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 Notícies 
 

 
Eleccions europees 

Bloc per promoure el debat 

ciutadà sobre les eleccions 

europees 
La revista europea Cafebabel.com ha 

llançat un nou web per ‘europeitzar’ el 

debat electoral. L’objectiu és oferir als 

ciutadans europeus una cobertura 

paneuropea de les eleccions europees 

de 2009 i animar l’aparició de líders 

d’opinió transnacionals. 

Més informació:  EUdebate 

www.eudebate2009.eu  

 

S'instal·la a Barcelona la 

caixamultimèdia 

interactiva VoxBox   
El passat 16 d’abril es va instal.lar a   

Barcelona la caixa multimèdia VoxBox, 

part de la campanya informativa de les 

eleccions europees del 7 de juny, que 

permet als ciutadans interactuar sobre 

les diferents polítiques en què té 

competències l'Eurocambra i 

manifestar i enregistrar les seves 

opinions sobre Europa. La VoxBox està 

instal·lada davant l'Oficina del 

Parlament Europeu a Barcelona, a Pg. 

Gràcia 90, on hi serà fins el divendres 

24 d'abril. Durant una trentena de dies 

recorrerà Barcelona, Lleida, Tarragona i 

Girona. 

Més informació: Representació de la 

Comissió Europea a Barcelona 

www.ec.europa.eu/spain/barcelona/in

dex_ca.htm 

 

Nou web del Comitè de les 

Regions sobre les eleccions 

europees 
La nova pàgina web del Comitè de les 

Regions sobre les eleccions europees ja 

està disponible. S’hi pot trobar 

informació de caràcter nacional i 

regional i es pot descarregar eines 

d’utilitat com per exemple petites 

entrevistes amb líders regionals. Per 

trobar informació específica sobre 

Espanya es pot utilitzar el mapa que 

surt a la pàgina principal. 

Més informació: Comitè de les Regions 

www.cor.europa.eu/pages/ElectionTe

mplate.aspx 

 

Societat civil 

Premi del CESE per a la 

societat civil 
El Comitè Econòmic i Social Europeu 

(CESE) atorgarà el premi del CESE per a 

la societat civil organitzada. L’objectiu 

és distingir i fomentar iniciatives, així 

com èxits concrets que contribueixin 

significativament a promoure la 

identitat i la integració europees. 

Aquestes iniciatives han de tenir un 

càracter innovador i creatiu , a més de  

produir un efecte durador i positiu en 

la percepció que l’opinió pública té 

d’Europa i del procés d’integració. 

Podran optar organitzacions de la 

societat civil de la Uníó Europea. La 

data límit per presentar les 

candidatures és el 15 de maig de 2009. 

Més informació: Premi 

www.eesc.europa.eu/sco/prize_civ_so

c/index_en.asp 

Concurs fotogràfic Europa i 

creativitat urbana 
El grup toscà dels Centres Europe 

Direct organitza la segona edició del 

Concurs fotogràfic ‘Imago Europae’, 

aquest any dedicat a la creativitat 

urbana. L’objectiu principal és 

permetre el coneixement d’Europa a 

través de les seves ciutats, buscant 

expressions creatives i innovadores. El 

concurs busca evidenciar la identitat 

local comparada en relació amb 

l’europea, subratllant els aspectes 

creatius i els tradicionals. Poden 

participar els majors de 16 anys i 

residents en els Estats membres o 

països mediterranis. La data límit per 

enviar les fotografies és l’1 de juny de 

2009. 

Més informació: Europe Direct Toscana 

www.europedirecttoscana.eu 

 

 

Premi UE al periodisme 

sobre salut 
La Comissió Europea convoca el primer 

premi sanitari de la UE per a  

periodistes de premsa escrita i en línia. 

El premi s’emmarca en la campanya 

Europa pels Pacients, llançada el 

setembre de 2008, i pretén estimular 

el debat sobre els problemes sanitaris 

a Europa i els drets dels pacients. El 

premi distingirà a periodistes que hagin 

contribuït de forma significativa a que 

els ciutadans comprenguin millor els 

temes de la campanya i que hagin 

reflectit en el seu treball les 

expectatives i idees dels pacients i 

professionals de la sanitat. El jurat 

premiarà articles de qualitat publicats 

entre el 2 de juliol de 2008 i el 15 de 

juny de 2009 en un dels idiomes 

oficials de la UE. La data límit per 
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presentar propostes és el 15 de juny 

de 2009. 

Més informació: Premi 

www.ec.europa.eu/health-

eu/europe_for_patients/prize/index_e

s.htm 

 

El Parlament Europeu 

busca ‘fotògraf convidat’ 
L’any passat, el Parlament Europeu va 

llençar la iniciativa ‘sigui el nostre 

fotògraf convidat’, oberta a 

professionals i aficionats a la fotografia 

als quals els interessi l’actualitat 

europea i vulguin il.lustrar amb 

creativitat un dels temes que es 

proposen mensualment. La foto 

seleccionada és publicada al web de 

l’Eurocambra acompanyada de textos 

en les 22 llengües oficials de la UE. El 

nou tema del mes és ‘Europa 

multicultural’. Teniu fins el 26 d’abril 

per participar en aquesta nova edició 

del projecte. 

Més informació: Parlament Europeu 

www.europarl.europa.eu/news/public

/default_es.htm?redirection 

 

Joves 

Guanya un IPOD Touch 

amb el teu missatge per 

Europa 
Europe Direct Región de Murcia 

organitza la 3 edició de 

debatejoven.eu, que tracta el 2009 el 

tema ‘Europa, un líder per al món?’. Es 

convida als joves a debatre sobre el 

paper d’Europa com a protagonista en 

un segle on neixen noves potències, on 

el desenvolupament sostenible i la 

lluita contra el canvi climàtic 

esdevenen temes cabdals i en el que 

s’intenta potenciar el coneixement i la 

innovació com a mitjans per al 

desenvolupament econòmic. Aquest 

any els que en participin poden 

guanyar un iPOD Touch. 

Més informació: Debate joven 

www.debatejoven.eu 

  

Agenda 
 

IX Setmana d’Europa als 

Municipis de Catalunya 

Santa Coloma de Gramenet, 22 

d’abril 
Organitza: Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet i Consell Català 

del Moviment Europeu 

www.gramenet.cat 

 

Dia d’Europa a Terrassa 2009 

Terrassa, 5 de maig 
Organitza: Ajuntament de Terrassa 

www.terrassa.org 

 

 

Concurs Crea Europa 

Les Roquetes-Sant Pere de 

Ribes, 8 de maig 
Organitza: Ajuntament de Sant Pere de 

Ribes 

www.santperederibes.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari, Convergència de 

polítiques en l’espai 

euromediterrani: normes, 

processos i resultats  

Barcelona, 8 de maig.  
Organitza: Fundació CIDOB  

www.cidob.org/es/actividades/%28mo

nth%29/5/%28year%29/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votant en les eleccions europees, escull a 

qui influirà en el teu futur i en la vida diària 

de quasi 500 milions de ciutadans 

europeus. 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

                        


