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1. Estructura de l’esdeveniment
La Direcció General de Relacions Exteriors i el Centre Balears Europa, mitjançant el centre
d’informació Europe Direct Illes Balears, han organitzat una jornada d’interpretació teatral i
de col·loqui sobre el futur d’Europa a Ciutadella.
Aquesta jornada, oberta a tot tipus de públic, s’han iniciat amb l’adaptació teatral de La idea
d’Europa de George Steiner interpretat per Òscar Intente i Ferran Martínez. La idea d’Europa
és el títol d’una conferència que va pronunciar l’humanista francès George Steiner l’any 2004
en la qual l’autor va fer un recorregut per les característiques que configuren la cultura
europea.
Acte seguit, al mateix escenari, s’ha iniciat un col·loqui sobre el futur d’Europa en el qual ha
participat el director de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Antoni Vicens, i el
professor emèrit de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, Carles Carreras i
Verdaguer. Finalment, s’ha obert la participació al públic assistent.

2. Objectius
1. Evidenciar la necessitat d’una aplicació real i efectiva de l’article 174 del TFUE per als
territoris insulars tal i com s’ha desenvolupat l’article 349 del TFUE per a les regions
ultraperifèriques.
2. Fomentar la participació de la ciutadania i promoure la Conferència sobre el futur
d'Europa entre tota població, especialment entre els joves.
3. Crear un espai de reflexió sobre el fet de ser europeus, sobre les diferències i la
multiculturalitat i sobre l’Europa que en un futur es necessitarà.
4. Deixar palesa la situació de doble perifèria (illencs i mediterranis) que pateixen les
illes de la conca Mediterrània.
5. Posar de manifest que la conca Mediterrània és un espai molt fràgil, vulnerable i poc
cohesionat.

3. Conclusions
Com a conclusió general de totes les aportacions fetes durant la jornada destaca
principalment la necessitat urgent de desplegar l’article 174 del TFUE per als
territoris insulars declinat per conques, tal i com s’ha desenvolupat l’article 349 del
TFUE per a les regions ultraperifèriques.
Per altra banda, també s’han esgrimits les següents reflexions:

•

La diversitat és un factor positiu i una avantatge. Les diferents cultures i llengües
ens enriqueixen i així ens fa més forts. Hem d’estar units en la diversitat.

•

Es molt important incloure als joves i que ells decideixen com volen el seu futur,
quines mancances tenen i quines prioritats volen.

•

Protegir i impulsar els valors democràtics ha de ser una qüestió fonamental per la
nova construcció europea. Això va ser l’origen de la UE i haurà de ser el seu futur.

•

El canvi climàtic i les polítiques mediambientals són el tema més urgent que ara té
Europa i a la nostra comunitat en tant que illes i mediterrànies tendrà molt més
impacta que a d’altres territoris.

•

Es necessari que en aquesta nova construcció d’Europa la UE es consolidi com a la
veu dels pobles i no només la dels Estats.

•

S’han de controlar les noves formes de comunicació i d’informació, especialment les
xarxes socials com a conformadores de l’opinió pública. S’ha de combatre la
desinformació i les fake news.

