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L’Ajuntament organitza una taula rodona per debatre
sobre la Unió Europea
La BCT rebrà el diploma Europa i la sala d’actes del Vapor Universitari passarà
a dir-se Sala Europa
Demà dimarts, 4 d’octubre, l’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de
Relacions Europees i Internacionals i Projecció de la Ciutat, organitzarà la
conferència, en format taula rodona, “Europa, a debat”. Amb aquesta iniciativa
l’Ajuntament convida la ciutadania a aprofundir en el coneixement de la Unió
Europea (UE) i a posar sobre la taula les grans línies de debat actuals, coincidint
amb un dels moments més decisius en la història de la UE. L’acte tindrà lloc a les
18.30 h la Sala d’actes del Vapor Universitari (c/ Colom 114), un espai que,
coincidint amb la celebració de la conferència, passarà a anomenar-se Sala Europa.
A la taula, presidida pel tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat,
Amadeu Aguado, intervindran Amadeu Altafaj, representant permanent davant la
Unió Europea; Carme Colomina, periodista del diari ARA i investigadora associada al
Centre d’investigació, docència, documentació i divulgació sobre les relacions
internacionals i el desenvolupament (CIDOB); Pol Morillas, investigador principal per
Europa del CIDOB; i Sílvia Morgades, professora lectora de Dret internacional públic
i Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra.
A través de les seves aportacions i reflexions, la taula rodona abordarà els aspectes
més rellevants al voltant del debat actual i aquells de més interès per a la ciutadania
per entendre millor tot allò que està passant a l’entorn d’Europa i cap a on pot
avançar el procés de construcció europea.
Reconeixement europeu
A les 19.45 h, un cop finalitzada la conferència, el president del Consell Català del
Moviment Europeu, Xavier Ferrer, lliurarà el diploma Europa a la Biblioteca Central
de Terrassa (BCT) per la seva feina i recolzament en l’organització d’activitats en
favor de la construcció europea. El regidor de Cultura, Jordi Flores, serà l’encarregat
de recollir aquest reconeixement.
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