Nota de premsa
Terrassa, 20 d’abril de 2016

L’Ajuntament incideix en la difusió i l’anàlisi de les
institucions europees amb motiu del Dia d’Europa
El Servei de Relacions Europees i Internacionals proposa diferents actes
oberts a la ciutadania

L’Ajuntament organitza un seguit d’actes amb motiu de la commemoració del Dia
d’Europa, 9 de maig, amb l’objectiu d’acostar Europa a la ciutadania. El Dia d’Europa
commemora el 9 de maig de 1950, quan el ministre francès d’afers exteriors, Robert
Schumann, va fer la declaració que va originar la creació de l’embrió de la Unió
Europea: la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer. Des del Servei de Relacions
Europees i Internacionals es treballa per poder tenir presència i capacitat d’influència
en els organismes i institucions on es debat i determina la legislació europea, que té
incidència a nivell local, així com per trobar vies de participació en xarxes i projectes
clau pel bon desenvolupament de la ciutat.
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
posa l’accent en “la importància de seguir treballant per donar a conèixer i
apropar a la ciutadania el paper de les institucions europees i les seves
polítiques públiques, els nous reptes i la seva incidència en el món local, amb
una visió crítica”. Per a Aguado, aquesta tasca és “especialment important en
moments com l’actual, quan estem manifestament en contra d’algunes
d’aquestes polítiques, com ara la gestió de la majoria d’Estats de la Unió
Europea de la crisi dels refugiats, que evidencien la pèrdua dels principis
fundadors que han caracteritzat el procés d’integració europea”. En aquest
sentit, recordem que la bandera de la façana de l’Ajuntament de Terrassa oneja a
mig pal des del 18 de març i fins al 9 de maig, Dia d’Europa, en favor del dret
internacional d’asil i els drets humans.
Des de l’any 2004, la ciutat de Terrassa celebra un acte institucional al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, obert a tota la ciutadania, amb la participació d’un expert
en temes europeus per commemorar aquesta efemèride. Enguany, la ponent serà
Anna Lisa Boni, secretària general de la xarxa Eurocities, que parlarà sobre “El
futuro de Europa y la importancia de la ciudades”.
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Amb motiu de la commemoració, des del Servei de Relacions Europees i
Internacionals s’organitzen, a més, tot un seguit d’ activitats obertes a la ciutadania:

Concert “Pinzellades d’Europa”, OCT48
Dia: dijous 21 d’abril de 2016
Hora: 19:00 h
Lloc: Auditori Municipal
Sessió informativa: Pla d’inversió per Europa (Pla Juncker)
Dies: dimarts 26 d’abril
Hora: 18:30 h
Lloc: Vapor Universitari (Sala d’Actes)
Xerrada: Tradicions Culturals a la Unió Europea
Dia: dijous 28 d’abril
Hora: 18:30 h
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (Sala d’Actes)
Cicle de Cinema Europeu del Premi LUX
Dies: dimarts 3, 10, 17 i 24 de maig
Hora: 19:00 h
Lloc: Cinema Catalunya (Sant Pere, 9)
Acte institucional del Dia d’Europa: “El futuro de Europa y la importancia de
las ciudades”
Dia: dilluns 9 de maig
Hora: 19:00 h
Lloc: Saló de Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14)
XI Curs d’Estiu sobre la Unió Europea
Dies: dimarts 28 de juny, 5, 12 i 19 de juliol
Hora: de 18:30 h a 20:00 h
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de les Lletres, 1)

Trobareu informació més detallada sobre cada un dels actes en el dossier de premsa
que enviem en document a part.
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