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DIJOUS, 2 DE FEBRER 
a les 19:30 h
Sala d’Actes de la Fundació Iluro (c/ Sta. Teresa, 61)
EL MODEL ECONÒMIC
amb Miquel Puig i Germà Bel
Modera: Joan Safont

Què n’hem après, de la crisi econòmica? Sabem ja el que hem 
fet malament i com corregir-ho? Podem solucionar l’actual 
nivell d’atur? En quines condicions podrem tenir una econo-
mia prou sòlida i estable com per sostenir el nostre estat de 
benestar?

DIJOUS, 9 DE FEBRER 
a les 19:30 h
Sala d’Actes de la fundació Iluro (c/ Sta. Teresa, 61)
EL MODEL POLÍTIC
amb Montserrat Tura i Jaume López
Modera: Maria Coll

Per què els ciutadans ens sentim allunyats dels nostres repre-
sentants? Què ha fallat al món perquè la qualitat de les demo-
cràcies s’hagi deteriorat tant? Per què els reguladors previstos 
no han funcionat bé? Com es pot garantir una separació de 
poders efectiva? Podem evitar la deriva vers l’autoritarisme?

DIJOUS, 23 DE FEBRER 
a les 19:30 h
Seu d’Òmnium Maresme (c/Argentona, 59 baix)
EL MODEL SOCIAL
amb Guillem López-Casasnovas i Vicenç Navarro 
Modera: Vern Bueno

És sostenible l’estat del benestar mentre competim a la baixa 
amb altres parts del món?

És possible acabar amb la pobresa? Què cal fer perquè el siste-
ma de jubilacions sigui viable? Què hem de fer per acostar-nos 
a estats socialment avançats?

DIJOUS, 9 DE MARÇ 
a les 19:30 h
Sala d’Actes de la fundació Iluro (c/ Sta. Teresa, 61)
EL MODEL AMBIENTAL
amb Josep Puig Boix i Santiago Vilanova
Modera: Helena Novellas

Quins canvis hem d’introduir en l’economia, en el model ener-
gètic i en la gestió del territori perquè siguin realment sosteni-
bles? Com hem de reduir la contaminació ambiental? Estem 
gestionant bé l’aigua? I els residus? I els espais naturals? I el 
territori?

DIMECRES, 22 DE MARÇ 
a les 19:30 h
Sala d’Actes de la fundació Iluro (c/ Sta. Teresa, 61)
EL MODEL DE POLÍTICA EXTERIOR
amb Vicent Partal

Catalunya, com a nou actor a l’escena internacional, quins 
interessos ha de defensar amb prioritat en relació amb Espan-
ya? I amb la Unió Europea? I amb l’àrea mediterrània? I amb la 
resta del món?


