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El Cercle Mallorquí de Negocis juntament amb el Grup de Recerca Ciutadania Cultural de la UIB 
promou el Symposium on the Progressive Development of International Law previst pel proper 
divendres 11 de març de 2016 de 18h a 21h. 

Aquest simposi acadèmic es celebrarà l’Auditori de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, Palma 
(carrer de Saridakis, nº29). 

El simposi acadèmic està plantejat de la següent forma:

1. 18h. Acte de benvinguda a càrrec de M. Hble Sr. Cristòfol Soler  i Cladera , com a president 
que ha estat del Govern de les Illes Balears i del seu Parlament, juntament amb el Dr. Joan Mir i 
Obrador, investigador responsable del Grup de Recerca Ciutadania Cultural de la UIB, i el Pare Sr. 
Josep Amengual i Batle M. dels Sagrats Cors del Monestir de la Real, com un dels màxims experts 
lul·lians contemporanis, en referència a l’Any Llull en commemoració del 700 anys de la mort del 
Ramon Llull, el nostre pensador i filòsof més universal. 

 “La concepció lul·liana en l’establiment del diàleg i la pau”.

Inici de ponències:

2. 18:15h. Professor Albert Pont, president del CCN. Especialista en Dret Internacional i 
Relacions Internacionals. Professor de Relacions Internacionals en el Màster de Diplomàcia i Acció 
Exterior (Diplocat). Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per UAB. Executive MBA per 
La Universitat Ramon Llull. Autor dels llibres Delenda est Hispania, i AD DEN DUM l’endemà de la 
independència. 
Ponència: “El procés sobiranista de Catalunya en el marc internacional. Possibles repercussions al 
seu entorn”.

3. 18:35h. Professor Karl Albrecht Schachtschneider, de Berlín. Ha impartit docència a les 
Universitats de Berlín, Hamburg, Göttingen, Kiel i Erlangen. Especialista de Dret Constitucional, Dret 
Internacional i Dret europeu. Autor de més de 250 articles i 35 llibres científics. També ha defensat 
nombrosos casos davant del prestigiós Bundesverfassungsgericht (L'Alt Tribunal alemany). Màxima 
autoritat europea en el cas de Kòssovo. Presentarà el seu treball sobre la relació entre les normes 
peremptòries de Dret Internacional amb categoria de ius cogens, entre les quals s'hi troba el dret a 

l'autodeterminació, amb d'altres normes de caràcter regional (com, per exemple, el dret comunitari) 
o estatal (a nivell constitucional). 

El tema de la seva ponència serà “La Pertinença a la UE dels Estats Seccessionaris”. El Professor 
Schachtschneider presentarà la seva ponència en alemany (tanmateix, una traducció del text al català 
estarà disponible per als participants del simposi). El ponent es referirà, així mateix, a d'altres qües-
tions relacionades amb la sobirania (com podrien ser el referèndum de Crimea, la relació de la norma-
tiva de la UE amb les decisions del Tribunal Constitucional alemany, etc.) ja sigui en el decurs de la 
seva presentació, o bé en el marc del segment de debat amb preguntes/respostes. 

Col·laboració en tasques de mediació i interpretació: Xavier Campos i Ballester, Cercle Català de 
Negocis 

4. 19.10h. Professor Alfred-Maurice de Zayas, nordamericà i resident a Ginebra. Expert on the 
Promotion of a Democratic and Equitable International Order,Geneva, Switzerland. Relator Especial, 
Expert Independent, Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans, de 
Ginebra. 
Ha impartit ensenyament a prestigioses universitats nord americanes i europees (Harvard, Toronto, 
Göttingen). Actualment és professor a la Geneva School of Diplomacy, alhora que du a terme el seu 
mandat global d'Expert Independent de les Nacions Unides per a la Promoció d'un Ordre Democràtic 
Internacional.

El Prof. Alfred de Zayas farà una introducció del seu informe especial, presentat a la tardor de l'any 
2014 a l'Assemblea General de les Nacions Unides. El document complet del Prof. de Zayas estarà 
disponible en la versió original en anglès. El document exposa exhaustivament tant els principis com 
les normes rellevants del Dret Internacional contemporani en matèria de dret d'autodeterminació, 
que són aplicables en el cas per exemple de Catalunya (com ho han estat en el cas d'altres territoris 
com ara Eritrea, Sudan del Sud, Kòssovo, Montenegro, per esmentar-ne alguns, és a dir, països que 
han esdevingut independents darrerament), tot assenyalant-ne els criteris per a l'exercici intern o 
extern d'aquest dret peremptori. 

La ponència del Prof. de Zayas portarà el títol de “El desenvolupament progressiu del Dret Interna-
cional: la realització del dret a l'autodeterminació com a estratègia per al manteniment de la pau”. 

5.  19:45h Torn de preguntes als ponents i cloenda del simposi.

6.  20:15h Finguer food a la cafeteria i terrassa de la Fundació Pilar i Joan Miró.
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ALTRES ESDEVENIMENTS LLIGATS AL SIMPOSI.

Dijous 10 de març a les 12h,
 

Visita guiada als ponents a la Basílica i Claustre 
de Sant Francesc, amb ofrena a la cripta de 
Ramon Llull.

Divendres 11 de març 
a les 16:30h.

Visita guiada en anglès (6€/ persona, prèvia 
inscripció) a la Fundació Pilar i Joan Miró.

A les 22h.

Still Morris en concert. Presentació del nou disc 
de rock en català: “Accés Obert”. Preu de 
l’entrada 10€ o 14€ amb CD inclòs. Sala de 
concerts “La Red Club” 


