
COL·LOQUI sobre  “EL BREXIT A LES ILLES BALEARS: WHAT’S NEXT?”
CaixaForum, Plaça de Weyler, 3
Palma, 19 de desembre de 2016

18.30h Obertura  del  col·loqui  per  part  de  Gabriel  Barceló  i  Milta,
vicepresident  i  conseller  d’Innovació,  Recerca  i  Turisme  i  Josep  Francesc
Conrado de Villalonga president del Cercle Financer de Balears. 

Participen en el col·loqui:

Lloyd Milen, Cònsol general del Regne Unit per a Catalunya i les Illes Balears,
des  de  2015.  Amb  una  llarga  trajectòria  en  el  cos  diplomàtic  britànic,
anteriorment fou vicecònsol a Alacant. El seu Consolat general coordina les seus
de  Barcelona,  Palma  i  Eivissa,  així  com  els  consolats  honoraris  ubicats  a
Menorca, Tarragona, Girona i Andorra.

Pol  Morillas,  investigador  principal  per  a  Europa  del  CIDOB  think  tank
independent i plural amb seu a Barcelona, dedicat a l’estudi, la recerca i l’anàlisi
de  temes  internacionals.  Creat  el  1973  com  a  Centre  de  Documentació
Internacional  de  Barcelona,  des  de  1979  és  una  fundació  privada.  La  qual
treballa per elaborar i oferir a tots els actors polítics, des de la ciutadania fins a
les  organitzacions  internacionals,  informació  i  idees  per  formular  i  impulsar
polítiques  que  reverteixin  en  un  món  més  segur,  lliure  i  equitatiu  per  a  les
persones.

Miguel  Otero,  investigador  principal  del  Real  Instituto  El  Cano,  think
tank d’estudis  internacionals  i  estratègics  que  analitza  el  món  des  d’una
perspectiva espanyola, europea i global. Constituït l’any 2001, com a fundació
privada, treballa en diversos eixos: energia i canvi climàtic; seguretat i defensa;
economia global; i terrorisme internacional, entre d’altres.

Matthew  Tree,  escriptor anglès en català,  ha  col·laborat  en  diverses
publicacions, emissores de ràdio i televisió tant angleses com catalanes, i ha
publicat articles a El Punt, Diari de Barcelona, La Rosa dels Vents, Catalonia
Today (diari  català  en  anglès)  i  ha  col·laborat  amb  emissores  de  ràdio
com RAC  1 o Ràdio  Contrabanda,  a  més  de  participar  a  programes
televisius.
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Al llarg del col·loqui reflexionarem sobre qüestions com:
 
-  Què  i  com serà  el  Brexit?  On ens  trobam ara,  què  podem esperar  en  els
propers dos anys?

- Quin paper jugarà el Parlament britànic, una vegada coneguda la decisió de la
Cort Superior? 

- Què implicaria per a la Gran Bretanya estar fora de la UE? Quins models de
Brexit es plantegen?

-  Què  pensa  i  què  fa  la  Unió  Europea?  Efectes  dominós  i  l'ala  dura  de
Brussel·les.

-  Quina  és  l'ona  expansiva  del  Brexit?  La  lliura,  les  exportacions  i  les
importacions, la city i el sistema bancari...El Brexit al món.

- Què suposarà per a les Illes Balears? El mercat turístic, els residents britànics a
les Illes?

- Què succeirà amb els residents comunitaris a la Gran Bretanya? 

- La incògnita d'Escòcia i el seu rol a la UE.

20:00h Torn obert de paraules.
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