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EL DIÀLEG
INTERMEDITERRANI

els enfrontaments sòcio-religiosos, les polítiques culturals,
les relacions nord-sud i el desenvolupament sostenible,
entre d’altres, són temes que s’han d’encarar amb urgència.
Qüestions que d’altra banda, plantegen reptes importants
en matèria de diplomàcia, treball i immigració; però també
en aspectes energètics i econòmics. Pel que fa als
aspectes sòcio-econòmics i culturals, cal considerar les
conseqüències de les polítiques europees en matèria
d’immigració, les relacions diplomàtiques i comercials amb
el Magríb, així com els efectes de la possible incorporació
de Turquia a la UE. D’altra banda, també cal considerar
aspectes energètics i de desenvolupament tecnològic, als
estats de la regió.
Totes aquestes qüestions requereixen de la mirada atenta
i analítica d’experts acadèmics i de bons coneixedors de
la regió, de la seva història i de la seva cultura i potencialitat
humana per a la construcció d’un projecte comú. Amb
aquesta intenció, la V Jornada Ernest Lluch, es centrarà
en debatre a l’entorn del diàleg intermediterrani des de
diferents perspectives que de ben segur fomentaran el
debat, del qual volem que hi participis.

Organitzen:

La Mediterrània és una cruïlla entre Àsia,
Àfrica i Europa, un espai de trobada i
d’intercanvi de cultures. És el bressol de
tota la mitologia greco-romana i de les tres
grans religions de llibre, que tant ha influït
en les civilitzacions posteriors. Els territoris
que comparteixen vincles culturals travats
per la història, poden emprar la força de
les identitats compartides per projectarles cap el futur en benefici dels pobles,
de la ciutadania i del seu benestar.
Premisses que ens permeten vindicar des
del present, el concepte de mediterraneïtat.

Actualment, la regió mediterrània ha de fer front, com cap
altra regió al món, al repte d’aconseguir un entorn de pau,
seguretat i prosperitat compartida. Fins a aconseguir-ho,
els conflictes continuen sent un llast demolidor pel nostre
mar. La perdurabilitat i enquistament del conflicte israelopalestí convida ben poc a l’optimisme, davant de la
radicalització de les posicions a la regió. La interconnexió
dels conflictes a Orient Mitjà exigeix una visió global amb
l’activa participació de la Comunitat Internacional, junt amb
les diferents parts, per avançar fins a la solució o quant
menys la contenció de la crisi i el bloqueig dels processos
econòmics i institucionals.

Amb el patrocini de:

Col·laboren:

V JORNADA
ERNEST LLUCH

TORROELLA
DE MONTGRÍ

Dissabte 4 d’octubre de 2008
Can Quintana, Museu de la Mediterrània

Parlar del futur de les relacions euromediterrànies comporta
incidir en fenòmens que ja estan condicionant la
convivència dels nostres conciutadans i les polítiques
socials i econòmiques dels respectius governs. Veritables
reptes socials, econòmics i polítics que requereixen
estratègies d’entesa i cooperació. Els processos migratoris,
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PROGRAMA
V JORNADA
ERNEST LLUCH

TORROELLA
DE MONTGRÍ

MATÍ

TARDA

10:30h

16:15h

Obertura de portes. Projecció de l’audiovisual La
realitat Mediterrània, avui.

Conferència: Canvis i transformacions socials a les
societats mediterrànies, a càrrec d’Andreu Claret,
director de la Fundació Anna Lindh. Presentat per
Albert Bou, president del Consell Social de la UdG.

11:00h

La Jornada tindrà lloc a l’auditori del Museu de la
Mediterrània a Torroella de Montgrí. La Jornada és
gratuïta i de lliure accés, prèvia inscripció, atès que
les places són limitades. Per a més informació
també podeu consultar:
www.fundacioernestlluch.org
www.museudelamediterrania.org

Benvinguda

11:15h
Conferència: Para una política europea en el
Mediterráneo: ¿Cómo dar un nuevo empuje al proceso
de Barcelona?, a càrrec de Sami Naïr, catedràtic de
Ciències Polítiques a la Universitat Paris VIII. Presentat
per Lluís Maria de Puig, president de l’assemblea del
Consell d’Europa i vicepresident de la Fundació Ernest
Lluch.

12:00h
Pausa i esmorzar

17:00h
Pausa

17:15h
Taula rodona amb la participació de tots els ponents i
preguntes del públic, conduïda per Gemma Aubarell,
politòloga i directora de Programació de l’Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed).

COM INSCRIURE’S A LA JORNADA
Personalment al Museu de la Mediterrània a l’adreça
de la secretaria
Per telèfon trucant al 972 75 51 80
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Enviant un correu electrònic a:
info@museudelamediterrania.org

18:30h
Cloenda institucional

12:30h
Conferència: La incertitud permanent de l'Orient Mitjà,
a càrrec de Tomás Alcoverro, corresponsal de La
Vanguardia a Beirut. Presentat per Josep Martinoy,
periodista i cap de Redacció d’El Punt

13:30h
Pausa i dinar

19:00h
Fi de la Jornada
La seu de la Jornades és al Museu de la Mediterrània
Carrer d’Ullà 31
17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972 75 51 80
Fax: 972 75 51 82
correu electrònic: info@museudelamediterrania.org

