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Màster-Class 2.0 – Versió 8 

« Cooperar als territoris en aquests moments d’incerteses» 
Trieu i preneu una decisió quan el sentit de l'essencial no es poden predir. 

Sis temes: Medi Ambient, Cultura, Educació, Relacions internacionals i cooperació, 
polítiques públiques, Economia i Finances 

 
Un zoom lligam durant tot l'esdeveniment de la Master-class 2021 (27, 28 i 29 de 

gener del 2021) :  
 

https://zoom.us/j/92045378959?pwd=R1ZiZURkVU1HVXVFVG1pa0ZyWHZ
YUT09 

 
ID de la reunió: 920 4537 8959 

 
Codi secret: 530922 

 
 

9ena edició de la MÀSTER-CLASS «Trans-fronteres i diàleg de les 
disciplines» 

Cooperació Territorial Europea – Diplomàcia Territorial i Diàleg Mediterrani 
 

 

Introducció: d'una Màster-Class a Siena a una Màster-Class 2.0 
 

La Màster-Class és una xarxa acadèmica que té un objectiu de formar els estudiants 
professionalment amb un alt nivell de qualificació. Aquest treball sobre les qüestions 
professionals i humanes de les noves generacions implica un diàleg de disciplines ètica i 
intergeneracional, mitjançant una pedagogia invertida que posa l'estudiant al centre de la 
discussió. 

 
La 9a edició de la Master-Class s’havia d’acollir a la Università per Stranieri di Siena (I) els 

27, 28 i 29 de gener de 2021. La pandèmia COVID 19 va decidir el contrari. 

 

Llavors, com es construeix una Master-class amb un diagnòstic compartit 
 

- La crisi sanitària multidimensional del COVID 19 accentua l'importància de la 
vocació de la Master-Class per preparar-se per a la integració professional. 
- La necessitat de co-construir una Master-Class 2.0 amb tres idees principals : 
* Més  enllà  dels  ensenyaments  essencials,  hem  de  pensar  a  com  ferem  per 
superar a la crisi que ens vivim ara mateix. 

* La necessitat d’apropiar-se les diversos tecnologies digitals i les seves gestions 
interculturales de la millor manera, i després, la invenció de nous codis de 
col·laboració per a l’enginyeria de la cooperació territorial europea. 

* Però el lligam humà resta fonamental de l’acte cooperatiu i, tan aviat com sigui 

https://zoom.us/j/92045378959?pwd=R1ZiZURkVU1HVXVFVG1pa0ZyWHZYUT09
https://zoom.us/j/92045378959?pwd=R1ZiZURkVU1HVXVFVG1pa0ZyWHZYUT09
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possible, caldrà trobar una nova relació el cara a cara. 
 

Un nou model educatiu adaptat per a la Master-Class 2.0 
 

Un cicle de 6 sessions del dimecres 27 de gener a divendres 29 de gener de 2021 
Es realitzarà en una forma completament digital, online : « Una Master-Class 2.0 » 

 
La Màster-Class 2.0 : una coproducció de professionals, professors i estudiants de 
15 llocs universitaris : 
Artois, Lyon 2, Nantes, Montpellier 3, Université Côte d’Azur (UCA), Aix-Marseille-Université 
(AMU), Florence, Università per Stranieri di Siena (USS), Pise, Université Autonome de 
Barcelone (UAB), ITIRI (U. Strasbourg) et Hochschule (Kehl) Sciences Po Aix et Sciences Po 
Strasbourg, Catholic University of East Africa (CUEA) - Institute of Regional Integration and 
Development (IRID - Nairobi - Kenya) et Karib Horizon (Guadeloupe) et MICT (Haïti) 
 

 

Programa1
 de cicle de 6 sessions (online) 

 

 

Els fulls de treball realitzats pels estudiants ja estan disponibles a la plataforma : 
https://trans-fronteres.iec.cat/fr/portada/ Pestanya : Worksheet 

Cadascun dels temes es tractarà en un equip mixt de 2 o 3 mestres segons les 
seqüències següents : 

 
1/ Dimecres 27 de gener : Tema « Medi ambient» 

9:30 a 10:00 : Acull i obertura de la Master-Class 2.0 
10:00 a 10.30 : 1a presentació del treball dels estudiants Strasbourg (Gr.3-Pollution 
marine), Science-Po Aix et Artois (Gr.1-Patrimonialisation Pas de Calais) 

 

2/ Dimecres 27 de gener : Tema « Cultura » 
15:30 a 16:00 : « Solidaritat transfronterera en terma de salut» 
Conferència2 conjunta de la MOT i DITER, et d’estudiants. 
16:00 a 17:00 : 2a presentació del treball dels estudiants Artois (2-Culture et 
gestions des risques) et UNIFI (Master RISE-Florence) 

 
3/ Dijous 28 de gener : Tema « Educació » 

