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(Palma, 21-22 de març)

Presentació
Tenint en compte que les Eleccions europees, que se celebraran el maig de 2014, són
clau pel futur d'Europa i comptant que en països com Espanya les eleccions seran una
eina per mesurar la resposta europea i estatal a la crisi actual, la Fundació Gabriel
Alomar i la Fundació d’Estudis Progressistes Europeus assumeixen i afronten el repte
d’enriquir el debat actual sobre els desafiaments que Europa s'afronta.
Per fer-ho, des de la Fundació es proposa la realització d’unes jornades que, sota el títol
de Europa segle XXI: I Jornades per a la reconstrucció de l'Europeisme i a través de
l’intercanvi d’opinions i experiències de reconeguts experts en el terreny polític i
econòmic, pretenen realitzar una anàlisi i valoració de la situació política i econòmica
dels països del sud per després reflexionar i debatre sobre com aquesta afecta a la
perspectiva en què els europeus del sud afronten les properes eleccions europees i quina
pot ser l'estratègia a seguir per dissenyar una alternativa progressista que torni a
engrescar als ciutadans.
En aquest sentit, l’objectiu últim és crear un espai de trobada i interacció entre les
perspectives progressistes existents als diversos punts del sud d’Europa sobre una
problemàtica i escenari compartit. D’aquesta manera es volen crear i enfortir els lligams
entre els diferents territoris veïns, coneixent de primera mà les peculiaritats de cada
territori, compartint les diverses respostes a reptes similars i donant l’oportunitat
d’establir una xarxa estable on s’impliquin les diferents fundacions.
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Programa
21 de Març
17.30-18.00. Inscripció a les Jornades
18.00. Benvinguda a càrrec de Pere Joan Pons Sampietro (Director Fundació
Gabriel Alomar)
18:00 – 19:00
Presenta: Francina Armengol Socias (Presidenta Fundació Gabriel Alomar)
Conferència inaugural a càrrec d’Ernst Stetter (Secretari General de Fundació
Europea d’Estudis Progressistes)
19:00 – 20:00 Taula rodona:
Quina serà l’Europa de després del 25 de maig del 2014?
.
Descripció: Quin mapa sortirà de les eleccions europees del 25 de maig? L’abstenció i
el populisme seran els grans guanyadors pels efectes de la crisi? Quina serà la resposta
de les forces progressistes? Hi haurà un canvi de majoria parlamentària? Serà una
Europa més alemanya, o una Alemanya més Europea?
Hi haurà nous reptes, com el d’una nova Europa política i d’una política exterior?
Quines noves receptes hi haurà contra a crisi? Hi haurà un Pla Marshall contra l’atur
juvenil i l’atur de llarga durada? Serà una Europa, com s’ha descrit a Davos, amb un
creixement gairebé nul gairebé fins a l’inici de la pròxima dècada?
Aquestes i altres preguntes són algunes de les qüestions que debatrem a la primera taula
rodona
Moderador: Joan David Janer Torrens (professor UIB i Càtedra Jean Monnet)
Ponents: Enrique Guerrero Salom (Eurodiputat del Grup D&S), Francisco de Borja
Lasheras (Director Associat de l’oficina de Madrid del Consell Europeu de Relacions
Internacionals, ECFR) i Pasqualina Napolitano (ex Eurodiputada italiana)
20:00-20:50 Debat amb els assistents
21.000 Fi de la primera jornada
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Bri Restaurante (Carrer Reina Maria Cristina, 9 ,07004 Palma,+34 971 59 59 04)

22 de Març
9:30-10:45 Taula rodona:
Quines alternatives progressistes a les polítiques d'austeritat es proposen avui a
Europa?
Descripció: Anàlisi de la situació econòmica dels països del sud d'Europa i de les
principals causes i conseqüències d'aquesta situació. La finalitat principal és la de traçar
les línies bàsiques pel disseny d’una resposta progressista a les polítiques d'austeritat
adoptades des de l'inici de la crisi actual.
Moderador: Antonio Diéguez Seguí (Vicepresident del Parlament de les Illes Balears i
Diputat Socialista a les Illes Balears)
Ponents: Manuel de la Rocha Vázquez (Economistas frente a la crisis), Giovanni
Cozzi (Economista, FEPS), Silvio Galea (Membre del Consell Acadèmic de la
Fundació IDEAT de Malta), Carles Manera Erbina (Catedràtic d’Història Econòmica
i Institucions Econòmiques de la UIB i ex-conseller d’Economia del Govern de les Illes
Balears).
10:45-11:30 Debat amb els assistents
11:30-12:00 Pausa per al cafè
12:00-13:00 Taula rodona:
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La ciutadania europea del sud i les eleccions europees: cap a un vot de sanció
després de cinc anys de crisi econòmica?
Descripció: Reflexió crítica, anàlisi i debat sobre l’entorn sociopolític als països del
Sud i com els partits progressistes s'enfronten a les pròximes eleccions europees.
Moderador: Celestí Alomar Mateu (Vicepresident Fundació Gabriel Alomar)
Ponents: Ignacio Molina A. de Cienfuegos (Investigador del Real Instituto Elcano)
Albert Aixalà i Blanch (Professor de Ciències Polítiques i Exdirector de la Fundació
Campalans) i Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Exministre de Treball del Govern
espanyol)
13:00-13:30 Debat amb els assistents
13:30 Acte de cloenda
14:00Dinar
Dinar: Restaurant La Cantina (Club Nàutic Jardins de Sant Telm, Palma , 971 72 07
39)

