Nota de premsa
Terrassa, 1 de juliol de 2014

Diversos experts analitzaran la situació actual de la
UE durant el 9è Curs d’Estiu sobre la Unió Europea
S’impartirà els 4 primers dimarts de juliol a la Biblioteca Central de Terrassa

Aquesta tarda s’inicia la novena edició del Curs d'Estiu sobre la Unió Europea, que
se celebrarà durant el mes de juliol, organitzat pel Servei de Relacions Europees i
Internacionals de l’Ajuntament de Terrassa. En aquesta ocasió, el curs se centrarà a
analitzar l’actualitat de la Unió Europea de la mà de diversos experts que parlaran i
reflexionaran, des de diverses perspectives, sobre les polítiques que s’estan
impulsant en el marc de la Unió.
La presentació del curs tindrà lloc aquesta tarda, a les 18.30 h, a la Biblioteca
Central de Terrassa i anirà a càrrec del regidor de Relacions Europees i
Internacionals, Juan Antonio Gallardo. Després d’aquesta presentació, el curs
s’iniciarà amb la conferència “Transcendència i percepció del vot a les Eleccions
Europees”, a càrrec de Carles Castro, redactor d’informació política i anàlisi electoral
de La Vanguardia, doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) i professor de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF).
Els dies 8, 15 i 22 de juliol, tindran lloc les tres sessions restants del curs, a la
mateixa Biblioteca Central de Terrassa, entre les 18.30 i les 20 h. El programa serà
el següent:
-

Dimarts 8 de juliol: “Primers resultats de la iniciativa ciutadana europea: cap a
on va?”, a càrrec de Susana Beltrán, professora de Dret Internacional Públic
de la UAB.

-

Dimarts 15 de juliol: “La Unió Europea a l’Espai Mediterrani”, a càrrec d’Anna
Terrón, representant especial i portaveu del Secretariat de la Unió pel
Mediterrani.
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-

Dimarts 22 de juliol: “La nova Europa resultant de les eleccions de 2014”, a
càrrec de Elina Vilup, investigadora principal del Centre d’Informació i
Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB).

Al curs d’enguany s’hi han inscrit 77 persones que rebran, en finalitzar el curs, un
certificat d’assistència atorgat per l’Ajuntament de Terrassa i l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, si acrediten un mínim d’assistència a tres de les quatre
sessions. Durant el curs es repartirà entre les persones assistents documentació
diversa editada per les institucions comunitàries i organitzacions especialitzades. En
el conjunt de les vuit edicions anteriors, hi han participat més de 600 persones.
Any Europeu de la Ciutadania
L’any 2014 pren el relleu de l’any 2013 com a Any Europeu de la Ciutadania, ja que
l’any passat es va commemorar el vintè aniversari de l'establiment de la ciutadania
de la Unió Europea amb l’entrada en vigor del Tractat de Maastricht el 1993.
L’objectiu fonamental de l’Any Europeu de la Ciutadania és que les persones
coneguin els seus drets com a ciutadans de la Unió Europea, els exerceixin
plenament i els facin valer. Per això cal informar sobre els drets i les possibilitats que
ofereix la ciutadania europea i promoure el debat per millorar el gaudi d’aquests
drets.
Amb la celebració de l’Any Europeu de la Ciutadania, la Comissió Europea vol
adoptar un seguit d’iniciatives destinades a eliminar els obstacles que encara
impedeixen que els ciutadans i les ciutadanes exerceixin els seus drets amb total
llibertat i puguin beneficiar-se dels avantatges que comporta la integració europea en
tots els seus àmbits.
S’enceta alhora un nou període tant pel que fa a la constitució d’un nou Parlament i
Comissió Europea, així com també un nou període de programació 2014-2020, on el
ventall de reptes i actuacions esdevindrà cabdal en l’evolució de la governança i el
desenvolupament de les diferents polítiques públiques de la UE.
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