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BUTLLETI
TRIMESTRAL
GLOBAL BARCELONA GROUP VIATJA A RIO
AGENDA 2n
TRIMESTRE
2010
29/04/2010
Dijous Europeu
“Decideix Europa d’esquenes
a la realitat? La directiva
europea sobre pirotècnia”
Lloc: Ateneu Barcelonès
Hora: 19.30h
07/05/2010
Sopar – Col·loqui Claris amb
Celestino Corbacho
“Redreçament econòmic
sense redreçament laboral”
Lloc: Hotel Claris
Hora: 21.00h
18/05/2010
Sopar – Col·loqui Claris amb
Josep Piqué
“Les empreses i la crisi”
Lloc: Hotel Claris
Hora: 21.00h
27/05/2010
Dijous Europeu
“Immigració i ciutadania:
gestió de la diversitat a la
Unió Europea”
Lloc: Ateneu Barcelonès
Hora: 19.30h
15/06/2010
Sopar – Col·loqui Claris amb
Joan Rosell
“La patronal davant la crisi”
Lloc: Hotel Claris
Hora: 21.00h
17/06/2010
Dijous Europeu
”Lideratge i projecte de
futur”
Lloc: Ateneu Barcelonès
Hora: 19.30h

Una delegació de Global Barcelona Group va participar al Seminari “As
Olimpíadas e a Cidade: Conexao Rio-Barcelona” organitzat a Rio de
Janeiro els dies 18 i 19 de març pel seu alcalde, Eduardo Paes, en motiu
dels Jocs Olímpics del 2016. L’objectiu d’aquestes jornades fou el
d’aproximar una experiència d’èxit com Barcelona ’92 a través d’alguns
dels seus responsables i col·laborar d’aquesta manera a l’intercanvi de
coneixement, exportant el model Barcelona, referent del programa de
bones pràctiques de ciutats de la Fundació. Vegeu el programa. Recull
de premsa.

1. BONES PRÀCTIQUES EUROPEES
1.1. Presentació del llibre de Bones Pràctiques en Immigració:
mobilitat i contractació en origen
El passat 25 de gener vàrem presentar la
publicació de Bones pràctiques europees en
mobilitat i contractació en origen a la
llibreria Catalonia. L’acte va anar a càrrec
de Blanca Moreno, coordinadora de la bona
pràctica, Josep Oliver, professor d’Economia
de la UAB i Ronald Restrepo, treballador del
programa de la Fundació Pagesos Solidaris, una
de les entitats estudiades dins el llibre. Durant la
presentació, el Sr. Oliver va reflexionar sobre el
polèmic debat que en aquests moments és a
l’ordre del dia, com és la dialèctica entre atur i
immigració, defensant en aquest cas que la
immigració ha estat i segueix sent necessària per
a l’economia espanyola. Nota de premsa.

Preu: 10€
Vegeu llistat de llibreries

1.2. Entrevista al programa Estació Central de TV L’Hospitalet
El passat 15 de març, el director de la
Fundació Max Vives i l’autora del llibre,
Blanca Moreno, varen assistir al programa
Estació Central de TV L’Hospitalet per parlar
de l’estudi de la bona pràctica i la seva
rellevància en el context social en actual.
Vegeu l’entrevista.
www.catalunyaeuropa.net
info@catalunyaeuropa.net
93 553 82 89
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2. PENSEM CATALUNYA
• 21/01/2010 – Enric Juliana, Delegat de La Vanguardia a Madrid i
analista de les relacions Catalunya - Espanya.

ENLLAÇOS
RELACIONATS

• 25/02/2010 – El futur del tripartit, Joan Ridao, Secretari Gral.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i portaveu d’ERC al Congrés.

3. PENSEM EUROPA
3.1. Els Dijous Europeus

RIO 2016 – Jocs Olímpics
de Rio 2016.
Presidència Espanyola de la
UE 2010. Agenda i
actualitat de la presidència
espanyola de la Unió
Europea (primer semestre
del 2010).
TV de l’Hospitalet
Entrevista realitzada a
Blanca Moreno i Max Vives,
en motiu de la presentació
de la BP en contractació en
origen.
Secretaria de la Unió per la
Mediterrània
Nobel de la Pau 2010 –
Suport pel Nobel de la Pau
2010 a la Fundació Vicenç
Ferrer.
Barcelona Media – Centre
d’Innovació – Centre
tecnològic del districte 22@

• 28/01/2010 – “Tinc una pregunta per a Europa: cara a cara amb
eurodiputats catalans” amb Oriol Junqueras, Raimon Obiols, Ramon
Tremosa i Cristina Puig com a moderadora.
• 25/02/2010 – “Ciutadania i UE: velles distàncies, nous ponts” amb
Susana del Rio i Ferran Tarradellas. Nota de premsa.
• 25/03/2010 – “L’Europa dels estats vs. l’Europa de les regions”
amb Ana Paula Laissy, Juli Martí i Francesc Morata. Nota de premsa

4. BONES PRÀCTIQUES SOBRE CIUTATS
El Governador de Rio, Sergio
Cabral, junt amb el seu equip,
varen visitar la seu de la
Fundació Catalunya Europa el
passat mes de febrer. En motiu
de la celebració dels Joc
Olímpics que tindran lloc el 2016
a Rio de Janeiro, la delegació
governamental de Rio visità
Barcelona per assessorar-se i
conèixer la ciutat olímpica,
acompanyada del seu impulsor,
Pasqual Maragall.

5. ALTRES ACTIVITATS
5.1. El Director de la Fundació assisteix a la inauguració de la
seu de la Unió per la Mediterrània
El passat 4 de març es va inaugurar la seu oficial de la Secretaria de la
Unió per la Mediterrània al Palau de Pedralbes en un acte on es va
presentar oficialment el nou secretari Ahmad Masa’deh. La UpM és un
partenariat multilateral integrat pels 27 estats membres de la UE i 16
països de les ribes sud i est de la Mediterrània.

5.2. Visita a la seu de Barcelona Media - Centre d’Innovació
Els President i Director de la Fundació Catalunya Europa varen visitar
la seu de Barcelona Media ubicat al districte de 22@. Aquest centre
tecnològic es dedica a la recerca aplicada en l’àmbit de la comunicació
i a la transferència de coneixement i tecnologia a la indústria d’aquests
sector.
www.catalunyaeuropa.net
info@catalunyaeuropa.net
93 553 82 89

