La jornada tindrà lloc el dissabte 17 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, Josep Martinoy i Ramon Pallí

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!

EL PLANETA:
EQUILIBRI O DESTRUCCIÓ?

PROGRAMA XII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Cada vegada, esgotem més aviat els recursos
naturals que la Terra és capaç de generar en un sol
any. En altres paraules, la data en què s’assoleix
l’anomenat dèficit ecològic s’avança any rere any i,
aquest ritme, sembla no tenir fre. No són pocs els
qui adverteixen que no podem seguir així, doncs la
petjada ecològica que generem té un alt cost
mediambiental i, alhora, econòmic, hipotecant el
futur del planeta i la seva bioesfera.

10.15 h PRESENTACIÓ
a càrrec de Josep Maria Rufí, alcalde de Torroella de Montgrí
i de Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània.

És això del que volem debatre en aquesta nova
edició de la Jornada de Política Internacional,
perquè la bona sostenibilitat del planeta ens afecta a
tots. Sota el títol: «El planeta: equilibri o destrucció?»,
parlarem sobre el bon ús que fem dels recursos
naturals i si les accions que s’estan portant a terme
ajuden o no a solucionar el problema.
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Amb la col·laboració de:

Ho farem de la mà d’especialistes i professionals
que treballen per a la sostenibilitat d’aquí, de
l’Empordà, i la sostenibilitat global. Per això, la
jornada tindrà dos apartats clarament diferenciats.
En la primera part, coneixerem millor en quin punt
estem i què es fa per millorar la sostenibilitat del
territori i, en la segona, aprendrem sobre la gestió
política i empresarial per a la sostenibilitat a nivell
global.

Dissabte 17 de març de 2018

10.30 h CONFERÈNCIA
“Com hem arribat fins aquí?”, a càrrec de Josep Martinoy,
periodista i segon tinent d’Alcalde de Torroella de Montgrí.
10.45 h TAULA RODONA
“La sostenibilitat a l’Empordà”
Ponents:
Xavier Quintana, director de la Càtedra d’Ecosistemes
Litorals Mediterranis i professor de la UdG.
Josep Capellà, assessor de Turisme de l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí.
Joan Cals, catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la UAB.
12.15 h PAUSA-CAFÈ
12.30 h TAULA RODONA
“La sostenibilitat del planeta”
Ponents:
Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) i president de
la xarxa europea de consells assessors en medi ambient i
desenvolupament sostenible (EEAC).
Àngel Pes, sots-director general de CaixaBank. President de
la Xarxa Espanyola pel Pacte Mundial.
Francesc Gambús, eurodiputat. Membre de les comissions
de medi ambient i indústria del Parlament Europeu.
Modera les taules rodones:
Xavier Ferrer, economista i politòleg. President del Consell
Català del Moviment europeu.
14 h

CLOENDA

