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Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Dret constitucional.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:








Tensions entre llibertat (drets fonamentals) i la seguretat.
Civisme.
Teoria de l’estat i terrorisme global.
Les potestats governamentals.
Dret constitucional i reflexió ètico-política.
Responsabilitat social de la persona.
Catalunya i el desenvolupament autonòmic a Espanya.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:
Ha publicat nombrosos estudis sobre el Govern i el poder executiu. El seu llibre "El Govern", va arribar a la
tercera edició el 1998. Ha estudiat altres àmbits de la seva especialitat com el dret de reunió i de
manifestació, el pluralisme lingüístic a Espanya, el control dels mitjans de comunicació públics, la reforma de
l'Estat de les Autonomies o el Defensor del Poble
Des de 2007 és responsable principal del grup de recerca sobre Llibertat, seguretat i transformacions de
l'Estat, i des de 2011 és membre investigador de l’ Institut de Dret i Tecnologia de la UAB. Entre altres
activitats com participació en seminaris i ponències, ha dirigit les publicacions "El terrorisme global" (UOC,
2009), "Civisme i llibertat" (2009), i el que porta el títol del propi grup de recerca:“Llibertat, seguretat i
transformacions de l'Estat” (2009), editat per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, de Barcelona.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:
Forma part del “Pla Nacional de Valors per a una nova cultura cívica”, com a coordinador de l’àmbit de
seguretat, impulsat pel departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Darrerament ha centrat la recerca en el civisme com a concepte que pot resumir avui en dia una bona
ponderació entre els valors de la llibertat i la seguretat, dirigint seminaris i cursos sobre aquesta qüestió, i
col·laborant amb ajuntaments i entitats. Es membre de l’ Institut Mounier Catalunya. Tant en el si d’aquest

Institut com en l’associació Persona i Democràcia-Joaquim Xicoy ha dirigit cursos sobre el civisme i la
responsabilitat social de la persona. Sobre aquest aspecte també ha organitzat cursos en col·laboració amb
el SAFOR (servei d’atenció i formació religiosa) de la UAB.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:
Ha estat professor visitant de l'Institut Universitari Europeu de Florència i membre del Comitè científic del
"DottoratoInternazionale di ricerca: sistema giuridici i políticosocialicomparati", del Dipartimento di
StudiGiuridici, de la Facultat de Dret de la Universitat del Salento, a Lecce (Itàlia), i actualment és membre
del col·legi de docents del doctorat en dret públic de la Universitat de Bari (Itàlia).
Ha col·laborat amb diferents centres d'estudi: Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals (Madrid), Institut de
Ciències Polítiques i Socials (Barcelona), Institut Basc d'Administració Pública, Universitat del País Basc (Sant
Sebastià ), Escola de Policia de Catalunya (Mollet del Vallès - Barcelona), Escola d'Administració Pública de
Catalunya (Barcelona), Instituto Tecnológico de Monterrey (Mèxic), Universidad del Norte de Barranquilla
(Colòmbia), etc.

Idiomes / Idiomas / Languages :
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