
 

 
 

 
   
   

 
 

17:00 h Obertura de portes i arribada de convidats
 

17:45 h Arribada de la senyora Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears 
i del senyor Gabriel Barceló, vicepresident
i Turisme, al Teatre
 

18:00 h Discurs Inaugural a càrrec de la presidenta de les Illes Balears.
 

18:10 h Representació de l
Intente inspirat en una conferència de George Steiner, un del pensadors 
més reconeguts del vell continent. 
Es tracta d’una obra que interpel·la l
sobre el fet de ser europeu i sobre el pes de la història i la cultura 
europees. Ens posa davant del mirall
reflexionar sobre conceptes que, avui més que mai, cal 
solidaritat, igualtat, dignitat, llibertat...

 Obra de l’autor George Steiner
Intente i amb el músic
 

19:15 h Col·loqui: “60 anys del Tractat de Roma
Europea?” amb la intervenció de
Parlament Europeu, 
Servei Europeu d'Acció Exterior
de la cooperativa Jo
senyor Juan Pérez, cofundador 
objecte el debat i estudi del concepte d’Europa. 

 Modera: la senyora 
Europa. 

 
20.00 h Discurs de cloenda a càrrec del 

conseller d’Innovació, Recerca i Turisme.
 

 Fi de l’acte institucional del Dia d

    
  

PROGRAMA 

Obertura de portes i arribada de convidats. 

Arribada de la senyora Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears 
Gabriel Barceló, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca 

i Turisme, al Teatre Mar i Terra. 

Discurs Inaugural a càrrec de la presidenta de les Illes Balears.

Representació de l’obra “La idea d’Europa” , un monòleg dirigit per Oscar 
Intente inspirat en una conferència de George Steiner, un del pensadors 

ts del vell continent.  
una obra que interpel·la l’espectador sobre la seva identita

el fet de ser europeu i sobre el pes de la història i la cultura 
ees. Ens posa davant del mirall i ens obliga a fer-nos preguntes i a 

sobre conceptes que, avui més que mai, cal revalorar
solidaritat, igualtat, dignitat, llibertat... 

autor George Steiner, dramatúrgia i direcció del senyor 
Intente i amb el músic, el senyor Ferran Martínez (Acordió).

60 anys del Tractat de Roma: Què ens ha aportat la Unió 
la intervenció de la senyora Rosa Estaràs

Parlament Europeu, la senyora Magdalena Castell, agent contractual del 
Servei Europeu d'Acció Exterior, el senyor Manuel Palacios, 
de la cooperativa Jovent com a beneficiaris de fons europ

Juan Pérez, cofundador del Club Alsaciano, associació que te per 
objecte el debat i estudi del concepte d’Europa.  

la senyora Marta Neus López, directora gerent Centre Balears 

Discurs de cloenda a càrrec del senyor Gabriel Barceló, 
Innovació, Recerca i Turisme. 

acte institucional del Dia d’Europa. 

Teatre Mar i Terra 
Palma 

Arribada de la senyora Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears 
Innovació, Recerca 

Discurs Inaugural a càrrec de la presidenta de les Illes Balears. 

, un monòleg dirigit per Oscar 
Intente inspirat en una conferència de George Steiner, un del pensadors 

espectador sobre la seva identitat, 
el fet de ser europeu i sobre el pes de la història i la cultura 

nos preguntes i a 
revalorar: justícia, 

el senyor Oscar 
Ferran Martínez (Acordió). 

: Què ens ha aportat la Unió 
Rosa Estaràs, diputada del 

agent contractual del 
Palacios, representant 

com a beneficiaris de fons europeus FSE i el 
Club Alsaciano, associació que te per 

ectora gerent Centre Balears 

senyor Gabriel Barceló, vicepresident i 

Teatre Mar i Terra - 
 


