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INTRODUCCIÓ
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La pandemia i la guerra a Ucraïna
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han sacsejat el món sencer, un

pot convertir-se en una oportunitat

món en el qual Europa és, vol ser i

de transformació real de gran

ha de ser un actor principal.

potencial.
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El passat 9 de maig a Brusel·les es

transformació que pot ser molt
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de la Conferencia sobre el Futur
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i la seva estructura institucional.

presidenta de la Comissió Ursula

En aquest marc, la dimensió

Von Der Layen, n’ha dibuixat un de
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OBJECTIU DE LA TROBADA "EUROPA EN BLAU" 2022
Aquesta trobada d’estiu vol

Qüestions com la justícia social,

promoure la reflexió i la generació

els valors i els drets, el canvi

d’idees i propostes que permetin

climàtic i el medi ambient, la

abordar els múltiples i importants

transformació digital, la innovació i

reptes que afronta actualment la

la ciutadania, entre d’altres.

Unió Europea. Uns reptes que
demanen d’una nova comunicació

Però per sobre de tot, l’essència

amb la ciutadania i d'eines

de la trobada es donar importància

específiques en funció de cada un
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Es vol oferir un fòrum de debat

diferents àmbits i sectors, una

obert entre gent compromesa amb

estima innegable, i sovint crítica
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termini.

PER QUÈ EUROPA EN BLAU?
Li hem donat el nom d'EUROPA en

vincula a la calma, l'estabilitat, la

BLAU perquè tenim el

fidelitat i la pau, valors essencials

convenciment de que el blau, que

en el projecte europeu. És per

s'associa al més pacífic i neutre de

aquest motiu que aquesta jornada

tots els colors, es el color del mar i

volem calcelebrar-la en una

del cel que va inspirar la bandera

població com Calonge on la

de la Unió Europea.

combinació de blaus sempre hi és

Alhora és un color que també es

present.
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Dissabte 2 de juliol
Segona Jornada "Europa en Blau".
"Som l'Europa que fem"
*Jornada en “streaming” / gravada en vídeo (youtube)
Lloc: Castell de Calonge.
9:30h Welcome coffee
10:00h. Benvinguda:
- Il·lm. Sr. Jordi Soler, Alcalde de Calonge i Sant Antoni.
- Il·lm. Sr. Joan Loureiro, president del Consell Comarcal
del Baix Empordà.
- Sr. Sergi Barrera, cap de l’Oficina del Parlament Europeu
a Barcelona.
- Sr. Manuel Szapiro, Director de la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona.
- Sr. Oriol Lázaro (Director Europa Oberta i Grup promotor
d'Europa en Blau).
10:15h. Intervencions inaugurals:
Presenta i modera: Sr. Pau Solanilla (Promotor de
Sostenibles.org i Grup promotor d'Europa en Blau).
“Prioritats de la Unió Europea davant la recuperació
europea: una oportunitat per fer-ho millor”.
Sr. Jaume Duch, Portaveu i director general de
comunicació del Parlament Europeu.
“L’educació: reptes i oportunitats per l’Europa del futur”.
Sr. Xavier Prats Monné. Assessor de la UOC i de la
Fundació CYD; ex-director general d’Educació i Cultura de
la Comissió Europea.
10:55h. Debat amb les persones assistents.
11’05h. Primera sessió :
"Per una nova economia digital, circular i social"
Modera: Sr. Pau Mas, director de la Fundció Catalunya
Europa.
- Sr. Antoni Cañete, president de la PIMEC.
- Sra. Cristina Colom, directora de Digital Future Society.
- Sr. Carles Campuzano, president d'ACSAR.
11:50h. Debat amb les persones assistents.
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12:00h. Break
12:05h. Segona sessió
“Per una nova societat europea forta i solidaria al
món”
Modera: Sra. Mònica Plana (Directora d'Elink i Grup
promotor d'Europa en Blau).
- Sr. Pol Morillas. Director del CIDOB.
- Excma. Sra. Mariona Illamola Dausà, Diputada al
Congreso.
- Excm. Sr. Jordi Solé, Diputat al Parlament Europeu.
12’50h Debat amb els assistents
13:00h Cloenda:
- Sr. Gerard Vives, Director General de la Representació
del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Exterior i
de la Unió Europea.
- Il·lm. Sr. Jordi Soler, Alcalde de Calonge i Sant Antoni.
- Sr. Joaquim Millan (Director d'EUROLOCAL i Grup
promotor d'Europa en Blau).
13:30h Final de la Jornada
14:00h DINAR a peu dret.

ACTIVITATS PARAL·LELES
TALLER INFANTIL “Descobreix la UE!”
A càrrec de: IDEHANT
Lloc: Castell de Calonge
De 11 a 12’30hrs
CONCERT de música “EUROPA en BLAU”
Lloc: Castell de Calonge. A les 18:30h.
Conductors de l’acte: Oriol Lázaro i Joaquim Millan
(Grup Promotor d'Europa en Blau).
Concert a càrrec de: BLACK MUSIC BIG BAND
Director: Sr. Adrià Bauzó
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Joquim Millan. Assessor i consultor de governs locals, expert en
relacions internacionals i integració europea. Director de la consultora
EUROLOCAL. Col·laborador de la Xarxa de Centres Europe Direct a
Catalunya i en diversos mitjans de comunicació. Membre del moviment
europeu.

@joaquimmillan

@eurolocal_eu

Mònica Plana. Directora d’Elink. Llicenciada en Dret. Especialitzada en
Dret de la UE per la UB. 10ena. promoció ERASMUS. Beca Patronat
Català pro Europa. Professora associada Internacional Públic UdG.
Col·labora amb Xarxa Europe Direct, Enterprise European Network i
EURES.

@ MonicaPlana

@elink.eu

Pau Solanilla. Assessor i consultor internacional en reputació i
lideratge. Estudis de Ciències Polítiques a la UNED Màster en Direcció
de Comunicació Corporativa i MBA per la EAE. Professor i formador en
diplomàcia corporativa i negociació. Àmplia experiència en el món
institucional local i internacional.

@PauSolanilla @SosteniblesOrg

Oriol Lázaro. Assessor i consultor de planificació de Governança de la
Sostenibilitat, comucicació, direcció de projectes, creació i seguiment de
xarxes de networking i ecosistemes. Formació i assessorament en
projectes europeus. Experiència en el món institucional regional i
europeu. Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu.
@Oriol_Lazaro

Laura Pous. Al capdavant d'Economia-Món a l'ACN. Entre el 2017 i el
2019 coordinadora del servei d'anglès 'Catalan News'. Experiència com a
corresponsal a Londres i Brussel·les. Experiència en ràdio i televisió.
@laurapous
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