Us animem a participar-hi!

La jornada tindrà lloc el dia 22 de març a
l’auditori del Museu de la Mediterrània a
Torroella de Montgrí. La jornada és gratuïta i
de lliure accés.
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 set
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.

Ens serveix ara la Unió Europea?
Les eleccions al Parlament Europeu a debat

Amb la presència d’Albert Royo, Anna Terrón i Concepció Ferrer

Torroella de Montgrí, 22 de març de 2014

Amb la col·laboració de:

Col·legi de Periodistes
de Catalunya
Demarcació de Girona

VIII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Els set anys de crisi han afectat clarament bona part
de la ciutadania. Les polítiques d’austeritat han fet
disminuir els beneficis de l'estat del benestar que havia
costat dècades construir i han fet créixer els dubtes
sobre una Unió Europea més bolcada pel que sembla
a resoldre els problemes dels estats que els dels
ciutadans.

DISSABTE 22 DE MARÇ DE 2014

A les portes d'unes eleccions europees que
dibuixaran el nou Parlament Europeu, experts que
coneixen el funcionament intern de la UE ens
explicaran si aquest divorci ciutadans-institucions
europees existeix i quines fórmules són necessàries
per redreçar la situació.
VIII JORNADA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
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ENS SERVEIX ARA LA UNIÓ EUROPEA?
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Presentació

a càrrec de Gerard Cruset, director del
Museu de la Mediterrània, i Jordi Cordon,
alcalde de Torroella de Montgrí.

Introducció de la Jornada

a càrrec de Josep Martinoy, periodista.

Conferència

L’aposta internacional de Catalunya
a càrrec d’Albert Royo, secretari general del
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.

Pausa
Taula rodona

Passat, present i futur de les eleccions al
Parlament Europeu
Carme Colomina, periodista, cap
d’internacional de l’ARA i investigadora associada
del CIDOB.

Si durant anys Europa ha estat sinònim de democràcia,
progrés i defensa dels drets humans i dels interessos
dels ciutadans europeus, podem ara continuar
dient el mateix? Continua essent bàsic per
progressar ser a la UE? Podria una
Catalunya independent sobreviure fora de
la Unió Europea? Qui és el favorit per
guanyar les eleccions europees del mes de
maig del 2014?

Anna Terrón, diputada al Parlament Europeu
(1994-2004), presidenta d'InStrategies i
Representant Especial del Secretariat de la Unió
pel Mediterrani.
Joan Vallvé, enginyer industrial. Diputat al
Parlament Europeu (1994-1999 i 2002-2004).
President de l’Associació Regions Frontereres
Europees (1996-004).
Modera el debat: Xavier Ferrer, economista,
politòleg i col·laborador d’El PUNT AVUI.
14.00 h

Finalització jornada

