La jornada tindrà lloc el dia 12 de març a
l’auditori del Museu de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí.
La jornada és gratuïta i de lliure accés.
Coordinadors de la Jornada:
Xavier Ferrer i Josep Martinoy
www.museudelamediterrania.cat
@mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

La Jornada de Política Internacional que se
celebra anualment al Museu de la Mediterrània
té com a objectiu reconèixer Torroella de Montgrí
com un espai de coneixement, de reﬂexió, de
diàleg i de recerca al servei de les inquietuds i
problemàtiques que afecten a les ciutadanes i als
ciutadans del segle XXI. Des dels seus inicis la
jornada és un punt de referència on debatre
aspectes rellevants de la política internacional
que afecten i són d’interès del nostre país.
Us animem a participar-hi!

EUROPA EN UNA CRUÏLLA. ENS EN SORTIREM?
La present Jornada de Política Internacional vol
aportar una reﬂexió davant la situació actual que viu
Europa. El vell continent es troba davant una cruïlla en
la qual alguns ja dubten que hi pugui trobar una
sortida. Una crisi econòmica que ens haurà deixat
pitjor que fa una dècada, unes relacions exteriors amb
tensions amb els territoris més propers com Rússia,
Turquia i Orient Mitjà, i un nou escenari intern amb el
drama dels refugiats i la pèrdua de certs valors que es
pensaven intocables.
Aquests temes, i molts d’altres vinculats a política
internacional, seran debatuts el dissabte, 12 de març,
a la X Jornada de Política Internacional, una jornada
que té com a objectiu fer de Torroella de Montgrí un
punt de referència on debatre aspectes rellevants de
la política internacional que afecten i són d’interès
dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre país.

10.30h

Conferència
“Com hem arribat ﬁns aquí?”, a càrrec de
Josep Martinoy, periodista

11 h

Conferència
“Quina és la situació geoestratègica d’Europa i
Orient Mitjà?”, a càrrec de Joan Solés, periodista
i corresponsal de la Cadena Ser a Roma

11.40h

Entrega del Diploma Dia d’Europa 2015
que atorga el Consell Català del Moviment
Europeu, a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí
i al Museu de la Mediterrània

11.45 h

Pausa-café

12 h

Conferència
“Les persones a Europa: La gestió de la crisis
dels refugiats i els drets dels ciutadans de la
UE”, a càrrec de Mariona Illamola Dausà,
professora agregada interina de Dret
Internacional Públic (Dret UE) i directora del
Centre de Documentació Europea i del Centre
Europe Direct Girona de la UdG

12.40 h

Conferència
“Els reptes del projecte europeu. Estem sortint
de la crisi?”, a càrrec d’Antoni Castells, catedràtic
d’Hisenda Pública de la UB. Exconseller
d’Economia de la Generalitat (2003-2010)

13.20 h

Debat amb els ponents

14 h

Cloenda
a càrrec de Jordi Cordon, alcalde de Torroella de
Montgrí

X JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

EUROPA EN UNA CRUÏLLA.
ENS EN SORTIREM?
Torroella de Montgrí, 12 de març de 2016
info@museudelamediterrania.cat
Amb la col·laboració de:

DISSABTE 12 DE MARÇ DE 2016
10.15 h

Benvinguda
a càrrec de Gerard Cruset, director del Museu
de la Mediterrània, Josep Mª Rufí, president de
l’OA Museu de la Mediterrània i Ferran Tarradellas,
director de la Representació de la Comissió
Europea a Barcelona
Introducció de la Jornada
a càrrec de Xavier Ferrer, economista i
politòleg, president del Consell Català del
Moviment Europeu