9:30 a 10:00 : Vista transversals d’Àfrica : CUEA - IRID - Nairobi (Kenya) 
10:00 a 11:30 : 3a presentació del treball dels estudiants UNISTRASI (Sienne), Aix- 
Marseille-Université (MEAP), Nice (RFI) 

 
4/ Dijous 28 de gener : Relacions internacionals / cooperació 

15:30 a 16:00 : Vista transversals del Carib : Haïti (MICT) et de Guadalupe (Karib 
Horizon) 
16:00 a 17:00 : 4a presentació del treball dels estudiants Barcelone, Aix-Marseille- 
Université (IMGPT), Strasbourg (Gr.1-Cybercriminalité) 

 
5/ Divendres 29 de gener : Polítiques públiques 

9:30 a 10:00 : Conferència « Gestió d’un projecte de cooperació transfronterera en 
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Ara mateix sobre la plataforma https://trans- 

fronteres.iec.cat/fr/portada/ 

Pestanya : Worksheet 

Trobareu : 

El programa en francès, italià, anglès i català 

Presentacions dels estudiants 

Contribucions del màster (a partir del 18 de gener) 

temps de pandèmia a la frontera pirinenca » per Verhille Béatrice, directora del 
GECT Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des vallées catalanes du Tech et du 
Ter 
10:00 a 11:30 : 5a presentació del treball dels estudiants Strasbourg (Gr.2-Trafique 
des migrants), Nantes, Lyon 

 
6/ Divendres 29 de gener : Economia / Finances 

15:30 a 16:30 : 6a presentació del treball dels estudiants Strasbourg ITIRI/ 
 Hochschule, Kehl (D) i Université de Pise (I) 

16.30 a 17:00: Avaluació i conclusions 
 
 

Format de la seqüència de cada presentació: presentació (5/10 minuts) i després debats amb la 
participació de professionals. 
 

Concepció i realisatzació: Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM) - Marsella 

Institut d'Estudis Catalans (IEC) - Barcelona / Perpinyà Università per Stranieri di Siena 
(USS) 

 
Equip de coordinació: Martina Camiade, Maria Dina Tozzi, Pierre Laburte et Robert 

Botteghi 

 
Socis : 

Regió Sud (Provença-Alps-Costa Blava), AVITEM (L'Agència per a les Ciutats i els Territoris 

Mediterranis Sostenibles) - Marsella, Centre Nacional de Servei Públic Territorial (CNFPT) - 

Marsella - Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) - Limes-Club (Pise) París - Secretaria 

Social de Marsella (CCR) - - DITER (CERDACFF) Niça. 

 
Calendari d’implementació a partir del 18 de gener de 2021 

 

- 18 de gener de 2021: Presentacions dels estudiants (online) 
- 18 de gener de 2021 a les 18:30 : Reunió dels referents digitals de cada màster 
- 21 de gener de 2021 a les 15:00: Reunió equip de coordinació 
- 22 de gener de 2021 -Enviar presentacions i preguntes 
- 25 de gener de 2021 a les 14:00 : Repetició general 
- 27 de gener de 2021 a les 9:30 : Inauguració de la 9a edició: Master-Class 2.0 

 

 

 
1 

Hores europeu: és a dir, més 2 hores a Kenya, menys 5 hores a Guadalupe i menys 6 hores a Haití.  
2 

MOT : Missió Operativa Transfronterera. – DITER : Programa de recerca sobre la diplomàcia territorial (Faculté de Droit de 

l’Université de Nice) 
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Participants : Professors-investigadors, directors i professionals de Màsters 2 
 

- Bagna Carla, Prof. Associato - Didattica delle Lingue Moderne, Director Centro Linguistico 

CLUSS, Università per Stranieri de Siena. 

- Botteghi Robert, enginyer territorial honorari, ex-professor associat d'universitat, 

CERDACFF (DITER), Facultat de Dret i Ciències Polítiques, Universitat Costa Blava - ICM 

– Marsella 
- Camiade Martine, professor honorari d'universitat en història, delegada de l’Institut 

d’Estudis Catalans a Perpinyà (IEC). 

- Carpita Francesca, Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico e dell’economia dell’Universita  di 

Pisa (I) 

borsista di ricerca presso il dipartimento di science politiche. 

- Cathala Benoit, responsable de la missió Europa, CNFPT - INET - Estrasburg. 

- Catala Michel, professora d'història contemporània, directora de l'Institut d'Estudis Europeus i 
Globals, Alliance Europa - Director de l'IPEI Master2 - Enginyeria en Projectes Europeus i 

Internacionals, Universitat de Nantes 

- Chocholski Patrice, gerent de l’Institut Catholique de la Méditerranée (ICM) de  Marsella 

- Darnis Jean Pierre, professor d'italià, director del Màster 2 Relacions italo-franceses,Universitat 

de la Costa Blava (UCA) 

- De Dios Marcer José María, director de l’Institut d’Estudis Europeus, director del màster 
d’integració, Universitat Autònoma Europea de Barcelona. 

