
Programa1 de cicle de 6 sessions (online) 
 

 
Màster-Class 2.0 – Versió 6 

« Cooperar als territoris en aquests temps d’incerteses» 
Trieu i decidir una decisió quan el sentit de l'essencial escapa al previsible 

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

 
Els fulls de treball realitzats pels estudiants ja estan disponibles a la plataforma : 
https://trans-fronteres.iec.cat/fr/portada/   Pestanya : Worksheet 
 
Cadascú dels temes es tractarà per un equip mixt de 2 o 3 persones 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 (3), 
Science-Po Aix et Artois (2)) 
 

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 H : 2a presentació del treball dels estudiants (Artois (1) et UNIFI 
(Florence)) 
 

3/ Dijous 28 de gener : Tema « Educació » 
9:30 a 10:00 : Vista transversals d’Àfrica : CUEA - IRID - Nairobi (Kenya) 
10:30 a 11:30 : 3a presentació del treball dels estudiants (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)) 
 

5/ Divendres 29 de gener : Polítiques públiques 
9:30 a 10:00 : Conferència (S' està finalitzant) 
10:00 a 11:30 : 5a presentació del treball dels estudiants (Strasbourg (2), 
Nantes, Lyon) 
 
  
 

6/ Divendres 29 de gener : Economia / Finances 
15:30 a 16:30 : 6a presentació del treball dels estudiants (Strasbourg (1) et Pise) 
                                                
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) 



16.30 a 17:00: Avaluació i conclusions 
 

Format de la seqüència de cada presentació: presentació (2/5 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: Martine 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 6 de gener de 2021 
 

- 13 de gener de 2021 a les 13:30 : Reunió dels referents digitals de cada màster 
- 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 
- 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 

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 

 
 


