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XiV JorNADES focir
Quin mOdel de diplOmàcia
per catalunya estat?

DISSABTE, 15 DE novEmBrE DE 2014
InSTITUT D’ESTUDIS CATALAnS
CArmE, 47. BArCELonA



09:00 h. Acreditacions

09:30 h. obertura

 · àngel messeguer. Tresorer de la FOCIR i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

 · mònica sabata. Presidenta de la FOCIR i directora executiva de la Càtedra Josep Termes

 · Jordi castells. Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona

10:00 h. Ponència Inaugural

 models de diplomàcia al segle xxi. Complementarietat de la diplomàcia convencional 
 i la diplomàcia pública

 · martí petit. Doctor i expert en noves formes de diplomàcia

11:00 h. Pausa cafè

11:30 h. Primera taula rodona

 La diplomàcia pública com a estratègia d’estat: els casos del Quebec, Flandes i Catalunya

  · Josep sort. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat
 Ramon Llull.

 · dirk rochtus. Professor a la KU Leuven i president del ADVN (Institut de recerca sobre
 nacionalisme flamenc)

 · Vicenç Villatoro. Escriptor i periodista, director de la Fundació Ramon Llull
 
 modera: Francesc de dalmases. Vocal de la FOCIR i director de la revista Catalan International View 

13:00 h. Segona taula rodona

 Catalunya, nou estat d’Europa: reptes i escenaris futurs. 
 Quin model de diplomàcia per Catalunya Estat?

 · eduard Vallory. President del Centre UNESCO de Catalunya

 · manuel manonelles. Director general d’Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya

 · Joaquim llimona. President de la Comissió Internacional de PIMEC i president de la Fundació
 PIMEC

  modera: eulàlia pasqual. Secretària General de la FOCIR, advocada i membre de la Comissió de Justícia Penal
 Internacional de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

14:30 h. Cloenda

 · mònica sabata. Presidenta de la FOCIR i directora executiva de la Càtedra Josep Termes

 · Jordi Quera. Vicepresident de la FOCIR i president de Mountain Wilderness International

 · Representant de l’Ajuntament de Barcelona. (Ponent per confirmar)

 Inscripcions gratuïtes. Places limitades

 Contacte i inscripcions FOcir
 Via laietana 54, 2n, d. 213. 08003 Barcelona. 932 690 540
 secretaria@focir.cat · www.focir.cat · @FOcircat
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