diàlegs

Què passa a
Europa?
Crisi econòmica, gestió de l’energia, immigració i refugiats,
política exterior i de defensa. La necessitat d’un govern fort
i d’una unió política real per fer front als reptes de futur i
garantir el progrés i el benestar de la Unió Europea.
La Unió Europea es troba en una cruïlla. D’una banda gaudeix d’una situació de privilegi: produeix
riquesa i inverteix en el benestar dels seus ciutadans, que representen un tant per cent molt petit
de la població mundial. Però els canvis accelerats de la demografia, l’economia global i els moviments migratoris obliguen a prendre decisions per tal de mantenir aquests estàndards.
En un primer moment, la crisi econòmica va abocar els estats a l’endeutament. Més endavant,
quan es va constatar que no era possible finançar el deute, es van imposar polítiques d’austeritat
que han afectat de ple la població, sobretot al sud d’Europa. Ara, cada cop és més clar que cal
impulsar accions conjuntes, amb nous models de gestió, i aplicar decisions polítiques efectives. El
problema és que qualsevol determini necessita l’acord dels vint-i-set Estats membres de la Unió
Europea. Això fa que les decisions costin de prendre i que, sovint, la realitat vagi molt per davant
de la política.
Aquest cicle de conferències vol servir per descriure l’estat de la qüestió a Europa: quins són els
problemes més urgents, econòmics, socials, territorials, de política exterior i de seguretat. I vol
proposar alternatives i accions concretes, des de nous punts de vista, adequats a les dificultats del
moment i la complexitat de les relacions internacionals.
En un horitzó proper: la necessitat de consolidar el projecte europeu i avançar cap a una federació efectiva dels països de la Unió Europea. El cicle de conferències Què passa a Europa? és una
iniciativa del Consell Català del Moviment Europeu en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”.
Del 26 d’octubre del 2015 a l’11 d’abril del 2016.
Sala d’actes del Palau Macaya, a les 19 h (excepte la conferència del dia 14 de desembre, que se celebrarà a la sala Macaya).
Les sessions estan obertes al públic i són gratuïtes. Si t’ho estimes més, també t’hi pots inscriure trucant al 93 400 53 59.

Dilluns 26 d’octubre del 2015

Dilluns 9 de novembre del 2015

Dilluns 14 de desembre del 2015

Conferència

Conferència

Conferència

UNA CRÍTICA DE LA
POLÍTICA EXTERIOR
EUROPEA A L’ORIENT
MITJÀ

LA UNIÓ EUROPEA:
FEDERACIÓ O NOU
REICH?

EL FUTUR DE
L’EUROZONA:
CALEN REFORMES?

A càrrec d’Enrique Barón,
expresident del Parlament
Europeu.
Enrique Barón ha treballat gairebé vint-i-cinc anys al Parlament
Europeu, on ha ocupat diferents
càrrecs. Des d’aquesta perspectiva analitzarà les característiques
del sistema polític que s’està construint a la Unió Europea i tractarà de la necessitat de consolidar
la federació política i econòmica,
que sembla més urgent que mai
per fer front a les grans qüestions
que hi ha plantejades. De fons, la
qüestió del poder real i el lideratge d’Alemanya.

A càrrec d’Amadeu Altafaj,
representant permanent de la
Generalitat davant la UE.
A Europa hi viu el 7% de la població mundial, però s’hi produeix
el 25% de la riquesa del planeta.
Una part molt important d’aquests
recursos es dediquen a l’estat del
benestar. Què es pot fer per consolidar aquesta situació de privilegi? A partir de l’observació de
la situació econòmica de la UE,
marcada per una crisi que sembla no tenir fi, Amadeu Altafaj
reflexionarà sobre les possibles
reformes que podrien millorar i
assegurar el futur de l’Eurozona.

Dilluns 18 de gener del 2016

Dilluns 15 de febrer del 2016

Dilluns 11 d’abril del 2016

Conferència

Conferència

Conferència

LA LLIURE CIRCULACIÓ
DE PERSONES:
SCHENGEN A REVISIÓ?

L’ECONOMIA
COL·LABORATIVA:
UNA PERSPECTIVA
DE CREIXEMENT PER
A EUROPA?

CREIXEMENT I
DESIGUALTAT SÓN
COMPATIBLES?

A càrrec de Loretta Napoleoni,
experta en finançament del
terrorisme.
El poder cada cop més gran d’Estat Islàmic als països del sud de la
Mediterrània posa en evidència
la necessitat d’un canvi per part
de la Unió Europea, per tal de recuperar lideratge i influència. Què
s’ha fet malament fins ara? Amb
quins obstacles toparà i quines
dificultats caldrà vèncer? Loretta
Napoleoni aporta la seva experiència com a analista política, experta
en finançament del terrorisme, reconeguda a l’àmbit internacional
per haver calculat les dimensions
de l’economia del terror.

A càrrec d’Araceli Mangas,
especialista en ciències morals
i polítiques.
Cal revisar els acords de Schengen, signats el 1985 i el 1990, que
van suprimir els controls fronterers? L’afluència de ciutadans de
la UE aturats cap a altres Estats
membres amb opcions de treball
i ajudes socials generoses, el referèndum britànic de retirada de la
UE, la pressió migratòria global i la
crisi dels refugiats posen en perill
un dels fonaments de la integració
europea: la lliure circulació de persones en un espai unificat. Araceli
Mangas aporta la seva experiència
com a catedràtica de dret internacional públic i col·laboradora en
diferents mitjans de comunicació.

A càrrec de Joanna Drake,
especialitzada en la regulació
del mercat interior.
L’economia col·laborativa és un
sistema econòmic basat en l’intercanvi de béns i serveis mitjançant
plataformes digitals. Compartir per
prosperar. Joanna Drake analitzarà de quina manera aquest sistema
econòmic pot encaixar en el panorama europeu actual, després que
als Estats Units ha aixecat molta
polseguera a causa de la manca
de regulació. Quina hauria de ser la
funció de les institucions europees
en aquest escenari? Pot constituir
aquest model econòmic un accelerador de l’economia de la UE?

A càrrec d’Antón Costas,
catedràtic de política econòmica
a la Universitat de Barcelona.
Els informes del Fons Monetari Internacional apunten que la
concentració de riquesa en poques mans limita les possibilitats
de creixement econòmic. És una
situació que, cada cop més, es
produeix arreu del món, i també
a la Unió Europea. Antón Costas
estudiarà les causes de la dicotomia concentració de riquesa/
creixement, i analitzarà les possibles solucions des del punt de
vista de les polítiques públiques.