16:30: Visita pel centre de Palma
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Dossier participant
Moderador: Joan David Janer Torrens

Primera Taula rodona (Divendres de 19:00 a 20:00):
Quina serà l’Europa de després del 25 de maig del 2014?
.
Ponents:
Enrique Guerrero Salom (Eurodiputat del Grup D&S), Francisco de Borja Lasheras
(Director Associat de l’oficina de Madrid del Consell Europeu de Relacions
Internacionals, ECFR) i Pasqualina Napolitano (ex Eurodiputada italiana)
Format
Inspirat en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos 2014 dins les nostres possibilitats. És
a dir, no hi haurà taula i estaran asseguts en forma de semicercle davant el públic.
Instruccions pel desenvolupament, passes:
1) Moderador presenta amb només nom i càrrec els participants de la “taula rodona”.
2) El moderador realitza la pregunta que dóna nom a la seva taula-rodona:
Primera taula: Quina serà l’Europa de després del 25 de maig del 2014?
3)El participant més allunyat del moderador té entre 2-3 minuts per exposar el que troba
sobre la pregunta que dóna nom a la taula-rodona.
4) El moderador dóna peu a replicar entre els participants a les exposicions una vegada
tots han acabat.
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5) Si el moderador no observa rèplica passa a la formulació de les preguntes que
contestarà en l’ordre en què demanin la paraula.
1) Les eleccions europees són la última oportunitat, com afirma Martin Schulz,
per polititzar i democratitzar la UE i fins i tot, per salvar la política
democràtica a Europa, com afirma Aixalà?
2) Albireu un reforçament de l’Europa dels estats o pot ser possible un augment
dels defensors de l’Europa federal?
3) Quines possibilitats hi ha de buidar de contingut i poder real a les
institucions europees? I d’augmentar ambdós?
6) Qüestions de temps
Horari: Taula rodona: 19:00-20:00
Debat amb el públic: 20:00-20:50
Distribució del temps:
60 min. Taula rodona: 19:00-20:00
1 min. Presentació participants
9 min. Exposició participants (3 min. per cada participant)
40 min. 3 Preguntes (12 min. per cada pregunta)
50 min. Debat amb el públic: 20:00-20:50
Es recullen 3 preguntes i es contesten i es repeteix el sistema fins que són
les 20:50.
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Sala de celebració de les jornades
Centre de Cultura “Sa Nostra”
Descripció
El Centre Cultural "Sa Nostra" està a la part antiga de la ciutat. L'edifici és un palau del
segle XVIII restaurada al segle XIX i rehabilitat el 1989. L'auditori es troba a la planta
baixa, al costat del jardí. Es tracta d'un espai circular amb làmines de coure de formigó.
Ubicació: Planta baixa
Capacitat: 189
Escenari: 5x3 m.
Equip: sistema de so per a conferències, cabina de projecció, projector de vídeo i pel ·
lícules, la pantalla (3 x 4,26 m), connexió a Internet, equip de traducció simultània i
sense diapositives i retroprojector.
Adreça
Cultural Centre "SA NOSTRA "
c / Conception 12 . 07012 -Palma
Illes Balears
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Traducció: Català / Anglès / Francès / Castellà
Audiovisual Services Mallorca
Allotjament: Hotel Almudaina
Descripció
L'emblemàtic Hotel Almudaina, recentment reformat, està situat al centre de Palma de
Mallorca.
Situat a Jaume III, l'avinguda més popular de la ciutat, la més prestigiosa àrea comercial
i molt a prop del passeig marítim, la catedral, el port i el nucli antic.
Especialment dissenyat per a tot tipus de viatges, per gaudir de l'encant de la ciutat i
anar de compres, fins i tot en dies festius, així com per als negocis, amb sales d'actes per
a exposicions i esdeveniments d'empresa.
Les vistes des de la terrassa i algunes habitacions fins a la badia de Palma, la Catedral i
el casc antic són espectaculars.
Contacte
Hotel Almudaina Avinguda Jaume III, 907012 · Palma · Illes Balears · Spain
Tlf. +34 971 727 340 · Fax +34 971 722 599 · Email : info@hotelalmudaina.com
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Des de l’Hotel Almudaina fins al Centre de Cultura de “Sa Nostra”
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