Esmorzars Focir

Cap a on va Europa?
Ramon Tremosa,
Diputat al Parlament Europeu
19 d’octubre de 2018, de 8.30 a 10 h
Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47, Barcelona

Mònica Sabata, presidenta de la FOCIR, en nom de la Junta Directiva,
es complau a convidar-vos al dotzè Esmorzar Internacional de la
FOCIR. Comptarem amb la participació de Ramon Tremosa, diputat
al Parlament Europeu.
Ramon Tremosa i Balcells (Barcelona, 1965) és doctor en economia i
professor universitari. El maig de 2014 va ser reescollit diputat al
Parlament Europeu, en el qual és membre de les Comissions
d´Economia i de Comerç Internacional. També és membre de les
delegacions parlamentàries dels Estats Units i d'Israel. Del 2009 al
2014 va ser membre de les comissions d'Economia i de Transport del
Parlament Europeu. De la seva activitat parlamentària en destaca
que va ser ponent de la nova supervisió financera europea (2010),
de l'informe del Banc Central Europeu (2011 i 2015), de l’informe
sobre Competència (2012 i 2016), del Pla Juncker (2015) i del TTIP
(2015). També va participar en els debats sobre el corredor
mediterrani, la directiva "European Single Railway Area" i la reforma
de la PAC. Actualment és Coordinador del grup ALDE a la comissió
d’Economia.
De 1992 a 2009 va ser professor de Teoria Econòmica a la Universitat
de Barcelona. Ha escrit llibres i articles acadèmics sobre política
monetària, economia regional i federalisme fiscal, entre els quals
destaquen "L'espoli fiscal" (2004), "Catalunya serà logística o no
serà" (2007), "Catalunya, país emergent" (2008), "Catalonia, An
Emerging Economy (2010), “Let Catalonia Vote” sobre el procés
Català vist des d’Europa (2015), “L’Europa que han fet fracassar”
(2016) i acaba de publicar en anglès “Why Europe fails” (2017).

Organitza: FOCIR, Federació d’Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes
Es prega que confirmeu l’assistència a secretaria@focir.cat
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