XIII curs d’estiu sobre la

Unió Europea
26 de juny, 3, 10 i 17 de juliol de 2018

Introducció – Objectius

Destinataris

L’Ajuntament de Terrassa disposa d’un servei de Relacions Europees i
Internacionals amb l’objectiu d’apropar el procés d’integració europea a la
ciutat, incentivant la seva participació i posicionament en l’escena internacional, tant a través dels programes i iniciatives comunitàries com de
xarxes, tot fomentant les relacions amb organismes europeus i internacionals.

El curs s’adreça a tota la ciutadania. Les matriculacions són gratuïtes,
però es requereix inscripció prèvia abans del divendres 22 de juny de
2018 a través de la Seu Electrònica:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3841

El servei de Relacions Europees i Internacionals organitza anualment un
curs sobre la Unió Europea obert a tota la ciutadania amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la realitat comunitària i posar sobre la taula les
grans línies de debat actuals.

Durada: 26 de juny, 3, 10 i 17 de juliol de 2018
Horari: de 18.30 a 20 h
Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de les Lletres, 1)

En aquesta tretzena edició ens acompanyaran quatre experts/es que ens
permetran apropar-nos als grans temes actuals com la comunicació, les
ciutats i la ciutadania i algunes de les polítiques europees essencials.

Per a més informació: internacional@terrassa.cat. Telèfon: 93 736 30 25

Certificat d’assistència
En acabar aquest curs es lliurarà un certificat d’assistència atorgat per
l’Ajuntament de Terrassa i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona als
inscrits que acreditin un mínim d’assistència a tres de les quatre
sessions.
Durant el curs es repartirà entre els assistents diversa documentació
editada per les institucions comunitàries i organitzacions especialitzades.

Programa
Dimarts 26 de juny de 2018
PRESENTACIÓ DEL CURS
“HISTÒRIES EUROPEES:
PERIODISME DESPROVEÏT DE MASCLISME”
Teresa Carreras, Periodista, coordinadora de la Xarxa de periodistes de
gènere GAMAG EUROPE-UNESCO i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya

Dimarts 10 de juliol de 2018
“APROPAR LA UE A LA CIUTADANIA”
Concepció Muñoz Ruiz, documentalista del Centre de
Documentació Europea de la Universitat Autònoma de
Barcelona

Relacions Europees i
Internacionals
www.terrassa.cat/internacional

Dimarts 3 de juliol de 2018
“OH EUROPA: ENTRE EL SOMNI
I LA DECADÈNCIA”
Albert Segura, subdirector de l'Agència Catalana de
Notícies i presentador del programa Solidaris de
Catalunya Ràdio

Dimarts 17 de juliol de 2018
“¿HACIA UNA EUROPA DE
LAS CIUDADES Y METRÓPOLIS?”
Alfredo Corbalan, expert en assumptes europeus,
internacionals i interregionals de l’Agència de Planificació
Urbana de la regió de Brussel·les-Capital i President del
Grup de treball “Àrees metropolitanes” d’EUROCITIES

