I CURS D’ESTIU SOBRE LA UNIÓ EUROPEA

Els reptes de la Unió Europea: una mirada
experta i institucional
Organitzat conjuntament entre les representacions de les
institucions europees a Barcelona i el CIDOB (Barcelona
Centre for International Affairs)
14, 15 i 16 de juliol, 2021
Presencial: CIDOB, Sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
Online: youtube.com/CidobBarcelona
Llengües de treball: anglès, català i castellà amb traducció simultània

L’oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Representació de la Comissió Europea a
Barcelona i el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) llancen el primer curs d’estiu
sobre la Unió Europea. Els tres dies lectius seran sessions monogràfiques, enfocades des
d’una perspectiva teòrica i pràctica. Es dividiran en una intervenció per part d’un key-note
speaker de la Comissió o el Parlament Europeu, seguit d’un diàleg amb un periodista i una
taula rodona que comptarà amb investigadors del CIDOB; funcionaris de les institucions
europees, tant del Parlament Europeu com de la Comissió Europea; i experts independents.
L’objectiu d’aquest curs d’estiu és dotar als estudiants d’una perspectiva completa dels
debats i reptes de la Unió Europea en el curt, mig i llarg termini, i de les eines analítiques
perquè puguin analitzar i comprendre la realitat europea, i prendre-hi partit de manera activa.
Els inscrits al curs podran rebre, sota demanda, un certificat de participació.
El curs donarà resposta als reptes interns i internacionals als quals fa front la Unió Europea.
El primer dia s’explorarà com ha reaccionat la UE a la Covid-19 i què significa la posada en
marxa del Next Generation EU sense perdre de vista l’Agenda Digital o les amenaces
lligades a aquests temes com la desinformació. El segon dia es farà un repàs als debats al
voltant de la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE). I l’última jornada se centrarà en el
Pacte Verd Europeu i les tensions a les quals vol fer-hi front, com el canvi climàtic o les
transformacions econòmiques amb impactes socials derivats de la descarbonització i la
transició energètica.

Programa del curs
Dimecres, 14 de juliol de 2021
16.00 – 16.15 Inauguració
16.15 – 17.00 La resposta de la UE a la pandèmia
Keynote
Isabel de la Mata, assessora principal de Salut i Gestió de Crisis, Comissió Europea
Diàleg amb
Anna Bosch, periodista, RTVE
17.00 – 17.30 Torn de preguntes
17.30 – 17.45 Descans

17.45 – 18.45 Taula rodona: La resposta de la UE a la pandèmia
Carme Colomina, investigadora principal, CIDOB
Alessandro d’Alfonso, analista, Servei de Recerca del Parlament Europeu (EPRS)
Rafael Vilasanjuan, director d’Anàlisi i Desenvolupament Global, ISGlobal
Modera
Anna Bosch, periodista, RTVE
18.45 – 19.15 Torn de preguntes
19.15

Fi de la jornada

Dijous, 15 de juliol de 2021
10.00 – 10.45 La Conferència sobre el Futur d’Europa
Keynote
Iratxe García Pérez, Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu;
membre del Consell Executiu de la Conferència sobre el Futur d’Europa
Diàleg amb
Shada Islam, experta en temes europeus
10.45 – 11.15 Torn de preguntes
11.15 – 11.30 Descans
11.30 – 12.30 Taula rodona: La Conferència sobre el Futur d’Europa
Héctor Sánchez Margalef, investigador, CIDOB
Dimitri Barua, assistent de la directora general de Comunicació, Comissió Europea
Corina Stratulat, analista sènior, EPC
Modera
Shada Islam, experta en temes europeus
12.30 – 13.00 Torn de preguntes
13.00

Fi de la jornada

Divendres, 16 de juliol de 2021
10.00 – 10.45 El Pacte Verd Europeu
Keynote
Clara de la Torre, directora general adjunta, Acció pel Clima, Comissió Europea
Diàleg amb
Pol Morillas, director, CIDOB
10.45 – 11.15 Torn de preguntes
11.15 – 11.30 Descans
11.30 – 12.30 Taula rodona: El Pacte Verd Europeu
Hannah Abdullah, investigadora sènior, CIDOB
Gregor Erbach, cap de Departament, Servei d'Estudis i Seguiment sobre l'Acció pel Clima,
Direcció de Serveis d’Estudis per als Diputats, Parlament Europeu
Cristina Monge, assessora executiva, ECODES; professora associada, Universitat de
Saragossa
Modera
Pol Morillas, director, CIDOB
12.30 – 13.00 Torn de preguntes
13.00

Fi de la jornada

