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Presentació de l’exposició
L’1 de gener de 1986 el Regne d’Espanya va integrar-se a les Comunitats Europees, el
que avui en dia es coneix com la Unió Europea. Aprofitant aquesta efemèride, el 30è.
aniversari de la integració, “Ara fa 30 anys: Un espai de reflexió” aspira a mostrar què
ha representat la integració europea per a Catalunya i a la inversa, què ha representat
Catalunya per a l’Europa comunitària.
"Europa" representa coses diferents per a cadascú de nosaltres. Però "Europa", de fet,
només és un potencial de transformació, que es pot aprofitar o no. Quant n'ha aprofitat
Catalunya? Des del moment de l’adhesió, la societat catalana ha contribuït activament a
definir l’Europa d’avui, mitjançant la formulació d'idees, definint i implementant
projectes col·lectius europeus des de la nova capital europea de la Mediterrània,
aportant una nova llengua d’intercanvi cultural i institucional i, finalment, amb
ciutadans plenament conscients dels alts valors europeus i amb persones participant
activament a les principals institucions europees.
El propòsit principal de la iniciativa és fomentar la reflexió i el debat sobre el futur de la
Unió Europea.
Fernando Guirao, comissari de l’exposició
Extractes de la carta de suport a la iniciativa de Martin Schultz, president del Parlament
Europeu.
“El Parlament Europeu valora molt l’objectiu de la iniciativa, mostrar què significa
ser membre de la Unió Europea avui en dia, com ha viscut Catalunya el procés
d’integració d’Espanya a la Unió Europea així com els beneficis que ha obtingut
Espanya des de la seva adhesió a la UE l’1 de gener de 1986.”
“Espanya va viure una dictadura durant molts anys i el fet que fos capaç d’aconseguir
formar part de la família democràtica europea i guanyar la batalla contra les forces
retrògrades representa una gran victòria del poble espanyol de la que se n’ha
d’enorgullir.”
“Ser membre de la Unió Europea significa experimentar el que és Europa en la seva
realitat quotidiana. Tots els ciutadans europeus han de ser conscients del valor afegit
de la Unió Europea i del cost de la no Europa per a cada estat membre, sense perdre
de vista que l’enorme avenç aconseguit en superar el que ens separa i construir el que
ens uneix, la garantia d’una pau duradora, la protecció de la democràcia i els drets
humans i l’assoliment d’un major nivell de benestar i cohesió social per a tots els
ciutadans de la Unió es donen moltes vegades per descomptats. Resulta especialment
important que les joves generacions coneguin a fons els esforços realitzats pels seus
antecessors en nom de la construcció de l’ideal europeu i sàpiguen que també han de
contribuir a consolidar i engrandir aquest ideal en el marc de la seva unitat i
diversitat.”

Fitxa de l’exposició
Dates
Del 15 de gener al 12 de febrer del 2016
Espai
Sala d’exposicions del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra
Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona
Idea original i comissariat
Fernando Guirao
Equip de col·laboradors
Albert Garrido
Joaquim Millan
Xavier Tafunell
Direcció del campus de la Ciutadella de la UPF
Disseny
Àlex Monés
Web
https://portal.upf.edu/web/exposicio-ara-fa-30-anys/
Itinerància de l’exposició
Està previst que s’exhibeixi als centres Europe Direct de Girona, Lleida i Tarragona.
Tornarà a instal·lar-se a Barcelona amb motiu de les festes de la Mercè
Activitats paral·leles
S’organitzaran activitats adreçades a escoles, amb el suport del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Patrocinador principal
CaixaBank
Exposició organitzada sota l’alt patrocini del Parlament Europeu
Amb el patrocini addicional de
Representació de la Comissió Europea a Barcelona
Centres d’Informació Europe Direct de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Oficina d’informació del Parlament Europeu a Barcelona
Life-long Learning Programme de la Unió Europea
Amb el suport de
Ara
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Municipal de Sitges
Associació de Diplomats dels Cursos de la Unió Europea a Catalunya
Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
Associació Europa Som Tots
Associació Horitzó Europa
Associació Joves Pro Europa

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General - Centre Documental de la
Comunicació (CEDOC), Universitat Autònoma de Barcelona
Biblioteca Nacional de Catalunya
Centre de Documentació del Col·legi de Periodistes
Citizens' Enquiries Unit, Parlament Europeu
Consell Català del Moviment Europeu
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Diari de Girona
Diari de Terrassa
Direcció General de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de
Catalunya
Diputació de Barcelona
Dones per a Europa
Ediciones Primera Plana
El País
El Periódico de Catalunya
El Punt Avui+
El Punt Avui Televisió
Estudio de Peridis
Europe Direct, centres a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona
Fundació Catalunya Europa
Fundació Catalunya La Pedrera
Fundació Eduard Punset
Gabinet de Relacions Externes i Protocol, Oficina del President, Departament de la
Presidència, Generalitat de Catalunya
Hemeroteca de Tarragona
Institut d'Estadística de Catalunya
Instituto Europeo del Mediterráneo
Jóvenes Europeístas y Federalistas
La Mañana
La Vanguardia
Liga Europea de Cooperación Económica
Oficina de Pasqual Maragall
Segre
Servei de reprografia RICOH

Comissari de l’exposició
Fernando Guirao (Granada, 1962) és catedràtic Jean Monnet d’Història en el
Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra des de 1995 (amb
una càtedra ad personam des del 2013).
Doctor en Història i Civilització per l'Institut Universitari Europeu de Florència (1993),
el centre de formació de postgrau de la Unió Europea. Actualment és professor associat
de la Barcelona Graduate School of Economics i de l’Institut Universitari d'Història
Jaume Vicens Vives de la UPF.
Des del 1996 és membre de l’European Union Liaison Committee of Historians, un
grup d’acadèmics creat el 1982 per difondre la recerca sobre la història de l’Europa de
la post-guerra, i del consell editorial del Journal of European Integration History,
l’única revista científica internacional en l’àmbit de la història de la integració europea.
Ha estat investigador visitant del Council on West European Studies de la Universitat
de Yale; del Departament d’Història Econòmica de la London School of Economics and
Political Science; del St. Antony’s College de la Universitat d’Oxford; i de la Graduate
School of International Studies de la Universitat Nacional de Seül.
Té publicacions en català, castellà, italià i anglès. La seva contribució més recent
és: Alan S. Milward and a Century of European Change. Collected Academic Reviews,
Routledge, Londres i Nova York, octubre 2015; i la pròxima An Independent Catalonia
as a Member State of the European Union? Terra ignota (Routledge, Londres i Nova
York, maig del 2016).
CV complert a http://www.econ.upf.edu/docs/cvs/p275.pdf

