Per una Europa més teva,
pren la iniciativa
Jornada sobre la Iniciativa Ciutadana Europea
18 d’octubre a les 17 h Sala Fòrum del Diari de Terrassa
carrer de Vinyals, 61, de Terrassa

La Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) ofereix a la ciutadania noves possibilitats per influir en les
polítiques de la UE. Des de l'abril de 2012, un milió de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE),
procedents d'un mínim de set Estats membres, poden demanar a la Comissió Europea que proposi
legislació en algun dels seus àmbits de competència. Aquest instrument es converteix així en una eina
més per a la participació ciutadana en les polítiques de la UE, amb una capacitat mobilitzadora important.
L'objectiu d'aquesta jornada es apropar de forma didàctica i entenedora a la ciutadania catalana les
diferents maneres que té de participar en les institucions comunitàries i en la construcció de la democràcia
europea. En concret, diferents actors institucionals, experts i representants de la societat civil debatran
sobre el contingut, les característiques i el procediment per a presentar una ICE, les oportunitats que
obre per a l'exercici de la ciutadania europea, sense oblidar les incògnites que encara planteja.

PROGRAMA
17.00h

Benvinguda i inauguració a càrrec del Regidor d'Universitats i Projecció de la Ciutat
Sr. Juan Antonio Gallardo León; del Director General del Programa d'Innovació i Qualitat
Democràtica, Sr. Enric Vendrell i Aubach, i del delegat de la Comissió Europea a Barcelona,
Sr. Manel Camós

17.15h

Introducció. Eines de participació democràtica de la ciutadania a la Unió Europea
a càrrec de Sr. Joaquim Millan i Alegret, director d'Eurolocal

17.30h

El procés de creació política de la Unió Europea i la construcció de la ciutadania
europea. Introducció a la ICE, a càrrec de la Sra. Susana Beltrán Garcia, professora de
la UAB

18.15h

La ICE Pas a pas. El procés i els elements a tenir en consideració per presentar una ICE
a càrrec del Sr. Oriol Illa i Garcia, director de la Fundació i Ferrer i Guardia

19.15h

Taula Rodona. La ciutadania també opina
Modera i presenta: Sr. Joan Chicon Vallejo, Cap de Servei de Relacions Internacionals i
Universitats de l'Ajuntament de Terrassa
Participen:
Sr. Ignasi Cusidó i Codina, director general, LAMP
Sr. Marià Gàllego i Gàllego, President de Creu Roja Terrassa
Sra. Georgina Bombardó i Codinach, politòloga

20.15h

Cloenda a càrrec de la Sra. Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa de Matadepera i diputada
adjunta d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona

Inscripcions: agora.governacio@gencat.cat
Certificat d'assistència: Es lliurarà un certificat d'assistència
a tots aquells que ho sol·licitin prèviament al final de la jornada.

Hi col·laboren:

Amb el suport de:
Consell Català
del Moviment Europeu
Diputació de Barcelona
Europe Direct Barcelona

