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Europa en combustió:
noves prioritats

La Unió Europea viu sumida en una profunda
crisi multicausal des de fa una dècada. Per tot
plegat, alguns vaticinen un col·lapse del model
econòmic, social i cultural europeu. D’altres,
en canvi, hi saben veure l’oportunitat per
progressar en grans reformes estructurals. Hi ha
qui, per contra, faria una esmena a la totalitat i
construiria una nova Unió Europea. Amb tot això,
la crisi de la Covid-19 ha reconfigurat totes les
polítiques previstes per a aquest mandat 20192024, que just fa un any es va posar en dansa.
Estem davant d’una Europa en combustió? Si és
així, qui doma el foc?

ONLINE
Recorda que tota la programació està subjecta
als canvis que la situació sanitària requereixi.
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A CÀRREC:

Cristina Gallach, secretària d’Estat d’Afers Exteriors i per a
Iberoamèrica i el Carib. Llicenciada en Ciències de la Informació a
la Universitat Autònoma de Barcelona (1982), va obtenir el màster en
Relacions Internacionals a la Universitat Columbia de Nova York (1986).
En la seva experiència professional, ha estat alta comissionada del
Govern d’Espanya per a l’Agenda 2030 (del juliol del 2018 al gener del
2020), alta funcionària de la Unió Europea (en excedència), responsable
de l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats (Consell de la Unió Europea,
Brussel·les) (del setembre del 2017 al juliol del 2018), secretària general
adjunta de les Nacions Unides, consellera especial del secretari
general (de l’abril del 2017 al juny del 2017), cap del Departament DPI,
secretària general adjunta de les Nacions Unides per a la Informació
i la Comunicació Públiques (del febrer del 2015 a l’abril del 2017) i cap
de Relacions Públiques i portaveu del Consell de la Unió Europea (del
juliol del 2010 al desembre del 2014). També va ser portaveu i directora
de Comunicació de l’Alt Representant de la Unió Europea de Política
Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) i assessora en Comunicació i
portaveu del secretari general de l’OTAN (Javier Solana) (del maig del
1996 a l’octubre del 1999).
Així mateix, ha exercit de corresponsal europea a l’Agència Espanyola
Notícies EFE, Brussel·les (de l’octubre del 1992 a l’abril del 1996),
de redactora a El Periódico de Catalunya, de reportera dels serveis
informatius de TVE Catalunya (del 1983 a l’agost del 1984) i de reportera
de la secció de Política d’El Noticiero Universal (Barcelona) (del 1982 al
febrer del 1983), entre d’altres.

Federica Mogherini, actual rectora del College of Europe, va

exercir els càrrecs d’alta representant de la Unió Europea per a
Afers Exteriors i Política de Seguretat i de vicepresidenta de la
Comissió Europea, des del novembre del 2014 fins a l’octubre
del 2019. Llicenciada en Ciències Polítiques a la Universitat La
Sapienza de Roma, abans d’entrar a la UE va ser ministra d’Afers
Exteriors d’Itàlia (febrer-octubre del 2014) i membre de la cambra
de diputats italiana (2008-14). En la seva vida parlamentària, va ser
cap de la delegació italiana a l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN i
vicepresidenta del Comitè Polític (2013-14); membre de la delegació
italiana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (2008-13);
secretària del Comitè de Defensa (2008-13), i membre del Comitè
d’Afers Exteriors. També és membre de l’Institut Italià d’Afers Exteriors
(IAI) i membre del German Marshall Fund dels Estats Units. La seva
militància política es dona en el si del Partit Demòcrata des que es va
fundar el 2007, primer com a cap de Reformes Institucionals, després
com a membre del Secretariat Nacional i el 2013-2014 com a cap
d’Assumptes Europeus i Internacionals.

