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Cicle de conferències 2017-2018

Microestats europeus
Cooperació i diplomàcia

Octubre de 2017 / Febrer de 2018
Els microestats d'Europa representen un fenomen interessant. Sovint constitueixen entre altres
laboratoris d’interculturalitat i de governança.
Són singulars a Europa per les relacions privilegiades amb els seus estats veïns. Malgrat que no
siguin tots membres de la UE, els microestats
estan integrats de manera indirecte a l’espai
comunitari per convenis bi laterals. Herències dels
principats medievals, com s'articula la seva
actitud de cara a Europa? Quin és el seu rol en el
sí de la integració europea? Quina és la seva
estratègia per a salvaguardar la seva integritat?
Com desenvolupen la seva diplomàcia?
Quins papers juguen en l’escenari europeu i internacional?

LLoc
IEC, Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Contactes

Martina CAMIADE, Catedràtica UPVD,
Delegada IEC Perpinyà, (França)
mcamiade@iec.cat
Birte Wassenberg, Catedràtica IEP,
Universitat d’estraburg (França)
birte.wassenberg@unistra.fr
Claudine Tarrene, Doctoranda,
coordinadora, Universitat de Perpinyà
CRESEM, claudine.tarrene@gmail.com

26 d’octubre de 2017
17h00 - Josep DALLERES,
President de la Comissió Nacional
Andorrana per l’UNESCO (Andorra)
Andorra: diplomàcia i cooperació
(en català)
17h45 - Michele CHIARUZZI, Professor,
Universitat de Bolonya,
Director del Centre de Recerca de
Relacions Internacionals,
Universitat de San Marino (San Marino)
Diplomàcia i integració europea:
el cas de San Marino (en italià)

17h45 - Pierre-Alexis BLEVIN,
Advocat, Doctor en Dret Públic,
Universitat de Rennes (França)
Les relacions internacionals de la República
de Malta i del Principat de Mònaco:
cooperació i diplomàcia (en francès)

22 de febrer de 2018
17h00 - Wilfried MARXER,
Politòleg, Director en recerques polítiques
(Liechtenstein)

18 de gener de 2018

La deﬁnició de la política en un sistema
de govern complexe:
la política estrangera del Liechtenstein
entre cooperació regional,
europeïtzació i globalització (en anglès)

16h00 - Birte WASSENBERG,
Catedràtica d’història, IEP,
Universitat d’Estrasburg (França)

17h45 - Rémi CAUCANAS,
Membre associat,
Institut Catòlic de la Mediterrània,
Marsella (França)

L’adhesió dels microestats al Consell
d’Europa: un primer pas cap al
reconeixement com a actors de la
intergració europea (en anglès)
16h45 - Sylvain SCHIRMANN,
Catedràtic d’Història, IEP,
Universitat d’Estrasburg, (França)
El Luxemburg : una política exterior
entre “estimats veíns” i
construcció europea (en francès)

El Vaticà: una dimensió micro
universalment aplicable (en italià)

Llengües emprades: català, italià, anglès,
francès
Traducció en català assegurada

