
C i c l e  d e  c o n f e r è n c i e s

La UOM i el CBE et parlen de la Unió Europea

La UOM i el Centre Balears Europa t'obren les
portes a la Unió Europea amb un cicle de
conferències obert a l'alumnat universitari en
general, en què es tractaran diferents temes entorn
de la Unió Europea.

UIB

Universitat de les Illes Balears



Europa al teu abast.
La UOM i el CBE et parlen de

la Unió Europea

20 d'abril de 2009
19 h: Inauguració del cicle de conferències. Inauguraran el
cicle, el vicerector de Projecció Cultural de la UIB i el director
general de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears.

La Unió Europea i les Illes Balears
Jaume Garau, director general de Fons Europeus del Govern de
les Illes Balears.

23 d'abril de 2009
El futur de la Unió Europea. Ampliació
Eduard Arruga Valeri, membre del TEAM Europe de la Comissió
Europea.

27 d'abril de 2009
Del culte al popular. Una aproximació al patrimoni intangible
Eduardo Carrero Santamaría, professor titular del Departament
de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de
les Illes Balears.

4 de maig de 2009
Polítiques de treball de la Unió Europea i l'estratègia del
Fons Social Europeu
Marta Crego Fontana, membre del TEAM Europe de la Comissió
Europea.

11 de maig de 2009
La gent gran i la Unió Europea
Francesca Bennàssar, exeurodiputada.

14 de maig de 2009
La Unió Europea i la Mediterrània
Cristòfol Soler, grup de les illes de la Mediterrània, EURIMED.

18 de maig de 2009
La Unió Europea enfront del canvi climàtic
Arnau Queralt i Bassa, membre del TEAM Europe de la Comissió
Europea.

22 de maig de 2009
Els fonaments econòmics de la Unió Europea. El repte de
la crisi actual
Antoni Lluís Alcover Casasnovas, professor d'Economia Aplicada
de la UIB.

25 de maig de 2009
Multilingüisme a la Unió Europea
Cèsar Montoliu, responsable de la promoció de la política de la
UE en matèria de multilingüisme de la Representació de la
Comissió Europea a Barcelona.

28 de maig de 2009
Relacions exteriors de la Unió Europea
Melitón Cardona, ambaixador espanyol a Dinamarca.

21 h. Clausura del cicle. Còctel de clausura del cicle.

S'ha demanat un crèdit de lliure configuració, cicle de 10
hores.
Matrícula gratuïta, per inscriure-s'hi cal adreçar-se al
Servei d'Informació de la UIB abans del dia 17 d'abril
de 2009.
Les conferències es faran a la sala d'actes de l'edifici
Gaspar Melchor de Jovellanos.
Començaran a les 19.30 hores.


