
 
 

 
 
 
 
 

V ASSEMBLEA DE LA CONSEU 
26, 27 i 28 DE SETEMBRE DE 2003 – CAGLIARI – SARDENYA 

 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 
Divendres, 26 de setembre de 2003 
 
- 9 – 9,30 h: Acollida dels participants, inscripcions i lliurament de la 
informació 
 
- 9,30 – 10 h: Salutació i presentació de l’assemblea a càrrec d’Aureli 
Argemí. Salutació de les autoritats : President del Consell Regional i 
Alcalde de Cagliari 
 
- 10,00 – 10,30 h: Balanç de les activitats de la CONSEU des de la darrera 
assemblea : informe del secretariat. A c àrrec de Mònica Sabata (CIEMEN).  
 
- 10,30 – 11’15 h: La qüestió nacional a Europa avui. A càrrec de 
Montserrat Guibernau, professora de la Open University. 
 
- 11’15 h: Pausa –cafè 
 
- 11,30 – 12’15 h: Perspectives europees davant de la mondialització i del 
nou ordre mundial després de la guerra a Iraq. A càrrec d’Antoni Gutiérrez 
Díaz, antic eurodiputat (a confirmar).   
 
- 12’15 – 13’15 h: Qüestions i debat.  
 
- 13’15 h: Dinar 
 
- 14,45 – 15,30 h: L’evolució de la construcció europea dels acords de la 
CECA al projecte de Constitució europea: construcció econòmica, 
construcció política, construcció institucional, el subjecte de dret....A càrrec 
de Paolo Fois, politòleg 



 
- 15,30 – 16’15 h: El projecte de Constitució de la Unió Europea. A càrrec 
de  Alojz Peterle, membre de la Convenció Europea (a confirmar).   
 
-  16’15 – 16,45 h: Qüestions i explicacions sobre les institucions actuals i 
el projecte. A càrrec d’un eurodiputat d’Aosta.  
 
- 16,45 – 17,15 h: Els conceptes claus del projecte tenint en compte els 
fonaments del dret democràtic (sobirania dels pobles, separació de poders, 
el subjecte de dret, les institucions...). A càrrec de Yann Choucq, advocat 
bretó 
 
- 17,15: Pausa cafè 
 
- 17,30 – 18,00 h: El nou ordre mundial i la situació de repressió dels drets 
col· lectius dels pobles. A càrrec d’un representant de Kredda (a confirmar).    
  
- 18,00 – 18’30 h: Lectura crítica del projecte oficial de Constitució, tenint 
en compte els conceptes democràtics i el dret dels pobles. A càrrec 
d’Aureli Argemí, president del CIEMEN.  
 
- 18,30 – 19,45 h: Constitució de grups de treball:  

1. Diferències demogràfiques, econòmiques i territorials dels 
pobles d’Europa i la seva representació dins de les institucions 
europees. Moderador: Neil MacCormick (a confirmar).  

2. Circumscripcions electorals i representació dels pobles. 
Moderadora: Nelly Maes (a confirmar) 

3. Llengües oficials i llengües d’ús dins de les institucions 
europees. Moderador: Diego Corraine 

4. Immigració i integració. Moderador: Ferrucio Clavora 
5. Preservació i desenvolupament de la diversitat cultural a 

l’Europa del futur davant el context de mondialització / 
globalització. Moderadora: Lena Louarn  

 
 
Dissabte, 28 de setembre de 2003 
 
- 9,30 – 11,15 h: Reunió dels grups de treball.  
 
- 11,15 – 11,30 h: Pausa cafè 
 
- 11,30 – 13,30 h: Presentació de les conclusions dels grups, debat sobre 
les propostes. Moderador: Gianfranco Pintore 
 
- 13,30 h: Dinar 
 



- 15’30 –  17,30 h: Noves propostes d’autogovern dutes a terme per 
diferents nacions sense estat: Eukadi, Catalunya, Escòcia, Xipre i Illes Fer-
Oer.    
 
- 17,30 – 17,45 h: pausa cafè 
 
- 17,45 – 18,45 h: Sardenya i Europa: regionalització i poders democràtics 
– autonomia regional i camí cap a la sobirania, condicions d’integració a 
Europa. A càrrec de Bustianu Cumpostu.  
 
- 19 – 21 h: Reunió de la comissió de síntesi dels debats (composició que 
cal definir).  
 
 
 
Diumenge, 29 de setembre de 2003 
 
- 9,30 – 10,15: Conclusions i propostes de la CONSEU sobre el projecte de 
Constitució europea (secretariat de la CONSEU).  
 
- 10,15 – 10,45 h: propostes sobre l’escrutini europeu de l’any 2004. 
Difusió de les propostes dins dels moviments de les nacions sense estat, 
dels representants dels estats i de les institucions europees.  
 
- 10,45 – 11,15 h: propostes del secretariat per a la propera assemblea i 
balanç sobre la Cimera de Berlin.  
 
- 11,15 – 11,45 h: adopció de resolucions 
 
- 11,45 – 12,30 h: sessió final – tancament de l’assemblea.  
 


