Us animem a participar-hi!

La jornada tindrà lloc el dia 23 de març a
l’auditori del Museu de la Mediterrània a
Torroella de Montgrí. La jornada és gratuïta i
de lliure accés, prèvia inscripció
COM INSCRIURE’S A LA JORNADA
Personalment al Museu de la Mediterrània, a secretaria
c/ Ullà, 31 – Torroella de Montgrí
Tel. 972.75.51.80 (Dilluns a divendres de 10 a 14 h)
info@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
t @mdlmediterrania

www.museudelamediterrania.cat

La Jornada de Política Internacional que es
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 de fa sis
edicions la jornada és un punt de referència on debatre
aspectes rellevants de la política internacional que
afecten i són d’interès del nostre país.

L’ampliació interna de la Unió Europea
VII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Els grans estats europeus estan en crisi. Les tensions
internes no només es produeixen a l'Estat espanyol,
sinó també a la Gran Bretanya o a Itàlia. El procés
independentista de Catalunya s'ha afegit a l’iniciat fa
uns anys per Escòcia i d'altres països sense estat s'ho
miren amb interès per si finalment fan el pas per encetar processos similars.
Actualment al món hi ha 205 estats, quasi el doble de
fa cinquanta anys. Són molts els països que han aconseguit la seva independència i tot apunta que aquest
primer quart de segle XXI el nombre d'estats
augmentarà.

VII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

L’AMPLIACIÓ INTERNA
DE LA UNIÓ EUROPEA
Catalunya, Escòcia, Flandes...
són viables com a estats europeus

Torroella de Montgrí, 23 de març de 2013
info@museudelamediterrania.cat

Catalunya, Escòcia, Flandes...
són viables com a estats europeus

DISSABTE 23 DE MARÇ DE 2013
10.30 h

10.40 h
10.50 h

11.45 h
12 h

La Unió Europea pot encarar una ampliació interna
incorporant països que en formen part però que
assoleixin la categoria d'estat? Són més fàcils de
gestionar països d'uns pocs milions d'habitants que els
que en tenen al voltant de cinquanta? S'hauran de
refer les institucions internacionals per adaptar-se a
aquest hipotètic nou escenari?

12.30 h

Amb la VII Jornada de Política Internacional es pretén
donar un marc de reflexió a l'entorn de la realitat
interna europea des de diferents angles i a partir de
l'expertesa dels ponents i membres de la taula rodona.

13 h

Amb la col·laboració de:

Coordinadors de la Jornada
Xavier Ferrer i Josep Martinoy

14.15 h

Presentació

a càrrec de Gerard Cruset, responsable del
Museu de la Mediterrània.

Introducció de la Jornada

a càrrec de Josep Martinoy, periodista.

Conferència inaugural

El futur de les nacions sense estat a la
Unió Europea
a càrrec de Muriel Casals,
presidenta d’Òmnium Cultural.

Pausa
Conferència

La viabilitat econòmica dels estats petits
a càrrec d’Anton Gasol,
doctor en economia. Autor del llibre
“Arquitectura financera internacional i de la UE”.

Conferència

La complexitat política del procés
sobiranista
a càrrec de Lluís Falgàs,
periodista de RTVE. Director del programa de
TVE-Catalunya "Aquí Parlem" i articulista de
EL PUNT-AVUI.

Debat

amb els ponents Muriel Casals, Anton Gasol
i Lluís Falgàs, moderat per Xavier Ferrer,
economista, politòleg i professor Integració
Europea de la UB.

Cloenda

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

