol i el federalisme.

Enrique Barón
Madrid, 1944. Llicenciat en Dret i Administració d´Empreses. Escollit
diputat l’any 1977, en la legislatura constituent. Ministre de
Transports, Turisme i Comunicacions (1982-1985). Escollit diputat del
Parlament Europeu l´any 1986 fins el 2009. Durant tota aquesta
etapa va exercir diversos càrrecs, com el de vicepresident i president
del Parlament Europeu (1989-1992).
Actualment és el de la European Foundation for the Information
Society.

Ramón Jáuregui
San Sebastián, 1948. Llicenciat en Dret, ha estat secretari
general de la UGT a Guipúscoa i a Euskadi (1977-1982). El
1979 va ser el candidat socialista a l´alcaldia de San
Sebastián. L´any 1980 va ser escollit diputat provincial al
Parlament Basc, fins el 1982, any en què va ser designat
delegat del govern al País Basc. Va ocupar el càrrec de
vicelehendakari (1987-1991). Dintre del PSE-EE, va ser
secretari general (1988-1997), i ha format part de
l´executiva del PSOE. L´any 2009 surt escollit eurodiputat, fins l´octubre del 2010, any en què
és nomenat ministre de la presidència del govern de Rodríguez Zapatero. Actualment és
diputat al Parlament Europeu.

Esther Niubó
Barcelona, 1980. Llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’Administració, en l’especialització de Relacions Internacionals,
per la Universitat Autònoma de Barcelona. És màster en Política
Internacional per la Université Libre de Bruxelles, en Comerç
Exterior i Economia Internacional per la Universitat de Barcelona, i
en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu FabraJohns Hopkins University. Ha treballat com a analista a la
Secretaria de Política Europea i Internacional del PSC (2001-2004),
i com a assessora al Parlament Europeu (2004-2009). Ha estat
Secretària de Política Europea del PSC (2011-2014) i des de juliol
de 2014 portaveu del partit. És directora de la Fundació Rafael Campalans des de gener de
2013.

TAULA 2
Mario Kölling
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat de Potsdam i
Doctor amb Menció Europea per la Universidad de Zaragoza. Ha
estat investigador al Centre d’Integració Europea de l’Institut OttoSuhr de Ciències Polítiques a Berlín, del University College de Dublín,
entre d’altres.. Des de 2011 fins a 2014 va ser investigador García
Pelayo al Centre d´Estudis Polítics i Constitucionals de Madrid. Els
seus temes d´investigació estan molt relacionats amb el marc
financer de la UE, el federalisme (fiscal) comparat, processos de
descentralització, i organització territorial de l’Estat Autonòmic.
Actualment és Investigador i coordinador de projectes de la
Fundació Manuel Giménez Abad.

Victòria Camps
Barcelona, 1944. Llicenciada en Filosofia i Lletres per la
Universitat de Barcelona. És catedràtica emèrita d'Ètica a la UAB,
on va ocupar el càrrec de vicerectora.
Senadora entre 1993 i 1996, va ser presidenta de la comissió
d´estudis de continguts televisius del Senat.
Presidenta de la Fundación Alternativas des de la seva fundació
(1997) fins el 2001, actualment és membre del Comitè de
Bioètica d’Espanya, presidenta de la Fundació Víctor Grífols i
Lucas i membre del Consell de Redacció de les revistes Isegoría
(de l’Institut de Filosofia del Consell Superior d’Investigacions
Científiques) i Lletra Internacional. Entre les seves obres es destaquen: La imaginación
ética, Virtudes públicas, El siglo de las mujeres, El gobierno de las emociones i Breve historia de
la ética.
Josep Borrell
La Pobla de Segur, 1947. Enginyer aeronàutic amb màster en
Matemàtiques aplicades a la Universitat d’Stanford.
Ha estat secretari d’Estat d’Economia (1982), secretari d’Estat
d’Hisenda (1984), ministre d’Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient (1991), i president del Parlament Europeu (20042009).
Acaba de publicar el llibre Las cuentas y los cuentos de la
independència (Catarata, 2015)

Meritxell Batet
Barcelona, 1973. Meritxell Batet és llicenciada en Dret per la
Universitat Pompeu Fabra el 1995, va realitzar els cursos de
doctorat i presentar el treball de suficiència investigadora i va
cursar un postgrau en Dret immobiliari i urbanístic a l'IDEC. Actualment, segueix impartint classes a la Universitat Pompeu
Fabra com a professora associada de Dret Constitucional.
Diputada a les Corts per Barcelona, portaveu d’Administracions
Públiques del grup parlamentari socialista, és secretària
d’Estudis i Programes a la Comissió Executiva Federal del PSOE.

CLOENDA
Miquel Iceta

Barcelona, 1960. La seva trajectòria política, lligada des de
l’inici al Partit dels Socialistes de Catalunya, arrenca el 1977,
quan es va afiliar al Partit Socialista Popular Català. Des de
llavors ha estat regidor de l’Ajuntament de Cornellà, director
del Departament d’Anàlisi del Gabinet de la Presidència del
Govern, diputat al Congrés, diputat al Parlament de Catalunya
des de 1999, secretari primer de la Mesa del Parlament i
president de la Fundació Rafael Campalans. Actualment és el
primer secretari del PSC i candidat socialista a la presidència de
la Generalitat de Catalunya.

Gregorio Cámara

Torredonjimeno, Jaen, 1953. Llicenciat en Dret i catedràtic de
Dret Constitucional per la Universitat de Granada. Ha estat
membre del Consell Consultiu de la Junta de Andalucía i de la
comissió permanent (1994-2005). Ha estat Vocal de la Comissió Executiva Regional del PSOE-A (2012-2013) i actualment és
Secretari d´Idees i coordinador de l´àrea d´idees de la Comissió Executiva Provincial del PSOE de Granada. És el coordinador del grup d'experts del PSOE per a la proposta de reforma
constitucional.

Massimo D´Alema
Roma, 1949. Llicenciat en Filosofia per la Universitat de Pisa,
va exercir de periodista, i va ser cap de refacció del diari
L’Unità de 1988 a 1990.
Les activitats polítiques de Massimo D'Alema van començar el
1963, quan es va unir a la jove Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI). El 1975 va ser escollit Secretari General
de l'organització, i es va mantenir aquest càrrec fins a 1980.
En 1986, D'Alema, es va convertir en membre del Secretariat
del Partit Comunista Italià (PCI), i el 1987 va esdevenir membre del Parlament italià (dei Cambra Deputati). El 1989, va
participar activament en el procés que va transformar el Partit Comunista Italià en el Partit Democràtic de l'Esquerra (Partito Democratico della Sinistra,
PDS), convertint-se en el president del grup parlamentari PDS a la Cambra de Diputats el 1992.
Va ser Primer Ministre d'Itàlia des de 1998 fins el 2000, i el 2006 va ser nomenat viceprimer
ministre i ministre d'Afers Exteriors del govern de Romano Prodi. És el president de la Fondazione di cutura política Italianieuropei des de l’any 2000, i des del 2010 és també el president de
la Fundació Europea d’Estudis Progressistes (FEPS).

