Us animem a participar-hi!
La jornada tindrà lloc el dissabte 16 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

En què ens afecten
les eleccions europees?

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 les ciutadanes i els
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 per al nostre país.

El 2019 serà any d'eleccions. Enguany se’ns
convocarà diverses vegades a les urnes, des de les
eleccions generals a finals d’abril, passant per les
autonòmiques a totes les comunitats -menys
Catalunya, Euskadi, Galícia i Andalusia-, fins a les
eleccions municipals a tot l'estat a finals de maig,
juntament amb les eleccions europees.
Pel que fa a les eleccions europees, sempre s’ha
tingut la sensació de ser llunyanes, com si no
anessin amb nosaltres, com si el que es decideix
amb el vot no tingués cap incidència. La realitat,
però, és que el resultat de les eleccions europees
té molta més incidència de la que realment
pensem. Incideixen en la legislació que finalment
afecta la ciutadania europea i decideix també el
president de la Comissió Europea.
XIII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Eleccions europees:
saps en què t’afecten?
info@museudelamediterrania.cat
Amb la col·laboració de:

Torroella de Montgrí, dissabte 16 de març de 2019

Així, davant aquest escenari, sorgeixen un munt
de preguntes. En quin punt ens trobem de cara a
les eleccions europees? En què ens poden afectar?
Quina incidència econòmica, política i social
tenen? Per què hem d'anar a votar a les europees?
I per quin partit o partits hauríem de votar? A totes
aquestes preguntes s'hi donarà resposta a la XIII
Jornada de Política Internacional de Torroella de
Montgrí, que se celebrarà el proper 16 de març al
matí.

PROGRAMA XIII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Dissabte 16 de març de 2019
10.15 h PRESENTACIÓ
10.30 h INTRODUCCIÓ A LA JORNADA
a càrrec de Josep Martinoy, periodista i segon tinent
d’alcalde de Torroella de Montgrí.
10.45 h
“La importància de les eleccions europees.”
Josep M. Ribot, cap de Recursos de la Direcció
General de la Presidència del Parlament Europeu.
11.30 h PAUSA-CAFÈ
12.00 h
“Com ens afecten les eleccions europees des del
punt de vista polític, social i econòmic.”
Ponents:
Jordi Pacheco, degà del Col·legi de Politòlegs i
Sociòlegs.
Josep M. Lloveras, doctor per la Universitat de París i
ex-ambaixador de la Unió Europea.
Laura Pous, cap d'Internacional i Economia a
l'Agència Catalana de Notícies i editora de Catalan
News.
Moderador:
Xavier Ferrer, doctor per la UB, economista i
politòleg. President del Consell Català del Moviment
Europeu.
14.00 h CLOENDA

