L’historiador Josep Fontana analitza, a La Nau, la crisi i els canvis socials
L’historiador i professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra Josep Fontana (Barcelona, 1931) va impartir aquest dijous, dia 3 de
maig, al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València la conferència ‘El futur és un país estrany. Crisi econòmica i canvis
socials’.
Aquesta conferència forma part de les activitats del programa Claustre Obert de la Universitat de València i el diari El País i s’organitza en
col·laboració amb el cicle ‘No es pot reprimir la primavera’ d’Amnistia Internacional. El programa Claustre Obert és un espai de debat creat per
la Universitat de València amb la col·laboració del diari El País per analitzar els assumptes més rellevants de l’actualitat social, cultural i
econòmica. Aquesta conferència s’organitza en col·laboració amb Amnistia Internacional i Enginyeria Sense Fronteres en el marc del cicle sobre
cinema i conferències ‘No es pot reprimir la primavera’, sobre els últims alçaments populars que pretenen implantar la democràcia en les
autocràcies àrabs.
Amb més de trenta títols sobre investigació històrica, l’últim llibre de Josep Fontana (Barcelona, 1931), ‘Por el bien del Imperio. Una historia
del mundo desde 1945’, ha estat considerat com un dels millors de l’any 2011 i una obra de referència per entendre tots els esdeveniments
històrics posteriors a la Segona Guerra Mundial: la creació de l’estat del benestar com a conseqüència als totalitarismes, la guerra freda, la
caiguda de l’URSS, la intervenció dels EUA al món i la involució que es viu des de la dècada del 1970 en drets, benestar social i democràcia.
Fontana ha estat professor d’Història Econòmica a la Universitat de Barcelona i catedràtic de la mateixa disciplina a les universitats de València
i Autònoma de Barcelona. En la seua dilatada trajectòria va fundar i va dirigir l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives, a la
Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.
La conferència tindrà lloc al paranimf del Centre Cultural La Nau. L’entrada a les activitats del Claustre Obert és lliure i limitada a la capacitat
de la sala.
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