V JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

La Jornada tindrà lloc a l’auditori del Museu
de la Mediterrània a Torroella de Montgrí, és
gratuïta i de lliure accés.
Coordinadors de la Jornada:
Xavier Ferrer i Josep Martinoy
Per a més informació també podeu consultar:

www.museudelamediterrania.cat

www.museudelamediterrania.cat

El corredor mediterrani, una
via per superar la crisi

El corredor mediterrani,
una via per superar
la crisi

17.10h-17.25h

La necessitat d'interconnectar els grans ports de la
Mediterrània a través d'una línia fèrria per a transportar mercaderies des d’Almeria a Milà va ser l'origen
del que s'ha anomenat corredor mediterrani.

una via per superar la crisi
V JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
info@museudelamediterrania.cat

Torroella de Montgrí, 2 d’abril de 2011

18.25h-18.30h

Pausa

18.30h-20.00h

Debat
sobre la viabilitat econòmica i política
del corredor mediterrani i el seu
potencial per crear riquesa
Xavier Ferrer,
economista i politòleg.
Professor d’Integració Europea de la UB.

Víctor Pou,
professor d’economia d’IESE i de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Conseller de Relacions Exteriors de la
Comissió Europea.

Canviarà això en el futur?
Es potenciarà finalment el corredor?

Joan Amorós,
secretari general de FERRMED i secretari
general executiu de R+D+4 i Euro-Action
Group.

Quin impacte econòmic tindrà per a
Catalunya?
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Conferència El present i futur del
corredor mediterrani
a càrrec de Joan B. Casas,
Doctor en economia, degà del Col.legi
d’Economistes de Catalunya i vicepresident
de l’Institut d’Economia i Empresa
Ignasi Villalonga.

El resultat d'això ha estat una pèrdua de competitivitat important de les zones afectades i la sensació que
criteris polítics caducs estan per damunt de les necessitats econòmiques.

La resposta la tenen els experts convidats a la
jornada.

Introducció de la Jornada
a càrrec de Josep Martinoy,
periodista, subdirector del diari AVUI.

17.25h-18.25h

Per extensió aquesta definició s'ha anat ampliant i ara
va més enllà del que seria estrictament el transport
per ferrocarril. Però l'arc mediterrani queda lluny de
les capitals dels estats per on circula, fet que ha alentit
i ajornat les inversions necessàries per a potenciar
aquesta connexió.

Presentació de la Jornada
a càrrec d’Antoni Roviras,
director del Museu de la Mediterrània.

V JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

El corredor mediterrani,

Amb la col·laboració de:

17.00h

20.00h-20.10h

Cloenda
a càrrec de Josep M. Rufí i Pagès,
alcalde de Torroella de Montgrí.
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