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Un expert d'Oxford analitza el Brexit a la UdL
Paul Craig, especialista en Drets Humans, participa en diferents
activitats a la Facultat de Dret, Economia i Turisme
El Regne Unit i la Unió Europea. Una interpretació del
Brexit des de dins és el títol de la lliçó magistral que el
professor de la Universitat d'Oxford Paul Craig [
https://www.law.ox.ac.uk/people/paul-craig ] impartirà
aquest dijous a la Facultat de Dret, Economia i Turisme
de la Universitat de Lleida (UdL). Aquest expert en Dret
Públic europeu és autor de l'article Brexit: A Drama in Six
Acts [
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http://law.indiana.edu/what/advance-knowledge/vibrant-community/assets/craig-brexit.pdf ] (Brexit: un drama en
sis actes), que inclou una anàlisi de les conseqüències polítiques i legals de la consulta realitzada al juny de
2016 per sortir de la Unió Europea.
La visita de Craig s'emmarca en el programa d'accions per a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis
oficials de la UdL. A banda de la classe magistral [
http://www.fde.udl.cat/export/sites/FDE/noticies/documents/ProgrImpuls2016_cartelldifusiosetmana.pdf ] sobre
el Brexit, l'expert impartirà diferents seminaris per a l'estudiantat i el professorat, i una conferència en el marc
d'un Congrés [
http://www.fde.udl.cat/export/sites/FDE/noticies/documents/ProgrImpuls2016_cartelldifusiocongres.pdf ] sobre el
present i el futur dels Drets Humans, que clausurarà la setmana d'activitats del professor britànic a Lleida.
En aquest cas, el professor d'Oxford parlarà sobre cap a on van els drets humans dins de la tradició
angloamericana. Un futur que podria canviar arran de l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats
Units. En aquesta jornada final participaran també el Catedràtic de Dret Administratiu de la UdL, Juan Pemán; el
catedràtic emèrit de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid i doctor honoris causa per la
Universitat de Lleida, Lorenzo Martín-Retortillo [ /sites/universitat-lleida/ca/organs/secretaria/honoris/retortillo/ ], i
Luís Martín Rebollo, professor de la mateixa àrea a la Universitat de Cantàbria.