- Drewello Hansjörg, Professeur, Wirtschaftsförderung und Regionalökonomie, Hochschule, Kehl 

(D) 

- Dürr Daniel, professor de dret públic, director del màster 2 "Acció econòmica i cooperació de les 
autoritats locals d'Europa" Universitat de Lió 2 – Lumière 

- Fabbrini Marco, Limes-Club, Université de Pise (I) 

- Fargion Valeria, professor de Ciències Polítiques, director de l'Oficina de Relacions 

Internacionals, director del Màster 2 Facultat de Ciències Polítiques i Socials, Universitat de 

Florència (I)- Hänsch-Hervieux Verana, Professeure agrégée d'allemand, Co-responsable Master 

« Management de clusters et de réseaux Territoriaux » - ITIRI, Université de Strasbourg. 

- Huet Guillaume, Regió Sud, director de cooperació euromediterrània.  Marsella. 

- Kandil Feriel, professor de Filosofia Econòmica, Facultat d’Economia i Gestió, AMU,Director del 
Màster 2 "Gestió i avaluació de l'acció pública" (MEAP) 

- Hänsch-Hervieux Verana, professor associat d’alemany, corresponsable del màster en “Gestió 

de clústers i xarxes territorials” - ITIRI, Universitat d’Estrasburg. 

- Laburte Pierre - Farmacèutic - ex gerent - consultoria en organització i gestió (ICM) 

- Langeron Pierre, president de l'Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM) - Marsella - Professor 
honorari de dret públic, Sciences Po Aix. 

- Lochard Sharina, director del Ministeri de l'Interior i les Autoritats Locals (MICT) Professor de la 

Universitat de Quisqueya, Port au Prince (Haití)- Manzetti Vanessa, enseignante-chercheuse, 

Faculté de Sciences Politiques, Université de Pise (I) 

- Massis Pierre, director de la divisió de cooperació, Avitem - Marsella. 

- Moustier Emmanuelle, professor d’economia, IMPGT- AMU, director del Master 2 
MEMDD"Gestió euromediterrània i desenvolupament sostenible" 

- Omuchesi Jonathan, professor de la Universitat Catòlica d’Àfrica Oriental (CUEA), Institut 

per a la Integració i el Desenvolupament Regionals (IRID), Nairobi  (Kenya) 

- Peyrony Jean, director general de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) – París 

- Pujar Arlette, director del CNFPT a Martinica 

- Reitel Bernard, professor de geografia, director del màster "Desenvolupament regional - 
Planificació i medi ambient" Universitat d'Artois - Arras. 

- Roucou Christophe, director del Centre d’Investigació i Estudis Islàmic -Cristians, i del 
projecte "Casa de la Saviesa", Institut Catòlic de la Mediterrània (ICM). 

- Sainterant Stanley, Ministeri de l'Interior i les Autoritats Locals (MICT), Port au Prince (Haití) 

- Signoles Aude, professora de Ciències Polítiques, Sciences Po Ais. 
- Schlosser Daniel, conseller, delegació interministerial per a la Mediterrània - Ministeri d 

'Europa i d’Afers Exteriors (MEAE) - Professor associat a l'Universitat de París 1 - 

Panthéon-Sorbonne 
- Tozzi Maria Dina, experta en cooperació territorial europea - Florència, Departament de 
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Polítiques de Cohesió i de la Presidència del Consell de Ministres de Roma. 
- Tronci Liana, professor associat, Lingüística i Glottologia - Ciències lingüístiques i de la 

comunicació 
intercultural - Università per Stranieri di Siena (USS) 

- Tzvetanova Petia, doctorat en dret, experta jurídica - Missió Operativa Transfronterera (MOT) – 
París 

- Uffens Melly, Karib Horizon, Pointe à Pitre (Guadalupe) 

- Valero Bernard, ambaixador, director general d'Avitem (L'Agència per a les Ciutats i els Territoris 
Mediterranis Sostenibles) - Marsella. 

- Verhille Béatrice, directora de l'AECT País d'Art i Història Transfronterera de les valls catalanes 

de Tech i Ter 

- Viano Sébastien, Europa, Euroméditerranée i departament de finançament extern Metropolis 

Nice Côte D’Azur 

- Wassenberg Birte, profesor d'universitat d'història contemporània, director del màster 2 

"Relacions internacionals". IEP Estrasburg 

- Weckel Philippe, agregat de dret públic, professor de dret internacional, CERDACFF (Niça), 

director del màster DITER: Programa de recerca sobre la diplomàcia territorial - Facultat de Dret i 

Ciències Polítiques (UCA) 
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