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Inauguració
de
les
28es
Jornades
Jurídiques:
Societat
Global
i
Dret
Públic
[
http://www.dpub.udl.cat/export/sites/DretPublic/ca/.galleries/Activitats/Triptic-XXVIII-Jornades-Juridiques-FDET.pdf ]
, amb Jaume Puy (rector de la UdL) i Eduard Cristóbal (degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme).
La globalització és el terme emprat per descriure un complex procés d’integració mundial que abasta àmbits com
l’econòmic, el social, el cultural o el polític. Si bé la vessant econòmica ha estat fins al moment la més analitzada i,
per això, la més visible, d’aquest procediment d’interconnexió global, això no significa que el mateix no suposi
reptes rellevants per al sistema jurídic. Són precisament els aspectes jurídico-públics relacionats amb la
globalització els que s’abordaran en aquesta edició de les jornades jurídiques de la FDET. En elles, un cop descrit
el context social en que se situa l’esmentada convergència global, s’analitzaran les transformacions que aquest
procés està suposant per a totes les branques que integren el dret públic, passant per aspectes com els relatius a
la governança global i el paper de l’estat en aquesta, però sense descuidar qüestions com la protecció dels drets
socials en un context global, la lluita contra la criminalitat global o l’anàlisi jurídica de l’economia digital.
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